
คะแนนดบิ คิดเปน็
คณิต เปอรเ์ซ็น

(40ขอ้)
1 157013 พนัธวฒัน์ เยาวน์ุน่ ม.6 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 38 95.00 ดีเลิศ

2 157004 คุณาธปิ หมุนสนิท ม.5 ศรียาภยั ชุมพร 36 90.00 ดีเลิศ

3 157002 สรภสัทร์ ธรีุ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 34 85.00 ดีเลิศ

4 157003 สรัล พมิพเิศษ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 34 85.00 ดีเลิศ

5 157006 ภมูิฐาณณ์ เจริญชัยสมบัติ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 34 85.00 ดีเลิศ

6 157038 นันธวฒัน์ กมลรัตน์ ม.5 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพ 34 85.00 ดีเลิศ

7 157007 ปุณณภพ ฤาชา ม.5 สระเเกว้ สระเเกว้ 33 82.50 ดีเลิศ

8 157022 อคัรวนิท์ ชอบศิลประกอบ ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 33 82.50 ดีเลิศ

9 157066 ชินาวฒัน์ พรหมชาติ ม.5 สาธติเทศบาลวดัเพชจริก นครศรีธรรมราช 33 82.50 ดีเลิศ

10 157005 เพชรเงิน เดชอดุมวฒันา ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 32 80.00 ดีเลิศ

11 157019 ภริูพฒัน์ ตาดไธสง ม.6 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 32 80.00 ดีเลิศ

12 157059 ภณัูช เจริญสุข ม.6 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 32 80.00 ดีเลิศ

13 157061 สหราช แกว้จนัทร์ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 32 80.00 ดีเลิศ

14 157033 ธนรักษ์ บัวเนียม ม.5 ทานตะวนัไตรภาษา สมุทรสาคร 31 77.50 ดีเลิศ

15 157075 พทัธดนัย พุม่ยอ้ย ม.5 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 31 77.50 ดีเลิศ

16 157017 รชต ศิริโอภา ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

17 157018 พฒิุพงศ์ มหาธรรม ม.6 สาธติขอนเเกน่ ขอนเเกน่ 30 75.00 ดีเลิศ

18 157020 จลุจกัร ศรีบุญตา ม.6 สารสาสน์ประชาอทุิศพทิยาคารกรุงเทพ 30 75.00 ดีเลิศ

19 157025 วชัรพงษ์ วงษ์ปาน ม.5 ระยองวทิยาคม ระยอง 30 75.00 ดีเลิศ

20 157050 ชิษณุพงศ์ โขวฒันชัย ม.5 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 30 75.00 ดีเลิศ

21 157057 จกัรภทัร สมศรี ม.5 พชิญศึกษา นนทบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

22 157009 ปารเมศ ทิพยส์อน ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 29 72.50 ดีเลิศ

23 157021 คุณานนต์ แกว้ศรีหาวงศ์ ม.6 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 29 72.50 ดีเลิศ

24 157043 ธรีะศักด์ิ เตชประสพชัย ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 29 72.50 ดีเลิศ

25 157015 นภสัพล ยาวะสิทธิ์ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

26 157016 เมธาสิทธิ์ บุญประเสริฐ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

27 157028 ศุภวชิณ์ พอสม ม.5 ทานตะวนัไตรภาษา สมุทรสาคร 28 70.00 ดีเลิศ

28 157036 สุรภสัสร์ ดาราสูรย์ ม.5 สาธติมศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 28 70.00 ดีเลิศ

29 157042 ณัฐพล เพช็ร์รักษ์ ม.5 วนิิตศึกษา ลพบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

30 157056 ชณชล คุ้มครอง ม.5 วเิชียรมาตุ๓ ตรัง 28 70.00 ดีเลิศ

31 157012 วสุ งามเนตร ม.5 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 27 67.50 ดีมาก

32 157029 ณภทัร สุขประเสริฐ ม.5 สิงหส์มุทร ชลบุรี 27 67.50 ดีมาก

33 157039 ณฐนนท์ เบิกบาน ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 27 67.50 ดีมาก

34 157047 ปวริศ แกว้พรม ม.6 พมิายวทิยา นครราชสีมา 27 67.50 ดีมาก

35 157054 มัน่คง ไผ่วงษ์ ม.5 พระแม่มารีสาทร กรุงเทพฯ 27 67.50 ดีมาก

                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้      โรงเรยีน จังหวดั ผลการวเิคราะห์

ประกาศผลสอบตะลุยโจทยค์ณิต ครั้งที่ 2

หลักสูตร SSS (Sandbox : Safety Zone in School) Zone A
สอบเมื่อวันที ่12 ธันวาคม 2564

ที่     รหัสประจ าตวั    

ข้อสอบแนวช้างเผือก ทอ.และ ทบ.77 จว. ระดับยาก
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36 157060 ชลิตพล  กจิเถกงิ ม.5 เบญญาพฒัน์ นครปฐม 27 67.50 ดีมาก

37 157064 ยธุทกญั เนตรนุช ม.5 บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพ 27 67.50 ดีมาก

38 157065 ปการฤกษ์ เลิศสิริรัตน์กลุ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 27 67.50 ดีมาก

