
เสน้ทางการแขง่ขนั ดวิชิ ัน่ 2 - รายการที ่3 รอบคดัเลอืก - รอบ 64 คน

M. รอบคดัเลอืก 1 M. รอบคดัเลอืก 2 M. รอบคดัเลอืก 3 M. รอบคดัเลอืก 4 M. รอบ 64 คน

1 ชาญวฒุ ิปิตพิงศภ์กัด-ีชนะบาย 33 เชวงศักดิ ์เกดิจันทกึ-0 65 เอกชยั ภูส่อน-3 97 ปรพิล สมบญุ-1 129 สชุาต ิสขุเลีย่ม-3

สมเกยีรต ิกลุวฒันาพร ชาญวฒุ ิปิตพิงศภ์กัด-ี3 ชาญวฒุ ิปิตพิงศภั์กด-ี1 เอกชยั ภูส่อน-3 เอกชยั ภูส่อน-1

2 ภวูดล อรา่มมั่นคง-2 34 ปญัญา ชุม่ทะโชต-ิ3 66 ธงไท เทพสวุรรณ-2 98 อคัรพงษ ์ปราณีนจิ-3 130 เอกพจน ์สถริเมธนิทร-์3

ศภุสทิธิ ์ศภุจริาวฒุ-ิ3 ศภุสทิธิ ์ศภุจริาวฒุ-ิ0 ปญัญา ชุม่ทะโชต-ิ3 ปญัญา ชุม่ทะโชต-ิ1 อคัรพงษ์ ปราณีนจิ-0

3 ณฐัศษิย ์ศกัด ิช์ยัเสร-ี3 35 ณฐักติต ิ ์อณุหวชิานนท-์ชนะบาย 67 ปิยะนฐั สวุรรณศลิป์-3 99 ภคัคพงศ ์ภธูราสวิะจมุพล-3 131 วสนัต ์ วงศท์อง-3

ธรีพล แซล่ิม้-1 ณัฐศษิย ์ศักดิช์ยัเสรี ณัฐกติติ ์อณุหวชิานนท-์1 ปิยะณฐั สวุรรณศลิป์-1 ภัคคพงศ ์ภธูราสวิะจมุพล-0

4 ปถัย ์ปิยคณุาวชัร-3 36 จักรกฤษณ์ วฒันลาภมงคล-0 68 ประกฤต ิศานตคิคนานต-์3 100 สมโพชน ์พรมอทุศิ-3 132 สทิธชิยั เชีย่วชาญ-3

สภัุกดิ ์จันทรอ์นิทร-์2 ปถัย ์ปิยคณุวชัร-3 ปัถย ์ปิยคณุาวชัร-0 ประกฤติ ์ศานตคิคนานต-์1 สมโพชน์ พรมอทุศิ-1

5 ดลิก ยงวฒันา-3 37 ยิง่พันธ ์ตัง้วริยิโรจน์กลุ-1 69 ณฐัวชัร สหวศิษิฐ-์3 101 นพสทิธิ ์เตชะคณุากร-1 133 เอกพงษ ์โสภณทพิยาภรณ-์3

พนิจิ ทมุรักษ์-1 ดลิก ยงวฒันา-3 ดลิก ยงวฒันา-2 ณฐัวชัร สหวศิษิฐ-์3 ณัฐวชัร สหวศิษิฐ-์0

6 กจิเกษม สะโจมแสง-0 38 ศวิพนัธ ์ดแีสน-3 70 สนัตชิยั นงิสานนท-์1 102 ธนกฤต พทิกัษไ์ทย-3 134 สกุร ีเชีย่วสมทุร-3

เกยีรตศิกัด ิ ์รตันอยูส่ขุ-3 เกยีรตศิักดิ ์รัตนอยูส่ขุ-2 ศวิพนัธ ์ดแีสน-3 ศวิพันธ ์ดแีสน-2 ธนกฤต พทัิกษ์ไทย-2

7 วนัิย อยูส่ขุ-0 39 วรวฒุ ิเต็งศริ-ิชนะบาย 71 ทว ีโพธิท์อง-1 103 ศกัด ิช์ยั เรอืงรุง่-3 135 บณัฑติ  สนามไชย-3

นพรตัน ์ม ัน่เกษม-3 นพรัตน์ มั่นเกษม วรวฒุ ิเต็งศริ-ิ3 วรวฒุ ิเต็งศริ-ิ0 ศักดิช์ยั เรอืงรุง่-1

