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508024 เด็กชายปัญญ์ แซ่จาง แสงทองวิทยา 45 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง

508018 เด็กชายณัฏฐ์ ปล้องแก้ว แสงทองวิทยา 43 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง

510175 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีสุข หัวหินวิทยาลัย 43 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
502033 เด็กชายชยุต คงคล้าย นารีวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

514002 เด็กหญิงปริยากร  โชติกลาง อนุบาลเอี่ยมสุข 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
509048 เด็กชายบวรลักษณ์ นวลคล้าย ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
509135 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกันรัตน์ ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
515004 เด็กหญิงศิวาพร สมยา เซนต์ยอเซฟสกลนคร 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
502051 เด็กหญิงปวินท์ทิตา เห็นประเสริฐแท้ นารีวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508020 เด็กชายณัฐนันท์ คงมาก แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508021 เด็กชายวรสรณ์ อักโขมี แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508003 เด็กชายชวัลวิทย์ บุญมี แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508007 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน ทองค า แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508013 เด็กชายปาณัท เดชอรัญ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508016 เด็กชายกฤตภาส กูลสุวรรณ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508017 เด็กชายดรณ์ แก้วไทย แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508030 เด็กชายฟัยรุซห์ บินอับดุลล่าห์ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508037 เด็กชายณัฏฐนันท์ ประมวลชัยกุล แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
509111 เด็กชายเตชทัต ณ พัทลุง ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
509117 เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทะโร ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
506013 เด็กชายอิทธิกร เกตุเกล้ียง มารีย์พิทักษ์ศึกษา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508011 เด็กชายชนธรร พฤมนตรี แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508012 เด็กชายชยพล ปุณญนันทกร แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508035 เด็กชายภูภัส ปิตินนทพร แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
509035 เด็กชายชยธร กุลจิตติส าราญ ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
509134 เด็กหญิงชญานิศ ค าแผ้ว ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
517019 เด็กชายพงศกรณ์ วรรณเศรษฐชัย พระแม่มารี สาทร 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
517026 เด็กชายปิยรุจ วรนาวิน พระแม่มารี สาทร 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
517033 เด็กชายปุญญพัฒน์ นาคเสนา พระแม่มารี สาทร 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
502048 เด็กหญิงกัลยกร อ านวยพร นารีวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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502077 เด็กหญิงสิริกัญญา ฉินทองประเสริฐ นารีวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
502081 เด็กหญิง รวิภา ใจเฉพาะ นารีวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508022 เด็กชายสิรวิชญ์ วงศ์ประไพโรจน์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508027 เด็กชายวชิรวิทย์ อิสระพานิช แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

513024 เด็กชายวรวัฒน์  จือประสิทธิ์ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

514014 เด็กหญิงศุภิสรา อะโน อนุบาลเอี่ยมสุข 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
502067 เด็กหญิงสุภัสสรา ห่อนาค นารีวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508026 เด็กชายณัฐณกรณ์ ฑปภูผา แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

508033 เด็กชายภาม จงไพรัตน์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
509004 เด็กหญิงภัณฑิรา ทองสินธุ์ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
509024 เด็กหญิงปภาดา วงศ์รัตนะ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
509032 เด็กชายกฤตชณัฐพงศ์ สุนทร ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
509106 เด็กชายวงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

510127 เด็กชายพลิน  พาลเมอร์ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

