
คะแนนดิบ คิดเป็น
คณติ เปอร์เซ็น

(40ข้อ)
1 640191 พัฒนากร  สีดาแก้ว ม.5 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 38 95.00 ดีเลิศ

2 610508 คุณากร เทพยุหะ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 36 90.00 ดีเลิศ

3 620047 ธนภัสสร์ แผ่วัฒนโรจน์ ม.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 34 85.00 ดีเลิศ

4 620046 ฐิติพัฒน์ มณฑา ม.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 33 82.50 ดีเลิศ

5 640177 ชิษณุวงศ์ ล าดวน ม.5 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 32 80.00 ดีเลิศ

6 640164 ศุภกร ฝ้ายขาว ม.5 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 30 75.00 ดีเลิศ

7 640698 เมธี คูณศรี ม.4 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

8 640708 ธนภัทร รักษายศ ม.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 30 75.00 ดีเลิศ

9 640689 อานันท์ พรมสี ม.5 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 29 72.50 ดีเลิศ

10 620244 อนณ ยอดอภิกุล ม.6 เซนต์คาเบรียล กทม 29 72.50 ดีเลิศ

11 640707 นิธิวิทย์ โภคินนิธิโชค ม.5 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 29 72.50 ดีเลิศ

12 640722 ฐิติกร คงสุวรรณ ม.4 วินิตศึกษา ลพบุรี 29 72.50 ดีเลิศ

13 640731 สิรภพ ลุมภักดี ม.5 มุกดาหาร มุกดาหาร 28 70.00 ดีเลิศ

14 640235 ปรัญชัย  สุวรรณพันธ์ ม.5 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 28 70.00 ดีเลิศ

15 640695 ประนาพันธ์ ชัยชมภู ม.5 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 27 67.50 ดีมาก

16 640718 วงศกร ศิริพัชรางกูร ม.5 สิริรัตนาธร กรุงเทพ 27 67.50 ดีมาก

17 640315 กวีวัธน์ จันทร์เจือมาศ 27 67.50 ดีมาก

18 640186 วิภู เย็นวัฒนา ม.5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี 27 67.50 ดีมาก

19 640021 ปุริม กุลบุตรดี ม.6 พลูตาหลวงวิทยา ชลบุรี 26 65.00 ดีมาก

20 620517 กฤตดิฐ ดาวกระจาย ม.4 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพ 26 65.00 ดีมาก

21 640697 พีรเดช แหวนทอง ม.4 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 26 65.00 ดีมาก

22 640720 รณกฤต วงค์ปิ่นแก้ว ม.4 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 25 62.50 ดีมาก

23 640681 ลิขิต แสงแก้ว ม.6 ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ 25 62.50 ดีมาก

24 600880 ณัฐดนัย ดวงบุญ ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 24 60.00 ดีมาก

25 640684 ณภัทร โชติรัตน์ ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 24 60.00 ดีมาก

26 640428 ณัฐดนัย อ่อนค า ม.4 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 24 60.00 ดีมาก

27 640683 ณัชพัฒน์ ศรีกลชาญ ม.4 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 23 57.50 ดี

28 620532 ณทภพ อัตพลวณิช ม.4 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 23 57.50 ดี

29 640284 สพลดนัย จินดาเจี่ย ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 23 57.50 ดี

30 611308 วศิน จิตต์แผ้ว ม.4 ชลประทาน วิทยา นนทบุรี 23 57.50 ดี

31 640713 พีรภาส ธรรมมา ม.4 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 22 55.00 ดี

32 640686 เอเซีย เสาวภา ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 22 55.00 ดี

33 640151 ธนชาต บุญสนธิ ม.5 เสาไห้วิมลวิทยานุกูล สระบุรี 22 55.00 ดี

34 640719 ศุภกาญจน์ จันทร์วัน ม.4 ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย 22 55.00 ดี

35 601455 ขจรฤทธิ์ อนุภักด์ิ ม.5 นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย กรุงเทพ 22 55.00 ดี

36 640704 อภิชาติ ทิพย์บ ารุง ม.5 เทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี ปทุมธานี 22 55.00 ดี

จังหวัด

ขอ้สอบแนวชา้งเผือก ทอ.และ ทบ.77 จว. ระดบัยากมาก

ผลการวิเคราะห์

ประกาศผลสอบตะลุยโจทยค์ณิต ครั้งที ่3

หลักสูตร SSS (Sandbox : Safety Zone in School) Zone C
สอบเมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2564

ที่     รหัสประจ าตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น      โรงเรียน
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37 611044 ชนะชัย อร่ามโภคิน ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 22 55.00 ดี

38 640701 บรรณวัตร อ้วนสูงเนิน ม.5 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 21 52.50 ดี

39 640699 สิงหนาท ศรีแฉล้ม ม.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 21 52.50 ดี

40 640691 ชิษณุพงษ์ ป้องกัน ม.4 ศรีสงครามวิทยา เลย 21 52.50 ดี

41 640726 ภูมิรพี จรูญนนทิน ม.5 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการ 21 52.50 ดี

42 640712 วิธวินท์ ฉัตรพัชรภิญโญ ม.4 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 21 52.50 ดี

43 640717 ศุภกานต์ กิมน้อย ม.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 20 50.00 ดี

44 601347 ธีรสิทธิ์ อินทรโยธิน ม.5 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพ 20 50.00 ดี

