
คะแนนดบิ คิดเปน็
คณติ เปอร์เซ็น

(40ขอ้)
1 610508 คุณากร เทพยหุะ ม.4 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ราชบรีุ 33 82.50 ดีเลิศ

2 640191 พฒันากร  สีดาแกว้ ม.5 สมทุรปราการ สมทุรปราการ 31 77.50 ดีเลิศ

3 640164 ศุภกร ฝ้ายขาว ม.5 ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย 31 77.50 ดีเลิศ

4 620046 ฐิติพฒัน ์มณฑา ม.6 อสัสัมชญัธนบรีุ กรุงเทพ 31 77.50 ดีเลิศ

5 640689 อานนัท ์พรมสี ม.5 ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ 31 77.50 ดีเลิศ

6 620047 ธนภสัสร์ แผ่วัฒนโรจน์ ม.6 อสัสัมชญัธนบรีุ กรุงเทพ 30 75.00 ดีเลิศ

7 640698 เมธี คูณศรี ม.4 พนสัพทิยาคาร ชลบรีุ 30 75.00 ดีเลิศ

8 620244 อนณ ยอดอภกิลุ ม.6 เซนต์คาเบรียล กทม 28 70.00 ดีเลิศ

9 640177 ชษิณุวงศ์ ล าดวน ม.5 สมทุรปราการ สมทุรปราการ 28 70.00 ดีเลิศ

10 640021 ปริุม กลุบตุรดี ม.6 พลูตาหลวงวิทยา ชลบรีุ 28 70.00 ดีเลิศ

11 640731 สิรภพ ลุมภกัดี ม.5 มกุดาหาร มกุดาหาร 27 67.50 ดีมาก

12 640695 ประนาพนัธ์ ชยัชมภู ม.5 ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย 27 67.50 ดีมาก

13 640720 รณกฤต วงค์ปิ่นแกว้ ม.4 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 27 67.50 ดีมาก

14 620517 กฤตดิฐ ดาวกระจาย ม.4 สาธิต มศว ประสานมติร กรุงเทพ 27 67.50 ดีมาก

15 640697 พรีเดช แหวนทอง ม.4 ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย 25 62.50 ดีมาก

16 640713 พรีภาส ธรรมมา ม.4 ทานตะวันไตรภาษา สมทุรสาคร 25 62.50 ดีมาก

17 640235 ปรัญชยั  สุวรรณพนัธ์ ม.5 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 25 62.50 ดีมาก

18 600880 ณัฐดนยั ดวงบญุ ม.5 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ราชบรีุ 25 62.50 ดีมาก

19 640684 ณภทัร โชติรัตน์ ม.4 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 24 60.00 ดีมาก

20 640709 คชฎิ อมรินทร์ ม.5 ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ 23 57.50 ดี

21 640626 ชณิธันย ์ใชเ้ทยีมวงษ์ ม.5 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 23 57.50 ดี

22 640717 ศุภกานต์ กมินอ้ย ม.5 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 23 57.50 ดี

23 640701 บรรณวัตร อว้นสูงเนนิ ม.5 สุรธรรมพทิกัษ์ นครราชสีมา 23 57.50 ดี

24 640708 ธนภทัร รักษายศ ม.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 22 55.00 ดี

25 640718 วงศกร ศิริพชัรางกรู ม.5 สิริรัตนาธร กรุงเทพ 22 55.00 ดี

26 640683 ณัชพฒัน ์ศรีกลชาญ ม.4 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 22 55.00 ดี

27 620532 ณทภพ อตัพลวณิช ม.4 โพธาวัฒนาเสนี ราชบรีุ 22 55.00 ดี

28 640699 สิงหนาท ศรีแฉล้ม ม.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 22 55.00 ดี

29 640702 กติิภมู ิ อภรัิกษศิ์ริพงษ์ ม.4 อสัสัมชญัสมทุรปราการ สมทุรปราการ 22 55.00 ดี

30 640707 นธิิวิทย ์โภคินนธิิโชค ม.5 ยอเซฟอปุถมัภ์ นครปฐม 21 52.50 ดี

31 601347 ธีรสิทธิ์ อนิทรโยธิน ม.5 อสัสัมชญับางรัก กรุงเทพ 21 52.50 ดี

32 640681 ลิขติ แสงแกว้ ม.6 ชมุแสงชนทูศิ นครสวรรค์ 21 52.50 ดี

33 620447 เทยีนศิลป ์พนูมาลัย ม.5 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 21 52.50 ดี

