
คะแนนดิบ คิดเป็น
คณิต เปอร์เซ็น

(40ข้อ)
1 157031 กิตตินันท์ การุญ ม.6 พลูตาหลวงวิทยา ชลบุรี 38 95.00 ดีเลิศ

2 640191 พัฒนากร  สีดาแก้ว ม.5 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 38 95.00 ดีเลิศ

3 315309 วงศพัทธ์ เล่ียมเพ็ชรรัตน์ ม.5 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 38 95.00 ดีเลิศ

4 315312 ธนภัทร ทองภูบาล ม.6 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 38 95.00 ดีเลิศ

5 315219 ชวิศชนม์ สีมาวุธ ม.4 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 37 92.50 ดีเลิศ

6 157083 วรากร กาญจนแพทย์นุกูล ม.6 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 36 90.00 ดีเลิศ

7 610508 คุณากร เทพยุหะ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 36 90.00 ดีเลิศ

8 157021 คุณานนต์ แก้วศรีหาวงศ์ ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 35 87.50 ดีเลิศ

9 157022 อัครวินท์ ชอบศิลประกอบ ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 35 87.50 ดีเลิศ

10 315189 ชรินทร์ธร อาจคงหาญ ม.5 ส.ธ. กรุงเทพมหานคร 35 87.50 ดีเลิศ

11 157006 ภูมิฐาณณ์ เจริญชัยสมบัติ ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 34 85.00 ดีเลิศ

12 157007 ปุณณภพ ฤาชา ม.5 สระเเก้ว สระเเก้ว 34 85.00 ดีเลิศ

13 157020 จุลจักร ศรีบุญตา ม.6 สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพ 34 85.00 ดีเลิศ

14 157036 สุรภัสสร์ ดาราสูรย์ ม.5 สาธิตมศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 34 85.00 ดีเลิศ

15 157050 ชิษณุพงศ์ โขวัฒนชัย ม.5 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 34 85.00 ดีเลิศ

16 157057 จักรภัทร สมศรี ม.5 พิชญศึกษา นนทบุรี 34 85.00 ดีเลิศ

17 620047 ธนภัสสร์ แผ่วัฒนโรจน์ ม.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 34 85.00 ดีเลิศ

18 315240 สรวิชญ์ อู่ทอง ม.5 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรั 34 85.00 ดีเลิศ

19 315088 ศุภเชฏฐ์ นัยนา ม.5 บางบัวทอง นนทบุรี 34 85.00 ดีเลิศ

20 315241 จิรภัทร ลือชัย ม.6 ศรียาภัย ชุมพร 34 85.00 ดีเลิศ

21 157025 วัชรพงษ์ วงษ์ปาน ม.5 ระยองวิทยาคม ระยอง 33 82.50 ดีเลิศ

22 157038 นันธวัฒน์ กมลรัตน์ ม.5 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพ 33 82.50 ดีเลิศ

23 157054 มั่นคง ไผ่วงษ์ ม.5 พระแม่มารีสาทร กรุงเทพฯ 33 82.50 ดีเลิศ

24 157086 นิติธร ก าลังมาก ม.6 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 33 82.50 ดีเลิศ

25 620046 ฐิติพัฒน์ มณฑา ม.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 33 82.50 ดีเลิศ

26 315145 ไชยพงศ์ หมื่นสวัสดิกูร ม.5 บุญวัฒนา นครราชสีมา 33 82.50 ดีเลิศ

27 315521 รชต วรรณโชติ ม.6 สวนกุหลาบ กรุงเทพ 33 82.50 ดีเลิศ

28 315494 สุรยุทธ โคตวงษ์ ม.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 33 82.50 ดีเลิศ

29 157004 คุณาธิป หมุนสนิท ม.5 ศรียาภัย ชุมพร 32 80.00 ดีเลิศ

30 157018 พุฒิพงศ์ มหาธรรม ม.6 สาธิตขอนเเก่น ขอนเเก่น 32 80.00 ดีเลิศ

31 157059 ภูณัช เจริญสุข ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 32 80.00 ดีเลิศ

32 157084 กิตติธัช มาชู ม.5 มหาวชิราวุธ สงขลา 32 80.00 ดีเลิศ

33 640177 ชิษณุวงศ์ ล าดวน ม.5 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 32 80.00 ดีเลิศ

34 315448 ชนาธิป สุขศรี ม.4 - กรุงเทพมหานคร 32 80.00 ดีเลิศ

35 315418 อริญชย์ หุนตระนี ม.5 สาธิต ม.รามค าแหง กรุงเทพ 32 80.00 ดีเลิศ

36 315257 ธนกร บุญวัฒน์ ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 32 80.00 ดีเลิศ

37 315598 วรายุทธ พุกผล ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 32 80.00 ดีเลิศ

ประกาศผลสอบรวม ตะลุยโจทย์คณติ ครั้งที่ 3
ข้อสอบแนวช้างเผือก ทอ.และ ทบ.77 จว. ระดบัยากมาก

หลกัสตูรเรยีนออนไลน์ ระดบัชั้น ม.4-6 และหลกัสตูร SSS (Sandbox : Safety Zone in School)
สอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ผลการวิเคราะห์ที่     รหัสประจ าตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น      โรงเรียน จังหวัด



38 315556 ชัยภัทร เนตรกาศักด์ิ ม.5 ศรียาภัย ชุมพร 32 80.00 ดีเลิศ

39 315556 ชัยภัทร เนตรกาศักด์ิ ม.5 ศรียาภัย ชุมพร 32 80.00 ดีเลิศ

40 315510 นราวิชญ์ ไชยป่ายาง ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 32 80.00 ดีเลิศ

41 157019 ภูริพัฒน์ ตาดไธสง ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 31 77.50 ดีเลิศ

42 157087 พลณวัฒน์ สอนสุข ม.5 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 31 77.50 ดีเลิศ

43 315002 นนทสิทธิ์ คุณประดิษฐ์ ม.6 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 31 77.50 ดีเลิศ

44 315185 ศุภกร จ าปาจันทร์ ม.4 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 31 77.50 ดีเลิศ

