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ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
07951ม.3/1 เดดกชายกฤษณะ หวศวงประดดษฐท -5 -21 -7 -7

07952ม.3/1 เดดกชายกดตตศศกดดด ภภมาส -5 -42 -9 -9

07953ม.3/1 เดดกชายชญานดน อดนทรประสดทธดด -83 -8 -8

07954ม.3/1 เดดกชายนดรมตตด เจรดญสมข -5 -124 -17 -17

07955ม.3/1 เดดกชายปรศตถกร ทรศพยทปปญญาเลดศ -2 -35 -5 -5

07957ม.3/1 เดดกชายพนธกร พรหมจศนทรท -26 -2 -2

07958ม.3/1 เดดกชายพนรวดชญท ชมวยเตตา -2 -57 -7 -7

07959ม.3/1 เดดกชายภานมวศฒนท เขนยวบม -128 -12 -12

07961ม.3/1 เดดกชายศศตรภพมาย กาศทดพยท -69 -6 -6

07962ม.3/1 เดดกชายศดรดศศกดดด ศรนวรมยท -1410 -14 -14

07963ม.3/1 เดดกชายอาทดวศฒนท อมมนเรรอง -211 -2 -2

07987ม.3/1 เดดกชายกฤตเมธ ตราชภ -212 -2 -2

07964ม.3/1 เดดกหญดงกรองกาญจนท ทวยเจรดญ -413 -4 -4

07967ม.3/1 เดดกหญดงกดตตดมาภรณท  จภเลนย เลมเมนสท14  0

07968ม.3/1 เดดกหญดงจศสมดน วดภาฎา ไฮสสท -415 -4 -4

07969ม.3/1 เดดกหญดงจดดาภา สนธดธรรม -416 -4 -4

07970ม.3/1 เดดกหญดงชลธดชา วงคทตะวศน -217 -2 -2

07971ม.3/1 เดดกหญดงชมตดกาญจนท เรรองทอง -818 -8 -8

07972ม.3/1 เดดกหญดงตรนชดา ชภเมรองไทย -1 -2 -519 -8 -8

07973ม.3/1 เดดกหญดงธรดญาภรณท เตมาเลดก -2 -520 -7 -7

07974ม.3/1 เดดกหญดงธนมาพร บศวแกตว 45 -1621 45 -16  29

07977ม.3/1 เดดกหญดงบมษบาวรรณ ทองเผรอก 2 -10 -522 2 -15 -13

12หนตา จาก12 มกราคม 2562วศนทนวพดมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
07979ม.3/1 เดดกหญดงพดมพดกา จศนทะแจมม -823 -8 -8

