
คะแนนดบิ คิดเปน็
คณิต เปอรเ์ซ็น

(40ขอ้)
1 315241 จริภทัร ลือชัย ม.6 ศรียาภยั ชุมพร 39 97.50 ดีเลิศ

2 315257 ธนกร บุญวฒัน์ ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 35 87.50 ดีเลิศ

3 315189 ชรินทร์ธร อาจคงหาญ ม.5 ส.ธ. กรุงเทพมหานคร 33 82.50 ดีเลิศ

4 315452 นันทวฒัน์ ใจหา้ว ม.5 อยธุยาวทิยาลัย พระนครศรีอยธุยา 32 80.00 ดีเลิศ

5 315393 พลกฤษณ์ งามสวย ม.5 อยธุยาวทิยาลัย พระนครศรีอยธุยา 32 80.00 ดีเลิศ

6 315216 พฒิุพร พรายด้วง ม.5 โพธสิารพทิยากร กรุงเทพมหานคร 31 77.50 ดีเลิศ

7 315288 ณัฐดนัย ด้วงทวี ม.5 พบิูลวทิยาลัย ลพบุรี 31 77.50 ดีเลิศ

8 315463 พณิชกร วบิูลยพ์นัธ์ ม.5 พบิูลวทิยาลัย ลพบุรี 31 77.50 ดีเลิศ

9 315630 เดชณรงค์ เวชโอสถ ม.4 ประจวบวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ 30 75.00 ดีเลิศ

10 315015 สรยทุธ แนมพลกรัง ม.4 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา 30 75.00 ดีเลิศ

11 315312 ธนภทัร ทองภบูาล ม.6 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 30 75.00 ดีเลิศ

12 315112 ภทัรธร อวยพร ม.5 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการอบุลราชธานีอบุลราชธานี 30 75.00 ดีเลิศ

13 315558 ณัฐภคัพล ธรรมสัตย์ ม.5 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 30 75.00 ดีเลิศ

14 315315 ภคนันท์  ทองเปลว ม.5 บางปะกอกวทิยาคม กรุงเทพมหานคร 29 72.50 ดีเลิศ

15 315049 เมธสั เจี้ยงรักษา ม.4 บางบ่อวทิยาคม สมุทรปราการ 29 72.50 ดีเลิศ

16 315588 กษิฎษิฏิ ์ศุภวฒิุ ม.5 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา 29 72.50 ดีเลิศ

17 315246 เมธสั กอนสุข ม.4 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 29 72.50 ดีเลิศ

18 315361 รภสัสิทธิ์ นาคแยม้ ม.5 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร 29 72.50 ดีเลิศ

19 315240 สรวชิญ์ อู่ทอง ม.5 พบิูล ลพบุรี 29 72.50 ดีเลิศ

20 315121 ปัญญพงศ์ เกตุโกบุตร ม.5 ราชวนิิตบางแกว้ สมุทรปราการ 29 72.50 ดีเลิศ

21 130262 สิรภพ จตุรงค์ ม.4 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 29 72.50 ดีเลิศ

22 315578 ศิวโรจน์  บุญพนัธ์ ม.5 อนุกลูนารี กาฬสินธุ์ 28 70.00 ดีเลิศ

23 315681 รณกร กระจา่งดวง ม.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

24 315185 ศุภกร จ าปาจนัทร์ ม.4 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 28 70.00 ดีเลิศ

25 315088 ศุภเชฏฐ์ นัยนา ม.5 บางบัวทอง นนทบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

26 315433 กษิด์ิดิศ พงษ์หาญพาณิชย์ ม.5 สว.3 กทม. 28 70.00 ดีเลิศ

27 315443 วนัปิยะ ปิน่ศิริ ม.4 ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 28 70.00 ดีเลิศ

28 315593 ชัชชนม์ บุญสุภาพ ม.5 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 28 70.00 ดีเลิศ

29 315493 อกุฤษฎ ์ แอร่มหล้า ม.4 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