45 315382 ธนกฤต สุจิตระหะ ม.5 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี 31 77.50 ดีเลิศ

46 315443 วันปิยะ ปิ่นศิริ ม.4 ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 31 77.50 ดีเลิศ

47 157005 เพชรเงิน เดชอุดมวัฒนา ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

48 157013 พันธวัฒน์ เยาว์นุ่น ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

49 157016 เมธาสิทธิ์ บุญประเสริฐ ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

50 157042 ณัฐพล เพ็ชร์รักษ์ ม.5 วินิตศึกษา ลพบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

51 157061 สหราช แก้วจันทร์ ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

52 157066 ชินาวัฒน์ พรหมชาติ ม.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชจริก นครศรีธรรมราช 30 75.00 ดีเลิศ

53 157100 ปิยะพงษ์ ละเลิศ ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

54 157109 ณัฐภัทร พุทธปัญโญ ม.5 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 30 75.00 ดีเลิศ

55 640164 ศุภกร ฝ้ายขาว ม.5 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 30 75.00 ดีเลิศ

56 640698 เมธี คูณศรี ม.4 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

57 640708 ธนภัทร รักษายศ ม.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 30 75.00 ดีเลิศ

58 315248 ธนบูลย์ นาเครือ ม.5 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 30 75.00 ดีเลิศ

59 315516 อนวัช อุดม ม.6 - กรุงเทพ 30 75.00 ดีเลิศ

60 315339 อริย์ธัช สัจจวิโส ม.4 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 30 75.00 ดีเลิศ

61 315015 สรยุทธ แนมพลกรัง ม.4 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 30 75.00 ดีเลิศ

62 315288 ณัฐดนัย ด้วงทวี ม.5 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

63 315220 ปฐมพร กัลยาวุฒิพงศ์ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 30 75.00 ดีเลิศ

64 315452 นันทวัฒน์ ใจห้าว ม.5 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 30 75.00 ดีเลิศ

65 315681 รณกร กระจ่างดวง ม.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

66 315297 วาทยากร สันติภพ ม.5 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 30 75.00 ดีเลิศ

67 157011 เกียรติศักด์ิ เจือจาน ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 29 72.50 ดีเลิศ

68 157026 ธนภัทร มีพรหมดี ม.5 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 29 72.50 ดีเลิศ

69 157033 ธนรักษ์ บัวเนียม ม.5 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 29 72.50 ดีเลิศ

70 157034 เอก ศักด์ิ ธีระ พิทยา ตระกูล ม.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา 29 72.50 ดีเลิศ

71 157046 จิรฐา วาจามั่น ม.5 บดินทรเดชา2 กรุงเทพ 29 72.50 ดีเลิศ

72 157112 ปภังกร วงศ์โสภา ม.5 สุราษฎธานี สุราษฎธานี 29 72.50 ดีเลิศ

73 640689 อานันท์ พรมสี ม.5 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 29 72.50 ดีเลิศ

74 620244 อนณ ยอดอภิกุล ม.6 เซนต์คาเบรียล กทม 29 72.50 ดีเลิศ

75 640707 นิธิวิทย์ โภคินนิธิโชค ม.5 ยอเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 29 72.50 ดีเลิศ

76 640722 ฐิติกร คงสุวรรณ ม.4 วินิตศึกษา ลพบุรี 29 72.50 ดีเลิศ

77 315363 ภาณุวิชญ์ ไพสาลี ม.4 ราชสีมา นครราชสีมา 29 72.50 ดีเลิศ

78 315297 บัณฑิต เขียวก้อนแก้ว ม.4 จักรค าคณาทร ล าพูน 29 72.50 ดีเลิศ

79 315319 ณภัทร จ านงค์ ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 29 72.50 ดีเลิศ

80 315361 รภัสสิทธิ์ นาคแย้ม ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 29 72.50 ดีเลิศ



81 157064 ยุธทกัญ เนตรนุช ม.5 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 28 70.00 ดีเลิศ

82 157106 ธนกร ศิริบูรณ์ ม.5 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

83 640731 สิรภพ ลุมภักดี ม.5 มุกดาหาร มุกดาหาร 28 70.00 ดีเลิศ

84 640235 ปรัญชัย  สุวรรณพันธ์ ม.5 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 28 70.00 ดีเลิศ

85 315216 พุฒิพร พรายด้วง ม.5 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 28 70.00 ดีเลิศ

86 315410 นวกร แก้วไทย ม.5 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

87 315561 ธนชาติ วรรณพราหม ม.6 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

88 315593 ชัชชนม์ บุญสุภาพ ม.5 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 28 70.00 ดีเลิศ

89 315010 ปองภพ สวาคฆพรรณ ม.5 หอวัง กรุงเทพ 28 70.00 ดีเลิศ

90 315393 พลกฤษณ์ งามสวย ม.5 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 28 70.00 ดีเลิศ

91 315683 กิตติพัทธ์ แก้วอรสาณ ม.6 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 28 70.00 ดีเลิศ

92 315629 นันทพัฒน์ กาฬษร ม.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 28 70.00 ดีเลิศ

93 157012 วสุ งามเนตร ม.5 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 27 67.50 ดีมาก

94 157028 ศุภวิชณ์ พอสม ม.5 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 27 67.50 ดีมาก

95 157029 ณภัทร สุขประเสริฐ ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 27 67.50 ดีมาก

96 157032 วุฒิไชย ไชยทุม ม.5 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 27 67.50 ดีมาก

97 157063 เตชิต สมศักด์ิ ม.5 สาธิตเพชรจริก นครศรีธรรมราช 27 67.50 ดีมาก

98 157070 วิศรุต เหลนเพ็ชร  ม.5 อบจ.กระบี่ กระบี่ 27 67.50 ดีมาก

99 157080 ณัฐภัทร ยอดเชื้อ ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 27 67.50 ดีมาก

100 157090 ศุภากร  มหายศนันท์ ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 27 67.50 ดีมาก

101 157092 คณาธิป พิสัยวรกุล ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 27 67.50 ดีมาก

