
คะแนนดบิ คิดเปน็
คณติ เปอร์เซ็น

(40ขอ้)
1 315309 วงศพทัธ์ เล่ียมเพช็รรัตน์ ม.5 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 38 95.00 ดีเลิศ

2 315312 ธนภทัร ทองภบูาล ม.6 สมทุรสาครบรูณะ สมทุรสาคร 38 95.00 ดีเลิศ

3 315219 ชวิศชนม ์สีมาวุธ ม.4 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 37 92.50 ดีเลิศ

4 315189 ชรินทร์ธร อาจคงหาญ ม.5 ส.ธ. กรุงเทพมหานคร 35 87.50 ดีเลิศ

5 315240 สรวิชญ ์อู่ทอง ม.5 พบิลูวิทยาลัย ลพบรัุ 34 85.00 ดีเลิศ

6 315088 ศุภเชฏฐ์ นยันา ม.5 บางบวัทอง นนทบรีุ 34 85.00 ดีเลิศ

7 315241 จริภทัร ลือชยั ม.6 ศรียาภยั ชมุพร 34 85.00 ดีเลิศ

8 315145 ไชยพงศ์ หมื่นสวัสดิกรู ม.5 บญุวัฒนา นครราชสีมา 33 82.50 ดีเลิศ

9 315521 รชต วรรณโชติ ม.6 สวนกหุลาบ กรุงเทพ 33 82.50 ดีเลิศ

10 315494 สุรยทุธ โคตวงษ์ ม.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 33 82.50 ดีเลิศ

11 315448 ชนาธิป สุขศรี ม.4 - กรุงเทพมหานคร 32 80.00 ดีเลิศ

12 315418 อริญชย ์หนุตระนี ม.5 สาธิต ม.รามค าแหง กรุงเทพ 32 80.00 ดีเลิศ

13 315257 ธนกร บญุวัฒน์ ม.4 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 32 80.00 ดีเลิศ

14 315598 วรายทุธ พกุผล ม.4 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ 32 80.00 ดีเลิศ

15 315556 ชยัภทัร เนตรกาศักด์ิ ม.5 ศรียาภยั ชมุพร 32 80.00 ดีเลิศ

16 315556 ชยัภทัร เนตรกาศักด์ิ ม.5 ศรียาภยั ชมุพร 32 80.00 ดีเลิศ

17 315510 นราวิชญ ์ไชยปา่ยาง ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 32 80.00 ดีเลิศ

18 315002 นนทสิทธิ์ คุณประดิษฐ์ ม.6 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 31 77.50 ดีเลิศ

19 315185 ศุภกร จ าปาจนัทร์ ม.4 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 31 77.50 ดีเลิศ

20 315382 ธนกฤต สุจติระหะ ม.5 ปราจณิราษฎรอ ารุง ปราจนีบรีุ 31 77.50 ดีเลิศ

21 315443 วันปยิะ ปิ่นศิริ ม.4 ล าปลายมาศ บรีุรัมย์ 31 77.50 ดีเลิศ

22 315248 ธนบลูย ์นาเครือ ม.5 ศรีวิชยัวิทยา นครปฐม 30 75.00 ดีเลิศ

23 315516 อนวัช อดุม ม.6 - กรุงเทพ 30 75.00 ดีเลิศ

24 315339 อริยธ์ัช สัจจวิโส ม.4 วชริาวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 30 75.00 ดีเลิศ

25 315015 สรยทุธ แนมพลกรัง ม.4 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 30 75.00 ดีเลิศ

26 315288 ณัฐดนยั ด้วงทวี ม.5 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 30 75.00 ดีเลิศ

27 315220 ปฐมพร กลัยาวุฒิพงศ์ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 30 75.00 ดีเลิศ

28 315452 นนัทวัฒน ์ใจหา้ว ม.5 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา 30 75.00 ดีเลิศ

29 315681 รณกร กระจา่งดวง ม.6 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ราชบรีุ 30 75.00 ดีเลิศ

30 315297 วาทยากร สันติภพ ม.5 อดุรพฒันาการ อดุรธานี 30 75.00 ดีเลิศ

31 315363 ภาณุวิชญ ์ไพสาลี ม.4 ราชสีมา นครราชสีมา 29 72.50 ดีเลิศ

32 315297 บณัฑิต เขยีวกอ้นแกว้ ม.4 จกัรค าคณาทร ล าพนู 29 72.50 ดีเลิศ

33 315319 ณภทัร จ านงค์ ม.5 หาดใหญว่ิทยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยา สงขลา 29 72.50 ดีเลิศ