514058 เด็กหญิงปภาวรินท์  การิโก อนุบาลเอี่ยมสุข 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
502003 เด็กชายสิรภพ หงษ์สวาสดิวัฒน์ นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502021 เด็กหญิงสุสุมา สุดสงวน นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502049 เด็กหญิงสิรินญา กุลพงษ์ นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502054 เด็กหญิงพรปวีณ์ องคเชษฐ์ นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508015 เด็กชายพศิน ทองขุนด า แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508023 เด็กชายรัชชานนท์ ปรีชา แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508029 เด็กชายปัญญ์ธรรม ทองพูน แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508032 เด็กชายณัฏฐ์ รัตนวิไล แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509012 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พิชญะอนันต์กุล ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509033 เด็กหญิงพัทธนันท์ พงศ์ธิติเมธี ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509036 เด็กชายอเล็กซานเดอร์ คัทสตัลเลอร์ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509042 เด็กชายณฐพล เทพเล่ือน ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509086 เด็กชายยศกร ช่วยมณี ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509109 เด็กหญิงธาร วงศ์ปิยะบวร ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510121 เด็กชายธนภูมิ  รังษีสว่าง หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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510141 เด็กหญิงภคมน  มีเสน หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510167 เด็กหญิงมณฑกานต์  มนต์สา หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510169 เด็กหญิงนิชาภา  คงทน หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510170 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เทียนพัด หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510172 เด็กหญิงบุญยวีร์  ปราณประดิษฐ์ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

513084 เด็กหญิงญานิกา  โทรจันทร์ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

514009 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญวานิชย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

514038 เด็กชายไกรสิทธิ ์ สัมมาสะโก อนุบาลเอี่ยมสุข 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

514045 เด็กชายสืบพงษ์  นิสาวัน อนุบาลเอี่ยมสุข 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
515012 เด็กหญิงทักษพร  สงแก้ว เซนต์ยอเซฟสกลนคร 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
517017 เด็กชายชนายุส กุศลกรรมบถ พระแม่มารี สาทร 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502045 เด็กชายวชิระ ทับทิมทอง นารีวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502055 เด็กหญิงพีรณัฐ เพ็ชรพิทักษ์ นารีวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502069 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา เทพรักษ์ นารีวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508004 เด็กชายบุรพล รัตนมุณี แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508009 เด็กชายธรรศธรณ์ ภูมิมาศ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508010 เด็กชายจิรัฐน์ รัตนชล แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508019 เด็กชายณฐกร แก้วเจริญ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508025 เด็กชายคณิศร เจริญวัฒน์อนันต์ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509001 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ ์สุวรรณพัฒน์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509002 เด็กชายรัชชานนท์ แซ่โอ้ว ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509008 เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509013 เด็กชายณัฐดนัย เพชรสังข์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509018 เด็กชายสิรวิชญ์ วุฒิกรวาที ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509037 เด็กชายกฤติน สุทธิจุฑามณี ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509047 เด็กหญิงฐิติวรดา ประดับ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509078 เด็กหญิงวาสิตา เรียงรุ่งโรจน์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509107 เด็กชายปกรณ์วิศว์ แก้วสะอาด ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509120 เด็กหญิงนภิชสรา อาภรณ์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509136 เด็กหญิงวรัทยา สุรวุฒิสกุล ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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510036 เด็กชายพงศ์กร  นอลต้ี หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510061 เด็กหญิงปวีณอร  ศรีแก้ว หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510065 เด็กหญิงปุญณิศา  บูรณวุฒิ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510153 เด็กชายวรวิช  กนกรัตนนุกูล หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510155 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ตากด ารงค์กุล หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510162 เด็กหญิงปวริศา  อนุสรณ์พานิช หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
515009 เด็กชายวัชรวีร์  ภูละคร เซนต์ยอเซฟสกลนคร 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
517018 เด็กชายอัครินทร์  รวีโรจนดิษฐ์ พระแม่มารี สาทร 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502001 เด็กชายฐิติพันธ์ ทองจันทร์ นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502005 เด็กชายนภสกล เร่ืองเดช นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502026 เด็กหญิงชณิดาภา อาชวชาครีย์ นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502039 เด็กชายพีรดนย์  ไผ่ล้อม นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502078 เด็กหญิงลลิตา บุญมีประเสริฐ นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
505005 เด็กชายณัฐกฤตย์ เกษตรเจริญ มานะศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
505006 เด็กชายพศิน พรหมเมือง มานะศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
505050 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แดงน า มานะศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
505057 เด็กชายกฤติเดช จอดนาค มานะศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
506017 เด็กหญิงศรินรัตน์ แก้วสองศรี มารีย์พิทักษ์ศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508002 เด็กชายปารเมศวร์ แสนแก้วสุข แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508008 เด็กชายกฤตภาส ยามูล แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508031 เด็กชายธัชชัย ขวัญแก้ว แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508038 เด็กชายณัฐภัทร เอียดเหลือ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509007 เด็กหญิงธีรนาฏ ราชรักษ์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509009 เด็กชายชญานน ภูริปัญญานนท์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509021 เด็กชายจิรภัทร พรหมแก้ว ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509029 เด็กหญิงเบญญาภา พันธุเ์ล่ง ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509031 เด็กชายชิษณุพงศ์ แร่ทอง ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509034 เด็กชายอภิรักษ์ ขุนทองแก้ว ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509068 เด็กชายภูริณัฐ ศักด์ิสวัสด์ิ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509082 เด็กชายคณิศ คงแก้ว ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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509091 เด็กหญิงธิติสุดา นิตยา ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509122 เด็กหญิงกนกกร ชุติจิระกุล ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509126 เด็กชายอนันดา สุภาวิทย์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510001 เด็กชายจารุทัศน์  เยื้อนแย้ม หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510128 เด็กหญิงนัทธ์นภัส  เอี่ยมสะอาด หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510134 เด็กหญิงณฐารินทร์  ดาฤทธิ์ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510163 เด็กหญิงมีญา ลินน์ ฮาน หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510177 เด็กหญิงอลิเซีย อนิสสรา แตงตูร่ีเย่ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
511010 เด็กหญิงธันยมัย ชูแก้ว ดรุณศึกษา 2 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
511016 เด็กชายวชิรวิชญ์ ชนะสงคราม ดรุณศึกษา 2 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