102 157107 ภูธเนศ ฤทธิ์ทอง ม.6 อรัญประเทศ สระแก้ว 27 67.50 ดีมาก

103 640695 ประนาพันธ์ ชัยชมภู ม.5 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 27 67.50 ดีมาก

104 640718 วงศกร ศิริพัชรางกูร ม.5 สิริรัตนาธร กรุงเทพ 27 67.50 ดีมาก

105 640315 กวีวัธน์ จันทร์เจือมาศ 27 67.50 ดีมาก

106 640186 วิภู เย็นวัฒนา ม.5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี 27 67.50 ดีมาก

107 315264 พัชรพล สุกปล่ัง ม.6 เทพศิรินทร์ กทม 27 67.50 ดีมาก

108 315172 ชนาธิป ชมชัย ม.5 สาธิตมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 27 67.50 ดีมาก

109 315246 เมธัส กอนสุข ม.4 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 27 67.50 ดีมาก

110 315278 เจริญรัตน์ สรรสม ม.5 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 27 67.50 ดีมาก

111 315585 กรวิชญ์ หนูสม ม.5 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี 27 67.50 ดีมาก

112 315059 ฉันทพณธ์ เอี่ยมโชติชวลิต ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 27 67.50 ดีมาก

113 315404 สิรภพ จตุรงค์ ม.4 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 27 67.50 ดีมาก

114 315368 ณัฐวุฒิ มหาศิริพันธุ์ ม.4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 27 67.50 ดีมาก

115 315495 กรปารมี ประกิตนิติกูร ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 27 67.50 ดีมาก

116 315250 พิภูเอก สารากร ม.4 เซนต์คาเบรียล กทม 27 67.50 ดีมาก

117 315064 ภูวนัตถ์ พานแสวง ม.5 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 27 67.50 ดีมาก

118 315288 ณัทชัย ชัยกาญจนคุณ ม.5 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 27 67.50 ดีมาก

119 315400 จักรพล เจียมตระกูล ม.5 สาธิตมศวประสานมิตร กรุงเทพ 27 67.50 ดีมาก

120 157002 สรภัสทร์ ธุรี ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

121 157017 รชต ศิริโอภา ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

122 157048 วชิระภรณ์ ชูเพชร ม.5 เตรียมวิทย์พัฒนา กทม. 26 65.00 ดีมาก

123 157075 พัทธดนัย พุ่มย้อย ม.5 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 26 65.00 ดีมาก



124 157089 ศุภณัฐ  กลัมพสุต ม.5 26 65.00 ดีมาก

125 157097 ณัฏฐนันท์ พิมพ์เวิน  ม.5 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 26 65.00 ดีมาก

126 157101 ชิษณุพงศ์ เพ็งสุวรรณ์ ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

127 157111 กฤตบดินทร์ สีหานู ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

128 640021 ปุริม กุลบุตรดี ม.6 พลูตาหลวงวิทยา ชลบุรี 26 65.00 ดีมาก

129 620517 กฤตดิฐ ดาวกระจาย ม.4 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพ 26 65.00 ดีมาก

130 640697 พีรเดช แหวนทอง ม.4 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 26 65.00 ดีมาก

131 315641 นายเรืองสกุล ภมรพล ม.5 ศรียาภัย ชุมพร 26 65.00 ดีมาก

132 315049 เมธัส เจี้ยงรักษา ม.4 บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ 26 65.00 ดีมาก

133 315099 อนวัฒน์ ม.4 สวนกุหลาบ กรุงเทพ 26 65.00 ดีมาก

134 315323 ตุลย พูนพิทักษ์สกุล ม.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

135 315529 นครินทร์ ตรีเดข ม.5 เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น 26 65.00 ดีมาก

136 157015 นภัสพล ยาวะสิทธิ์ ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 25 62.50 ดีมาก

137 157035 ณัฐรักษ์ ปรีดาผล ม.5 เตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร 25 62.50 ดีมาก

138 157039 ณฐนนท์ เบิกบาน ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 25 62.50 ดีมาก

139 157043 ธีระศักด์ิ เตชประสพชัย ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 25 62.50 ดีมาก

140 157047 ปวริศ แก้วพรม ม.6 พิมายวิทยา นครราชสีมา 25 62.50 ดีมาก

141 157060 ชลิตพล  กิจเถกิง ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 25 62.50 ดีมาก

142 157081 ชัยทัต  นาคสุข ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 25 62.50 ดีมาก

143 157095 ศิวกร ทัดช่อม่วง ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 25 62.50 ดีมาก

144 640720 รณกฤต วงค์ปิ่นแก้ว ม.4 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 25 62.50 ดีมาก

145 640681 ลิขิต แสงแก้ว ม.6 ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ 25 62.50 ดีมาก

146 315128 วินทวิทย์  ปิ่นประเสริฐ ม.4 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กทม. 25 62.50 ดีมาก

147 315551 กิติพศ หมวกเอี่ยม ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 25 62.50 ดีมาก

148 315315 ภคนันท์  ทองเปลว ม.5 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 25 62.50 ดีมาก

149 315456 ชัชวาล จันทร์ไพรพฤกษ์ ม.5 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 25 62.50 ดีมาก

150 315112 ภัทรธร อวยพร ม.5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีอุบลราชธานี 25 62.50 ดีมาก

151 315568 ยุทธพล เมืองแก้ว ม.4 บ้านโคกเลาะ ร้อยเอ็ด 25 62.50 ดีมาก

152 315509 ศุภพัฒน์ เชตุใจ ม.5 บัวใหญ่ นครราชสีมา 25 62.50 ดีมาก

153 315627 อดิรุจ แก้วฮ่องค า ม.5 มัญจาศึกษา ขอนแก่น 25 62.50 ดีมาก

154 315336 สหเกียรติ ชมภูประเภท ม.5 ส.ธ. กทม. 25 62.50 ดีมาก

155 315165 พิทวัส ดวงฟู ม.4 บว ล าปาง 25 62.50 ดีมาก

156 315192 ศรัณย์ภัทร วงษ์ปาน ม.6 สารวิทยา กรุงเทพ 25 62.50 ดีมาก

157 157096 เตชกฤต ชินธนเศรษฐ์ ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 25 62.50 ดีมาก