45 640322 ธนวัตน์ ฉ่ ามา ม.4 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพมหานคร 20 50.00 ดี

46 640014 พงศ์พัฒน์ เครือธนกุล ม.5 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี 20 50.00 ดี

47 620968 กิตติศักด์ิ ศรีทองพิมพ์ ม.4 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 20 50.00 ดี

48 640601 ฐากร รักษาวงศ์ ม.4 สตรีวิทยา2 กรุงเทพมหาคร 20 50.00 ดี

49 640226 อุกฤษณ์ มนตรี 20 50.00 ดี

50 640716 ดนุพัฒน์ พรหมหรรษ์ ม.4 วินิตศึกษา ลพบุรี 20 50.00 ดี

51 640730 ณัฐพล ด านิล ม.4 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 20 50.00 ดี

52 610644 นรพนธ์ ประจันพล ม.4 ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย นครปฐม 20 50.00 ดี

53 640723 ปุณยวีร์ ธระเสนา ม.4 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 20 50.00 ดี

54 640696 ปรินทร์ นันทโพธิ์เดช ม.5 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 20 50.00 ดี

55 620959 วรภัทร พ้นภัย ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์  ราชบุรี  20 50.00 ดี

56 610592 นรวุฒิ เขียวงาม ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 19 47.50 ปานกลาง

57 640680 ปรเมษฐ์ พัฒนษรชัยสกุล ม.4 คลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี 19 47.50 ปานกลาง

58 610901 รพีพรรณ หมอนทอง 18 45.00 ปานกลาง

59 640687 ถาวร หาญประเสริฐ ม.5 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 18 45.00 ปานกลาง

60 640592 ศักดินา นนทศักด์ิ ม.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 18 45.00 ปานกลาง

61 640614 ณัฐพงศ์ เพียรไพโรจน์ ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 18 45.00 ปานกลาง

62 620942 ปรมะ เรืองพร้ิม ม.4 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 18 45.00 ปานกลาง

63 640703 พชธกร ทิพรักษ์ ม.5 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 18 45.00 ปานกลาง

64 640710 ณัฐชนน วงษ์ชื่น ม.4 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 18 45.00 ปานกลาง

65 640724 พสิษฐ์ แย้มแสง ม.5 อัสสัมชัญธนบุรี สมุทรสาคร 18 45.00 ปานกลาง

66 640706 ทรงพร บุญประสิทธิ์ ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 17 42.50 พอใช้

67 640685 เนติพงษ์ ระวินู ม.5 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 17 42.50 พอใช้

68 640711 เพชรกล้า กล้าดี ม.4 นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 17 42.50 พอใช้

69 640721 วิศรุต ทองอินทร์ ม.4 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 17 42.50 พอใช้

70 640688 มนตรา ทองสะอาด ม.5 เบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา 17 42.50 พอใช้

71 620607 เด่นพงษ์ เจริญทรัพย์ ม.4 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 17 42.50 พอใช้

72 640702 กิติภูมิ  อภิรักษ์ศิริพงษ์ ม.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 16 40.00 พอใช้

73 640262 สิริภัทร พิมทอง ม.5 อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี 16 40.00 พอใช้

74 640728 กพลเอก หมั่นอาพร ม.4 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 16 40.00 พอใช้

75 640287 ณพล  รุ่งสมัย 16 40.00 พอใช้

76 640705 ต้นแบบ เจนเขตกิจ ม.4 ภูเขียว ชัยภูมิ 16 40.00 พอใช้
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77 600848 วิศวะ ค าบาง ม.5 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 16 40.00 พอใช้

78 611260 วรพจน์  ชังสัจจา ม.4 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 16 40.00 พอใช้

79 610688 ปฎิภาณ บุญครอบ ม.5 ลพบุรี 16 40.00 พอใช้

80 640700 ณฐพงศ์ ชาญช่าง ม.5 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 15 37.50 พอใช้

81 640693 ภูริพจน์ จิรพิสัยสุข ม.5 - กรุงเทพ 15 37.50 พอใช้

82 640727 ธนพงศ์  พรายระหาร ม.4 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 15 37.50 พอใช้

83 640694 ศุภกร สุภาพันธ์ ม.5 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 15 37.50 พอใช้

84 640418 กีรติ ตุงเกษม ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 15 37.50 พอใช้

85 620700 จิรวัฒน์ คันธจันทร์ ม.4 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 14 35.00 พอใช้

86 640715 ภูมิพัฒน์ ไชยศรัญวิชญ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 14 35.00 พอใช้

87 640729 ธณัญชทร ม่วงพูล ม.4 สาธิตราชภัฏนครปฐม นครปฐม 14 35.00 พอใช้

88 640692 รหัทรพ เถาแก้ว ม.4 สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี 14 35.00 พอใช้

89 640626 ชิณธันย์ ใช้เทียมวงษ์ ม.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพฯ 13 32.50 ปรับปรุง

90 620447 เทียนศิลป์ พูนมาลัย ม.5 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 13 32.50 ปรับปรุง

91 640690 ทัชพงศ์ เกตุมีเเสง ม.5 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 13 32.50 ปรับปรุง

92 640682 กวินท์ อ าไพ ม.4 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 13 32.50 ปรับปรุง

93 640725 ธนัชพลชัย สาโท ม.4 โพธินิมิตรวิทยาคม นนทบุรี 12 30.00 ปรับปรุง

94 640709 คชิฎ อมรินทร์ ม.5 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 0.00