07980ม.3/1 เดดกหญดงมมทดตา แพงจศกรท -224 -2 -2

07981ม.3/1 เดดกหญดงเมทดนน ทองเรรอง -225 -2 -2

07983ม.3/1 เดดกหญดงวศนวดสา ผลการ -14 -526 -19 -19

07984ม.3/1 เดดกหญดงสมทธดดา แกตวกลตา -227 -2 -2

07985ม.3/1 เดดกหญดงหฤทศย ทองเฝฝอ -1228 -12 -12

07986ม.3/1 เดดกหญดงเหมรอนฝปน พรมคะณะ -629 -6 -6

08009ม.3/1 เดดกหญดงกมลธดดา มนเพนยร -230 -2 -2

07988ม.3/2 เดดกชายจรศล พดชศยวงศท -831 -8 -8

07990ม.3/2 เดดกชายชลชาตด ไกรสมทธดด -1 8 -3432 8 -35 -27

07993ม.3/2 เดดกชายทศศไนย เทพนม -2 -533 -7 -7

07995ม.3/2 เดดกชายธนรเดช ชศยกลดวน 10 -6 -334 10 -9  1

08000ม.3/2 เดดกชายนดพดฐธาน ภภรดภพนดพดฐ -435 -4 -4

08049ม.3/2 เดดกชายศดรดชศย โฉมสวย -836 -8 -8

08098ม.3/2 เดดกชายเอกลศกษณท บศวเหลรอง 2 -3637 2 -36 -34

08860ม.3/2 เดดกชายพนรพศทร สศงขทเสวก -2 -538 -7 -7

08008ม.3/2 เดดกหญดงกานตทกนก ชมมมะ 2 -639 2 -6 -4

08010ม.3/2 เดดกหญดงจารมวรรณ ขาวเกตม 240 2  2

08011ม.3/2 เดดกหญดงชลธดชา เลดศศดลา41  0

08014ม.3/2 นางสาวตมวย ไมมมน -442 -4 -4

08015ม.3/2 เดดกหญดงธศญชนก จศนทะวงศท 2 -443 2 -4 -2

08016ม.3/2 เดดกหญดงนาตาลน ฟรดทซท -444 -4 -4

08017ม.3/2 เดดกหญดงนมชจรน เชรนอนดตยท 2 -245 2 -2  0

08018ม.3/2 เดดกหญดงปนศดดา ประจศกษทสกมล -646 -6 -6

08020ม.3/2 เดดกหญดงพาขวศญ อดนทะสรตอย -647 -6 -6

08021ม.3/2 เดดกหญดงภารฎา บมญมน48  0

08022ม.3/2 เดดกหญดงวาสดนน แกตวแสงใส49  0

12หนตา จาก22 มกราคม 2562วศนทนวพดมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
08023ม.3/2 เดดกหญดงศศดวดมล ศรนวดยานนทท -1650 -16 -16

08025ม.3/2 เดดกหญดงสมชานศนทท บรดบภรณท 251 2  2

08026ม.3/2 เดดกหญดงสมธาสดณน เหลดกเพชร 2 -652 2 -6 -4

08027ม.3/2 เดดกหญดงสมธดตา สมขใจ -1 -6 -1053 -17 -17

08030ม.3/2 เดดกหญดงออมทดพยท เยตายวน -1254 -12 -12

08032ม.3/2 เดดกหญดงกฤตดยา พมทไธสง 2 -2255 2 -22 -20

08054ม.3/2 เดดกหญดงกวนวรรณ ชภเชดด -10 -356 -13 -13

08066ม.3/2 เดดกหญดงปรดยากร แกตวคง 257 2  2

08071ม.3/2 เดดกหญดงวดรศญชนา แซมอมมย 2 -558 2 -5 -3

08076ม.3/2 เดดกหญดงอนมษา มดลกมล -1259 -12 -12

08078ม.3/2 เดดกหญดงอาทดตยา ใจเหมาะ -460 -4 -4

08102ม.3/2 เดดกหญดงชนดสรา เพดงบมญ -1261 -12 -12

08104ม.3/2 เดดกหญดงณศฐณดชา แสนเสนา -12 -562 -17 -17

08107ม.3/2 เดดกหญดงนฤมล สมบภรณท -663 -6 -6

08110ม.3/2 เดดกหญดงฝนภศทร เกรนอเสนาะ 2 -2 -564 2 -7 -5

08111ม.3/2 เดดกหญดงพณศชชา ชมวยแกตว -1865 -18 -18

08118ม.3/2 เดดกหญดงวดลาสดนน ศดรดชมม 266 2  2

08119ม.3/2 เดดกหญดงศจดกา มนเพนยร -867 -8 -8

08122ม.3/2 เดดกหญดงหทศยชนก คงสมวรรณ 2 -6 -568 2 -11 -9

08144ม.3/2 เดดกหญดงกศลยรศตนท ชมวยชนะ -14 -569 -19 -19

08151ม.3/2 เดดกหญดงบศณฑดตา พดมหทวงษา -4070 -40 -40

08155ม.3/2 เดดกหญดงภดญทณศชชา นดวมนวล 271 2  2

09380ม.3/2 เดดกหญดงวรดนธร ยอดพดจดตร 2 -272 2 -2  0

09406ม.3/2 เดดกหญดงเบญจรศตนท มนดตวง 10 -1473 10 -14 -4

09408ม.3/2 นางสาวภศทรภร หลนซนว -874 -8 -8

07960ม.3/3 เดดกชายรชานนทท ไทรงาม -2 -2875 -30 -30

07998ม.3/3 เดดกชายนรกาล พศนธมทกาง 4 -1076 4 -10 -6

12หนตา จาก32 มกราคม 2562วศนทนวพดมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
08006ม.3/3 เดดกชายเอกรศตนท วงศทเทนยมใจ 277 2  2