514049 เด็กหญิงชนกวนัน โพธิสนธ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
515006 เด็กชายพลาธิป  พยุหะ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

518017 เด็กชายณัฐดนัย เสียงไพเราะ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502022 เด็กหญิงพิชญาภัค บัวพึง่ นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502034 เด็กชายรณกร มั่นคง นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502041 เด็กชายณฐนนท์ สุขอุดม นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502043 เด็กชายวัฒน แหยมโม้ นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502058 เด็กหญิงกานต์ธิดา นันทดี นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502059 เด็กหญิงณัฐนิชา จุลแสน นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502065 เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญบุญ นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502076 เด็กหญิงพิณฑุกาญจน์ จันทร์จะ นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

504012 เด็กหญิงปาริชาติ ประตูเงิน มนตรีศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
505007 เด็กหญิงวราวัสสา เฮ่าบุญ มานะศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
505040 เด็กชายพิชญุตย์ มากชัย มานะศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
507027 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนจ าลา โชคมณีศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
507034 เด็กชายณัฐดนัย  ฤกษ์สุขสมบัติ โชคมณีศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508005 เด็กชายนรุตม์ชัย ถาวรสุข แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508006 เด็กชายอภิภู สารภาพ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508014 เด็กชายณปภัช ต้ังคุปตานนท์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508036 เด็กชายพรรษวัฏ ศิริครินทร์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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509006 เด็กหญิงณัฐณิชาช์ สุขีเกตุ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509010 เด็กหญิงปวีณ์สุดา ศรีแผ้ว ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509015 เด็กชายภูริณัฐ กิ่งทอง ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509023 เด็กหญิงปุณยาภา สังข์ทอง ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509056 เด็กหญิงอาทิตยา ชูเชิด ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509073 เด็กหญิงพิชญา ปัจฉิม ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509077 เด็กหญิงสุภาวดี อุ่นเจริญ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509094 เด็กหญิงเปรมพระพร ศรีมุข ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509103 เด็กหญิงวิศรุตา ศิริพันธ์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509114 เด็กหญิงแสงหนึ่ง เชื้อเอี่ยม ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509130 เด็กหญิงอรัญนิซ่ี ณ รังสี ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509132 เด็กหญิงชญานิศ สะโรจน์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509133 เด็กหญิงมิรันดา กาญจนกิจ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510028 เด็กหญิงพิชชาภา  คุณาชล หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510052 เด็กชายพีรภัทร์  แสงอรุณ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510062 เด็กหญิงอรัชพร  จิระประทีป หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510086 เด็กชายปิยภัทร  ชัยฤทธา หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510092 เด็กหญิงภูริตา  ติวัฒนาสุข หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510166 เด็กหญิงณัชชา  กีรติวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
511005 เด็กหญิงกชพร ลายสิงห์ ดรุณศึกษา 2 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
511015 เด็กหญิงสุกฤตา ด าชู ดรุณศึกษา 2 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