8 ดสุติา อนุชติชาญชยั-1 40 กฤษดา ชุม่จติต-์1 72 พรณรงค ์ชูนกุลูวงศ-์3 104 ธวชั เกยีรตศิาสตร-์3 136 ไกรศร ทองหลา้-1

ไพฑรูย ์ก ิง่แกว้กมล-3 ไพฑรูย ์ก ิง่แกว้กมล-3 ไพฑรูย ์กิง่แกว้กมล-0 พรณรงค ์ชนุูกลูวงศ-์1 ธวชั เกยีรตศิาสตร-์3

9 วรรษชล ตรจีกัรสงัข-์3 41 กฤษณะ มทุตุานนท-์1 73 จริฎัฐเ์ดชา สขุทรพัย-์3 105 ศริพิงศ ์จริพฒันภ์ทัรกลุ-3 137 กฤษณสั  เลศิสตัยาธร-3

สกุฤษณ์ อศิรกลุ-0 วรรษชล ตรจีกัรสงัข-์3 วรรษชล ตรจัีกรสงัข-์0 จรัิฏฐเ์ดชา สขุทรัพย-์0 ศริพิงศ ์จริพัฒน์ภัทรกลุ-0

10 จรัินธนนิ สวุรรณศลิป์-2 42 อมรรตัน ์อว่มดว้ง-3 74 พงษพ์นัธ ์จนัวาณชิ-3 106 YANNICK BEAUFIL 138 บญุเลศิ พงศโ์สภติศลิป์-2

ภานมุาศ วกิณิยิะธน-ี3 ภานุมาศ วกิณิยิะธน-ี1 อมรรัตน์ อว่มดว้ง-2 พงษพ์นัธ ์จนัวาณิช-ชนะบาย พงษพ์นัธ ์จนัวาณชิ-3



11 พชิติ มาสขุ-ชนะบาย 43 สญัชยั หม ัน่มณี-3 75 วนัชยั ถะนะรอด-ชนะบาย 107 โกสยิพงศ ์สงวนวงศ-์1 139 พรีะ ปานประยรู-3

วรวฒุ ิแยม้ศรี พชิติ มาสขุ-1 สญัชยั หมั่นมณี วนัชยั ถะนะรอด-3 วนัชยั ถะนะรอด-0

12 ชลธชิา ชดิชมนาท-3 44 ธนวฒัน์ ยะภักด-ี0 76 ธรีะวฒัน์ คงเกษม-1 108 ตะวนั ฉายแสง-3 140 กรกต ทองค า-1

อนุพงษ์ ตัง้จติตใส-1 ชลธชิา ชดิชมนาท-3 ชลธชิา ชดิชมนาท-3 ชลธชิา ชดิชมนาท-0 ตะวนั ฉายแสง-3

13 ธนกฤต สจุรติธุรการ-3 45 ธงชยั ดษุณีภักดนีาท-0 77 ยงยทุธ จริเกรยีงสกลุ-0 109 ณภัทร ์กงัวลกจิ-2 141 ธานนิทร ์พทุธมนตท์ร

ปิลันธ ์คา้ไม-้1 ธนกฤต สจุรติธุรการ-3 ธนกฤต สจุรติธุรการ-3 ธนกฤต สจุรติธุรการ-3 ธนกฤต สจุรติธุรการ-ชนะบาย

14 ชยัณรงค ์ใจวฒุ-ิ3 46 จารวุตัร กลิน่กลั่น-2 78 วทิย ์หวงัวงศว์โิรจน์-2 110 เชาวฤทธิ ์ฤทธิเ์จรญิ 142 วรวทิย ์ ทองเหวยีง-0

เอกศษิฏ ์พทัิกษ์ธนพงษ์-1 ชยัณรงค ์ใจวฒุ-ิ3 ชยัณรงค ์ใจวฒุ-ิ3 ชยัณรงค ์ใจวฒุ-ิชนะบาย ชยัณรงค ์ใจวฒุ-ิ3

15 ชูพล โคลงฉนัท-์3 47 พรรษฤทธิ ์ฤกษ์จ ารัสกลุ-0 79 พศิาล เกษสวุรรณ-3 111 ธรรสพงศ ์กลุพันธรั์งษี-2 143 รชัโยธนิ โยธารกัษ-์3

ฤทธเิดช แหลย้งั-0 ชูพล โคลงฉนัท-์3 ชพูล โคลงฉันท-์0 พศิาล เกษสวุรรณ-3 พศิาล เกษสวุรรณ-2

16 เกรยีงศกัด ิ ์ฉมิพาณชิ-3 48 วรทัภพ นอ้ยเจรญิ--3 80 นพดล เชยีงอนิทร-์0 112 ไพบรูณ ์โกมล-3 144 พนมไพ พอ่วเิศษ-3

