
คะแนนดิบ คิดเป็น
คณิต เปอร์เซ็น

(40ข้อ)
1 157092 คณาธปิ พิสัยวรกุล ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 31 77.50 ดีมาก

2 157098 ภัทรพล ฤทธิท์รงเมือง ม.5 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 30 75.00 ดีมาก

3 157109 ณัฐภัทร พุทธปัญโญ ม.5 ร้อยเอ็ดวทิยาลัย ร้อยเอ็ด 30 75.00 ดีมาก

4 157084 กิตติธชั มาชู ม.5 มหาวชิราวธุ สงขลา 29 72.50 ดีมาก

5 157086 นิติธร ก าลังมาก ม.6 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 29 72.50 ดีมาก

6 157100 ปิยะพงษ์ ละเลิศ ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 28 70.00 ดีมาก

7 157083 วรากร กาญจนแพทยน์ุกูล ม.6 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 27 67.50 ดีมาก

8 157089 ศุภณัฐ  กลัมพสุต ม.5 25 62.50 ดีมาก

9 157102 พตศนัย  ศรีบุตรา ม.6 สมุทรสาคร 25 62.50 ดีมาก

10 157106 ธนกร ศิริบูรณ์ ม.5 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี 25 62.50 ดีมาก

11 157107 ภูธเนศ ฤทธิท์อง ม.6 อรัญประเทศ สระแก้ว 25 62.50 ดีมาก

12 157110 จีรัฐตินิน  ไชยวงศ์ ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 25 62.50 ดีมาก

13 157081 ชัยทัต  นาคสุข ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 24 60.00 ดีมาก

14 157087 พลณวฒัน์ สอนสุข ม.5 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา 24 60.00 ดีมาก

15 157101 ชิษณุพงศ์ เพ็งสุวรรณ์ ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 24 60.00 ดีมาก

16 157104 สรวชิญ์ สุวรรณโณ ม.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 23 57.50 ดี

17 157111 กฤตบดินทร์ สีหานู ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 22 55.00 ดี

18 157090 ศุภากร  มหายศนันท์ ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 21 52.50 ดี

19 157080 ณัฐภัทร ยอดเชือ้ ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 20 50.00 ดี

20 157091 ยศวริศ คมสินธุ์ ม.6 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 19 47.50 ปานกลาง

21 157108 วรัญญู ทับทิมทอง ม.5 เลยพิทยาคม เลย 19 47.50 ปานกลาง

22 157103 ธนพงษ์  วงศ์สุภา ม.5 กศน. สมุทรปราการ 18 45.00 ปานกลาง

23 157093 ศุภณัฐ ปัน้เกล้า ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 17 42.50 พอใช้

24 157085 อดิศักด์ิ ใจสุจริต ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 16 40.00 พอใช้

25 157097 ณัฏฐนันท์ พิมพ์เวนิ  ม.5 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 16 40.00 พอใช้

26 157105 นัฐปภัสร์ รมยใ์จบุญ ม.5 สารสาสร์วเิทศนครปฐม นครปฐม 15 37.50 พอใช้

27 157082 ชยางกูร สายทอง ม.5 นครนายกวทิยาคม นครนายก 14 35.00 พอใช้

28 157096 เตชกฤต ชินธนเศรษฐ์ ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 13 32.50 ปรับปรุง

29 157095 ศิวกร ทัดช่อม่วง ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 12 30.00 ปรับปรุง

30 157094 สิทธา แยม้แสง ม.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 11 27.50 ปรับปรุง

31 157088 นาธาน หลุยเจริญ ม.5 พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพ 0.00 รอรายงานตัว

32 157099 กษิด์ิเดช นามสวสัด์ิ ม.5 ดาวนายร้อย สงขลา 0.00 รอรายงานตัว

33 157112 ปภังกร วงศ์โสภา ม.5 สุราษฎธานี สุราษฎธานี 0.00 รอรายงานตัว
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