158 157008 พัชรพล เกษา ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 24 60.00 ดีมาก

159 157053 เสฎฐวุฒิ ส าราญใจ ม.5 พิชญศึกษา นนทบุรี 24 60.00 ดีมาก

160 157055 พงศกร เรืองวงค์ ม.5 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 24 60.00 ดีมาก

161 157079 ณัฐวุฒิ สุ่มเนียม ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 24 60.00 ดีมาก

162 157098 ภัทรพล ฤทธิ์ทรงเมือง ม.5 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 24 60.00 ดีมาก

163 157110 จีรัฐตินิน  ไชยวงศ์ ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 24 60.00 ดีมาก

164 600880 ณัฐดนัย ดวงบุญ ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 24 60.00 ดีมาก

165 640684 ณภัทร โชติรัตน์ ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 24 60.00 ดีมาก

166 640428 ณัฐดนัย อ่อนค า ม.4 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 24 60.00 ดีมาก



167 315602 ณัญฆภัทร ธนสมบัตินันท์ ม.5 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี 24 60.00 ดีมาก

168 315626 สมชาติ อุปะสีดา ม.5 ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 24 60.00 ดีมาก

169 315062 วุฒิชัย เเปงเคร่ือง ม.4 สตรีศรีน่าน น่าน 24 60.00 ดีมาก

170 315505 สหัสวัต รุ่งเรือง ม.4 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายานครปฐม 24 60.00 ดีมาก

171 315394 ปุญณการ  โชคกิจการ ม.5 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 24 60.00 ดีมาก

172 157056 ชณชล คุ้มครอง ม.5 วิเชียรมาตุ๓ ตรัง 23 57.50 ดี

173 157062 อภิรักษ์ แก้วสุก ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 23 57.50 ดี

174 157065 ปการฤกษ์ เลิศสิริรัตน์กุล ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 23 57.50 ดี

175 157091 ยศวริศ คมสินธุ์ ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 23 57.50 ดี

176 640683 ณัชพัฒน์ ศรีกลชาญ ม.4 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 23 57.50 ดี

177 620532 ณทภพ อัตพลวณิช ม.4 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 23 57.50 ดี

178 640284 สพลดนัย จินดาเจี่ย ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 23 57.50 ดี

179 611308 วศิน จิตต์แผ้ว  ม.4 ชลประทานวิทยา  นนทบุรี 23 57.50 ดี

180 315042 พงศธร ชาญณรงค์ ม.4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม 23 57.50 ดี

181 315348 ภวัต ภู่ภักดี ม.5 - ปราจีนบุรี 23 57.50 ดี

182 315356 ณภัทร บัณฑิตสกุลพร ม.4 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 23 57.50 ดี

183 315159 ธนวัฒน์ เกิดเอียด ม.4 มหาวชิราวุธสงขลา สงขลา 23 57.50 ดี

184 315009 ปฐมพร ภิรมย์พลัด ม.5 กทม 23 57.50 ดี

185 315226 ศิรกานต์ สมบูรณ์ทรัพย์ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม 23 57.50 ดี

186 315012 บารมี มีบุญมาก ม.4 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 23 57.50 ดี

187 315405 ปริพัตร ศรีหร่ังไพโณจน์ ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 23 57.50 ดี

188 315259 โชติพัฒน์ โฉมราช ม.5 ศรียาภัย ชุมพร 23 57.50 ดี

189 315489 ภูวฤทธิ์ พยัคฆานนท์ ม.5 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี 23 57.50 ดี

190 315330 ณฐพัชร์ เนียมภิรมย์ ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 23 57.50 ดี

191 315395 ธนกฤต  เเดงมณี ม.5 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 23 57.50 ดี

192 315537 กฤษดา บุญรัตนวิจิตร์ ม.5 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 23 57.50 ดี

193 315173 ธนาพัฒน์  ไชยรัตน์ ม.5 เดชอุดม อุบลราชธานี 23 57.50 ดี

194 315588 ศุภากรณ์ ทับเนียม ม.5 ศรียาภัย ชุมพร 23 57.50 ดี

195 315191 สหพงศ์ พันเหลา ม.5 มงฟอร์ต เช๊ยงใหม่ 23 57.50 ดี

196 315493 อุกฤษฎ์  แอร่มหล้า ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 23 57.50 ดี

197 315606 ไกรวิน นิลอุบล ม.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 23 57.50 ดี

198 315587 ธนัญชัย ยังมี นายสิบต ารวจสียาไพ ชุมพร 23 57.50 ดี

199 157001 ธนกฤต ศรจอน ม.5 สาธิตเกษตร(พหุภาษา) ชลบุรี 22 55.00 ดี

200 157037 ชาญวิทย์ บุตรภักด์ิ ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 22 55.00 ดี

201 157049 นภพล  นาคสิงคราญ ม.5 ศรียาภัย ชุมพร 22 55.00 ดี

202 157051 กัณฑ์อเนก พรมสุ ม.5 เตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพ 22 55.00 ดี

203 157072 เดชาวัต ม่วงสังข์  ม.5 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย 22 55.00 ดี

204 157088 นาธาน หลุยเจริญ ม.5 พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพ 22 55.00 ดี

205 157105 นัฐปภัสร์ รมย์ใจบุญ ม.5 สารสาสร์วิเทศนครปฐม นครปฐม 22 55.00 ดี

206 640713 พีรภาส ธรรมมา ม.4 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 22 55.00 ดี

207 640686 เอเซีย เสาวภา ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 22 55.00 ดี

208 640151 ธนชาต บุญสนธิ ม.5 เสาไห้วิมลวิทยานุกูล สระบุรี 22 55.00 ดี

209 640719 ศุภกาญจน์ จันทร์วัน ม.4 ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย 22 55.00 ดี



210 601455 ขจรฤทธิ์ อนุภักด์ิ ม.5 นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย กรุงเทพ 22 55.00 ดี

211 640704 อภิชาติ ทิพย์บ ารุง ม.5 เทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี ปทุมธานี 22 55.00 ดี