30 315551 กติิพศ หมวกเอี่ยม ม.5 สิงหส์มุทร ชลบุรี 27 67.50 ดีมาก

31 315556 ชัยภทัร เนตรกาศักด์ิ ม.5 ศรียาภยั ชุมพร 27 67.50 ดีมาก

32 315297 บัณฑิต เขยีวกอ้นแกว้ ม.4 จกัรค าคณาทร ล าพนู 27 67.50 ดีมาก

33 315099 อนวฒัน์ ม.4 สวนกหุลาบ กรุงเทพ 27 67.50 ดีมาก

34 315079 วรีพฒัน์ เทพโซะ ม.5 ราชวนิบางแกว้ สมุทรปราการ 27 67.50 ดีมาก

35 315641 เรืองสกลุ ภมรพล ม.5 ศรียาภยั ชุมพร 27 67.50 ดีมาก

ประกาศผลสอบตะลุยโจทยค์ณิต ครั้งที่ 1
ข้อสอบแนวช้างเผือก ทอ.และ ทบ.77 จว. ระดับยาก

หลักสูตรเรียนออนไลน์ ระดบัชั้น ม.4-6 
สอบเมื่อวันที ่8 ธันวาคม 2564

ที่     รหัสประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้      โรงเรยีน จังหวดั ผลการวเิคราะห์
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36 315052 สธนทัต แตงอวบ ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 27 67.50 ดีมาก

37 315683 กติติพทัธ ์แกว้อรสาณ ม.6 อยธุยาวทิยาลัย พระนครศรีอยธุยา 27 67.50 ดีมาก

38 315495 กรปารมี ประกตินิติกรู ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร 27 67.50 ดีมาก

39 315145 ไชยพงศ์ หมืน่สวสัดิกรู ม.5 บุญวฒันา นครราชสีมา 26 65.00 ดีมาก

40 315128 วนิทวทิย ์ ปิน่ประเสริฐ ม.4 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) กทม. 26 65.00 ดีมาก

41 315280 ชลภทัร นิม่นวล ม.5 พบิูลวทิยาลัย ลพบุรี 26 65.00 ดีมาก

42 315059 ฉนัทพณธ ์เอี่ยมโชติชวลิต ม.4 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 26 65.00 ดีมาก

43 315278 เจริญรัตน์ สรรสม ม.5 ดร. ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

44 315456 ชัชวาล จนัทร์ไพรพฤกษ์ ม.5 กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 26 65.00 ดีมาก

45 315565 ปุญณการ  โชคกจิการ ม.5 พชิัยรัตนาคาร ระนอง 26 65.00 ดีมาก

46 315650 อคัรวทิย ์ ปล่ังกลาง ม.5 เตรียมน้อม นครราชสีมา 26 65.00 ดีมาก

47 315173 ธนาพฒัน์ ไชยรัตน์ ม.5 เดชอดุม อบุลราชธานี 26 65.00 ดีมาก

48 315270 ธรีนนท์ เจริญไชย ม.5 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 26 65.00 ดีมาก

49 315304 ธนกร สอสะอาด ม.5 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

50 315585 กรวชิญ์ หนูสม ม.5 สารสาสน์วเิทศราชพฤกษ์ นนทบุรี 25 62.50 ดีมาก

51 315604 ววิธิชัย ถาวรขจรศิริ ม.5 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 25 62.50 ดีมาก

52 315617 ปุณยวร์ี ทองชุบ ม.5 สาธติ มน พดินุโลก 25 62.50 ดีมาก

53 315305 วรุตม์ กจิส าราญกลุ ม.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 25 62.50 ดีมาก

54 315225 สหพงษ์ พนัเหลา ม.5 มงฟอร์ต เชียงใหม่ 24 60.00 ดีมาก

55 315093 กนกพชิญ์ เมตตาสัตย์ ม.4 สาธติปทุมวนั กรุงเทพ 24 60.00 ดีมาก

56 315369 สรสิช โชติรัตน์ ม.5 สาธติ มศว กทม 24 60.00 ดีมาก

57 315150 ภาสกร บรรดิษจนี ม.6 สาธติบ้านสมเด็จ กรุงเทพ 24 60.00 ดีมาก

58 315402 สุทธพิงศ์ ภูพ่นัธต์ระกลู ม.6 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพ 24 60.00 ดีมาก

