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รายการรวมทศนงหมด

รายงานคคณลลกษณะอลนพพงประสงคร

 ตศนงแตม  1 ม.ค. 2562  ถถง  31 ม.ค. 2562
 391

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
08920ม.1/1 เดดกชายคณณน ชนานาญฤทธณธ1  0
08921ม.1/1 เดดกชายธนพศฒนท พนศงศรน -22 -2 -2
08922ม.1/1 เดดกชายปวรณศ ปานมกกล -763 -76 -76
08923ม.1/1 เดดกชายโพธณกร จศนทรทหอม -44 -4 -4
08924ม.1/1 เดดกชายภาคภกมณ วรรณบวร -2 -65 -8 -8
08925ม.1/1 เดดกชายภกมณธรรม หลณมสมวรรณ -40 -56 -45 -45
08926ม.1/1 เดดกชายภกรณภศทร สนนวลแกกว7  0
08927ม.1/1 เดดกชายรมมงรดณศ ทากมดเรรอ8  0
08928ม.1/1 เดดกชายสณรวณชญท จณตรมมมง -19 -1 -1
08929ม.1/1 เดดกชายสณระภพลกคศส รามวงศท10  0
08930ม.1/1 เดดกชายอนมภาพ แสงจศนทรท11  0
08941ม.1/1 เดดกหญณงธศนยพร หยาใสม -212 -2 -2
08931ม.1/1 เดดกหญณงกชวรรณ จศนทรมศงคละศรน -213 -2 -2
08932ม.1/1 เดดกหญณงขวศญชนก เขนยวอมกย 214 2  2
08933ม.1/1 เดดกหญณงจารวรรณท หนกคลกาย15  0
08934ม.1/1 เดดกหญณงจมฑากร มณนโชตณ 416 4  4
08935ม.1/1 เดดกหญณงเจนจณรา ชกกมล17  0
08936ม.1/1 เดดกหญณงชาลณสา แขมงขศน -14 -518 -19 -19
08937ม.1/1 เดดกหญณงญาดา แพรพศนธท -5 -819 -13 -13
08938ม.1/1 เดดกหญณงณณชกานตท พรหมจศนทรท -220 -2 -2
08939ม.1/1 เดดกหญณงธศญวรศตมท อรมณเมฆ -421 -4 -4
08940ม.1/1 เดดกหญณงธศญพณชชา ขศนภศกดน -4 -322 -7 -7

15หนกา จาก131 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
08942ม.1/1 เดดกหญณงบศวชมพก พรหมรศกษท 2 -423 2 -4 -2
08943ม.1/1 เดดกหญณงปภาดา จศนทรทหอม 2 -14 -324 2 -17 -15
08944ม.1/1 เดดกหญณงภศชราภรณท แซมอออง -325 -3 -3
08945ม.1/1 เดดกหญณงไรบนนา เจะตศม -826 -8 -8
08946ม.1/1 เดดกหญณงลศดดาวรรณ ทองมาก 2 -427 2 -4 -2
08947ม.1/1 เดดกหญณงลณนดา แซมตศง28  0
08948ม.1/1 เดดกหญณงวงศทรวน มโนนมกกล29  0
08949ม.1/1 เดดกหญณงวรณษฐา วณชศยดณษฐ -430 -4 -4
08950ม.1/1 เดดกหญณงศณลดา ทศบบมญมน -231 -2 -2
08951ม.1/1 เดดกหญณงสมกฤตา วณเศษศศกดา32  0
08952ม.1/1 เดดกหญณงสมวรรณรศตนท เรรองไชย -1233 -12 -12
08953ม.1/1 เดดกหญณงอรณสรา แดงสน 2 -534 2 -5 -3
08954ม.1/1 เดดกหญณงอสมา ศรนบมญราช -18 -635 -24 -24
08955ม.1/1 เดดกหญณงอณนทราณน แซมอออง -1 2 -8 -336 2 -12 -10
08956ม.1/2 เดดกชายคณาธณป อณนทรทคง -437 -4 -4
08958ม.1/2 เดดกชายโจนาธาน แอกเซณล ฟรณทซท -438 -4 -4
08959ม.1/2 เดดกชายฉศนทพศฒนท ชมวงชมนสมอง -639 -6 -6
08962ม.1/2 เดดกชายชณษณมพงศท สมวรรณเกณด -2 -340 -5 -5
08963ม.1/2 เดดกชายเดชาธร ทองศณรณ -441 -4 -4
08966ม.1/2 เดดกชายพนศสกร นาโควงคท -2 -342 -5 -5
08969ม.1/2 เดดกชายศศกดณธดา ธณโนชศย -243 -2 -2
08970ม.1/2 เดดกชายศมภกฤต นณลนกอย44  0
08973ม.1/2 เดดกชายอภณศศกดณธ พมทธสมภะ45  0
08990ม.1/2 เดดกหญณงสมภควศน เยดนสนณท46  0
09045ม.1/2 เดดกชายสณทธณชศย มากสณน -647 -6 -6
09048ม.1/2 เดดกชายสมขสศน อณนทจณนดา -448 -4 -4
09051ม.1/2 เดดกชายณศฐพล อมอนแกกว -1249 -12 -12