212 611044 ชนะชัย อร่ามโภคิน ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 22 55.00 ดี

213 315419 ชวกร ฤทธิไชย ม.4 พัทลุง พัทลุง 22 55.00 ดี

214 315394 วณัฐพงศ์ กุลเสนชัย ม.5 กัลยาณวัตร ขอนแก่น 22 55.00 ดี

215 315343 อาณกร ช้างพินิจ ม.4 สาธิต มน พิษณโลก 22 55.00 ดี

216 315420 ณัฐพัช กิจเจริญ ม.5 ระยองวิทยาคม ระยอง 22 55.00 ดี

217 315083 พิชญุตม์ เเหวนเเก้ว ม.5 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 22 55.00 ดี

218 315177 ธนกร บุญประสิทธิ์ ม.6 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 22 55.00 ดี

219 315564 กฤษฏิ์ฉาย ชุติมาศ ม.5 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 22 55.00 ดี

220 315079 วีรพัฒน์ เทพโซะ ม.5 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 22 55.00 ดี

221 315511 กัมปนาท ทองค า ม.5 เทศบาลวัดกลาง ขอนเก่น 22 55.00 ดี

222 315006 เฌอปาณ ปานสวัสด์ิ ม.4 หอวัง กรุงเทพมหานคร 22 55.00 ดี

223 315409 พิสิษฐ์ งามใจ ม.5 มัธยมวัดหนองแขม กทม 22 55.00 ดี

224 315401 ภัทร ณ นรงค์ ม.4 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 22 55.00 ดี

225 315370 ธราธิป โยธานัก ม.5 เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น 22 55.00 ดี

226 315311 ติณณภพ ทับยัง ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 22 55.00 ดี

227 315501 ปฏิพัทธ์  มาตรโสภา ม.5 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 22 55.00 ดี

228 157030 นภสินธุ์ คงธิติณัฐณรงค์ ม.5 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 21 52.50 ดี

229 157068 ชินวัตร สีน้ าค า ม.5 ค าแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวล าภู 21 52.50 ดี

230 157069 ธนวัฒน์ โมริพันธ์ ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 21 52.50 ดี

231 157076 วชิรวิชญ์ สุขประเสริฐ ม.5 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 21 52.50 ดี

232 157108 วรัญญู ทับทิมทอง ม.5 เลยพิทยาคม เลย 21 52.50 ดี

233 640701 บรรณวัตร อ้วนสูงเนิน ม.5 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 21 52.50 ดี

234 640699 สิงหนาท ศรีแฉล้ม ม.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 21 52.50 ดี

235 640691 ชิษณุพงษ์ ป้องกัน ม.4 ศรีสงครามวิทยา เลย 21 52.50 ดี

236 640726 ภูมิรพี จรูญนนทิน ม.5 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการ 21 52.50 ดี

237 640712 วิธวินท์ ฉัตรพัชรภิญโญ ม.4 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 21 52.50 ดี

238 315012 ชนะชัย เทียมแก้ว ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 21 52.50 ดี

239 315054 พาทิศ เนตรจรัสแสง นายสิบต ารวจคณะราษฎรบ ารุงจังหวัดยะลา ยะลา 21 52.50 ดี

240 315436 ชัยพร สุปิยะพาณิชย์ ม.4 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 21 52.50 ดี

241 315330 พัสกร ดาบ แก้ว  ม.5 สว.กจ กาญจนบุรี 21 52.50 ดี

242 315199 ณกมล  สุขสด ม.5 ศรีสวัวด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 21 52.50 ดี

243 315130 นรภัทร ภูไพสิทธิ์ ม.4 เทศบาล1(ทีโอเอวิทยา) บุรีรัมย์ 21 52.50 ดี

244 315628 อัครวิศุทธิ์ ชัยยะไพบูรณ์ ม.5 เทพศิรินทร์ กทม. 21 52.50 ดี

245 315121 ปัญญพงศ์ เกตุโกบุตร ม.5 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 21 52.50 ดี

246 315176 คณพศ  พัฒพ่วง ม.4 พิมานพิทยาสรรค์ สตูล 21 52.50 ดี

247 157024 ญาณวุฒิ แก้วขาว ม.5 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 20 50.00 ดี

248 157045 คมชาญ ชัยเจริญศิลป์ ม.5 กศน สัตหีบ ชลบุรี 20 50.00 ดี

249 157094 สิทธา แย้มแสง ม.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 20 50.00 ดี

250 157103 ธนพงษ์  วงศ์สุภา ม.5 กศน. สมุทรปราการ 20 50.00 ดี

251 640717 ศุภกานต์ กิมน้อย ม.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 20 50.00 ดี

252 601347 ธีรสิทธิ์ อินทรโยธิน ม.5 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพ 20 50.00 ดี



253 640322 ธนวัตน์ ฉ่ ามา ม.4 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพมหานคร 20 50.00 ดี

254 640014 พงศ์พัฒน์ เครือธนกุล ม.5 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี 20 50.00 ดี

255 620968 กิตติศักด์ิ ศรีทองพิมพ์ ม.4 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 20 50.00 ดี

256 640601 ฐากร รักษาวงศ์ ม.4 สตรีวิทยา2 กรุงเทพมหาคร 20 50.00 ดี

257 640226 อุกฤษณ์ มนตรี 20 50.00 ดี

258 640716 ดนุพัฒน์ พรหมหรรษ์ ม.4 วินิตศึกษา ลพบุรี 20 50.00 ดี

259 640730 ณัฐพล ด านิล ม.4 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 20 50.00 ดี

260 610644 นรพนธ์ ประจันพล ม.4 ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย นครปฐม 20 50.00 ดี

261 640723 ปุณยวีร์ ธระเสนา ม.4 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 20 50.00 ดี

262 640696 ปรินทร์ นันทโพธิ์เดช ม.5 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 20 50.00 ดี

263 620959 วรภัทร พ้นภัย ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 20 50.00 ดี

264 315154 กิตติศักด์ิ สายยืด ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 20 50.00 ดี