34 315361 รภสัสิทธิ์ นาคแยม้ ม.5 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 29 72.50 ดีเลิศ

35 315216 พฒิุพร พรายด้วง ม.5 โพธิสารพทิยากร กรุงเทพมหานคร 28 70.00 ดีเลิศ

      ชั้น      โรงเรียน จงัหวดั ผลการวิเคราะห์

ประกาศผลสอบตะลุยโจทย์คณติ ครั้งที่ 3
ข้อสอบแนวช้างเผือก ทอ.และ ทบ.77 จว. ระดบัยากมาก

หลักสูตรเรียนออนไลน์ ระดบัชั้นม.4-6
สอบเมื่อวันที ่15 ธนัวาคม 2564

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                  
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36 315410 นวกร แกว้ไทย ม.5 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 28 70.00 ดีเลิศ

37 315561 ธนชาติ วรรณพราหม ม.6 ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ 28 70.00 ดีเลิศ

38 315593 ชชัชนม ์บญุสุภาพ ม.5 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 28 70.00 ดีเลิศ

39 315010 ปองภพ สวาคฆพรรณ ม.5 หอวัง กรุงเทพ 28 70.00 ดีเลิศ

40 315393 พลกฤษณ์ งามสวย ม.5 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา 28 70.00 ดีเลิศ

41 315683 กติติพทัธ์ แกว้อรสาณ ม.6 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา 28 70.00 ดีเลิศ

42 315629 นนัทพฒัน ์กาฬษร ม.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 28 70.00 ดีเลิศ

43 315264 พชัรพล สุกปล่ัง ม.6 เทพศิรินทร์ กทม 27 67.50 ดีมาก

44 315172 ชนาธิป ชมชยั ม.5 สาธิตมรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร 27 67.50 ดีมาก

45 315246 เมธัส กอนสุข ม.4 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม 27 67.50 ดีมาก

46 315278 เจริญรัตน ์สรรสม ม.5 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 27 67.50 ดีมาก

47 315585 กรวิชญ ์หนสูม ม.5 สารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ นนทบรีุ 27 67.50 ดีมาก

48 315059 ฉนัทพณธ์ เอี่ยมโชติชวลิต ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 27 67.50 ดีมาก

49 315404 สิรภพ จตุรงค์ ม.4 เบญจมราชทูศิ นครศรีธรรมราช 27 67.50 ดีมาก

50 315368 ณัฐวุฒิ มหาศิริพนัธุ์ ม.4 บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 27 67.50 ดีมาก

51 315495 กรปารม ีประกตินติิกรู ม.4 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 27 67.50 ดีมาก

52 315250 พภิเูอก สารากร ม.4 เซนต์คาเบรียล กทม 27 67.50 ดีมาก

53 315064 ภวูนตัถ ์พานแสวง ม.5 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 27 67.50 ดีมาก

54 315288 ณัทชยั ชยักาญจนคุณ ม.5 เบญ็จะมะมหาราช อบุลราชธานี 27 67.50 ดีมาก

55 315400 จกัรพล เจยีมตระกลู ม.5 สาธิตมศวประสานมติร กรุงเทพ 27 67.50 ดีมาก

56 315641 นายเรืองสกลุ ภมรพล ม.5 ศรียาภยั ชมุพร 26 65.00 ดีมาก

57 315049 เมธัส เจี้ยงรักษา ม.4 บางบอ่วิทยาคม สมทุรปราการ 26 65.00 ดีมาก

58 315099 อนวัฒน์ ม.4 สวนกหุลาบ กรุงเทพ 26 65.00 ดีมาก

59 315323 ตุลย พนูพทิกัษส์กลุ ม.6 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ 26 65.00 ดีมาก

60 315529 นครินทร์ ตรีเดข ม.5 เมอืงพลพทิยาคม ขอนแกน่ 26 65.00 ดีมาก

61 315128 วินทวิทย ์ ปิ่นประเสริฐ ม.4 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) กทม. 25 62.50 ดีมาก

62 315551 กติิพศ หมวกเอี่ยม ม.5 สิงหส์มทุร ชลบรีุ 25 62.50 ดีมาก

63 315315 ภคนนัท ์ ทองเปลว ม.5 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 25 62.50 ดีมาก