15หนกา จาก231 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09129ม.1/2 เดดกชายพศนเลณศ มงคลรบ50  0
09412ม.1/2 เดดกหญณงอนศนดา ยณนดน -2 -62 -351 -67 -67
09413ม.1/2 เดดกหญณงพศชรา ผกากรอง52  0
08974ม.1/2 เดดกหญณงจณรณศฐ ตมมนแกกว53  0
08975ม.1/2 เดดกหญณงชนานศนทท จศนทรทนพรศตนท -24 -554 -29 -29
08977ม.1/2 เดดกหญณงณศฏฐณณชา สศงหนต -255 -2 -2
08978ม.1/2 เดดกหญณงณศฐนณชา สงกมมาร -456 -4 -4
08979ม.1/2 เดดกหญณงนภสร ยรนนาน57  0
08981ม.1/2 เดดกหญณงบศณฑณตา บมญสมง58  0
08982ม.1/2 เดดกหญณงประภศสสร แสงสมดตา59  0
08985ม.1/2 เดดกหญณงภศศสร แกกวชรทน60  0
08986ม.1/2 เดดกหญณงมณนทรทฑณรา โตพณทศกษท -12 -361 -15 -15
08987ม.1/2 เดดกหญณงวรณศรา แคลกวคลมอง -1462 -14 -14
08988ม.1/2 เดดกหญณงวรณษฐา ทองอณนทรท63  0
08989ม.1/2 เดดกหญณงศมภรศสมณธ ดอนทราย64  0
08991ม.1/2 เดดกหญณงหงสทหยก ชกเชณด65  0
08993ม.1/2 เดดกหญณงอมราพร คะเณยท -466 -4 -4
08995ม.1/2 เดดกหญณงอณนทณรา อมองรศตนากมล -267 -2 -2
09015ม.1/2 เดดกหญณงกมณฑนรา ทานนทท -468 -4 -4
09019ม.1/2 เดดกหญณงฐณตณมา ยอดทอง -669 -6 -6
09022ม.1/2 เดดกหญณงณศฐพร สะราคนา70  0
09028ม.1/2 เดดกหญณงเบญญทณพยท ขนมนอมอน -671 -6 -6
09071ม.1/2 เดดกหญณงชญานมตมท ผณวมณน72  0
09072ม.1/2 เดดกหญณงขวศญฤทศย แซมลณทม -673 -6 -6
09073ม.1/2 เดดกหญณงธนกร สวศสดน74  0
09074ม.1/2 เดดกหญณงอลณสดา ขนอม -2475 -24 -24
09104ม.1/2 เดดกหญณงปปณณพร ไพศกนยท76  0

15หนกา จาก331 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09148ม.1/2 เดดกหญณงปปญญาพร ทองอมอน -477 -4 -4
09411ม.1/2 เดดกหญณงนภสร วงศทรศกษท -4 -378 -7 -7
08961ม.1/3 เดดกชายชณนวศตร กณทงชา -12 2279 22 -12  10
08964ม.1/3 เดดกชายธนรภศทร สศงขทศรน -12 2280 22 -12  10
08965ม.1/3 เดดกชายธนวศฒนท ใจปลรนม -6 2281 22 -6  16
08967ม.1/3 เดดกชายเมธาสณทธณธ เผรอกเนนยม -2 2282 22 -2  20
08972ม.1/3 เดดกชายหฤทธณธ เรรองสกง -12 2283 22 -12  10
09040ม.1/3 เดดกชายเจษฎา แสงทองประทมม -2 22 -584 22 -7  15
09046ม.1/3 เดดกชายจศกรณน บนารมงศรน -16 2285 22 -16  6
09047ม.1/3 เดดกชายปฐมพร พงษทเพชร -2 2286 22 -2  20
09050ม.1/3 เดดกชายธนวศฒนท ประนมรศมยท -22 2287 22 -22  0
09053ม.1/3 เดดกชายธนพล ภกบศงไมก -8 22 -688 22 -14  8
09116ม.1/3 เดดกชายกฤษฎา อณทมเอณบ -2 2289 22 -2  20
09139ม.1/3 เดดกชายอภณชณต เพดงรศตนท -8 2290 22 -8  14
09160ม.1/3 เดดกชายขวศญชศย มณนกกาศ -4 2291 22 -4  18
08976ม.1/3 เดดกหญณงฐณตณนศนทท ชนะศรน -2 22 -592 22 -7  15
08980ม.1/3 เดดกหญณงนศฐลดา เคกาสมวรรณ -2 2293 22 -2  20
08983ม.1/3 เดดกหญณงปปยนศฐ ภณรมยทรส -12 2294 22 -12  10
08992ม.1/3 เดดกหญณงอนศญญา วกประโคน -4 2295 22 -4  18
09016ม.1/3 เดดกหญณงจณดาภา สมจรณตร -10 2296 22 -10  12
09018ม.1/3 เดดกหญณงชาลณสา เพชรพรม 2297 22  22
09020ม.1/3 เดดกหญณงฐณตณมา เลมาซนน 2298 22  22
09023ม.1/3 เดดกหญณงนภาใส อมดมพศฒนกณจ -12 2299 22 -12  10
09025ม.1/3 เดดกหญณงนศชรณนทรท สหไพบกลยทกณจ -36 22100 22 -36 -14
09029ม.1/3 เดดกหญณงเบญญทณพยท จศนทะสอน -11 -32 22101 22 -43 -21
09032ม.1/3 เดดกหญณงพศชราภา เหลมาจกม -42 22102 22 -42 -20
09068ม.1/3 เดดกหญณงวศนวณสา ณะวศนทา -6 22103 22 -6  16