265 315391 กรกช นกจั่น ม.5 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 20 50.00 ดี

266 315161 กฤต ไชยเดชะ ม.6 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ 20 50.00 ดี

267 315150 ภาสกร บรรดิษจีน ม.6 สาธิตบ้านสมเด็จ กรุงเทพ 20 50.00 ดี

268 315270 ธีรนนท์ เจริญไชย ม.5 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 20 50.00 ดี

269 315328 ณัฐนนท์ หมอทอง ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 20 50.00 ดี

270 315402 สุทธิพงศ์ ภู่พันธ์ตระกูล ม.6 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 20 50.00 ดี

271 315602 กฤษณะ แววน า ม.5 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 20 50.00 ดี

272 315618 เมธาพร วงศ์นิ่ม ม.5 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 20 50.00 ดี

273 315596 สุรวัศ รอดภัย ม.5 ยุพราช เชียงใหม่ 20 50.00 ดี

274 315306 ภัทธนันท์ อ่อนแก้ว ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 20 50.00 ดี

275 315547 วชิรวิทย์ ล ามูล ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 20 50.00 ดี

276 157023 พงศภัค ปล้ืมใจ ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 19 47.50 ปานกลาง

277 157040 ณรงค์ศักด์ิ พรมบุรี ม.5 เตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร 19 47.50 ปานกลาง

278 157041 ดนุชนัฐ ญวนมี ม.5 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ลพบุรี 19 47.50 ปานกลาง

279 157073 มนดนัย โสภัย  ม.5 ปากช่อง นครราชสีมา 19 47.50 ปานกลาง

280 157078 ณัฐนรินทร์ แก้วปัดชา ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 19 47.50 ปานกลาง

281 610592 นรวุฒิ เขียวงาม ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 19 47.50 ปานกลาง

282 640680 ปรเมษฐ์ พัฒนษรชัยสกุล ม.4 คลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี 19 47.50 ปานกลาง

283 315136 ณฐนน ศรีสุข ม.5 บดินทรเดชา2 กรุงเทพ 19 47.50 ปานกลาง

284 315468 วรเดช  พรมบุญเรือง ม.6 อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 19 47.50 ปานกลาง

285 315568 เพ็ญโภคัย ขุนรักพรหม ม.4 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 19 47.50 ปานกลาง

286 315642 วงศ์วรรณรักษ์ ชะเอมวัน ม.5 ทวีธา กทม. 19 47.50 ปานกลาง

287 315195 กิตติธัช ผิวงาม ม.5 บด2 กทม 19 47.50 ปานกลาง

288 315246 พงศภัค พลหาญ ม.5 บดืนทรเดชา2 กรุงเทพมหานคร 19 47.50 ปานกลาง

289 315129 อภิวัฒน์ สาลีวรรณ ม.4 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 19 47.50 ปานกลาง

290 315378 ศุภกฤต พรหมสุวรรณ์ ม.5 สาธิตเพชรจริก นครศรีธรรมราช 19 47.50 ปานกลาง

291 315334 จตุรพร จันทร์เทศ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 19 47.50 ปานกลาง

292 157052 ภาณุวิชญ์ บุญน่วม ม.5 สาธิตฯจอมบึง ราชบุรี 18 45.00 ปานกลาง

293 157067 ศุภกิตต์ิ คงหนู ม.5 มหาวชิราวุธ จ.สงขลา สงขลา 18 45.00 ปานกลาง

294 157071 บารเมษฐ์ แก่นทอง ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 18 45.00 ปานกลาง

295 157102 พตศนัย  ศรีบุตรา ม.6 สมุทรสาคร 18 45.00 ปานกลาง



296 610901 รพีพรรณ หมอนทอง 18 45.00 ปานกลาง

297 640687 ถาวร หาญประเสริฐ ม.5 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 18 45.00 ปานกลาง

298 640592 ศักดินา นนทศักด์ิ ม.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 18 45.00 ปานกลาง

299 640614 ณัฐพงศ์ เพียรไพโรจน์ ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 18 45.00 ปานกลาง

300 620942 ปรมะ เรืองพร้ิม ม.4 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 18 45.00 ปานกลาง

301 640703 พชธกร ทิพรักษ์ ม.5 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 18 45.00 ปานกลาง

302 640710 ณัฐชนน วงษ์ชื่น ม.4 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 18 45.00 ปานกลาง

303 640724 พสิษฐ์ แย้มแสง ม.5 อัสสัมชัญธนบุรี สมุทรสาคร 18 45.00 ปานกลาง

304 315558 ธีรภัทร์ ป๊อกหลง ม.5 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 18 45.00 ปานกลาง

305 315157 จิระเดช สันติภาพพงศ์ ม.5 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 18 45.00 ปานกลาง

306 315453 ภานุรุจ พรมนาม ม.4 หาดใหญ่วิทยาลัย๒ สงขลา 18 45.00 ปานกลาง

307 315155 ปฏิญญา สังข์พนัส ม.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 18 45.00 ปานกลาง

308 315569 เขมทัต บริสุทธิ์ ม.4 ญว. สงขลา 18 45.00 ปานกลาง

309 315390 ธนโชติ ผลไพบูลย์ ม.5 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 18 45.00 ปานกลาง

310 315491 ภัทรพงศ์ สวยงาม ม.5 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 18 45.00 ปานกลาง

311 157014 ศุภทัต ทุมมากรณ์ ม.5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 17 42.50 พอใช้

312 157082 ชยางกูร สายทอง ม.5 นครนายกวิทยาคม นครนายก 17 42.50 พอใช้

313 157085 อดิศักด์ิ ใจสุจริต ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 17 42.50 พอใช้

314 157104 สรวิชญ์ สุวรรณโณ ม.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 17 42.50 พอใช้

315 640706 ทรงพร บุญประสิทธิ์ ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 17 42.50 พอใช้

316 640685 เนติพงษ์ ระวินู ม.5 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 17 42.50 พอใช้

317 640711 เพชรกล้า กล้าดี ม.4 นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 17 42.50 พอใช้

318 640721 วิศรุต ทองอินทร์ ม.4 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 17 42.50 พอใช้