59 315343 อาณกร ช้างพนิิจ ม.4 สาธติ มน พษิณุโลก 24 60.00 ดีมาก

60 315588 ศุภากรณ์ ทับเนียม ม.5 ศรียาภยั ชุมพร 24 60.00 ดีมาก

61 315335 ปัณณวรรธ วงัรุ่งเรืองกจิ ม.4 พบิูลวทิยาลัย ลพบุรี 24 60.00 ดีมาก

62 315569 เขมทัต บริสุทธิ์ ม.4 สงขลา 24 60.00 ดีมาก

63 315012 บารมี มีบุญมาก ม.4 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 24 60.00 ดีมาก

64 315561 ธนชาติ วรรณพราหม ม.6 ชลราษฏรอ ารุง ชลบุรี 24 60.00 ดีมาก

65 315323 ตุลย พนูพทิักษ์สกลุ ม.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 24 60.00 ดีมาก

66 315288 ณัทชัย ชัยกาญจนคุณ ม.5 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราช 24 60.00 ดีมาก

67 315363 ภาณุวชิญ์ ไพสาลี ม.4 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา 23 57.50 ดี

68 315012 ชนะชัย เทียมแกว้ ม.4 โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล ชัยภมูิ 23 57.50 ดี

69 315400 จกัรพล เจยีมตระกลู ม.5 สาธติมศวประสานมิตร กรุงเทพ 23 57.50 ดี

70 315448 ชนาธปิ สุขศรี ม.4 - กรุงเทพมหานคร 23 57.50 ดี

71 315328 ณัฐนนท์ หมอทอง ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 23 57.50 ดี

72 315410 นวกร แกว้ไทย ม.5 พบิูลวทิยาลัย ลพบุรี 23 57.50 ดี

73 315163 กติติพงษ์ จอ่ยครบุรี ม.6 บ้านใหญ่พทิยาคม นครราชสีมา 23 57.50 ดี

74 315368 ณัฐวฒิุ มหาศิริพนัธุ์ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 23 57.50 ดี
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75 315165 พทิวสั ดวงฟู ม.4 บว ล าปาง 23 57.50 ดี

76 315372 ธญัพสิิฐป์ เจริญชัย ม.5 อสัสัมชัญอบุลราชธานี อบุลราชธานี 22 55.00 ดี

77 315172 ชนาธปิ ชมชัย ม.5 สาธติ มรภ. บ้านสมเด็จ กรุงเทพมหานคร 22 55.00 ดี

78 315199 ณกมล  สุขสด ม.5 ศรีสวส้ด์ิวทิยาคารจงัหวดัน่าน น่าน 22 55.00 ดี

79 315259 โชติพฒัน์ โฉมราช ม.5 ศรียาภยั ชุมพร 22 55.00 ดี

80 315299 ธรีะพล พงษ์กล้าหาญ นายสิบต ารวจ- ขอนแกน่ 22 55.00 ดี

81 315062 วฒิุชัย เเปงเคร่ือง ม.4 สตรีศรีน่าน น่าน 22 55.00 ดี

82 315083 พชิญุตม์ เเหวนเเกว้ ม.5 วนิิตศึกษาฯ ลพบุรี 22 55.00 ดี

83 315516 อนวชั อดุม ม.6 - กรุงเทพ 22 55.00 ดี

84 315334 จตุรพร จนัทร์เทศ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 22 55.00 ดี

85 315383 ปริญญา  ประภาวดี ม.5 สาธติเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช 22 55.00 ดี

86 315237 กญัจน์ ขาวนุน่ ม.5 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 22 55.00 ดี

87 315148 ศรินธร สมสนุก ม.4 เเกง่คอย สระบุรี 22 55.00 ดี

88 315010 ปองภพ สวาคฆพรรณ ม.5 หอวงั กรุงเทพ 22 55.00 ดี

89 315466 นราวชิญ์ อนิทร์มณี ม.4 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 22 55.00 ดี

90 315371 ธรีภทัร ทองทิพยา ม.5 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 21 52.50 ดี

91 315414 กรภทัร์ เตียวตระกลู ม.4 บุญวาทยว์ทิยาลัย ล าปาง 21 52.50 ดี

92 315434 ธนดล หร่ังช้าง ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 21 52.50 ดี

93 315226 ศิรกานต์ สมบูรณ์ทรัพย ์ ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลัย กทม 21 52.50 ดี