513013 เด็กหญิงปาลิตา  นาหลวง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

513052 เด็กหญิงโศพิชา  สุขชาวนา ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

514005 เด็กหญิงสุภานัน  สีขาวอ่อน อนุบาลเอี่ยมสุข 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

514013 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ตรีวิทยา อนุบาลเอี่ยมสุข 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

514029 เด็กชายคุณากร  กิมชัยวงศ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

514039 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทน์ดาหงส์ อนุบาลเอี่ยมสุข 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

514054 เด็กชายภัทรเมธี  ชื่นใจ อนุบาลเอี่ยมสุข 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
517013 เด็กหญิงคนธวัลย์ ปิยอัครวัฒน์ พระแม่มารี สาทร 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
517021 เด็กหญิงทักษอร นัยสุทธิ พระแม่มารี สาทร 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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518016 เด็กชายชนชล จินตกานนท์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502006 เด็กหญิงปัทมพร จุ่นอ้น นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502008 เด็กหญิงกิตสรินทร์ โสภาพงษ์ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502019 เด็กหญิงกรรวี ภูเ่จริญ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502024 เด็กหญิงเคลิน่า เสียงเกษม บาลมาเซด้า นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502025 เด็กหญิงสิริธิดา เจิมนาค นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502036 เด็กชายพาคินทร์ ชยาภิวัฒน์ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502037 เด็กชายไอศูรย์ หนุนภักดี นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502042 เด็กชายธนกร โชคเทอดธรรม นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502062 เด็กหญิงณภัทร พลจันทร์ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502068 เด็กหญิงณัฐธยาน์ โพธิศ์รี นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

504005 เด็กหญิงยอดเศรษฐี ศรีสะอาด มนตรีศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
505011 เด็กหญิงณัฐกมล อ่อนทอง มานะศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
507012 เด็กชายรุจิพัชร์  โชติธนบุณยรัตน์ โชคมณีศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

508039 เด็กชายณฐกร  กิจสวัสด์ิ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509003 เด็กหญิงปราย  กลับสติ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509014 เด็กชายรตินนท์ อัฒจักร ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509028 เด็กหญิงขวัญชนก วิเศษแก้ว ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
509124 เด็กหญิงธัญยกันต์ นาคกุล ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510019 เด็กชายตฤณ  ภิรมย์รอด หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510066 เด็กหญิงชญาภรณ์  ถาวรจิต หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510067 เด็กหญิงณัฐศศิ  พันทศร หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510114 เด็กชายฟาริด  ตะกรุดนาค หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510151 เด็กชายนนทพัทธ์  สงวนสุด หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510160 เด็กชายธนพัฒน์  เบญจธิวัฒน์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

510176 เด็กหญิงปรัชญ์ธีรา  วัฒนากร หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
511013 เด็กหญิงรุจิราพร มณีรัตน์ ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

513001 เด็กหญิงโสภา  รีเงิน ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

513015 เด็กหญิงจิตาภัทร  ยิ่งทวีศักด์ิ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

513029 เด็กชายวรวิช  ทิมคล้าย ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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513030 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดุมทอง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

513078 เด็กหญิงรัชนก  พราห์มโสภา ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