อดตี กณัหา-0 เกรยีงศักดิ ์ฉมิพาณชิ-0 วรทัภพ นอ้ยเจรญิ-3 วรัทภพ นอ้ยเจรญิ-1 ไพบรูณ์ โกมล-1

17 นชิา ปฐมเอกมงคล-3 49 อ านาจ ยศะวสวุสิทุธิ-์1 81 ศกัด ิด์รนิ โฉมทองด-ี3 113 วจิารณ์ รตันสบุรรณ-ชนะบาย 145 อคัรพล เอีย่มสะอาด-3

นริชา ปัฐฉมิะ-2 นชิา ปฐมเอกมงคล-3 นชิา ปฐมเอกมงคล-2 ศักดิด์รนิ โฉมทองดี วจิารณ์ รัตนสบุรรณ-0

18 ชาญชยั ศรหีาวงษ-์ชนะบาย 50 สหรชัต ์แดงแสง-3 82 สรินิภา เลศิจารพุงศ-์1 114 สวุรรณ ทองพรรณ-์3 146 พทิกัษ ์สนัตนิเิวศน-์3

หสัดนิ จักสรัุตน์ ชาญชยั ศรหีาวงษ์-0 สหรชัต ์แดงแสง-3 สหรัชต ์แดงแสง-0 สวุรรณ ทองพรรณ์-1

19 กติตพิงษ์ สนัตเิลศิ-1 51 ชยพล ทัง้วรพันธ-์1 83 สรุวชิญ ์ตลุาผล-0 115 ตณิณภพ วงัทนานนท-์0 147 สภุคั ปฐมศริ-ิ3

จรีพงศ ์ใจมุง่-3 จรีพงศ ์ใจมุง่-3 จรีพงศ ์ใจมุง่-3 จรีพงศ ์ใจมุง่-3 จรีพงศ ์ใจมุง่-2

20 ทศันยั สนิพเิชษฐพ์งศ-์3 52 โตมร อมรธาตร-ี1 84 วรีะพล ลิม้เจรญิ 116 หตัถชยั คลา้ยเพชร-3 148 คงเดช อสุา่หสวา่งกลุ-3

ชนวิทัธิ ์จติรเพชร-0 ทศันยั สนิพเิชษฐพ์งศ-์3 ทศันยั สนิพเิชษฐพ์งศ-์ชนะบาย ทัศนัย สนิพเิชษฐพ์งศ-์0 หตัถชยั คลา้ยเพชร-0

21 รฐักติต ิ ์ธรีพรวรพทัธ-์3 53 รัฐสภา ชุม่กลิน่-1 85 อนรุกัษ ์สพุลจติ-3 117 สพุชิยั แจง้ค า-3 149 คงกฤตย ์เกตพุฒันกลุ-3

อดสิรณ์ พมิพพ์ชื-0 รฐักติต ิ ์ธรีพรวรพทัธ-์3 รัฐกติติ ์ธรีพรวรพัทธ-์0 อนุรักษ์ สพุลจติ-1 สพุชิยั แจง้ค า-1

22 ฐากรู ทรงข า-2 54 สทิธศิกัด ิ ์ใจอาร-ี3 86 พสิณัห ์ดนัยพริยิะ-0 118 รฐันนท ์เขมทตั-3 150 บญุญฤทธิ ์เกยีรตกิลุ-3

สมศกัด ิ ์สขุสมบรูณ-์3 สมศักดิ ์สขุสมบรูณ์-0 สทิธศิกัด ิ ์ใจอาร-ี3 สทิธศิักดิ ์ใจอาร-ี2 รัฐนนท ์เขมทัต-2



23 สชุาต ิแซเ่ฮง้-3 55 ประทวน ดษุณีภกัดนีาท-ชนะบาย 87 ฐาปกรณ ์จริอคัรพงศ-์3 119 พลกฤษณ ์หนทูองพลู-3 151 ชนิภทัร ค าสตัย-์3

ฉลองชยั สอนจันทกึ-0 สชุาต ิแซเ่ฮง้ ประทวน ดษุฎภัีกดนีาถ-1 ฐาปกรณ์ จริอคัรพงศ-์0 พลกฤษณ์ หนูทองพลู-2

24 สรุชาต ิพรหมภักด-ี2 56 อ านาจ ร าเพยพงศ-์3 88 สรรพพล เชือ้สวุรรณ-3 120 ไตรเทพ ไชยม-ี3 152 ณฐัวฒุ ิโฮมภริมย-์3 