94 315375 นพกร ก าเนิด ม.6 วเิชียรมาตุ3 ตรัง 21 52.50 ดี

95 315418 อริญชย ์หนุตระนี ม.5 สาธติ ม.รามค าแหง กทม 21 52.50 ดี

96 315489 ภวูฤทธิ์ พยคัฆานนท์ ม.5 สายธรรมจนัทร์ ราชบุรี 21 52.50 ดี

97 315195 กติติธชั ผิวงาม ม.5 บด2 กทม 21 52.50 ดี

98 315602 กฤษณะ แววน า ม.5 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 21 52.50 ดี

99 315250 พภิเูอก สารากร ม.4 เซนต์คาเบรียล กทม 21 52.50 ดี

100 315453 ภานุรุจ พรมนาม ม.4 หาดใหญ่วทิยาลัย๒ สงขลา 21 52.50 ดี

101 315395 ธนกฤต  เเดงมณี ม.5 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 21 52.50 ดี

102 315336 สหเกยีรติ ชมภปูระเภท ม.5 ส.ธ. กทม. 21 52.50 ดี

103 315618 เมธาพร วงศ์นิม่ ม.5 พบิูลวทิยาลัย ลพบุรี 21 52.50 ดี

104 315599 ปฏพิทัธ ์ มาตโสภา ม.5 อยธุยาวทิยาลัย อยธุยา 21 52.50 ดี

105 315531 ธนกร  จนิรัตน์ ม.5 บดินทรเดชา กรุงเทพ 21 52.50 ดี

106 315297 วาทยากร สันติภพ ม.5 อดุรพฒันาการ อดุรธานี 21 52.50 ดี

107 315141 อานนท์ หม่ซ้าย ม.4 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม นครปฐม 20 50.00 ดี

108 315419 ชวกร ฤทธไิชย ม.4 พทัลุง พทัลุง 20 50.00 ดี

109 315568 เพญ็โภคัย ขนุรักพรหม ม.4 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 20 50.00 ดี

110 315246 พงศภคั พลหาญ ม.5 บดินทรเดชา2 กรุงเทพมหานคร 20 50.00 ดี

111 315330 พสักร ดาบแกว้ ม.5 สว.กจ กาญจนบุรี 20 50.00 ดี

112 315382 ธนกฤต สุจติระหะ ม.5 ปราจณิราษฎรอ ารุง ปราจนีบุรี 20 50.00 ดี

113 315405 ปริพตัร ศรีหร่ังไพโรจน์ ม.5 สวนกหุลาบวทิยาลุัย กทม 20 50.00 ดี
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114 315119 กมลภพ อตุโรกลุ ม.4 อดุรพทิยานุกลู อดุรธานี 20 50.00 ดี

115 315159 ธนวฒัน์ เกดิเอยีด ม.4 มหาวชิราวธุสงขลา สงขลา 20 50.00 ดี

116 315537 กฤษดา บุญรัตนวจิติร์ ม.5 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 20 50.00 ดี

117 315511 กมัปนาท ทองค า ม.5 เทศบาลวดักลาง ขอนเเกน่ 20 50.00 ดี

118 315521 รชต วรรณโชติ ม.6 สวนกหุลาบ กรุงเทพ 20 50.00 ดี

119 315171 พร้อมพล ธาราศิริ ม.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 20 50.00 ดี

120 315491 ภทัรพงศ์ สวยงาม ม.5 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 20 50.00 ดี

121 315494 สุรยทุธ โคตวงษ์ ม.5 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 20 50.00 ดี

122 315337 ปวริศร์ สุยานาง ม.4 ราชวนิิตบางแกว้ สมุทรปราการ 20 50.00 ดี

123 315306 ภทัธนันท์ ออ่นแกว้ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 20 50.00 ดี

124 315473 ศักดิธชั ใจบุญ ม.5 นครนายกวทิยาคม นครนายก 20 50.00 ดี

125 315091 ปรเมศวร์ สาริบุตร ม.5 พลูตาหลวงวทิยา ชลบุรี 19 47.50 ปานกลาง

126 315072 ภมูิศักด์ิ ทรงเดช ม.5 สาธตื มศว. ประสานมิตร กรุงเทพ 19 47.50 ปานกลาง

127 315168 วรรธนะ ศรีวงษ์ทอง ม.6 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 19 47.50 ปานกลาง