513085 เด็กหญิงชนัญชิดา  วันชะเอม ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

514004 เด็กหญิงจิราพัชร  อันทะลัย อนุบาลเอี่ยมสุข 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

514011 เด็กหญิงสาธิตา  จันทะค่อม อนุบาลเอี่ยมสุข 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

514035 เด็กหญิงรวิสรา  โสมา อนุบาลเอี่ยมสุข 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
517007 เด็กหญิงภัทรีญา อุ้ยตระกูล พระแม่มารี สาทร 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

518002 เด็กชายธราธิป มีสินภิญโญ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

518030 เด็กชายอดิศร จ้อยนนท์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
502011 เด็กหญิงวรนันท์ วงศ์ทวีทรัพย์ นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502035 เด็กชายณัฐดนัย ดุจชาตบุษย์ นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502040 เด็กชายธนกฤต กลัดมุข นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502053 เด็กหญิงรินรดา จิรากร นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502066 เด็กหญิงปุณยาพัชร ปาลลา นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502084 เด็กชายวชิรวิทย์ หนูทิพย์ นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
506012 เด็กหญิงภัทรวดี บุตรเสวก มารีย์พิทักษ์ศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
506015 เด็กหญิงอารียา พรายทิพย์ มารีย์พิทักษ์ศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
507004 เด็กชายกรณ์กวิน  จารย์โพธิ์ โชคมณีศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
507029 เด็กหญิงสมปรารถนา  ถูปาอ่าง โชคมณีศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

508001 เด็กชายธนวินท์ จิระนิล แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509030 เด็กหญิงเมพิชชา ชื่นฤกษ์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509039 เด็กชายพิศวัฒ สุขอุ่น ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509043 เด็กหญิงณัชชา วิเศษคณากุล ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509050 เด็กหญิงชนัญชิตา แพนาค ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509055 เด็กหญิงกัญญลินทร์ ด านิล ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509061 เด็กชายภฤศ ถิระรุ่งเรือง ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509079 เด็กหญิงพีรดา รัตนะ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509088 เด็กหญิงศศิธร เหรียญวิทยากุล ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509093 เด็กชายวงธนา กาเล่ียง ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509121 เด็กหญิงเอมสุข สุดใหม่ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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509131 เด็กหญิงควีนญา โกวิทานุพงศ์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510007 เด็กหญิงจารุนันท์  คุณชัย หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510010 เด็กหญิงสุพิชชา  เส้นเศรษฐ์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510029 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เพ็ชรกรด หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510068 เด็กหญิงปาณิสรา  ปลอดโปร่ง หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510075 เด็กหญิงทิพกฤตรา  ไชยชาญยุทธ์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510096 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  คล้ายนิล หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510112 เด็กชายธีรภัทร  วุฒิประเวศน์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510113 เด็กชายรัฐศาสตร์  วัดขนาด หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510152 เด็กชายร่มธรรม  ภุมรินทร์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510154 เด็กชายราม หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510158 เด็กชายธนัช  ออลสัน หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513092 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สินส ารวม ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514025 เด็กหญิงรวินท์นิภา  หาญศึก อนุบาลเอี่ยมสุข 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
515001 เด็กหญิงกมลพร  พบจันอัด เซนต์ยอเซฟสกลนคร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
517004 เด็กชายพงศกร อนุสรณ์เทวินทร์ พระแม่มารี สาทร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

518011 เด็กชายศิวกร เทพวงษ์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502012 เด็กหญิงธนาภา กาสุวรรณ นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502038 เด็กชายธนกร คงสิน นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502046 เด็กชายธันวา แก่นทับทิม นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502061 เด็กหญิงจันทร์วลัย ชัยมงคล นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502063 เด็กหญิงเขมิกา ปทุมรัตนไพศาล นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502072 เด็กหญิงปวริศา สุขเนตร นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