08035ม.3/3 เดดกชายชศยณรงคท บรรจงธมระการ 4 -16 -578 4 -21 -17

08039ม.3/3 เดดกชายธนรนศย รามคลตาย 4 -1679 4 -16 -12

08042ม.3/3 เดดกชายปวรดศ สมวรรณใจ -3 -26 -580 -34 -34

08043ม.3/3 เดดกชายพศทธดนยท เชรนอนดตยท 4 2 -1281 6 -12 -6

08044ม.3/3 เดดกชายภานมวศฒนท บมญสดทธดด 6 -282 6 -2  4

08053ม.3/3 เดดกชายเอกณรดนทรท พรมมะดน -1683 -16 -16

08080ม.3/3 เดดกชายเกนยรตดศศกดดด ชาลน -284 -2 -2

08087ม.3/3 เดดกชายปฏดพศทธท ชมวยเพชร -10 585 5 -10 -5

08092ม.3/3 เดดกชายวศชรพงษท วดชศยดดษฐ 4 -1086 4 -10 -6

08097ม.3/3 เดดกชายแสงอรมณ รศตนบมรน 4 -887 4 -8 -4

08887ม.3/3 เดดกชายศมภนนทท โนนลรอชา 2 -888 2 -8 -6

08889ม.3/3 เดดกชายคงพดพศฒนท อดนทรสดงหท -1 4 -889 4 -9 -5

08904ม.3/3 เดดกชายวธศญญภ วรรณภภมด -2 -20 -590 -27 -27

08918ม.3/3 เดดกชายญาธนกวน ชภเชรนอ -2 4 -14 -591 4 -21 -17

08007ม.3/3 เดดกหญดงกศญญารศตนท ชภหอยทอง -2 -592 -7 -7

08024ม.3/3 เดดกหญดงสรณทสดรด วศงบมญคง -4 -593 -9 -9

08028ม.3/3 เดดกหญดงอรอนงคท วงษทปราง94  0

08031ม.3/3 เดดกหญดงไอศดตา เกดดเสวนยด95  0

08055ม.3/3 เดดกหญดงกศญญารศตนท อดวมลภกอดนทรท -296 -2 -2

08057ม.3/3 เดดกหญดงจนดสตารท ลนยพาณดช -2897 -28 -28

08058ม.3/3 เดดกหญดงจารมวรรณ คนาโฉม98  0

08059ม.3/3 เดดกหญดงซนรนตตา หมศดหลน -1899 -18 -18

08061ม.3/3 เดดกหญดงณศฐวดน ชภชมวย -1 -4100 -5 -5

08062ม.3/3 เดดกหญดงธนศชพร อนานาจ 2 -2101 2 -2  0

08067ม.3/3 เดดกหญดงพรรษพร โนจดตรท 4 -10 -18 -5102 4 -33 -29

08068ม.3/3 เดดกหญดงยมวภรณท แกตวสวศสดดด -12103 -12 -12

12หนตา จาก42 มกราคม 2562วศนทนวพดมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
08072ม.3/3 เดดกหญดงสมทธดดา พรมภศกดน 8 -16104 8 -16 -8