64 315456 ชชัวาล จนัทร์ไพรพฤกษ์ ม.5 กลัยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 25 62.50 ดีมาก

65 315112 ภทัรธร อวยพร ม.5 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการอบุลราชธานีอบุลราชธานี 25 62.50 ดีมาก

66 315568 ยทุธพล เมอืงแกว้ ม.4 บา้นโคกเลาะ ร้อยเอด็ 25 62.50 ดีมาก

67 315509 ศุภพฒัน ์เชตุใจ ม.5 บวัใหญ่ นครราชสีมา 25 62.50 ดีมาก

68 315627 อดิรุจ แกว้ฮ่องค า ม.5 มญัจาศึกษา ขอนแกน่ 25 62.50 ดีมาก

69 315336 สหเกยีรติ ชมภปูระเภท ม.5 ส.ธ. กทม. 25 62.50 ดีมาก

70 315165 พทิวัส ดวงฟู ม.4 บว ล าปาง 25 62.50 ดีมาก

71 315192 ศรัณยภ์ทัร วงษป์าน ม.6 สารวิทยา กรุงเทพ 25 62.50 ดีมาก

72 315602 ณัญฆภทัร ธนสมบติันนัท์ ม.5 สารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ นนทบรีุ 24 60.00 ดีมาก

73 315626 สมชาติ อปุะสีดา ม.5 ชมุแพศึกษา ขอนแกน่ 24 60.00 ดีมาก

74 315062 วุฒิชยั เเปงเคร่ือง ม.4 สตรีศรีนา่น นา่น 24 60.00 ดีมาก

75 315505 สหสัวัต รุ่งเรือง ม.4 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนเิวศศาลายานครปฐม 24 60.00 ดีมาก
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76 315394 ปญุณการ  โชคกจิการ ม.5 พชิยัรัตนาคาร ระนอง 24 60.00 ดีมาก

77 315042 พงศธร ชาญณรงค์  ม.4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม 23 57.50 ดี

78 315348 ภวัต ภู่ภกัดี ม.5 - ปราจนีบรีุ 23 57.50 ดี

79 315356 ณภทัร บณัฑิตสกลุพร ม.4 อสัสัมชญัธนบรีุ กรุงเทพ 23 57.50 ดี

80 315159 ธนวัฒน ์เกดิเอยีด ม.4 มหาวชริาวุธสงขลา สงขลา 23 57.50 ดี

81 315009 ปฐมพร ภริมยพ์ลัด ม.5 กทม 23 57.50 ดี

82 315226 ศิรกานต์ สมบรูณ์ทรัพย ์ ม.4 สวนกหุลาบวิทยาลัย กทม 23 57.50 ดี

83 315012 บารม ีมบีญุมาก ม.4 เบญจมราชทูศิ นครศรีธรรมราช 23 57.50 ดี

84 315405 ปริพตัร ศรีหร่ังไพโณจน์ ม.5 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 23 57.50 ดี

85 315259 โชติพฒัน ์โฉมราช ม.5 ศรียาภยั ชมุพร 23 57.50 ดี

86 315489 ภวูฤทธิ์ พยคัฆานนท ์ ม.5 สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ 23 57.50 ดี

87 315330 ณฐพชัร์ เนยีมภริมย์ ม.5 สิงหส์มทุร ชลบรีุ 23 57.50 ดี

88 315395 ธนกฤต  เเดงมณี ม.5 เบญจมราชทูศิราชบรีุ ราชบรีุ 23 57.50 ดี

89 315537 กฤษดา บญุรัตนวิจติร์ ม.5 เบญจมราชทูศิ นครศรีธรรมราช 23 57.50 ดี

90 315173 ธนาพฒัน ์ ไชยรัตน์ ม.5 เดชอดุม อบุลราชธานี 23 57.50 ดี

91 315588 ศุภากรณ์ ทบัเนยีม ม.5 ศรียาภยั ชมุพร 23 57.50 ดี

92 315191 สหพงศ์ พนัเหลา ม.5 มงฟอร์ต เชย๊งใหม่ 23 57.50 ดี

93 315493 อกุฤษฎ ์ แอร่มหล้า ม.4 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ราชบรีุ 23 57.50 ดี

94 315606 ไกรวิน นลิอบุล ม.6 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ 23 57.50 ดี