503002 เด็กชายกฤษกร  หีบแก้ว มณีอนุสรณ์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
505020 เด็กหญิงภาสินี ด านิล มานะศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
507001 เด็กชายธนกร  มหามณี โชคมณีศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
507014 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีอุทุมพร โชคมณีศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

508028 เด็กชายอัลณาธาณ ฤทธิพลเดช แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509005 เด็กหญิงจิดาภา โชคชัยกวิน ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509016 เด็กชายสุวิจักขณ์ ทองบัวบาน ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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509045 เด็กหญิงกันยกร เกษมกิจโภคิน ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509110 เด็กชายพศุตม์ ครุฑสุวรรณ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510008 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เลิศตุรงค์ชัย หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510011 เด็กชายกฤตภาส  บุญฉิม หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510022 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มังสา หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510043 เด็กชายสุทธาวีร์  เกียรติทับทิว หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510135 เด็กหญิงกนิษฐา  บุญสงค์ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511007 เด็กชายศิรชัช นุราภักด์ิ ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511025 เด็กหญิงกนกกานต์ ด าสิงห์ ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513027 เด็กชายกันตพัฒน์  ข าภักดี ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513033 เด็กชายกวิน  พิทักษ์สงคราม ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513054 เด็กหญิงกวินธิดา  เก่งน าชัยตระกูล ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513064 เด็กชายดรัณภพ  นาคเกษม ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514015 เด็กหญิงสุวพัทธ  น้อยค าแพง อนุบาลเอี่ยมสุข 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514020 เด็กหญิงพิมพ์มาลา  พิมโยธา อนุบาลเอี่ยมสุข 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514022 เด็กหญิงณัฐธีรา  จิรรักษ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514030 เด็กชายกฤษติกูล  บุดดีด่อน อนุบาลเอี่ยมสุข 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514034 เด็กหญิงธนภรณ์  เยรัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514036 เด็กชายธีรพงษ์  สุรพล อนุบาลเอี่ยมสุข 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514051 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิยะดี อนุบาลเอี่ยมสุข 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514056 เด็กชายธนกร  ณะไธสง อนุบาลเอี่ยมสุข 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
515007 เด็กหญิง ปิน่ประภา  ชัยธีระสุเวท เซนต์ยอเซฟสกลนคร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
517036 เด็กชายกฤติภัท ลาภะสัมปันโน พระแม่มารี สาทร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

518003 เด็กชายณตะวัน วังเย็น สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

518013 เด็กชายนารารายณ์ ใจภักดี สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

518015 เด็กชายบุณยกร กองทอง สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

518022 เด็กชายบุณยกร จันเจริญยศ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

518026 เด็กชายนฤนาท วงษ์ประเสริฐ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

518044 เด็กชายกรกฎ นาคใหญ่ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502020 เด็กหญิงมนสิชา ท านิล นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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502047 เด็กหญิงระวิสรา หมื่นบวร นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502060 เด็กหญิงจันทร์จิรา อมรกุลสวัสด์ิ นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502073 เด็กหญิงวรางคณา กริชเพชร นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

504002 เด็กหญิงณัฐณิชา ปิน่ทอง มนตรีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