08077ม.3/3 เดดกหญดงอรนลดน ฮศดไขม -20105 -20 -20

08101ม.3/3 เดดกหญดงจมฑารศตนท ชาตดสมร 4 -16 -5106 4 -21 -17

08109ม.3/3 เดดกหญดงนนนาหวาน ศรนอดนทรท 4 -20107 4 -20 -16

08116ม.3/3 เดดกหญดงยมวดน พดนทอง -2108 -2 -2

08120ม.3/3 เดดกหญดงสดรดนศนทท เพดชรมณน -4109 -4 -4

08123ม.3/3 เดดกหญดงหศทยา วดจดตขะจน -8 -5110 -13 -13

08124ม.3/3 เดดกหญดงอภดญญา จศนทะแจมม 4 -14111 4 -14 -10

08161ม.3/3 เดดกหญดงวศนพรรษา ขมนแผตว -2 -8112 -10 -10

08163ม.3/3 เดดกหญดงวดมลดา จนารภญกดจ -4 -5113 -9 -9

08203ม.3/3 เดดกหญดงจนรภศทร เสนพดเเสง -2114 -2 -2

08861ม.3/3 เดดกหญดงพนรดา ทนภแสง115  0

08893ม.3/3 เดดกหญดงณศฐรดกา ศดรดเดช -8 5 -5116 5 -13 -8

08913ม.3/3 เดดกหญดงสมภศสสรา ชนานาญผล 4 -12117 4 -12 -8

09399ม.3/3 เดดกหญดงจดรศชญา หอกกนง -10118 -10 -10

07989ม.3/4 เดดกชายจดรศศกดดด สดนแสง -22119 -22 -22

08037ม.3/4 เดดกชายณศฐวมฒด มากทองนตอย -2120 -2 -2

08050ม.3/4 เดดกชายสหภาพ จมลพศนธท -14121 -14 -14

08126ม.3/4 เดดกชายจศกรพรรดดด วงศทรศกษท -8122 -8 -8

08130ม.3/4 เดดกชายปปยะฉศตร แฉลตม -2123 -2 -2

08131ม.3/4 เดดกชายพจนกร สดจง -2124 -2 -2

08132ม.3/4 เดดกชายภภรดณศฐ ศรนชมภภ -4125 -4 -4

08134ม.3/4 เดดกชายลศทธพล ชศยทดพยท 6 -6 -5126 6 -11 -5

08174ม.3/4 เดดกชายจรภญศศกดดด ดตวงทอง -6127 -6 -6

08176ม.3/4 เดดกชายฐดตดพศนธท ผมองสศนเทนยะ -1 -4 -5128 -10 -10

08183ม.3/4 เดดกชายธนรศศกดดด ปปตาทะสศงขท 2 -18 -5129 2 -23 -21

08192ม.3/4 เดดกชายยศกร ภาคทอง 2 -28130 2 -28 -26

12หนตา จาก52 มกราคม 2562วศนทนวพดมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
08223ม.3/4 เดดกชายธนกฤต บมญนวล -8131 -8 -8

08232ม.3/4 เดดกชายพนระพศชรท ดวงจศนทรท -6132 -6 -6

08233ม.3/4 เดดกชายภาคภภมด หวศงหลนา -2 -12133 -14 -14

08241ม.3/4 เดดกชายวดชยมตมท ศรนวะโส -4134 -4 -4

08245ม.3/4 เดดกชายอภดนศนทท เจนยมไทยสงคท -8135 -8 -8

08277ม.3/4 เดดกชายนภดล พงษทวศฒนธรรม -20136 -20 -20

08292ม.3/4 เดดกชายอดดศา มนตรนโพธดด -1 -14137 -15 -15

08862ม.3/4 เดดกชายสมพจนท นพธรรม -6138 -6 -6

09362ม.3/4 เดดกชายเพชรชรศตนท แสงปปอง -10139 -10 -10

09370ม.3/4 เดดกชายโตมา แมทเทยท -16140 -16 -16

09374ม.3/4 เดดกชายภภรดวศฑฒท   เวชวศฒนท -32141 -32 -32

07982ม.3/4 เดดกหญดงวรรณวดสา เพดงสกมล -40142 -40 -40

08063ม.3/4 เดดกหญดงนรดศรา วมองไว 2 -10143 2 -10 -8

08069ม.3/4 เดดกหญดงรมมงนภา วงศทพนศส -2144 -2 -2

08147ม.3/4 เดดกหญดงชะธดดา ชศยเพชร -8 -5145 -13 -13

08152ม.3/4 เดดกหญดงปาณดสรา พดนดง -2146 -2 -2

08168ม.3/4 เดดกหญดงอรศญญา รศกเหลมา -4147 -4 -4

08170ม.3/4 เดดกหญดงอาภศสรา แกตวกลาง -5 -10 -5148 -20 -20

08201ม.3/4 เดดกหญดงกานดา ภภพศนนา -28149 -28 -28

08252ม.3/4 เดดกหญดงนศนทการณท รดาบ150  0

08254ม.3/4 เดดกหญดงปปยะฉศตร สายรศตนท -8 -8151 -16 -16

08256ม.3/4 เดดกหญดงเพดญนภา ผลอกระโทก 2 -14 -5152 2 -19 -17

08261ม.3/4 เดดกหญดงสมธดดา สมดประเสรดฐ -14 -5153 -19 -19

08397ม.3/4 เดดกหญดงปณดดา แกตวพดมพทเมรอง -5 -14154 -19 -19

08911ม.3/4 เดดกหญดงภาสดนน คชสดทธดด -10 -5155 -15 -15

09363ม.3/4 เดดกหญดงนศทธชนศน เรรองจศนทรท -2 -32 -10156 -44 -44

09391ม.3/4 เดดกหญดงพดตราพร ตศนยมชน -1 -6157 -7 -7

12หนตา จาก62 มกราคม 2562วศนทนวพดมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
07999ม.3/5 เดดกชายนรบดน นมตยบตานควน 8 -2 2158 10 -2  8