ชาตชิาย สรุเชษฐ-์3 ชาตชิาย สรุเชษฐ-์1 อ านาจ ร าเพยพงษ์-2 สรรพพล เชือ้สวุรรณ-1 ไตรเทพ ไชยม-ี0

25 ศภุณัฐ นบนอบ-1 57 คณุธรรม ภัทรกลุ 89 ปฏภิาณ วรีะวฒันะชยั-3 121 พไิชยยทุธน ์เอ ีย่มสริลิกัษณ์-3 153 ธณัยธรณ ์ธนพสฐิพงศ-์3

อชติพล ธรีะบตุร-3 อชติพล ธรีะบตุร-ชนะบาย อชติพล ธรีะบตุร-2 ปฏภิาณ วรีะวฒันะชยั-0 พไิชยยทุธน์ เอีย่มสริลิักษณ์-0

26 พรชยั อรณุรัศม-ี1 58 ธนกติติ ์เพิม่พนูโชคคณา-0 90 สงวน คงพบิลูยช์ยัศริ-ิ0 122 พเิชษฐ ์โกมลมาลยั-3 154 วเิชยีร พลเยีย่ม-ชนะบาย

เอกรฐั ทนานนท ์-3 เอกรฐั ทนานนท-์3 เอกรฐั ทนานนท-์3 เอกรัฐ ทนานนท-์2 พเิชษฐ ์โกมลมาลัย

27 ชนิพัฒน์ แตส้มบรูณ์-2 59 นนทชยั ปองสขุ-3 91 สมนกึ ภูส่วุรรณ-3 123 ด ารงเดช วภิศูริ-ิ1 155 บรพิตัร ประสบ-3

สามารถ คงพบิลูยช์ยัศริ-ิ3 สามารถ คงพบิลูยช์ยัศริ-ิ1 นนทชยั ปองสขุ-0 สมนกึ ภูส่วุรรณ-3 สมนกึ ภูส่วุรรณ-1

28 นท ีเลศิจารพุงศ-์3 60 ณรงค ์คณะเสน-0 92 ญาณภัทร วลิัยธัญญา-1 124 สนัต ินาคจนัทร-์3 156 วรพงษ ์นติทมิ-3

สรทัญ กรวรวทิย-์0 นท ีเลศิจารพุงศ-์3 นท ีเลศิจารพุงศ-์3 นท ีเลศิจารพุงศ-์0 สนัต ินาคจันทร-์0

29 นยัพล ฉนัทานกุลู-3 61 มงคล จติอดลุยก์าร-3 93 ยิง่ใหญ ่มสีรอ้ย-3 125 เฉลมิวธุ ทองปาน-3 157 ณฐัพล แกว้ภสูทิธิ-์3

สชุาต ิค าทะวะด-ี0 นัยพล ฉันทานุกลู-0 มงคล จติอดลุยก์าร-1 ยิง่ใหญ ่มสีรอ้ย-1 เฉลมิวธุ ทองปาน-0

30 พรอ้มพล ธวฒันพงษ-์3 62 กฤษณะ อยูว่งั-0 94 อนพุนัธ ์น า้ทพิย-์3 126 ศภุกจิ หรัิญเกือ้-2 158 เอกรว ีอ ัง๊ค า-3

โภควนิท ์แยม้อว่ม-0 พรอ้มพล ธวฒันพงษ-์3 พรอ้มพล ธวฒันพงษ์-1 อนพุนัธ ์น า้ทพิย-์3 อนุพันธ ์น ้าทพิย-์0

31 วฒันพล บรูณวทิยวฒุ-ิ0 63 เอกสทิธิ ์ศริสิขุชยัถาวร 95 อรรคพงษ ์ผาหยาด-3 127 วรพล จริานุกลูวงศ-์0 159 สรุวฒุ ิรุง่สวา่ง-3

สมศกัด ิ ์สพุร-3 สมศกัด ิ ์สพุร-ชนะบาย สมศักดิ ์สพุร-2 อรรคพงษ ์ผาหยาด-3 อรรคพงษ์ ผาหยาด-2

32 ภวูนาท เครอือว่ม-3 64 พศนิ พรบรบิาล-1 96 เอกพล ชืน่บาน-0 128 ธนากร  เวยีนไธสงค-์3 160 ยทุธนา ศรอีรณุศักดิ-์1

มรตุ บญุโต-1 ภวูนาถ เครอือว่ม-3 ภวูนาถ เครอือว่ม-3 ภวูนาถ เครอือว่ม-0 ธนากร เวยีนไธสงค-์3