504006 เด็กชายรัชชานนท์ พลมุข มนตรีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
505002 เด็กชายปองภพ เก้าเอี้ยน มานะศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
505003 เด็กหญิงณภาภัช ชัยพันธุ์ มานะศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
505026 เด็กหญิงณัฐสิริ สุขแก้ว มานะศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
507003 เด็กชายวัชรินทร์  ค ามะนาง โชคมณีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
507005 เด็กชายอัครกุล  วงษ์สุนทรเมธ โชคมณีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509053 เด็กหญิงณิชารีย์ โสตยิ้ม ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509101 เด็กชายภูริช ใสรินทร์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509102 เด็กหญิงอรนลิน จิตสงค์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509128 เด็กชายนภัสดล ลวณะสกล ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510005 เด็กหญิงรวิวรรณ  เพ็ชรสงคราม หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510006 เด็กหญิงภัทรนันท์  อรัญพฤกษ์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510060 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ประดิษฐวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510089 เด็กชายพีรพล  ชันวอน หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510149 เด็กหญิงแพรวขวัญ  จิรเจษฏา หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510174 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เพชรานนท์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511002 เด็กชายจารุกิตต์ิ ศรีสุวรรณ ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511008 เด็กหญิงศุภิสรา ช านาญแป้น ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511009 เด็กหญิงณัฐนรี วรรณบวร ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511014 เด็กชายณัฐดนัย ทองทะวัย ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511019 เด็กหญิงกนกอร ช านาญแป้น ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511029 เด็กหญิงวริศรา ย่องนุ่น ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513051 เด็กหญิงณสุดา  ดุจสนิท ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513057 เด็กหญิงอรุโณทัย  มาด้วง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513088 เด็กชายนันทพัทธ์  จันทร์แสวง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513091 เด็กหญิงกาวินตรา  สุขประศรี ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                              

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)
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514023 เด็กหญิงปิยะพร  เก้าเอี้ยน อนุบาลเอี่ยมสุข 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514024 เด็กหญิงอชิรญา  พงษ์หนองพอก อนุบาลเอี่ยมสุข 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514055 เด็กหญิงคริยา  ปักกาเวสา อนุบาลเอี่ยมสุข 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
517030 เด็กชายปัณณธร  พรหมศรีสวัสด์ิ พระแม่มารี สาทร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

518043 เด็กชายวีรภัทร กิจฉลอง สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502004 เด็กชายรุจิภาส วิศิษฏ์ศักดาเดช นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502014 เด็กชายธนัฐพัฒน์ ประสพเนตร นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502029 เด็กหญิงใบบุญ บุตรช่าง นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502071 เด็กหญิงจีราภา ดิษฐประพันธ์ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502080 เด็กหญิงพนิดา ยินดีภพ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502093 เด็กชายวีรภัทร นาคขันทอง นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
505043 เด็กชายน้ าเพชร สร้อยสังวาลย์ มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
505048 เด็กชายจิตติพัฒน์ ค าแสนโต มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
505055 เด็กชายทรงธรรม ล้ิมบริบูรณ์ทรัพย์ มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509017 เด็กชายกฤชัท จีนหมิก ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509020 เด็กชายภูมิไผท กุญชรศิริมงคล ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509044 เด็กหญิงปภาวี ศักดา ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509066 เด็กหญิงชญานี แก้วทองด้วง ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509084 เด็กหญิงโชษิตา ทองจีบ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509087 เด็กหญิงภรสริญ ภูมิทวีปัญญา ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509089 เด็กหญิงเมลดา พัฒนประดิษฐ์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509099 เด็กหญิงณัฏฐากร รักสวัสด์ิ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509104 เด็กชายศักดิโชติ กิตธรรมรัตน์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509112 เด็กหญิงวิชญา วิศิษฏธัญญากุล ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509113 เด็กหญิงวรนิษฐา ธนฐานสกุล ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509123 เด็กหญิงวริสา โชติกศุภเศรณี ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509138 เด็กหญิงชนสรณ์ ทับแทน ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510004 เด็กหญิงภัทรียา  นิลรัตน์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510015 เด็กชายเตชินท์  พุกด า หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510045 เด็กชายสรวิชญ์  ดอกไม้ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                              
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510047 เด็กชายณัฐพัชร์  โสภาช หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510070 เด็กหญิงสุชาครีส์  รอดวัตร์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510090 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ด าสะอาด หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510095 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ขุนประเสริฐ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510098 เด็กหญิงณัฐชยาพร  เนื้อนิ่ม หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510106 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ส าราญรักษ์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510107 เด็กหญิงซาร์ฟรอน เจด ซูซู  เพรสสก็อต หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510157 เด็กชายสิรันดร์  เมืองจันทบุรี หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510159 เด็กชายวิลเล่ียม  โครซอน หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510173 เด็กหญิงพรรษชล  ฉายแสง หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511004 เด็กหญิงนรีกานต์ ศรีสวัสด์ิ ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511024 เด็กหญิงเขมิกา รัตนมาศ ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513012 เด็กชายชินพัฒน์  บุญวิจิตร ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513018 เด็กหญิงปันธิตา  ชลวิถี ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513059 เด็กหญิงจิรภิญญา  มงคล ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513062 เด็กชายภัทรพล  ศรีย้อย ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514001 เด็กหญิงอนัญชนา  ศรีวรารักษ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514006 เด็กหญิงจิดาภา  เศรษฐกิจ อนุบาลเอี่ยมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514007 เด็กหญิงวิลาสินี  จันทรดี อนุบาลเอี่ยมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514018 เด็กชายกรกช  ชินอ้วน อนุบาลเอี่ยมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514021 เด็กชายธนวัฒน์  ตันศิริชัยกุล อนุบาลเอี่ยมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514028 เด็กหญิงญาณิศา  ปุงปอพาน อนุบาลเอี่ยมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514040 เด็กหญิงณัฐนิชา  โภดาพานิช อนุบาลเอี่ยมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514044 เด็กหญิงกนกอร  จุรัมย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514050 เด็กชายวิชญะ  บุญประกอบ อนุบาลเอี่ยมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
515014 เด็กหญิงวริศรา  โทอิ้ง เซนต์ยอเซฟสกลนคร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
517005 เด็กชายวรินทร  เลิศภิญโญภาพ พระแม่มารี สาทร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
502027 เด็กหญิงอนันตญา ระนาดแก้ว นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