08003ม.3/5 เดดกชายยศภศทร ภภมระหงษท -12159 -12 -12

08005ม.3/5 เดดกชายอดดศร สมหวศง 4 -6 -5160 4 -11 -7

08045ม.3/5 เดดกชายภภพดพศฒนท ปานนดวม 2 -6 -5161 2 -11 -9

08082ม.3/5 เดดกชายจศกรพศนธท แขมงขศน 2 -6 -3 2162 4 -9 -5

08083ม.3/5 เดดกชายณ ภศทร วรรณกมล 2 -6 -5163 2 -11 -9

08084ม.3/5 เดดกชายธนรเดช หวานจศด 4 -8164 4 -8 -4

08093ม.3/5 เดดกชายศดรดวศฒนท สมเพราะ 2 -4165 2 -4 -2

08182ม.3/5 เดดกชายธนรโชค ตรนชมม -24166 -24 -24

08187ม.3/5 เดดกชายผดมงเกนยรตด เกตมแกตว -40167 -40 -40

08195ม.3/5 เดดกชายศาศวศต สดนเกา -20168 -20 -20

08197ม.3/5 เดดกชายสดทธดกร คงนมมน 4 -12 -5169 4 -17 -13

08219ม.3/5 เดดกชายณศฐวมฒด มารทตดน โจคมมม 6 -12170 6 -12 -6

08221ม.3/5 เดดกชายตมอศศกดดด หวนสาผม 6 -12 -5171 6 -17 -11

08227ม.3/5 เดดกชายธนรเมธ กศลยานมช 4 -8 -5172 4 -13 -9

08230ม.3/5 เดดกชายบรรณวดชญท นาควงศท 18 -12173 18 -12  6

08239ม.3/5 เดดกชายยมทธนา ลอยลดบ -8 2174 2 -8 -6

08243ม.3/5 เดดกชายสายชล พมวงอดนทรท 6 -12 -5175 6 -17 -11

08246ม.3/5 เดดกชายอศฏพร ทองมาตร 16 -4176 16 -4  12

08264ม.3/5 เดดกชายกดตตดทศต บมปะปา 2 -5 2177 4 -5 -1

08280ม.3/5 เดดกชายพงศธร พดมพทสอน -1 -28 2178 2 -29 -27

08285ม.3/5 เดดกชายภาณมวดชญท พรมชมวย -1 8 -12 -5 2179 10 -18 -8

08287ม.3/5 เดดกชายรศตนโชตด จศนทรทปาน -1 2 -14 -5180 2 -20 -18

08344ม.3/5 เดดกชายวนรวมฒด สรตอยมน 2 -2181 2 -2  0

08368ม.3/5 เดดกชายอมกฤษฏ ศศกดน 6 -14182 6 -14 -8

08915ม.3/5 เดดกชายณศฐวมฒด อดนทรทนตอย -1 2 -6 2183 4 -7 -3

08019ม.3/5 เดดกหญดงปปปนปปก ศรนนศนทา 2 -14184 2 -14 -12

12หนตา จาก72 มกราคม 2562วศนทนวพดมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
08202ม.3/5 เดดกหญดงจศนทรทจดรา พรมรศกษท 4 -10 -5 2185 6 -15 -9