15หนกา จาก431 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09070ม.1/3 เดดกหญณงมรณสา สมบรรณท -20 22 -5104 22 -25 -3
09075ม.1/3 เดดกหญณงอรศณรณนทรท ชนานาญจณตรท -6 22105 22 -6  16
09105ม.1/3 เดดกหญณงปปทมวรรณ สมรณนอมด -30 22 -5106 22 -35 -13
09108ม.1/3 เดดกหญณงพลอยมณน ศรนกงพาน -1 30 -26 22 -3107 52 -30  22
09114ม.1/3 เดดกหญณงสมนณษา ดาซนไหล -4 22 -6108 22 -10  12
09144ม.1/3 เดดกหญณงฐณตณนศนทท ดวงมณน -2 22109 22 -2  20
09145ม.1/3 เดดกหญณงธศญญาศณรณ แสนวงคทมา -26 22 -5110 22 -31 -9
09147ม.1/3 เดดกหญณงนนนาหวาน ระเบนยบโอษฐท 22111 22  22
09150ม.1/3 เดดกหญณงปปยะดา ไกรสรแสน -1 -36 22112 22 -37 -15
09155ม.1/3 เดดกหญณงอรนลณน พศนชศทง -10 22113 22 -10  12
09174ม.1/3 เดดกหญณงกมลลศกษณท กมลวงศท -8 20114 20 -8  12
09186ม.1/3 เดดกหญณงวรรณฤดน ไชยโม -6 20 -3115 20 -9  11
09225ม.1/3 เดดกหญณงนานามณ ธรรมคมณ -6 20116 20 -6  14
09226ม.1/3 เดดกหญณงปปยาพศชร ณ สงขลา -12 20 -8117 20 -20  0
09267ม.1/3 เดดกหญณงจศนทกานตณธ ทองสมข -4 22118 22 -4  18
09304ม.1/3 เดดกหญณงจณรภณญญา แซมยมาง -76119 -76 -76
08957ม.1/4 เดดกชายจศกรณน รศตนรศกษท -1 -22120 -23 -23
09037ม.1/4 เดดกชายกรวณทยท ยศขมน -36121 -36 -36
09038ม.1/4 เดดกชายวรรณชศย ฉณม -32122 -32 -32
09039ม.1/4 เดดกชายธนภศทร ศรนลาบมตร -12123 -12 -12
09054ม.1/4 เดดกชายออมสณน มนเพนยร -40 -14124 -54 -54
09076ม.1/4 เดดกชายเกนยรตณศศกดณธ แซมดมาน -2 -6125 -8 -8
09121ม.1/4 เดดกชายชญานนทท เมรองทรศพยท -16126 -16 -16
09163ม.1/4 เดดกชายธนวศฒนท แซมขวย -62 -5127 -67 -67
09168ม.1/4 เดดกชายพนรพศฒนท หนกดนา -1 -52128 -53 -53
09210ม.1/4 เดดกชายวนรพศนธท บมญทอง 2 -54129 2 -54 -52
09216ม.1/4 เดดกชายอณทธณสมนทร กรคณทน -16130 -16 -16

15หนกา จาก531 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09237ม.1/4 เดดกชายไกรวณชญท สมวรรณ131  0
09258ม.1/4 เดดกชายศมภโชค แวววงศท -76132 -76 -76
09283ม.1/4 เดดกชายไชยณรงคท บมกขมนทด -10133 -10 -10
09287ม.1/4 เดดกชายเตชสณทธณธ เพดงพณภาค -14 -3134 -17 -17
09289ม.1/4 เดดกชายธนมากร นนนาเงณน -10 -3135 -13 -13
09297ม.1/4 เดดกชายระพนพศฒนท สมระวณทยท -64136 -64 -64
09301ม.1/4 เดดกชายอองลน ศณรณบกรณท -4 -3137 -7 -7
09306ม.1/4 เดดกชายณศฐนศนทท แกกวประเสรณฐ -48138 -48 -48
09035ม.1/4 เดดกหญณงสมทธณดา สมขสม -36139 -36 -36
09055ม.1/4 เดดกหญณงชญาดา คงเรรอง -1 -16140 -17 -17
09056ม.1/4 เดดกหญณงชญานณศ คงเรรอง -1 -22141 -23 -23
09057ม.1/4 เดดกหญณงปารณชาตณ อมอนละมกล -10142 -10 -10
09058ม.1/4 เดดกหญณงพณมพทอศปสร ขศวละคร -2143 -2 -2
09059ม.1/4 เดดกหญณงธนภรณท มะลณโส -10144 -10 -10
09060ม.1/4 เดดกหญณงกรรณณการท นามกศนหา -6145 -6 -6
09061ม.1/4 เดดกหญณงภศทรา วมองไว -10 -6146 -16 -16
09062ม.1/4 เดดกหญณงจมฑาทณพยท อณนทรทแกกว -14 -3147 -17 -17
09063ม.1/4 เดดกหญณงกชกร นาคประสณทธณธ -30 -5148 -35 -35
09064ม.1/4 เดดกหญณงไปศลน ขาวนวล -1 -12149 -13 -13
09065ม.1/4 เดดกหญณงศณรณพร ใจสา -4150 -4 -4
09066ม.1/4 เดดกหญณงณณชา เอนไชย -10 -3151 -13 -13
09102ม.1/4 เดดกหญณงเนาวรศตนท บมญชศย -22152 -22 -22
09109ม.1/4 เดดกหญณงพศชราภา สมขผล -42 -5153 -47 -47
09221ม.1/4 เดดกหญณงชนาพร เกลดดจนน -52154 -52 -52
09264ม.1/4 เดดกหญณงกนกพร พรหมรศกษท -72155 -72 -72
09309ม.1/4 เดดกหญณงศมภานศน ดวงมาลา -66156 -66 -66
09311ม.1/4 เดดกหญณงอมรรศตนท ขศนวงษท -62157 -62 -62