34 640706 ทรงพร บญุประสิทธิ์ ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 21 52.50 ดี

35 640686 เอเซีย เสาวภา ม.4 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 20 50.00 ดี

36 640315 กวีวัธน ์จนัทร์เจอืมาศ 20 50.00 ดี

                  ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น      โรงเรียน จงัหวดั

ข้อสอบแนวช้างเผือก ทอ.และ ทบ.77 จว. ระดบัยาก

ผลการวิเคราะห์

ประกาศผลสอบตะลุยโจทย์คณติ ครั้งที่ 2

หลักสูตร SSS (Sandbox : Safety Zone in School) Zone C
สอบเมื่อวันที ่12 ธนัวาคม 2564

ที่     รหสัประจ าตวั    
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37 640322 ธนวัตน ์ฉ  ามา ม.4 อสัสัมชญับางรัก กรุงเทพมหานคร 20 50.00 ดี

38 620700 จริวัฒน ์คันธจนัทร์ ม.4 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 20 50.00 ดี

39 610901 รพพีนัธ์ หมอนทอง ม.4 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 20 50.00 ดี

40 640014 พงศ์พฒัน ์เครือธนกลุ ม.5 หนองฉางวิทยา อทุยัธานี 20 50.00 ดี

41 640262 สิริภทัร พมิทอง ม.5 อสัสัมชญัอบุลราชธานี อบุลราชธานี 20 50.00 ดี

42 620968 กติติศักด์ิ ศรีทองพมิพ์ ม.4 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 19 47.50 ปานกลาง

43 640700 ณฐพงศ์ ชาญชา่ง ม.5 สุรธรรมพทิกัษ์ นครราชสีมา 19 47.50 ปานกลาง

44 640601 ฐากร รักษาวงศ์ ม.4 สตรีวิทยา2 กรุงเทพมหาคร 19 47.50 ปานกลาง

45 640685 เนติพงษ ์ระวินู ม.5 ขอนแกน่วิทยายน ขอนแกน่ 19 47.50 ปานกลาง

46 640728 กพลเอก หมั นอาพร ม.4 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 19 47.50 ปานกลาง

47 640226 อกุฤษณ์ มนตรี ม.5 วินติศึกษา ลพบรีุ 19 47.50 ปานกลาง

48 640186 วิภ ูเยน็วัฒนา ม.5 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี 19 47.50 ปานกลาง

49 640284 สพลดนยั จนิดาเจี ย ม.5 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ 18 45.00 ปานกลาง

50 640687 ถาวร หาญประเสริฐ ม.5 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 18 45.00 ปานกลาง

51 640592 ศักดินา นนทศักด์ิ ม.5 อสัสัมชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 18 45.00 ปานกลาง

52 640287 ณพล  รุ่งสมยั ม.5 สาธิตราชภฏัจอมบงึ ราชบรีุ 18 45.00 ปานกลาง

53 640693 ภริูพจน ์จริพสัิยสุข ม.5 - กรุงเทพ 18 45.00 ปานกลาง

54 640716 ดนพุฒัน ์พรหมหรรษ์ ม.4 วินติศึกษา ลพบรีุ 18 45.00 ปานกลาง

55 640690 ทชัพงศ์ เกตุมเีเสง ม.5 พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก 18 45.00 ปานกลาง

56 640725 ธนชัพลชยั สาโท ม.4 โพธินมิติรวิทยาคม นนทบรีุ 17 42.50 พอใช้

57 640428 ณัฐดนยั ออ่นค า ม.4 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 17 42.50 พอใช้

58 640691 ชษิณุพงษ ์ปอ้งกนั ม.4 ศรีสงครามวิทยา เลย 17 42.50 พอใช้

59 610592 นรวุฒิ เขยีวงาม ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 17 42.50 พอใช้

60 640727 ธนพงศ์ พรายระหาร ม.4 สมทุรสาครบรูณะ สมทุรสาคร 17 42.50 พอใช้

61 640730 ณัฐพล ด านลิ ม.4 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ 17 42.50 พอใช้

62 640614 ณัฐพงศ์ เพยีรไพโรจน์ ม.5 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 17 42.50 พอใช้