08204ม.3/5 เดดกหญดงเจนจดรา รศตนบมรน 4 -4 2186 6 -4  2

08212ม.3/5 เดดกหญดงวราภรณท สมวรรณเกดด 2 -16 2187 4 -16 -12

08214ม.3/5 เดดกหญดงวศนวดสา วดชศยดดษฐ 2 -8188 2 -8 -6

08216ม.3/5 เดดกหญดงสมภศทตรา จงใจงาม 4 -22189 4 -22 -18

08217ม.3/5 เดดกหญดงอารยา นดลกาเดดด -3 -28 -5 2190 2 -36 -34

08295ม.3/5 เดดกหญดงณศฐชนศนทท ฉดมวงคท -18 2191 2 -18 -16

09378ม.3/5 เดดกหญดงศมภมาส ตาลนา -8 2192 2 -8 -6

07994ม.3/6 เดดกชายแทนกาย ชภตระกภลงาม -26 -5 8 -3193 8 -34 -26

08001ม.3/6 เดดกชายปรดนทร กองสมข 12194 12  12

08047ม.3/6 เดดกชายวศชรพงษท ไสยกดจ -12 -6195 -18 -18

08088ม.3/6 เดดกชายประพศทธท สศงขทนตอย 2 -2196 2 -2  0

08094ม.3/6 เดดกชายศมภณศฐ เพดชรพรม -14197 -14 -14

08095ม.3/6 เดดกชายสวมางพงษท บมญมาก -2 12198 12 -2  10

08135ม.3/6 เดดกชายวศชพล และลนาเลดศ -2 12199 12 -2  10

08138ม.3/6 เดดกชายสราวมธ บมญมาพศด -22 12 -6200 12 -28 -16

08222ม.3/6 เดดกชายทดนภศทร อาสาสภต 2 -4 12 -6201 14 -10  4

08225ม.3/6 เดดกชายธศชพล และลนนาเลดศ -2 12202 12 -2  10

08229ม.3/6 เดดกชายนศนทวศฒนท แทมนแสง -1 10 -4 12 -6203 22 -11  11

08242ม.3/6 เดดกชายศดวกร จดตเขมตน 6 -4 -5 12 -6204 18 -15  3

08244ม.3/6 เดดกชายสายศญ เงดนกลม -2 12205 12 -2  10

08247ม.3/6 เดดกชายอดสรานมวศฒนท ปปจฉดมทดศ -14206 -14 -14

08265ม.3/6 เดดกชายเกรนยงไกร ขมาขศนมะลน -2 -6 -3 12207 12 -11  1

08268ม.3/6 เดดกชายญาดาบ ไร -5 12208 12 -5  7

08281ม.3/6 เดดกชายพงษทศศกดดด สถดตยท -1 -14209 -15 -15

08282ม.3/6 เดดกชายพมทธด จดตปปญญา 10 8210 18  18

08284ม.3/6 เดดกชายภศสพศมตมท แจมมสกมล 12211 12  12

12หนตา จาก82 มกราคม 2562วศนทนวพดมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
08286ม.3/6 เดดกชายยศพร งามนวล -24 -6212 -30 -30