15หนกา จาก631 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09420ม.1/4 เดดกหญณงศกศญญาณศฐ ตรนเพชร -58158 -58 -58
08968ม.1/5 เดดกชายรณกฤต จศนทะปปญญา -20 2159 2 -20 -18
08997ม.1/5 เดดกชายกฤษฎาภรณท เหนรอกอง -20 2160 2 -20 -18
09001ม.1/5 เดดกชายเดชาพล เกษางาน -22 2 -3 2161 4 -25 -21
09003ม.1/5 เดดกชายนรวนรท วณทวศตรกมล -38 2162 2 -38 -36
09008ม.1/5 เดดกชายภศครพล ชกจศนทรท -18 2 6163 8 -18 -10
09041ม.1/5 เดดกชายธนดล สมวชศย -6 2 6164 8 -6  2
09049ม.1/5 เดดกชายสณรวณชญท ยอดจศนทรท -4 4 4165 8 -4  4
09089ม.1/5 เดดกชายปรเมศวรท สณนแกกว -14 2 6166 8 -14 -6
09123ม.1/5 เดดกชายณศฐวมฒณ ตศนเจรณญ -24 2 -3167 2 -27 -25
09125ม.1/5 เดดกชายบมญสยาม รมยทรรทน -1 -18 2 6168 8 -19 -11
09133ม.1/5 เดดกชายภกมณภศทร นารน -76169 -76 -76
09138ม.1/5 เดดกชายอดณศร ทองมาตร -1 -64 2170 2 -65 -63
09161ม.1/5 เดดกชายคมณานนทท ชาววาปป -26 2 -5 6171 8 -31 -23
09166ม.1/5 เดดกชายนศทธพงคท นาทศนเลณศ -18 4 -3172 4 -21 -17
09173ม.1/5 เดดกชายอนวศช แกกวสวศสดณธ -2 -28 2 6173 8 -30 -22
09198ม.1/5 เดดกชายจศกราวมฒณ วงศทมมสา -16 2 -6 6174 8 -22 -14
09244ม.1/5 เดดกชายปฏณพล คงทอง -1 -58 6175 6 -59 -53
09252ม.1/5 เดดกชายฤกษทชศสนท ปาทวาด -5 -38 2 6176 8 -43 -35
09255ม.1/5 เดดกชายวศชรพล ดมงแกกว -2 2 -6 6177 8 -8  0
09260ม.1/5 เดดกชายอตณวณชญท แยกมสมวรรณท -20 2 6178 8 -20 -12
09279ม.1/5 เดดกชายจณรพงศท ชนะจอหอ -14 2 -3 6179 8 -17 -9
09410ม.1/5 เดดกชายพณทศกษท โสมพศนธท -60 2 -8 6180 8 -68 -60
09024ม.1/5 เดดกหญณงนรณศรา เสนาพล -70 2181 2 -70 -68
09026ม.1/5 เดดกหญณงนศนททนรณน เนรทองโสม 50 -20 4182 54 -20  34
09100ม.1/5 เดดกหญณงทศบทณม บมตรสาร -16 2 6183 8 -16 -8
09103ม.1/5 เดดกหญณงปนศดดา วารนสมวรรณ -6 2 6184 8 -6  2

15หนกา จาก731 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09112ม.1/5 เดดกหญณงวณภาวน เสรณมศรก 2 -4 2 6185 10 -4  6
09180ม.1/5 เดดกหญณงณศฑรณกา สมาคม -38 2 2186 4 -38 -34
09181ม.1/5 เดดกหญณงธนภรณท สมขมาก 2 6187 8  8
09187ม.1/5 เดดกหญณงวณชญาพร ภกมคลกาย -40 2 -3188 2 -43 -41
09189ม.1/5 เดดกหญณงศณชารศตนท ชมวยนมกกล -56 4 2189 6 -56 -50
09191ม.1/5 เดดกหญณงสมชา อมณหะนศนทนท -76190 -76 -76
09192ม.1/5 เดดกหญณงสมดาพร อณนทศนแกกว -30 2 -3191 2 -33 -31
09195ม.1/5 เดดกหญณงอรวรรณ พศฒนอณสรานมกกล -20 2 6192 8 -20 -12
09229ม.1/5 เดดกหญณงรศชนก ศรนธรรม -76 2 4193 6 -76 -70
09270ม.1/5 เดดกหญณงไซณารนยท คงรอด -18 2 6194 8 -18 -10
09271ม.1/5 เดดกหญณงนศนททนภศส จองศศกดณธ 2 -10 2 6195 10 -10  0
09274ม.1/5 เดดกหญณงอมมาพร สระพศนธศง -8 2 6196 8 -8  0
09275ม.1/5 เดดกหญณงกศลยารศตนท ศรนเจรณญ -66 2 -5 2197 4 -71 -67
09004ม.1/6 เดดกชายนศนทภกมณ สมขชรทน -10 -18198 -28 -28
09009ม.1/6 เดดกชายภกมณพศฒนท มศทนชาตณ -24199 -24 -24
09011ม.1/6 เดดกชายศมภกร เสนยงเพราะ -10 -10 -3200 -23 -23
09013ม.1/6 เดดกชายสนหราช ชณวหากาญจนท -19 -6201 -25 -25
09042ม.1/6 เดดกชายกฤตเมธ ทรศพยทมน -46202 -46 -46
09044ม.1/6 เดดกชายกณตตณคมณ คนาปากดน -2203 -2 -2
09083ม.1/6 เดดกชายทองแทก แกกวนาเคนยน204  0
09119ม.1/6 เดดกชายจณรวศฒนท นณมณตรพศนธท -38205 -38 -38
09127ม.1/6 เดดกชายพงศภศค วาตะรศมยท 2 -52 -3206 2 -55 -53
09167ม.1/6 เดดกชายนณธณพศฒนท พรหมพมฒณ -3 -50 -3207 -56 -56
09171ม.1/6 เดดกชายศมภกร สมวรรณโชตณ -8208 -8 -8
09203ม.1/6 เดดกชายพลาธณป มากมมข -22 -9209 -31 -31
09212ม.1/6 เดดกชายสณรวณชญท ศรนผมอง -24 -14210 -38 -38
09214ม.1/6 เดดกชายอนมวศตร โคตรชมภก -8211 -8 -8