95 315587 ธนญัชยั ยงัมี นายสิบต ารวจสียาไพ ชมุพร 23 57.50 ดี

96 315419 ชวกร ฤทธิไชย ม.4 พทัลุง พทัลุง 22 55.00 ดี

97 315394 วณัฐพงศ์ กลุเสนชยั ม.5 กลัยาณวัตร ขอนแกน่ 22 55.00 ดี

98 315343 อาณกร ชา้งพนิจิ ม.4 สาธิต มน พษิณโลก 22 55.00 ดี

99 315420 ณัฐพชั กจิเจริญ ม.5 ระยองวิทยาคม ระยอง 22 55.00 ดี

100 315083 พชิญุตม ์เเหวนเเกว้ ม.5 วินติศึกษาฯ ลพบรีุ 22 55.00 ดี

101 315177 ธนกร บญุประสิทธิ์ ม.6 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 22 55.00 ดี

102 315564 กฤษฏิ์ฉาย ชติุมาศ ม.5 เบญจมเทพอทุศิ เพชรบรีุ 22 55.00 ดี

103 315079 วีรพฒัน ์เทพโซะ ม.5 ราชวินติบางแกว้ สมทุรปราการ 22 55.00 ดี

104 315511 กมัปนาท ทองค า ม.5 เทศบาลวัดกลาง ขอนเกน่ 22 55.00 ดี

105 315006 เฌอปาณ ปานสวัสด์ิ ม.4 หอวัง กรุงเทพมหานคร 22 55.00 ดี

106 315409 พสิิษฐ์ งามใจ ม.5 มธัยมวัดหนองแขม กทม 22 55.00 ดี

107 315401 ภทัร ณ นรงค์ ม.4 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 22 55.00 ดี

108 315370 ธราธิป โยธานกั ม.5 เมอืงพลพทิยาคม ขอนแกน่ 22 55.00 ดี

109 315311 ติณณภพ ทบัยงั ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ 22 55.00 ดี

110 315501 ปฏพิทัธ์  มาตรโสภา ม.5 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา 22 55.00 ดี

111 315012 ชนะชยั เทยีมแกว้ ม.4 โรงเรียนชยัภมูภิกัดีชมุพล ชยัภมูิ 21 52.50 ดี

112 315054 พาทศิ เนตรจรัสแสง นายสิบต ารวจคณะราษฎรบ ารุงจงัหวัดยะลา ยะลา 21 52.50 ดี

113 315436 ชยัพร สุปยิะพาณิชย์ ม.4 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 21 52.50 ดี

114 315330 พสักร  ดาบ แกว้  ม.5 สว.กจ กาญจนบรีุ  21 52.50 ดี

115 315199 ณกมล  สุขสด ม.5 ศรีสวัวด์ิวิทยาคารจงัหวัดนา่น นา่น 21 52.50 ดี
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116 315130 นรภทัร ภไูพสิทธิ์ ม.4 เทศบาล1(ทโีอเอวิทยา) บรีุรัมย์ 21 52.50 ดี

117 315628 อคัรวิศุทธิ์ ชยัยะไพบรูณ์ ม.5 เทพศิรินทร์ กทม. 21 52.50 ดี

118 315121 ปญัญพงศ์ เกตุโกบตุร ม.5 ราชวินติบางแกว้ สมทุรปราการ 21 52.50 ดี

119 315176 คณพศ  พฒัพว่ง ม.4 พมิานพทิยาสรรค์ สตูล 21 52.50 ดี

120 315154 กติติศักด์ิ สายยดื ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 20 50.00 ดี

121 315391 กรกช นกจั่น ม.5 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 20 50.00 ดี

122 315161 กฤต ไชยเดชะ ม.6 วัฒโนทยัพายพั เชยีงใหม่ 20 50.00 ดี

123 315150 ภาสกร บรรดิษจนี ม.6 สาธิตบา้นสมเด็จ กรุงเทพ 20 50.00 ดี

124 315270 ธีรนนท ์เจริญไชย ม.5 ปยิะมหาราชาลัย นครพนม 20 50.00 ดี

125 315328 ณัฐนนท ์หมอทอง ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบรีุ 20 50.00 ดี

126 315402 สุทธิพงศ์ ภู่พนัธ์ตระกลู ม.6 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 20 50.00 ดี

127 315602 กฤษณะ แววน า ม.5 สตรีสมทุรปราการ สมทุรปราการ 20 50.00 ดี

128 315618 เมธาพร วงศ์นิ่ม ม.5 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 20 50.00 ดี