128 315348 ภวตั ภูภ่กัดี ม.5 - ปราจนีบุรี 19 47.50 ปานกลาง

129 315458 โชคศิริ วจันะภมูิ ม.5 สาธติ มรภ. เทพสตรี ลพบุรี 19 47.50 ปานกลาง

130 315487 มัณฑนศิลป์ ร่ืนสุข ม.5 สตรีอา่งทอง อา่งทอง 19 47.50 ปานกลาง

131 315198 ธชัระวร์ี  ปราณีตพลกรัง ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลัย รังสิต ปทุมธานี 19 47.50 ปานกลาง

132 315420 ณัฐพชั กจิเจริญ ม.5 ระยองวทิยาคม ระยอง 19 47.50 ปานกลาง

133 315220 ปฐมพร กลัยาวฒิุพงศ์ ม.4 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 19 47.50 ปานกลาง

134 315378 ศุภกฤต พรหมสุวรรณ์ ม.5 สาธติเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช 19 47.50 ปานกลาง

135 315390 ธนโชติ ผลไพบูลย์ ม.5 พนัสพทิยาคาร ชลบุรี 19 47.50 ปานกลาง

136 315370 ธราธปิ โยธาุนัก ม.5 เมืองพลพทิยาคม ขอนแกน่ 19 47.50 ปานกลาง

137 315596 สุรวศั รอดภยั ม.5 ยพุราชวทิยาลัย เชียงใหม่ 19 47.50 ปานกลาง

138 315359 ภมูิพฒัน์ สิงใส ม.5 นมร.ต.อ.พ. สมุทรปราการ 19 47.50 ปานกลาง

139 315374 บวรภคั ศรีวฒันา ม.4 สาธติเกษตรฯ ก าเเพงเเสน นครปฐม 19 47.50 ปานกลาง

140 315209 พรพพิฒัน์ กล้าหาญ ม.5 พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก 18 45.00 ปานกลาง

141 315409 พสิิษฐ์ งามใจ ม.5 มัธยมวดัหนองแขม กทม 18 45.00 ปานกลาง

142 315707 ธชัธรรม ภาคพทิักษ์ ม.5 วดัเขมาภริตาราม นนทบุรี 18 45.00 ปานกลาง

143 315129 อภวิฒัน์ สาลีวรรณ ม.4 สุรธรรมพทิักษ์ นครราชสีมา 18 45.00 ปานกลาง

144 315180 ปรเมศ ใหนุ้ช ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 18 45.00 ปานกลาง

145 315263 ธนชิต ถว้ยทอง ม.5 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 18 45.00 ปานกลาง

146 315468 วรเดช  พรมบุญเรือง ม.6 อนุกลูนารี กาฬสินธุ์ 18 45.00 ปานกลาง

147 315580 ปรัชญากร ศรีแกว้ ม.5 โรงเรียนมัธยมสาธติวดัพระศรีฯ กรุงเทพมหานคร 18 45.00 ปานกลาง

148 315243 ปริวรรต พวกแกว้ ม.5 บางมูลนากภมูิวทิยาคม พจิติร 18 45.00 ปานกลาง

149 315206 กจิศิริ สะมะทอง ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 18 45.00 ปานกลาง

150 315529 นครินทร์ ตรีเดช ม.5 เมืองพลพทิยาคม ขอนแกน่ 18 45.00 ปานกลาง

151 315136 ณฐนน ศรีสุข ม.5 บดินทรเดชา2 กรุงเทพ 18 45.00 ปานกลาง

152 315290 ณัฐวฒิุ เกษอาภรณ์ ม.6 วเิศษไชยชาญ ตันติวทิยาภมูิ อา่งทอง 17 42.50 พอใช้
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153 315571 ภตูะวนั จนัทะแนน ม.5 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี 17 42.50 พอใช้

154 315324 ชิษณุพงศ์ วงษ์ศิริ ม.6 - กทม 17 42.50 พอใช้

155 315505 สหสัวตั รุ่งเรือง ม.4 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายานครปฐม 17 42.50 พอใช้

156 315385 อนุชิต วฒิุพานิชย์ ม.4 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 17 42.50 พอใช้