15หนกา จาก831 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09215ม.1/6 เดดกชายอภณลาภ ทองปกรณทกมล -16212 -16 -16
09238ม.1/6 เดดกชายเจตนณพศทธท คมกมพรกอม -2 -58213 -60 -60
09249ม.1/6 เดดกชายรณกฤต ปปตณสมขธนากมล -24 -3214 -27 -27
09250ม.1/6 เดดกชายรตณพงษท ชมมมชรทน -24215 -24 -24
09285ม.1/6 เดดกชายณศฐวมฒณ รามคลกาย -8216 -8 -8
09288ม.1/6 เดดกชายธรรมวศฒตท ดนคณา -30217 -30 -30
09290ม.1/6 เดดกชายนศทวมฒณ ลอยดน -10218 -10 -10
09291ม.1/6 เดดกชายปกรณท เดชพร -22219 -22 -22
09415ม.1/6 เดดกหญณงภศทราพร พงศทลมน -10220 -10 -10
09417ม.1/6 เดดกชายรภนพศฒนท ชศยแสง -1 2 -30 -3221 2 -34 -32
09027ม.1/6 เดดกหญณงนณจวรรณ จณตตทมโน -1 2 -6222 2 -7 -5
09033ม.1/6 เดดกหญณงรศฐตณกร คงทณม -26223 -26 -26
09034ม.1/6 เดดกหญณงสณรณนทรททรา จอมคนาสณงหท -10224 -10 -10
09067ม.1/6 เดดกหญณงสมกศญญา ชรทนลดารมยท -20225 -20 -20
09107ม.1/6 เดดกหญณงพรพณมล ไชยยรน -12226 -12 -12
09141ม.1/6 เดดกหญณงกนกพร คตะวงคท227  0
09142ม.1/6 เดดกหญณงกฤตชญา โคทนา -26228 -26 -26
09149ม.1/6 เดดกหญณงปปทมา เชรนอคนา -2 -28 -5229 -35 -35
09175ม.1/6 เดดกหญณงครณสตนนแอนนท เดอลา เปนยมา อนแปค 8 -12230 8 -12 -4
09178ม.1/6 เดดกหญณงญาดา มหาผล -10 -3231 -13 -13
09194ม.1/6 เดดกหญณงสมพรรษา ผณวนณล -18 -5232 -23 -23
09223ม.1/6 เดดกหญณงณศฐณณชา สมขณนน -32 -5233 -37 -37
09224ม.1/6 เดดกหญณงเดนนณส เฟ นอเยกกา 8 -10 -5234 8 -15 -7
09272ม.1/6 เดดกหญณงเพชรพลอย นนาทอง -68 -5235 -73 -73
09303ม.1/6 เดดกหญณงเขมจณรา พลประภาส -74 -5236 -79 -79
09000ม.1/7 เดดกชายชลธณไชย สมโพธณธ 8 -1 2 -12 4 2237 16 -13  3
09043ม.1/7 เดดกชายเจษฎาพร ศรนพณทศกษท 4 -12 4 2238 10 -12 -2