129 315596 สุรวัศ รอดภยั ม.5 ยพุราช เชยีงใหม่ 20 50.00 ดี

130 315306 ภทัธนนัท ์ออ่นแกว้ ม.4 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ราชบรีุ 20 50.00 ดี

131 315547 วชริวิทย ์ล ามลู ม.4 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ราชบรีุ 20 50.00 ดี

132 315136 ณฐนน ศรีสุข ม.5 บดินทรเดชา2 กรุงเทพ 19 47.50 ปานกลาง

133 315468 วรเดช  พรมบญุเรือง ม.6 อนกุลูนารี กาฬสินธุ์ 19 47.50 ปานกลาง

134 315568 เพญ็โภคัย ขนุรักพรหม ม.4 เบญจมราชทูศิราชบรีุ ราชบรีุ 19 47.50 ปานกลาง

135 315642 วงศ์วรรณรักษ ์ชะเอมวัน ม.5 ทวีธา กทม. 19 47.50 ปานกลาง

136 315195 กติติธัช ผิวงาม ม.5 บด2 กทม 19 47.50 ปานกลาง

137 315246 พงศภคั พลหาญ ม.5 บดืนทรเดชา2 กรุงเทพมหานคร 19 47.50 ปานกลาง

138 315129 อภวิัฒน ์สาลีวรรณ ม.4 สุรธรรมพทิกัษ์ นครราชสีมา 19 47.50 ปานกลาง

139 315378 ศุภกฤต พรหมสุวรรณ์ ม.5 สาธิตเพชรจริก นครศรีธรรมราช 19 47.50 ปานกลาง

140 315334 จตุรพร จนัทร์เทศ ม.4 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ราชบรีุ 19 47.50 ปานกลาง

141 315558 ธีรภทัร์ ปอ๊กหลง ม.5 พจิติรพทิยาคม พจิติร 18 45.00 ปานกลาง

142 315371 ธีรภทัร ทองทพิยา ม.5 สมทุรสาครบรูณะ สมทุรสาคร 18 45.00 ปานกลาง

143 315157 จริะเดช สันติภาพพงศ์ ม.5 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 18 45.00 ปานกลาง

144 315453 ภานรุุจ พรมนาม ม.4 หาดใหญว่ิทยาลัย๒ สงขลา 18 45.00 ปานกลาง

145 315155 ปฏญิญา สังขพ์นสั ม.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชยีงใหม่ 18 45.00 ปานกลาง

146 315569 เขมทตั บริสุทธิ์ ม.4 ญว. สงขลา 18 45.00 ปานกลาง

147 315390 ธนโชติ ผลไพบลูย์ ม.5 พนสัพทิยาคาร ชลบรีุ 18 45.00 ปานกลาง

148 315491 ภทัรพงศ์ สวยงาม ม.5 เบญจมราชทูศิราชบรีุ ราชบรีุ 18 45.00 ปานกลาง

149 315650 อคัรวิทย ์ ปล่ังกลาง ม.5 เตรียมนอ้ม นครราชสีมา 17 42.50 พอใช้

150 315434 ธนดล หร่ังชา้ง ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 17 42.50 พอใช้

151 315019 กติติพชิญ ์หานสิุงห์ ม.4 ร้อยเอด็วิทยาลัย ร้อยเอด็ 17 42.50 พอใช้

152 315171 พรเแมพล ธาราศิริ ม.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 17 42.50 พอใช้

153 315337 ปวริศร์ สุยานาง ม.4 ราชวินติบางแกว้ สมทุรปราการ 17 42.50 พอใช้

154 315009 ภาสวิชญ ์หลงศรีภมูิ ม.4 โยธินบรูณะ กรุงเทพ 17 42.50 พอใช้

155 315305 วรุตม ์กจิส าราญกลุ ม.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 17 42.50 พอใช้



คะแนนดบิ คิดเปน็
คณติ เปอร์เซ็น

(40ขอ้)
      ชั้น      โรงเรียน จงัหวดั ผลการวิเคราะห์ที่     รหสัประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                  

156 315137 อานนท ์หม่ซ้าย ม.4 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 16 40.00 พอใช้