08288ม.3/6 เดดกชายศดลา เพชรสภงเนดน -4 -5 12213 12 -9  3

08290ม.3/6 เดดกชายศมภสดทธด สมขมาก 12214 12  12

08349ม.3/6 เดดกชายไกรสร มนสดทธดด -14 -5 12215 12 -19 -7

08403ม.3/6 เดดกชายปรเมษฐท สมวรรณโกษฐท -8216 -8 -8

08894ม.3/6 เดดกชายอดดศศกดดด เทพเลรวอน -1 2 -10 -5 -6217 2 -22 -20

08142ม.3/6 เดดกหญดงกศญญารศตนท คลดนงบศวทอง -8 12218 12 -8  4

08149ม.3/6 เดดกหญดงฐดตดมา เทรอกตาถา 2 -4 -6219 2 -10 -8

08150ม.3/6 เดดกหญดงนศฐธดณน จศนโสดา -40220 -40 -40

08156ม.3/6 เดดกหญดงมณนรศตนท อมอนทอง 45 -4 12221 57 -4  53

08158ม.3/6 เดดกหญดงวศชราภรณท บมญสดทธดด 45 -4 12222 57 -4  53

08159ม.3/6 เดดกหญดงวรศชยา รศตนรศกษท 12223 12  12

08160ม.3/6 เดดกหญดงวราภา ทวนมงคลชศย 2 2 -6224 4 -6 -2

08165ม.3/6 เดดกหญดงสมนดทรา สภงสมมาลยท 2 -6225 2 -6 -4

08250ม.3/6 เดดกหญดงณศฐธดดา นดราศ 2 -4 -5 2 -6226 4 -15 -11

08259ม.3/6 เดดกหญดงวดไลลศกษณท เพชรสมข 2 -4 2 -6227 4 -10 -6

08262ม.3/6 เดดกหญดงสมภาวดน สมขโข -6 2 -6228 2 -12 -10

08298ม.3/6 เดดกหญดงสมภาวดน ชศยเวทยท 2 -4 2 -6229 4 -10 -6

09364ม.3/6 เดดกหญดงอารนยา อดนทรทโยธา -4 -5 12 -6230 12 -15 -3

07992ม.3/7 เดดกชายณศฐดนศย อมดมพศฒนกดจ 6231 6  6

08034ม.3/7 เดดกชายเฉลดมพงษท วรรณาไทร 2 -4 -5232 2 -9 -7

08040ม.3/7 เดดกชายนรดนทรท จศนดท233  0

08046ม.3/7 เดดกชายรศชชานนทท ศรนทองกมล -5 -4 -5234 -14 -14

08048ม.3/7 เดดกชายศดรวดชญท ลาภปปญญา -6235 -6 -6

08086ม.3/7 เดดกชายบรรหาร พรมนอก236  0

08128ม.3/7 นายธนคดม วงษทศรน -6237 -6 -6

08129ม.3/7 เดดกชายปปยะวศฒนท ถาวรทอง -24238 -24 -24

12หนตา จาก92 มกราคม 2562วศนทนวพดมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
08136ม.3/7 เดดกชายวนระชศย แยตมชรวน -40239 -40 -40

08171ม.3/7 เดดกชายกฤษณพงศท กาญจนสศนตด -34240 -34 -34

08172ม.3/7 เดดกชายกดตตดธศช กนาราญศถก 2 -8 -5241 2 -13 -11

08175ม.3/7 เดดกชายจดรายมส บมญตา -1 -40242 -41 -41

08186ม.3/7 เดดกชายปปยะพงศท เพดชรศรน -10243 -10 -10

08194ม.3/7 เดดกชายวรดศ ดมานสมวรรณกมล -4 -10244 -14 -14

08199ม.3/7 เดดกชายอโณทศย แสวงนาม -10 -5245 -15 -15

08200ม.3/7 เดดกชายอรรถพร พดบภลยท -6 -5246 -11 -11

08271ม.3/7 เดดกชายธนพล เหมรศงษน -40247 -40 -40

08274ม.3/7 เดดกชายธนรเดช เจรดญศศกดดด -3 -28 -5248 -36 -36

08278ม.3/7 เดดกชายปฏดญญา แกตวปราณน -5 6 -4249 6 -9 -3

08283ม.3/7 เดดกชายภมร พดมศาล -5 -6250 -11 -11

08341ม.3/7 นายณศฐนนทท ชภนวลศรน -18251 -18 -18

08060ม.3/7 เดดกหญดงฐดตดยา อดนถา -20 -5252 -25 -25

08064ม.3/7 เดดกหญดงนศนทฉศตร อดนทรทจศนทรท -14253 -14 -14

08103ม.3/7 เดดกหญดงฐดตดภศค คงทน -11 -30254 -41 -41

08121ม.3/7 เดดกหญดงสมกศญยารศตนท นนทดสอน -40255 -40 -40

08143ม.3/7 เดดกหญดงกศนทดชากร มนเดช -16256 -16 -16

08148ม.3/7 เดดกหญดงชมตดมณฑนท รศตนรศกษท -2 -20257 -22 -22

08162ม.3/7 เดดกหญดงวดภาวน ระกศงถา -16258 -16 -16

08169ม.3/7 เดดกหญดงอลดชา กาบบศวลอย -5259 -5 -5

08213ม.3/7 เดดกหญดงวรดษา ตะแชะ -22260 -22 -22

08215ม.3/7 เดดกหญดงสโรชา จศนทรทปปญญา -2 -24261 -26 -26

08406ม.3/7 เดดกหญดงสดรามล นวลวศฒนท -36262 -36 -36

08864ม.3/7 เดดกหญดงจดตรานมช สมบรรณท -12263 -12 -12

08903ม.3/7 เดดกหญดงชลธดชา สนเหลรอง -8 -10264 -18 -18

08905ม.3/7 เดดกหญดงชาลดสา ชภเชดดเกนยรตด -16265 -16 -16

12หนตา จาก102 มกราคม 2562วศนทนวพดมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
08002ม.3/8 เดดกชายพงศทศดรด ศดรดยงคท -3266 -3 -3