15หนกา จาก931 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09079ม.1/7 เดดกชายณศฐพนธท ญาสกมล -25 4 2239 6 -25 -19
09081ม.1/7 เดดกชายดลวศฒนท โลกประดณษฐท -16 4 -5 2240 6 -21 -15
09088ม.1/7 เดดกชายนพกร สมวรรณเกณด -3 -34 4 2241 6 -37 -31
09090ม.1/7 เดดกชายภาคภกมณ คนาทอน 20 -20 2 -3242 22 -23 -1
09092ม.1/7 เดดกชายรศตนากร ทองอนศนตท 20 -75 2243 22 -75 -53
09094ม.1/7 เดดกชายวมฒณชศย มาลณสา -1 -16 4 -11 2244 6 -28 -22
09128ม.1/7 เดดกชายพยมงศศกดณธ พถทงสวศสดณธ 4 2 -1 -25 4 2245 12 -26 -14
09130ม.1/7 เดดกชายพนรพงษท ทองแทก 5 -12 4 -3 2246 11 -15 -4
09136ม.1/7 เดดกชายวศนชนะ ปลอดภศย 2 -4 4 2247 8 -4  4
09156ม.1/7 เดดกชายกฤตเมธ ราชรศกษท 12 -12 4248 16 -12  4
09158ม.1/7 เดดกชายกลวศชร คลณนงบศวทอง 4 -20 2 2249 8 -20 -12
09159ม.1/7 เดดกชายไกรวณชญท ขนอม 5 -1 -38 4 -3 2250 11 -42 -31
09169ม.1/7 เดดกชายภกรนศนทท สณงหทลอ 4 -6 4 2251 10 -6  4
09170ม.1/7 เดดกชายวรพจนท มกลธณโต -67 4 -3 2252 6 -70 -64
09211ม.1/7 เดดกชายศณรวศฒนท สมขคมกม -1 2 -40253 2 -41 -39
09239ม.1/7 เดดกชายดมลยฤทธณธ ศณรณสมข 10 -14 4 2254 16 -14  2
09240ม.1/7 เดดกชายถณรวศฒนท ทองรศตนท 4 -8 4 2255 10 -8  2
09242ม.1/7 เดดกชายทรงกรด อณนทรสมวรรณ -1 -46 -5 2256 2 -52 -50
09243ม.1/7 เดดกชายธนดล จศนทรทหอม -6 4 -6 2257 6 -12 -6
09245ม.1/7 เดดกชายปารเมตตท อศมพลพ 12 -6 4 -6 2258 18 -12  6
09259ม.1/7 เดดกชายสหภาพ ตงจศนทถก 4 2 -42 2 7259 15 -42 -27
09261ม.1/7 เดดกชายอศครเดช กณจไทยสงคท -2 4 -58 4 2260 10 -60 -50
09302ม.1/7 เดดกชายอาซนซศน บณนอศบดมลยทละสะ 12 -1 -60 4 -3 2261 18 -64 -46
09418ม.1/7 เดดกชายกฤตณเดช ศรนระชาตณ -2 -22 2 -8 2262 4 -32 -28
09017ม.1/7 เดดกหญณงชลธณชา จกองโกก -8 4 2263 6 -8 -2
09069ม.1/7 เดดกหญณงนฤมล หกวยแสน 8 -16 2264 10 -16 -6
09106ม.1/7 เดดกหญณงพรพณมล สศกะสศง 2 -4 4 2265 8 -4  4

15หนกา จาก1031 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09110ม.1/7 เดดกหญณงภศทรนศนทท มศทนซณนว 4 2 -4 2266 8 -4  4
09115ม.1/7 เดดกหญณงสมวพณชญท กศนยาประสณทธณธ 16 -18 4 2267 22 -18  4
09143ม.1/7 เดดกหญณงจรณยา คนาภกแกกว 8 -12 4 2268 14 -12  2
09152ม.1/7 เดดกหญณงยมพดน หกงเขนยบ -20 4 -3 2269 6 -23 -17
09219ม.1/7 เดดกหญณงเกศรา สองปปกษน -7 4 -5 2270 6 -12 -6
09228ม.1/7 เดดกหญณงระพนพรรณ เงณนจศนทรท 4 2271 6  6
09235ม.1/7 เดดกหญณงอรณญา แสนบมตร 8 -18 4 2272 14 -18 -4
09269ม.1/7 เดดกหญณงชศญญา คงทน 2 -58 4 -3 2273 8 -61 -53
09273ม.1/7 เดดกหญณงสมวพศชร ทณมเทพ 4 2274 6  6
09012ม.1/8 เดดกชายสมชาย คาตน -1 -6275 -7 -7
09014ม.1/8 เดดกชายอดณศศกดณธ จศนทรทผมอง -18276 -18 -18
09036ม.1/8 เดดกชายกศนตยศ ทองดน -1 -30 -5277 -36 -36
09077ม.1/8 เดดกชายชาครณต นวลพณจณตร -1 -14 -3278 -18 -18
09086ม.1/8 เดดกชายธศญพณสณษฐท ศรนสงคราม 2 -14 -3279 2 -17 -15
09117ม.1/8 เดดกชายกณตตณกร แกกวบศวทอง -6280 -6 -6
09122ม.1/8 เดดกชายชลากร บมญรอด -8 -6281 -14 -14
09124ม.1/8 เดดกชายธรรมธศช โปศรน -22282 -22 -22
09135ม.1/8 เดดกชายรศฐภกมณ เจรณญผล 4 -2 -15283 4 -17 -13
09137ม.1/8 เดดกชายวณษณมสรรคท วะเศษสรกอย -8 -5284 -13 -13
09157ม.1/8 เดดกชายกฤษณะ ทองจศนทรท -2285 -2 -2
09164ม.1/8 เดดกชายธนวศฒนท พณมเสน -16286 -16 -16
09196ม.1/8 เดดกชายกกองภพ พมทธานม -4287 -4 -4
09202ม.1/8 เดดกชายนศนทวศฒนท ชมวยศรน -14 -3288 -17 -17
09205ม.1/8 เดดกชายภควศต เชรนอหมอเฒมา289  0
09206ม.1/8 เดดกชายภาณมวศฒนท พรหมประดณษฐท290  0
09213ม.1/8 เดดกชายอนวศช จนาลองกลาง -12 -3291 -15 -15
09248ม.1/8 เดดกชายภกรณนทรท ธนรประพฤทธณธ 2 -30 -3292 2 -33 -31