157 315048 อาทติยา แซ่ตัน ม.6 - - 16 40.00 พอใช้

158 315093 กนกพชิญ ์เมตตาสัตย์ ม.4 สาธิตปทมุวัน กรุงเทพ 16 40.00 พอใช้

159 315025 ณภทัร ขวัญชมุ ม.4 พรหมานสุรณ์จงัหวัดเพชรบรีุ เพชรบรีุ 16 40.00 พอใช้

160 315536 ชยพทัธ์ ปาระมี ม.5 มหาวชริาวุธ สงขลา 16 40.00 พอใช้

161 315580 ปรัชญากร ศรีแกว้ ม.5 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีฯ กรุงเทพมหานคร 16 40.00 พอใช้

162 315458 โชคศิริ วัจนะภมูิ ม.5 สาธิต ลพบรีุ 16 40.00 พอใช้

163 315244 ภวูนยั จนัทร์ทอง ม.5 ตากพทิยาคม ตาก 16 40.00 พอใช้

164 315411 ภมูพิฒัน ์แซ่หลู่ ม.4 วิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช 16 40.00 พอใช้

165 315240 รวิช เขม็สุข ม.6 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหาคนร 16 40.00 พอใช้

166 315359 ภมูพิฒัน์  สิงใส ม.5 นมร.ต.อ.พ. สมทุรปราการ 16 40.00 พอใช้

167 315374 บวรภคั ศรีวัฒนา ม.4 สาธิตเกษตรฯ ก าเเพงเเสน นครปฐม 16 40.00 พอใช้

168 315206 กจิศิริ สะมะทอง ม.4 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 16 40.00 พอใช้

169 315466 นราวิชญ ์อนิทร์มณี ม.4 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 16 40.00 พอใช้

170 315116 วาทศิ ตฤษณานวกจิ ม.4 สาธิตราชภฎันครปฐม นครปฐม 15 37.50 พอใช้

171 315556 ณัฐวัฒน ์อบลัดดา ม.5 ทวีธาภเิศก กทม. 15 37.50 พอใช้

172 315649 วัชริศพล พนัทากลุ ม.4 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 15 37.50 พอใช้

173 315237 กญัจน ์ขาวนุ่น ม.5 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 15 37.50 พอใช้

174 315514 กฤตกร เเสงใส ม.4 บญุวาทย์ ล าปาง 15 37.50 พอใช้

175 315377 ธัญพสิิษฐ์ โนนทงิ ม.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชยีงใหม่ 15 37.50 พอใช้

176 315321 ณัฐนนท ์อปัมะโต ม.4 ศรีราชา ชลบรีุ 15 37.50 พอใช้

177 315414 กรภทัร์ เตียวตระกลู ม.4 บญุวาทยว์ิทยาลัย ล าปาง 15 37.50 พอใช้

178 315506 อโทยั เนตรประจกัษื ม.4 กาญจนาภเิษก นครปฐม 15 37.50 พอใช้

179 315284 จริวัฒน ์วิลัย ม.4 สุรธรรมพทิกัษ์ นครราชสีมา 15 37.50 พอใช้

180 315171 พร้อมพล ธาราศิริ ม.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 15 37.50 พอใช้

181 315624 นาถวัฒน ์วัฒนานสิุทธิ์ ม.5 พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก 14 35.00 พอใช้

182 315209 พรพพิฒัน ์กล้าหาญ ม.5 พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก 14 35.00 พอใช้

183 315296 ฐากรู หากจิจา ม.4 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา 14 35.00 พอใช้

184 315290 ณัฐวุฒิ เกษอาภรณ์ ม.6 วิเศษไชยชาญ ตันติวิทยาภมูิ อา่งทอง 14 35.00 พอใช้

185 315554 สกลวัฒน ์พลูสวัสด์ิ ม.4 สุรธรรมพทิกัษ์ นครราชสีมา 14 35.00 พอใช้

186 315471 นนัทภพ จนัด า ม.5 สาธิตเทพสตรี ลพบรีุ 14 35.00 พอใช้

187 315102 ภทัรชนน พงษห์า ม.4 สาธิตบา้นสมเด็จ กทม. 14 35.00 พอใช้

188 315385 อนชุติ วุฒิพานชิย์ ม.4 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม 14 35.00 พอใช้

189 315011 ภทัรพงษ ์วงษศ์รี ม.5 แกน่นครวิทยาลัย ขอนแกน่ 14 35.00 พอใช้

190 315653 ธรภทัร แกว้ลือ ม.5 เมอืงถลาง ภเูกต็ 14 35.00 พอใช้

191 315445 ณภทัร ทองค า ม.4 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 14 35.00 พอใช้