63 640711 เพชรกล้า กล้าดี ม.4 นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 17 42.50 พอใช้

64 640726 ภมูริพ ีจรูญนนทนิ ม.5 นวมนิทราชนิทูศิ เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการสมทุรปราการ 16 40.00 พอใช้

65 610644 นรพนธ์ ประจนัพล ม.4 ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย นครปฐม 16 40.00 พอใช้

66 640705 ต้นแบบ เจนเขตกจิ ม.4 ภเูขยีว ชยัภมูิ 16 40.00 พอใช้

67 640682 กวินท ์อ าไพ ม.4 สมทุรสาครบรูณะ สมทุรสาคร 16 40.00 พอใช้

68 640723 ปณุยวีร์ ธระเสนา ม.4 ขอนแกน่วิทยายน ขอนแกน่ 16 40.00 พอใช้

69 640694 ศุภกร สุภาพนัธ์ ม.5 ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย 16 40.00 พอใช้

70 640712 วิธวินท ์ฉตัรพชัรภญิโญ ม.4 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 16 40.00 พอใช้

71 620942 ปรมะ เรืองพร้ิม ม.4 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 16 40.00 พอใช้

72 640696 ปรินทร์ นนัทโพธิ์เดช ม.5 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 16 40.00 พอใช้

73 640151 ธนชาต บญุสนธิ ม.5 เสาไหว้ิมลวิทยานกุลู สระบรีุ 15 37.50 พอใช้

74 640703 พชธกร ทพิรักษ์ ม.5 ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย 15 37.50 พอใช้

75 640710 ณัฐชนน วงษช์ื น ม.4 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ 15 37.50 พอใช้
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76 600848 วิศวะ ค าบาง ม.5 สารสาสนว์ิเทศนครปฐม นครปฐม 15 37.50 พอใช้

77 640721 วิศรุต ทองอนิทร์ ม.4 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 15 37.50 พอใช้

78 640724 พสิษฐ์ แยม้แสง ม.5 อสัสัมชญัธนบรีุ สมทุรสาคร 15 37.50 พอใช้

79 611308 วศิน จติต์ แผ้ว  ม.4 ชลประทานวิทยา  นนทบรีุ 15 37.50 พอใช้

80 640719 ศุภกาญจน ์จนัทร์วัน ม.4 ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชยีงราย 14 35.00 พอใช้

81 640688 มนตรา ทองสะอาด ม.5 เบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชงิเทรา 14 35.00 พอใช้

82 640715 ภมูพิฒัน ์ไชยศรัญวิชญ์ ม.4 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ 14 35.00 พอใช้

83 640418 กรีติ ตุงเกษม ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 14 35.00 พอใช้

84 611260 วรพจน ์ ชงัสัจจา ม.4 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 14 35.00 พอใช้

85 601455 ขจรฤทธิ์ อนภุกัด์ิ ม.5 นวมนิทราชนิทูศิเบญจมราชาลัย กรุงเทพ 14 35.00 พอใช้

86 640729 ธณัญชทร มว่งพลู ม.4 สาธิตราชภฏันครปฐม นครปฐม 14 35.00 พอใช้

87 640704 อภชิาติ ทพิยบ์ ารุง ม.5 เทพศิรินทร์ฯ ปทมุธานี ปทมุธานี 13 32.50 ปรับปรุง

88 610688 ปฎภิาณ บญุครอบ ม.5 ลพบรีุ 13 32.50 ปรับปรุง

89 620959 วรภทัร พน้ภยั ม.5 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ  13 32.50 ปรับปรุง

90 640680 ปรเมษฐ์ พฒันษรชยัสกลุ ม.4 คลองกิ วยิ งวิทยา ชลบรีุ 13 32.50 ปรับปรุง

91 620607 เด่นพงษ ์เจริญทรัพย์ ม.4 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 12 30.00 ปรับปรุง

92 640692 รหทัรพ เถาแกว้ ม.4 สระยายโสมวิทยา สุพรรณบรีุ 11 27.50 ปรับปรุง

93 640722 ฐิติกร คงสุวรรณ ม.4 วินติศึกษา ลพบรีุ 0.00 ปรับปรุง

94 611044 ชนะชยั อร่ามโภคิน ม.4 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบรีุ 0.00 ปรับปรุง