15หนกา จาก1131 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09251ม.1/8 เดดกชายรศฐภกมณ มศทนเขตวณทยท293  0
09254ม.1/8 เดดกชายวรรณลศกษณท บมญรศงษน -76294 -76 -76
09262ม.1/8 เดดกชายอานนทท จศนทรทเสน -1 -8295 -9 -9
09263ม.1/8 เดดกชายอานนทท ศรนแผกว -26296 -26 -26
09276ม.1/8 เดดกชายกนาแหง ทองมาก -20297 -20 -20
09277ม.1/8 เดดกชายจณตรณน ไกรจศนทรท298  0
09292ม.1/8 เดดกชายปปญญวศฒนท สศงขททอง -14299 -14 -14
09293ม.1/8 เดดกชายปาราเมศ เครรอหวศง -38 -3300 -41 -41
09299ม.1/8 เดดกชายอนมพงศท เพชรทหศบ -14301 -14 -14
09385ม.1/8 เดดกชายแอลทณลลา พาเนก -10302 -10 -10
08984ม.1/8 เดดกหญณงพศสกร อมยนาคธรรม -5303 -5 -5
09021ม.1/8 เดดกหญณงณศฏฐธณดา สณนทรศพยท -14304 -14 -14
09113ม.1/8 เดดกหญณงสมธาสณนน มนแสง -10305 -10 -10
09151ม.1/8 เดดกหญณงพศชราวรรณ สมดรศกษท -38 -3306 -41 -41
09154ม.1/8 เดดกหญณงอตณกานตท บศวบมญ -24 -3307 -27 -27
09183ม.1/8 เดดกหญณงพศชจณนศนทท จศนทรทพมมม -26308 -26 -26
09188ม.1/8 เดดกหญณงวณสมดา ตาสาย -14 -3309 -17 -17
09230ม.1/8 เดดกหญณงสรศสนศนทท ผณวนณล -10 -66310 -76 -76
09233ม.1/8 เดดกหญณงสมมณตรา กองแสน -5 -66 -5311 -76 -76
09305ม.1/8 เดดกหญณงชรณนรศตนท คงประเสณรฐ -18312 -18 -18
09312ม.1/8 เดดกหญณงอศมรศตนท ลณทมวงศท -4 -64 -3313 -71 -71
08971ม.1/9 เดดกชายแสงสยาม โลวทนารทท -1 2 -48 -3314 2 -52 -50
08996ม.1/9 เดดกชายกรกฎ แกกวอมมน -6 -8315 -14 -14
09005ม.1/9 เดดกชายปฏณภากร มนมะแม -6316 -6 -6
09006ม.1/9 เดดกชายปรณวศตร ศรนแค -2 -36 -5317 -43 -43
09010ม.1/9 เดดกชายภกมณพศฒนท นาคพศฒนท 2 -28 -8318 2 -36 -34
09052ม.1/9 เดดกชายภศทรนศนทท คงเจาะ 29 -32 5319 34 -32  2

15หนกา จาก1231 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09082ม.1/9 เดดกชายตศนตณกร วรรณศรน -32 -11320 -43 -43
09095ม.1/9 เดดกชายศราวมฒณ หวานชมวย -14321 -14 -14
09126ม.1/9 เดดกชายพงศกร สนหาจศนทรท -26322 -26 -26
09134ม.1/9 เดดกชายมนศสพงศท แสงขาว -6323 -6 -6
09140ม.1/9 เดดกชายอภณสณทธณธ สมวรรณอมอน -6324 -6 -6
09162ม.1/9 เดดกชายธนกร เจรณญสมข -1 -10 -5325 -16 -16
09197ม.1/9 เดดกชายกาคม โยชณตะ -5 -62 -5326 -72 -72
09204ม.1/9 เดดกชายพณเชษฐท พรมรศกษท -38 5327 5 -38 -33
09208ม.1/9 เดดกชายรพนภศทร ดอนทราย -76328 -76 -76
09209ม.1/9 เดดกชายรศฐภกมณ ดกวงชมม -32329 -32 -32
09241ม.1/9 เดดกชายทนงศศกดณธ เสรอโต -30 -3330 -33 -33
09268ม.1/9 เดดกชายจณรภศทร คนาเสนยง -24331 -24 -24
09280ม.1/9 เดดกชายจณรภศทร ศรนหาภกธร -54332 -54 -54
09284ม.1/9 เดดกชายณศฐภศทร พรหมศรน -14 -3333 -17 -17
09286ม.1/9 เดดกชายตณณณภพ ธนาวมฒณ 2 -1 -32 -3334 2 -36 -34
09295ม.1/9 เดดกชายพนรพล อศงษานาม -1 -76 -3335 -80 -80
09296ม.1/9 เดดกชายรณกฤต ทองสศมฤทธณธ -76336 -76 -76
09097ม.1/9 นางสาวชอตะ ไมมมนนามสกมล -6337 -6 -6
09101ม.1/9 เดดกหญณงธณตณสมดา ไชยนาน -4338 -4 -4
09146ม.1/9 เดดกหญณงนภาภรณท หนกทอง -6339 -6 -6
09153ม.1/9 เดดกหญณงศศณประภา ศรนแผกว -16340 -16 -16
09177ม.1/9 เดดกหญณงชลธณชา โรยอมตะระ -46341 -46 -46
09179ม.1/9 เดดกหญณงณศฐธณดา ศรนจง -44342 -44 -44
09190ม.1/9 เดดกหญณงสมชานศนทท เกณดณรงคท -30 -3343 -33 -33
09193ม.1/9 เดดกหญณงสมพรรษา ใจละดน -8 -6344 -14 -14
09222ม.1/9 นางสาวณศชนศนทท เมอรทรนท -76 -5345 -81 -81
09227ม.1/9 เดดกหญณงพรรณนณดา มนแกกว -12346 -12 -12