157 315445 ณภทัร ทองค า ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 17 42.50 พอใช้

158 315303 กรีติ อ่ าหนองโพธิ์ ม.4 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 17 42.50 พอใช้

159 315193 ศิวฒัน์ วรีะวงษ์ ม.4 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 17 42.50 พอใช้

160 315244 ภวูนัย จนัทร์ทอง ม.5 ตากพทิยาคม ตาก 17 42.50 พอใช้

161 315177 ธนกร บุญประสิทธิ์ ม.6 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 17 42.50 พอใช้

162 315240 รวชิ เขม็สุข ม.6 วดัสุทธวิราราม กรุงเทพมหานคร 17 42.50 พอใช้

163 315547 วชิรวทิย ์ล ามูล ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 17 42.50 พอใช้

164 315613 นันทัชพร เกตุแกว้ ม.5 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 17 42.50 พอใช้

165 315048 อาทิตยา แซ่ตัน ม.6 16 40.00 พอใช้

166 315264 พชัรพล สุกปล่ัง ม.6 เทพศิรินทร์ กทม 16 40.00 พอใช้

167 315027 ชัชชาญ ปินไชย ม.5 เชียงดาววทิยาคม เชียงใหม่ 16 40.00 พอใช้

168 315522 ณัฐนนท์ ดวงวรรณา ม.5 ดารา เชียงใหม่ 16 40.00 พอใช้

169 315186 คฑาวธุ ภูเ่นติ ม.5 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 16 40.00 พอใช้

170 315506 อโณทัย เนตรประจกัษ์ ม.4 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม 16 40.00 พอใช้

171 315401 ภทัร ณ นรงค์ ม.4 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 16 40.00 พอใช้

172 315019 กติติพชิญ์ หานุสิงห์ ม.4 ร้อยเอด็วทิยาลัย ร้อยเอด็ 16 40.00 พอใช้

173 315558 ธรีภทัร์ ป๊อกหลง ม.5 พจิติรพทิยาคม พจิติร 16 40.00 พอใช้

174 315154 ธรีศักด์ิ   กมิกง นายสิบต ารวจสอาดเผดิมวทิยา ชุมพร 16 40.00 พอใช้

175 315595 นันทภทัร แพรทอง ม.4 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 16 40.00 พอใช้

176 315353 ศรันย ์ครองระวะ ม.4 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 15 37.50 พอใช้

177 315154 กติติศักด์ิ สายยดื ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 15 37.50 พอใช้

178 315536 ชยพทัธ ์ปาระมี ม.5 มหาวชิราวธุ สงขลา 15 37.50 พอใช้

179 315025 ณภทัร ขวญัชุม ม.4 พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี 15 37.50 พอใช้

180 315330 ณฐพชัร์ เนียมภริมย์ ม.5 สิงหส์มุทร ชลบุรี 15 37.50 พอใช้

181 315556 ณัฐวฒัน์ อบลัดดา ม.5 ทวธีาภเิศก กทม. 15 37.50 พอใช้

182 315510 นราวชิญ์ ไชยป่ายาง ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 15 37.50 พอใช้

183 315138 คุณากร เมืองอ่ า ม.4 พบิูลวทิยาลัย ลพบุรี 15 37.50 พอใช้

184 315161 กฤต ไชยเดชะ ม.6 วฒัโนทัยพายพั เชียงใหม่ 15 37.50 พอใช้

185 315221 ณัฐวฒัน์ เจริญทรง ม.5 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 15 37.50 พอใช้

186 315285 ศศิวฒัน์ พรภญิโญ ม.5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพ 15 37.50 พอใช้

187 315339 อริยธ์ชั สัจจวโิส ม.4 วชิราวธุวทิยาลัย กรุงเทพฯ 15 37.50 พอใช้

188 315231 วริีศ เขง่คุ้ม ม.5 สาธติปทุมวนั กทม 15 37.50 พอใช้

189 315176 คณพศ  พฒัพว่ง ม.4 พมิานพทิยาสรรค์ สตูล 15 37.50 พอใช้

190 315121 กติติพศ วจิติรถาวร ม.5 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 15 37.50 พอใช้