192 315149 เขมทศัน ์จนัเพชร ม.4 ก าแพงเพชรพทิยาคม ก าแพงเพชร 14 35.00 พอใช้

193 315063 ณัฐภมู ิเพช็ร์รักษ์ ม.4 วินติ ลพบรีุ 13 32.50 ปรับปรุง

194 315132 ณรงค์ชยั อมัพรสุวรรณา ม.5 ราชประชาสมาสัย สมทุรปราการ 13 32.50 ปรับปรุง

195 315158 ภาคิน แกว้แท้ ม.4 โกวิทธ ารงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 13 32.50 ปรับปรุง
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196 315145 อริยพล พนะการ ม.4 บญุวาทย์ ล าปาง 13 32.50 ปรับปรุง

197 315474 จริาพตัน ์มเีลข ม.4 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการเขลางค์นครล าปาง 13 32.50 ปรับปรุง

198 315364 ภทัรพล เสรีเผ่าวงษ์ ม.5 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรณ์ นครปฐม 13 32.50 ปรับปรุง

199 315106 ปณุณภพ แสงอร่าม ม.4 คงทองวิทยา นครปฐม 12 30.00 ปรับปรุง

200 315551 ศักยศ์รณ์ เอี่ยมหนู ม.4 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ 12 30.00 ปรับปรุง

201 315287 คฑาเทพ แกน่นอก ม.5 สารสาสนสุ์ขสวัสด์ิ กรุงเทพ 12 30.00 ปรับปรุง

202 315142 รัชพล วิภาวิน ม.5 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 12 30.00 ปรับปรุง

203 315256 สุทธิศักด์ิ สายหงษ์ ม.5 - นนทบรีุ 12 30.00 ปรับปรุง

204 315354 คณพศ  สอนอาจ ม.5 เบญ็จะมะมหาราช อบุลราชธานี 12 30.00 ปรับปรุง

205 315120 นราภทัร์ ดีรอด ม.4 สายปญัญารังสิต กรุงเทพ 12 30.00 ปรับปรุง

206 315255 จริครินทร์ ศรีส าโรง ม.4 นครปฐม นครปฐม 12 30.00 ปรับปรุง

207 315134 ศิวัช เคียนขนุทด ม.4 โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษ์ นครราชสีมา 11 27.50 ปรับปรุง

208 315324 ชษิณุพงศ์ วงษศิ์ริ ม.6 - กทม 10 25.00 ปรับปรุง

209 315392 ภาณุพงษ ์ ธรรมาชยัมงคล ม.5 สาธิตจอมบงึ ราชบรีุ 10 25.00 ปรับปรุง

210 315095 ภมู ิเดชะค าภู ม.5 สารสาสนสุ์ขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร 10 25.00 ปรับปรุง

211 315180 ปรเมศ ใหน้ชุ ม.5 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 10 25.00 ปรับปรุง

212 315285 ศศิวัฒน ์พรภญิโญ ม.5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพ 10 25.00 ปรับปรุง

213 315087 ธีรพล อนิทจกัร์ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบรีุ 10 25.00 ปรับปรุง

214 315317 วชริวิชญ ์เชอืเมอืงพาน ม.4 ท.6 เชยีงราย 9 22.50 ปรับปรุง

215 315133 ศุภณัฐ จงไทยรุ่งเรือง ม.4 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบรีุ 9 22.50 ปรับปรุง

216 315423 ภวูนตัถ ์สาระขนัธ์ ม.4 พระมารดานจิจานเุคราะห์ กรุงเทพ 9 22.50 ปรับปรุง

217 315326 อมรเทพ สุวรรณนติย์ ม.4 มอ.วิทยานสุรณ์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 9 22.50 ปรับปรุง

218 315080 ณัฐพล ชว่งภเูขยีว ม.4 ธรรมศาสตร์คลองหลวง ปทมุธานี 8 20.00 ปรับปรุง

219 315524 เฉลิมชยั อุ่นทรัพย์ ม.5 ตะกั่วปา่เสนานกุลู พงังา 7 17.50 ปรับปรุง

220 315504 พรีดนย ์ฤทธิ์นะหาร ม.4 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 6 15.00 ปรับปรุง