15หนกา จาก1331 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09234ม.1/9 เดดกหญณงอมรรศตนท สมวงศท -30347 -30 -30
09265ม.1/9 เดดกหญณงกศญญาณศฐ บมญศกดน -64348 -64 -64
09278ม.1/9 เดดกหญณงจณนตทจมฑา แยกมชรทน -24349 -24 -24
09381ม.1/9 เดดกหญณงสมวรรณน ศรนโอฬาร -76350 -76 -76
09422ม.1/9 เดดกหญณงอรวรรณ ธรรมชาตณ -38 -3351 -41 -41
08960ม.1/10 เดดกชายชานนทท ทองทณพยท -2 26 26352 52 -2  50
08998ม.1/10 เดดกชายจณรศศกดณธ มาลศย 2 -4 26 26353 54 -4  50
09002ม.1/10 เดดกชายธนกร เทพเลรทอน -1 -20 26 -5 26354 52 -26  26
09007ม.1/10 เดดกชายพศทธนศน ศาลาแกกว -2 26 26355 52 -2  50
09078ม.1/10 เดดกชายฐากกร อนมอศน -18 22 22356 44 -18  26
09080ม.1/10 เดดกชายดนมพร แกกวทอง 10 26 26357 62  62
09084ม.1/10 เดดกชายธนณกร สมขสม 2 -16 22 22358 46 -16  30
09085ม.1/10 เดดกชายธศชนศณพงษท แซมคก -8 26 26359 52 -8  44
09087ม.1/10 เดดกชายนครณนทรท เชนทยวกล -12 20 20360 40 -12  28
09091ม.1/10 เดดกชายภกบฏณณ ศรนรอด 6 -28 26 -9 26361 58 -37  21
09093ม.1/10 เดดกชายวณชชมพงศท คนาทอง -22 22 22362 44 -22  22
09096ม.1/10 เดดกชายสมภศทรทกณจ รมจณระยรรยง 8 -4 26 26363 60 -4  56
09118ม.1/10 เดดกชายจศนทกร พรศศกดณธ -28 20 20364 40 -28  12
09120ม.1/10 เดดกชายจนระศศกดณธ รศตกศมพล -14 26 26365 52 -14  38
09131ม.1/10 เดดกชายพนระพงษท นาคเรรอง 2 -4 24 -5 24366 50 -9  41
09132ม.1/10 เดดกชายภกมณนทรท เพดชรสศงขท 2 -6 26 26367 54 -6  48
09165ม.1/10 เดดกชายธนรภศทร ไพโรจนท -32 24 24368 48 -32  16
09200ม.1/10 เดดกชายธนศท ตนาหนณชาตณ -4 24 24369 48 -4  44
09201ม.1/10 เดดกชายธศญเทพ อณนทกกล -4 26 26370 52 -4  48
09207ม.1/10 เดดกชายยศภศทร แดนนณส เลมเมนสท -34 26 26371 52 -34  18
09236ม.1/10 เดดกชายเกรณกศศกดณธ แสงสรบชาตณ -3 -34 26 26372 52 -37  15
09253ม.1/10 เดดกชายวรเทพ ใจคนาแหง -56 26 -5 26373 52 -61 -9

15หนกา จาก1431 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :



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
09256ม.1/10 เดดกชายวศธนชศย วงศทจศนทา 14 26 26374 66  66
09294ม.1/10 เดดกชายพงศธร จามจมรน -6 24 24375 48 -6  42
09298ม.1/10 เดดกชายสศภยา แซมยมาง -14 24 24376 48 -14  34
09300ม.1/10 เดดกชายอภณรศกษท ชนไธสง -7 -34 26 26377 52 -41  11
09426ม.1/10 เดดกชายเพชรพรม พมมมบาง 2 -8 26 -11 24378 52 -19  33
09030ม.1/10 เดดกหญณงปปยาภรณท พราหมณทนาค -4 26 26379 52 -4  48
09031ม.1/10 เดดกหญณงพศชรา มากมมข -38 24 26380 50 -38  12
09098ม.1/10 เดดกหญณงฐณตณรศตนท ไกยวงคท -1 -20 26 26381 52 -21  31
09111ม.1/10 เดดกหญณงลลณตา กลศทนหวาน -8 24 26382 50 -8  42
09176ม.1/10 เดดกหญณงฉศตรระพน จณนดาวงษท -24 24 24383 48 -24  24
09217ม.1/10 เดดกหญณงแสงเดรอน ยศงพลขศนธท -14 22 24384 46 -14  32
09218ม.1/10 เดดกหญณงกมลชนก พรมรศกษท -16 26 -5 26385 52 -21  31
09220ม.1/10 เดดกหญณงคนรา แอน อศนวนน -18 24 24386 48 -18  30
09231ม.1/10 เดดกหญณงสราสณนน คงจนน -76387 -76 -76
09232ม.1/10 เดดกหญณงสายรมกง สมหวศง -18 22 -14 22388 44 -32  12
09307ม.1/10 เดดกหญณงรศตนาภรณท เกตมงาม -22 26 -3 26389 52 -25  27
09382ม.1/10 เดดกหญณงสมธาวน จศนทรทอมมมเหมกา -2 -26 26 26390 52 -28  24
09403ม.1/10 เดดกหญณงณศฎฐณณชา ทรศพยทประเสรณฐ -64 22 22391 44 -64 -20

15หนกา จาก1531 มกราคม 2562วศนทนทพณมพท :