319 640688 มนตรา ทองสะอาด ม.5 เบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา 17 42.50 พอใช้

320 620607 เด่นพงษ์ เจริญทรัพย์ ม.4 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 17 42.50 พอใช้

321 315650 อัครวิทย์  ปล่ังกลาง ม.5 เตรียมน้อม นครราชสีมา 17 42.50 พอใช้

322 315434 ธนดล หร่ังช้าง ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 17 42.50 พอใช้

323 315019 กิตติพิชญ์ หานุสิงห์ ม.4 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 17 42.50 พอใช้

324 315171 พรเแมพล ธาราศิริ ม.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 17 42.50 พอใช้

325 315337 ปวริศร์ สุยานาง ม.4 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 17 42.50 พอใช้

326 315009 ภาสวิชญ์ หลงศรีภูมิ ม.4 โยธินบูรณะ กรุงเทพ 17 42.50 พอใช้

327 315305 วรุตม์ กิจส าราญกุล ม.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 17 42.50 พอใช้

328 157010 ปัณณวิชญ์ กิจสกุล ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 16 40.00 พอใช้

329 640702 กิติภูมิ  อภิรักษ์ศิริพงษ์ ม.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 16 40.00 พอใช้

330 640262 สิริภัทร พิมทอง ม.5 อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี 16 40.00 พอใช้

331 640728 กพลเอก หมั่นอาพร ม.4 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 16 40.00 พอใช้

332 640287 ณพล  รุ่งสมัย 16 40.00 พอใช้

333 640705 ต้นแบบ เจนเขตกิจ ม.4 ภูเขียว ชัยภูมิ 16 40.00 พอใช้

334 600848 วิศวะ ค าบาง ม.5 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 16 40.00 พอใช้

335 611260 วรพจน์  ชังสัจจา ม.4 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 16 40.00 พอใช้

336 610688 ปฎิภาณ บุญครอบ ม.5 ลพบุรี 16 40.00 พอใช้

337 315137 อานนท์ ห่มซ้าย ม.4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 16 40.00 พอใช้

338 315048 อาทิตยา แซ่ตัน ม.6 - - 16 40.00 พอใช้



339 315093 กนกพิชญ์ เมตตาสัตย์ ม.4 สาธิตปทุมวัน กรุงเทพ 16 40.00 พอใช้

340 315025 ณภัทร ขวัญชุม ม.4 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 16 40.00 พอใช้

341 315536 ชยพัทธ์ ปาระมี ม.5 มหาวชิราวุธ สงขลา 16 40.00 พอใช้

342 315580 ปรัชญากร ศรีแก้ว ม.5 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีฯ กรุงเทพมหานคร 16 40.00 พอใช้

344 315458 โชคศิริ วัจนะภูมิ ม.5 สาธิต ลพบุรี 16 40.00 พอใช้

345 315244 ภูวนัย จันทร์ทอง ม.5 ตากพิทยาคม ตาก 16 40.00 พอใช้

346 315411 ภูมิพัฒน์ แซ่หลู่ ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช 16 40.00 พอใช้

347 315240 รวิช เข็มสุข ม.6 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหาคนร 16 40.00 พอใช้

348 315359 ภูมิพัฒน์ สิงใส ม.5 นมร.ต.อ.พ. สมุทรปราการ 16 40.00 พอใช้

349 315374 บวรภัค ศรีวัฒนา ม.4 สาธิตเกษตรฯ ก าเเพงเเสน นครปฐม 16 40.00 พอใช้

350 315206 กิจศิริ สะมะทอง ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 16 40.00 พอใช้

351 315466 นราวิชญ์ อินทร์มณี ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 16 40.00 พอใช้

352 157077 ฟาติน นูวบุตร ม.5 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ 15 37.50 พอใช้

353 640700 ณฐพงศ์ ชาญช่าง ม.5 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 15 37.50 พอใช้

354 640693 ภูริพจน์ จิรพิสัยสุข ม.5 - กรุงเทพ 15 37.50 พอใช้

355 640727 ธนพงศ์ พรายระหาร ม.4 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 15 37.50 พอใช้

356 640694 ศุภกร สุภาพันธ์ ม.5 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 15 37.50 พอใช้

357 640418 กีรติ ตุงเกษม ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 15 37.50 พอใช้

358 315116 วาทิศ ตฤษณานวกิจ ม.4 สาธิตราชภัฎนครปฐม นครปฐม 15 37.50 พอใช้

359 315556 ณัฐวัฒน์ อบลัดดา ม.5 ทวีธาภิเศก กทม. 15 37.50 พอใช้

360 315649 วัชริศพล พันทากุล ม.4 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 15 37.50 พอใช้

361 315237 กัญจน์ ขาวนุ่น ม.5 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 15 37.50 พอใช้

362 315514 กฤตกร เเสงใส ม.4 บุญวาทย์ ล าปาง 15 37.50 พอใช้

363 315377 ธัญพิสิษฐ์ โนนทิง ม.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 15 37.50 พอใช้

364 315321 ณัฐนนท์ อัปมะโต ม.4 ศรีราชา ชลบุรี 15 37.50 พอใช้

365 315414 กรภัทร์ เตียวตระกูล ม.4 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 15 37.50 พอใช้

366 315506 อโทัย เนตรประจักษื ม.4 กาญจนาภิเษก นครปฐม 15 37.50 พอใช้

367 315284 จิรวัฒน์ วิลัย ม.4 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 15 37.50 พอใช้

368 315171 พร้อมพล ธาราศิริ ม.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 15 37.50 พอใช้

369 157058 ศรัทธาเทพ หาญศึกษา ม.6 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 14 35.00 พอใช้

370 620700 จิรวัฒน์ คันธจันทร์ ม.4 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 14 35.00 พอใช้

371 640715 ภูมิพัฒน์ ไชยศรัญวิชญ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 14 35.00 พอใช้

372 640729 ธณัญชทร ม่วงพูล ม.4 สาธิตราชภัฏนครปฐม นครปฐม 14 35.00 พอใช้

373 640692 รหัทรพ เถาแก้ว ม.4 สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี 14 35.00 พอใช้