191 315317 วชิรวชิญ์ เชื้อเมืองพาน ม.4 เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย 14 35.00 พอใช้
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192 315042 พงศธร ชาญณรงค์ ม.4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 14 35.00 พอใช้

193 315106 ปุณณภพ แสงอร่าม ม.4 คงทองวทิยา นครปฐม 14 35.00 พอใช้

194 315111 เทพธงชัย คงชู ม.4 ตะกั่วป่า"เสนานุกลู" พงังา 14 35.00 พอใช้

195 315465 พณวรรธน์ จงึรัศมีพานิช ม.5 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี 14 35.00 พอใช้

196 315304 ภริูภสัสร์ มากซุง ม.4 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 14 35.00 พอใช้

197 315011 ภทัรพงษ์ วงษ์ศรี ม.5 แกน่นครวทิยาลัย ขอนแกน่ 14 35.00 พอใช้

198 315036 ปรานต์ จนัทวี ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 14 35.00 พอใช้

199 315256 สุทธธศัิกด์ิ สายหงษ์ ม.5 - นนทบุรี 14 35.00 พอใช้

200 315500 ปิยวฒัน์ บุญค้ าชู นายสิบต ารวจรร.3 ศรีสะเกษ 14 35.00 พอใช้

201 315116 วาทิศ ตฤษณานวกจิ ม.4 สาธติราชภฏันครปฐม นครปฐม 13 32.50 ปรับปรุง

202 315102 ภทัรชนน พงษ์หา ม.4 สาธติบ้านสมเด็จ กทม. 13 32.50 ปรับปรุง

203 315296 ฐากรู หากจิจา ม.4 อยธุยาวทิยาลัย พระนครศรีอยธุยา 13 32.50 ปรับปรุง

204 315310 รัชชานนท์ เนรเพช็ร ม.4 ปากช่อง นครราชสีมา 13 32.50 ปรับปรุง

205 315431 กนัตพงศ์ ภมูิล าเนา ม.5 ลือค าหาญวารินช าราบ อบุลราชธานี 13 32.50 ปรับปรุง

206 315258 ชัชชล จนัทร์สวา่ง ม.4 สาธติสวนสุนัน กทม. 13 32.50 ปรับปรุง

207 315275 นครินทร์ แกว้ทวี ม.5 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 13 32.50 ปรับปรุง

208 315145 อริยพล พนะการ ม.4 บุญวาทย์ ล าปาง 13 32.50 ปรับปรุง

209 315158 ภาคิน แกว้แท้ ม.4 โกวทิธ ารงเชียงใหม่ เชียงใหม่ 13 32.50 ปรับปรุง

210 315248 ธนบูลย ์นาเครือ ม.5 ศรีวชิัยวทิยา นครปฐม 12 30.00 ปรับปรุง

211 315009 ปฐมพร ภริมยพ์ลัด ม.5 กรุงเทพ 12 30.00 ปรับปรุง

212 315118 กนัต วฒัน์  จ ารัส ม.5 วดัสุทธิ ว ราราม กทม 12 30.00 ปรับปรุง

213 315381 ภาสกร สุขทวผีลกลุ ม.4 มัธยมนาคนาวาอปุภมัภ์ กรุงเทพ 12 30.00 ปรับปรุง

214 315132 ณรงค์ชัย อมัพรสุวรรณา ม.5 ราชประชาสมาสุัย สมุทรปราการ 12 30.00 ปรับปรุง

215 315162 ชญานิน ช่างปราณีต ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 12 30.00 ปรับปรุง

216 315155 ปฏญิญา สังขพ์นัส ม.4 มงฟอร์ตวทิยาลัย เชียงใหม่ 12 30.00 ปรับปรุง

217 315321 ณัฐนนท์ อปัมะโต ม.4 ศรีราชา ชลบุรี 12 30.00 ปรับปรุง

218 315411 ภมูิพฒัน์ แซ่หลู่ ม.4 วทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลัยนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช 12 30.00 ปรับปรุง