08033ม.3/8 เดดกชายกตองหลตา วงษาเนาวท -4267 -4 -4

08090ม.3/8 เดดกชายภภรนวรรธนท เจรดญสมข268  0

08091ม.3/8 เดดกชายยศกร จศนทศร -12269 -12 -12

08178ม.3/8 เดดกชายณศฐพร อดนตตะใจ -26270 -26 -26

08180ม.3/8 เดดกชายดศสกร อดนทะสรตอย -1 -20271 -21 -21

08188ม.3/8 เดดกชายพงศธร สดจง -5272 -5 -5

08189ม.3/8 เดดกชายพนรภศทร ยศงจศนทรทอดนทรท -40273 -40 -40

08191ม.3/8 เดดกชายภาสกร จศนทรมณน -24274 -24 -24

08196ม.3/8 เดดกชายศมภกร ไทรงาม 2 -6275 2 -6 -4

08198ม.3/8 เดดกชายอนศนตชศย เลพล -18276 -18 -18

08220ม.3/8 เดดกชายณศฐวมฒด วอนยดน -10 -5277 -15 -15

08234ม.3/8 เดดกชายภาณมวศฒนท แสงศรน -1 -28278 -29 -29

08237ม.3/8 เดดกชายยดวงเจรดญ มาจานดตยท -1 -20279 -21 -21

08056ม.3/8 นางสาวกาญจนา ภาคภภมด 2 -4280 2 -4 -2

08100ม.3/8 เดดกหญดงจดรวรรณ พรหมจศนทรท 4 -12281 4 -12 -8

08105ม.3/8 เดดกหญดงณดชาวนรท สมวรรณ 2 -8 -5282 2 -13 -11

08106ม.3/8 เดดกหญดงตะวศน สรตอยประดภม -27283 -27 -27

08112ม.3/8 เดดกหญดงพศชรฎา พศดเคนวยม -1 -32 -5284 -38 -38

08145ม.3/8 เดดกหญดงจดราภรณท บทมภล -20 -15285 -35 -35

08153ม.3/8 เดดกหญดงปปยะดา โสมทอง -31286 -31 -31

08154ม.3/8 เดดกหญดงพดมพทนารา สมขสานตท -1 -12287 -13 -13

08167ม.3/8 เดดกหญดงอนศชชา เชดดสภงเนดน -12288 -12 -12

08248ม.3/8 เดดกหญดงกมลรศตนท ศรนชนะ -16289 -16 -16

08251ม.3/8 เดดกหญดงธนพร หอมหวล -10 -35290 -45 -45

08255ม.3/8 เดดกหญดงพรทดพยท เพชรพรหม 2 -16291 2 -16 -14

08258ม.3/8 เดดกหญดงวรดศรา สมขเมรอง -10 -25292 -35 -35

12หนตา จาก112 มกราคม 2562วศนทนวพดมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
08370ม.3/8 เดดกหญดงกชกร แซมเลตา -1 -15 -5293 -21 -21

08870ม.3/8 นางสาวลลดตวดน แซมอออง -32294 -32 -32

08883ม.3/8 เดดกหญดงกรกนก สมศรน -40295 -40 -40

08884ม.3/8 เดดกหญดงพศชรนยา ไชยวงคท -2 -51296 -53 -53

09377ม.3/8 เดดกหญดงศดรดนภา โสภดณ 6 -4297 6 -4  2

09384ม.3/8 นางสาวเพชรรศตนท วดรดยะจรรยงคท 2 -12298 2 -12 -10

09390ม.3/8 เดดกหญดงจามจมรน สนเปปนทอง -16299 -16 -16

09394ม.3/8 เดดกหญดงกศลยา ขะทน 8 -4300 8 -4  4

09404ม.3/8 เดดกหญดงพศชรดนทรท สมทธดประภา -18 -5301 -23 -23

12หนตา จาก122 มกราคม 2562วศนทนวพดมพท :