374 315624 นาถวัฒน์ วัฒนานุสิทธิ์ ม.5 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 14 35.00 พอใช้

375 315209 พรพิพัฒน์ กล้าหาญ ม.5 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 14 35.00 พอใช้

376 315296 ฐากูร หากิจจา ม.4 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 14 35.00 พอใช้

377 315290 ณัฐวุฒิ เกษอาภรณ์ ม.6 วิเศษไชยชาญ ตันติวิทยาภูมิ อ่างทอง 14 35.00 พอใช้

378 315554 สกลวัฒน์ พูลสวัสด์ิ ม.4 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 14 35.00 พอใช้

379 315471 นันทภพ จันด า ม.5 สาธิตเทพสตรี ลพบุรี 14 35.00 พอใช้

380 315102 ภัทรชนน พงษ์หา ม.4 สาธิตบ้านสมเด็จ กทม. 14 35.00 พอใช้

381 315385 อนุชิต วุฒิพานิชย์ ม.4 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 14 35.00 พอใช้

382 315011 ภัทรพงษ์ วงษ์ศรี ม.5 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 14 35.00 พอใช้



383 315653 ธรภัทร แก้วลือ ม.5 เมืองถลาง ภูเก็ต 14 35.00 พอใช้

384 315445 ณภัทร ทองค า ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 14 35.00 พอใช้

385 315149 เขมทัศน์ จันเพชร ม.4 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 14 35.00 พอใช้

386 157093 ศุภณัฐ ปั้นเกล้า ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 13 32.50 ปรับปรุง

387 640626 ชิณธันย์ ใช้เทียมวงษ์ ม.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 13 32.50 ปรับปรุง

388 620447 เทียนศิลป์ พูนมาลัย ม.5 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 13 32.50 ปรับปรุง

389 640690 ทัชพงศ์ เกตุมีเเสง ม.5 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 13 32.50 ปรับปรุง

390 640682 กวินท์ อ าไพ ม.4 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 13 32.50 ปรับปรุง

391 315063 ณัฐภูมิ เพ็ชร์รักษ์ ม.4 วินิต ลพบุรี 13 32.50 ปรับปรุง

392 315132 ณรงค์ชัย อัมพรสุวรรณา ม.5 ราชประชาสมาสัย สมุทรปราการ 13 32.50 ปรับปรุง

393 315158 ภาคิน แก้วแท้ ม.4 โกวิทธ ารงเชียงใหม่ เชียงใหม่ 13 32.50 ปรับปรุง

394 315145 อริยพล พนะการ ม.4 บุญวาทย์ ล าปาง 13 32.50 ปรับปรุง

395 315474 จิราพัตน์ มีเลข ม.4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครล าปาง 13 32.50 ปรับปรุง

396 315364 ภัทรพล เสรีเผ่าวงษ์ ม.5 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรณ์ นครปฐม 13 32.50 ปรับปรุง

397 157003 สรัล พิมพิเศษ ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 12 30.00 ปรับปรุง

398 157009 ปารเมศ ทิพย์สอน ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 12 30.00 ปรับปรุง

399 640725 ธนัชพลชัย สาโท ม.4 โพธินิมิตรวิทยาคม นนทบุรี 12 30.00 ปรับปรุง

400 315106 ปุณณภพ แสงอร่าม ม.4 คงทองวิทยา นครปฐม 12 30.00 ปรับปรุง

401 315551 ศักย์ศรณ์ เอี่ยมหนู ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 12 30.00 ปรับปรุง

402 315287 คฑาเทพ แก่นนอก ม.5 สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพ 12 30.00 ปรับปรุง

403 315142 รัชพล วิภาวิน ม.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 12 30.00 ปรับปรุง

404 315256 สุทธิศักด์ิ สายหงษ์ ม.5 - นนทบุรี 12 30.00 ปรับปรุง

405 315354 คณพศ  สอนอาจ ม.5 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 12 30.00 ปรับปรุง

406 315120 นราภัทร์ ดีรอด ม.4 สายปัญญารังสิต กรุงเทพ 12 30.00 ปรับปรุง

407 315255 จิรครินทร์ ศรีส าโรง ม.4 นครปฐม นครปฐม 12 30.00 ปรับปรุง

408 315134 ศิวัช เคียนขุนทด ม.4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 11 27.50 ปรับปรุง

409 315324 ชิษณุพงศ์ วงษ์ศิริ ม.6 - กทม 10 25.00 ปรับปรุง

410 315392 ภาณุพงษ์  ธรรมาชัยมงคล ม.5 สาธิตจอมบึง ราชบุรี 10 25.00 ปรับปรุง

411 315095 ภูมิ เดชะค าภู ม.5 สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร 10 25.00 ปรับปรุง

412 315180 ปรเมศ ให้นุช ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 10 25.00 ปรับปรุง

413 315285 ศศิวัฒน์ พรภิญโญ ม.5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพ 10 25.00 ปรับปรุง

414 315087 ธีรพล อินทจักร์ ม.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 10 25.00 ปรับปรุง

415 315317 วชิรวิชญ์ เชือเมืองพาน ม.4 ท.6 เชียงราย 9 22.50 ปรับปรุง

416 315133 ศุภณัฐ จงไทยรุ่งเรือง ม.4 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 9 22.50 ปรับปรุง

417 315423 ภูวนัตถ์ สาระขันธ์ ม.4 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ 9 22.50 ปรับปรุง

418 315326 อมรเทพ สุวรรณนิตย์ ม.4 มอ.วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 9 22.50 ปรับปรุง

419 315080 ณัฐพล ช่วงภูเขียว ม.4 ธรรมศาสตร์คลองหลวง ปทุมธานี 8 20.00 ปรับปรุง

420 315524 เฉลิมชัย อุ่นทรัพย์ ม.5 ตะกั่วป่าเสนานุกูล พังงา 7 17.50 ปรับปรุง

421 315504 พีรดนย์ ฤทธิ์นะหาร ม.4 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 6 15.00 ปรับปรุง