219 315058 จารุวทิย ์คิดอา่น ม.5 บุญวาทยว์ทิยาลัย ล าปาง 12 30.00 ปรับปรุง

220 315090 ศิริพงษ์ พบสระใหญ่ นายสิบต ารวจ นครปฐม 12 30.00 ปรับปรุง

221 315080 ณัฐพล ช่วงภเูขยีว ม.4 ธรรมศาสตร์คลองหลวง ปทุมธานี 11 27.50 ปรับปรุง

222 315635 กฤษณะ รักษาชนม์ ม.6 มัธยมตระการพชืผล อบุลราชธานี 11 27.50 ปรับปรุง

223 315026 ณัฐวฒิุ โตมา ม.4 เศรษฐบุตรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร 11 27.50 ปรับปรุง

224 315512 เมธาว ีวสัิชนาม ม.5 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายานครปฐม 11 27.50 ปรับปรุง

225 315624 นาถวฒัน์ วฒันานุสิทธิ์ ม.5 พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก 11 27.50 ปรับปรุง

226 315636 อติพล สมวงศ์ นายสิบต ารวจ- กรุงเทพฯ 11 27.50 ปรับปรุง

227 315036 ยศพนัธ ์ศรนุวตัร ม.5 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 11 27.50 ปรับปรุง

228 315524 เฉลิมชัย อุ่นทรัพย์ ม.5 ตะกั่วป่าเสนานุกลู พงังา 11 27.50 ปรับปรุง

229 315009 ภาสวชิญ์ หลงศรีภมูิ ม.4 โยธนิบูรณะ กรุงเทพ 11 27.50 ปรับปรุง

230 315424 ภณสันต์ พรหมโชติ ม.4 บรรหารเเจม่ใสวทิยา3 สุพรรณบุรี 11 27.50 ปรับปรุง
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231 315142 รัชพล วภิาวนิ ม.5 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 11 27.50 ปรับปรุง

232 315399 ณภทัร ละออ ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลัยรังสิต ปทุมธานี 11 27.50 ปรับปรุง

233 315126 ธเนศ ฉ่ ามา ม.6 สากเหล็กวทิยา พจิติร 10 25.00 ปรับปรุง

234 315364 ภวูนัตถ ์สาระขนัธ ์ ม.4 พระมารดานิจจานุเคาระห์ กรุงเทพ 10 25.00 ปรับปรุง

235 315554 สกลวฒัน์ พลูสวสัด์ิ ม.4 สุรธรรมพทิักษ์ นครราชสีมา 10 25.00 ปรับปรุง

236 315093 ธนภทัร ป้อมสีทอง ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 10 25.00 ปรับปรุง

237 315326 อมรเทพ สุวรรณนิตย์ ม.4 มอ.วทิยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 10 25.00 ปรับปรุง

238 315134 ศิวชั เคียนขนุทด ม.4 โรงเรียนสุรธรรมพทิักษ์ นครราชาสีมา 9 22.50 ปรับปรุง

239 315474 จริาพตัน์ มีเลข ม.4 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการเขลางค์นครล าปาง 9 22.50 ปรับปรุง

240 315194 ภทัรพล พงศ์อดุทา ม.5 พระโขนงพทิยาลัย กรุงเทพ 9 22.50 ปรับปรุง

241 315255 จริครินทร์ ศรีส าโรง ม.4 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 9 22.50 ปรับปรุง

242 315039 ภลัูงกา แกว้พุม่ ม.4 ปทุมธานี 8 20.00 ปรับปรุง

243 315287 คฑาเทพ แกน่นอก ม.5 สารสาสน์สุขสวสัด์ิ กรุงเทพ 8 20.00 ปรับปรุง

244 315427 สิรวชิญ์ ลาวรรณ ม.6 แกน่นครวทิยาลัย ขอนแกน่ 8 20.00 ปรับปรุง

245 315503 สุพชิญาณัฐ มาพศิาลพงษ์ ม.4 สุคนธรีวทิย์ นครปฐม 8 20.00 ปรับปรุง

246 315457 ชัชวาล จลุคีรี ม.4 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 7 17.50 ปรับปรุง

247 315377 ธญัพสิิษฐ์ โนนทิง ม.4 มงฟอร์ตวทิยาลัย เชียงใหม่ 7 17.50 ปรับปรุง

248 315130 นรภทัร ภไูพสิทธิ์ ม.4 เทศบาล2(ทีโอเอวทิยา) บุรีรัมย์ 6 15.00 ปรับปรุง