39 157070 วศิรุต เหลนเพช็ร  ม.5 อบจ.กระบี่ กระบี่ 27 67.50 ดีมาก

40 157079 ณัฐวฒิุ สุ่มเนียม ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 27 67.50 ดีมาก

41 157011 เกยีรติศักด์ิ เจอืจาน ม.6 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

42 157023 พงศภคั ปล้ืมใจ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

43 157026 ธนภทัร มีพรหมดี ม.5 ขอนแกน่วทิยายน ขอนแกน่ 26 65.00 ดีมาก

44 157034 เอก ศักด์ิ  ธรีะ พทิยา ตระกลู  ม.6 มารียว์ทิยา นครราชสีมา 26 65.00 ดีมาก

45 157035 ณัฐรักษ์  ปรีดาผล ม.5 เตรียมวทิยพ์ฒันา กรุงเทพมหานคร 26 65.00 ดีมาก

46 157046 จริฐา วาจามัน่ ม.5 บดินทรเดชา2 กรุงเทพ 26 65.00 ดีมาก

47 157052 ภาณุวชิญ์ บุญน่วม ม.5 สาธติฯจอมบึง ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

48 157053 เสฎฐวฒิุ ส าราญใจ ม.5 พชิญศึกษา นนทบุรี 26 65.00 ดีมาก

49 157032 วฒิุไชย ไชยทุม ม.5 ร้อยเอด็วทิยาลัย ร้อยเอด็ 25 62.50 ดีมาก

50 157048 วชิระภรณ์ ชูเพชร ม.5 เตรียมวทิยพ์ฒันา กทม. 25 62.50 ดีมาก

51 157001 ธนกฤต ศรจอน ม.5 สาธติเกษตร(พหภุาษา) ชลบุรี 24 60.00 ดีมาก

52 157030 นภสินธุ์ คงธติิณัฐณรงค์ ม.5 พบิูลวทิยาลัย ลพบุรี 24 60.00 ดีมาก

53 157078 ณัฐนรินทร์ แกว้ปัดชา ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 23 57.50 ดี

54 157008 พชัรพล เกษา ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 21 52.50 ดี

55 157010 ปัณณวชิญ์ กจิสกลุ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 21 52.50 ดี

56 157063 เตชิต สมศักด์ิ ม.5 สาธติเพชรจริก นครศรีธรรมราช 21 52.50 ดี

57 157069 ธนวฒัน์ โมริพนัธ์ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 21 52.50 ดี

58 157051 กณัฑ์อเนก พรมสุ ม.5 เตรียมวทิยพ์ฒันา กรุงเทพ 20 50.00 ดี

59 157055 พงศกร เรืองวงค์ ม.5 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 20 50.00 ดี

60 157068 ชินวตัร สีน้ าค า ม.5 ค าแสนวทิยาสรรค์ หนองบัวล าภู 20 50.00 ดี

61 157077 ฟาติน นูวบุตร ม.5 มัธยมวดัมกฏุกษัตริย์ กรุงเทพฯ 19 47.50 ปานกลาง

62 157049 นภพล  นาคสิงคราญ ม.5 ศรียาภยั ชุมพร 18 45.00 ปานกลาง

63 157014 ศุภทัต ทุมมากรณ์ ม.5 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี 17 42.50 พอใช้

64 157045 คมชาญ ชัยเจริญศิลป์ ม.5 กศน สัตหบี ชลบุรี 17 42.50 พอใช้

65 157062 อภรัิกษ์ แกว้สุก ม.6 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 17 42.50 พอใช้

66 157067 ศุภกติต์ิ คงหนู ม.5 มหาวชิราวธุ จ.สงขลา สงขลา 17 42.50 พอใช้

67 157024 ญาณวฒิุ แกว้ขาว ม.5 หาดใหญ่วทิยาลัย สงขลา 16 40.00 พอใช้

68 157040 ณรงค์ศักด์ิ พรมบุรี ม.5 เตรียมวทิยพ์ฒันา กรุงเทพมหานคร 16 40.00 พอใช้

69 157041 ดนุชนัฐ ญวนมี ม.5 วนิิตศึกษาในพระราชูปถมัภ์ ลพบุรี 15 37.50 พอใช้

70 157071 บารเมษฐ์ แกน่ทอง ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 14 35.00 พอใช้

71 157076 วชิรวชิญ์ สุขประเสริฐ ม.5 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 14 35.00 พอใช้

72 157058 ศรัทธาเทพ หาญศึกษา ม.6 สุรวทิยาคาร สุรินทร์ 13 32.50 ปรับปรุง

73 157073 มนดนัย โสภยั  ม.5 ปากช่อง นครราชสีมา 13 32.50 ปรับปรุง

74 157037 ชาญวทิย ์บุตรภกัด์ิ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 12 30.00 ปรับปรุง
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75 157072 เดชาวตั ม่วงสังข ์ ม.5 สวรรค์อนันต์วทิยา สุโขทัย 11 27.50 ปรับปรุง

76 157031 กติตินันท์ การุญ ม.6 พลูตาหลวงวทิยา ชลบุรี 0.00

77 157044 คุณากร เกตุทอง ม.5 ระยองวทิยาคม ระยอง 0.00