504001 เด็กหญิงนิลาวัลย์ มะโฮงค า มนตรีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

504009 เด็กหญิงกัญญาพัชร อุทัยทอง มนตรีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                              

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)
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505034 เด็กหญิงอังคณา สุขมล มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
505045 เด็กหญิงพิชญาภร ชูเพชร มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
505054 เด็กหญิงธามิษา ไชยแสงศรี มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
506005 เด็กชายรณกฤต สุขสวัสด์ิ มารีย์พิทักษ์ศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
506007 เด็กชายถิรวัฒน์ เปริญกุล มารีย์พิทักษ์ศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
507002 เด็กหญิงญาณัจฉรา  สังสีมา โชคมณีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
507008 เด็กหญิงพัชราภา  แฝงฤทธิ์ โชคมณีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
507015 เด็กหญิงหฤทัย  พันธานี โชคมณีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
507031 เด็กชายพงศกร  ค ายา โชคมณีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

508034 เด็กชายนิพิชฌน์ รังสี แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509011 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญสิน ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509019 เด็กชายกฤติธี  ทรัพย์ยืนนาน ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509038 เด็กชายขจรศักด์ิ  สักกะณรงค์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509049 เด็กหญิงญาณิศา เสวกวัง ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509060 เด็กหญิงวชิรวิทย์ เพชรมีศรี ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509070 เด็กหญิงพิมศ์แพง ศิริโภคพัฒน์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509076 เด็กหญิงศุภิสรา สนสุทธิ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
509105 เด็กชายแทนคุณ นวลนิรันดร์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510014 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  วรกัณห์ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510017 เด็กชายวัชรพงษ์  เรืองจันทร์ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510046 เด็กชายศิวกร  เทียมทัด หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510099 เด็กหญิงฐิตารีย์  นิดดา หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510100 เด็กหญิงอรชนก  ราศรีเฟือง หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510105 เด็กหญิงอาริสา  กิมเฮง หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510119 เด็กชายชยณัฐ  ปราณปรีชากุล หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510123 เด็กชายจิรกร  ตรีรณคมน์ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510148 เด็กหญิงนีน่า อรยา  โกรบ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510161 เด็กหญิงภูษณิศา  สุวรรณศรี หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

510168 เด็กหญิงญาณภาณี  ภักดีวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511003 เด็กชายตันติวัฒน์ คงแก้ว ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                              

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)
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511018 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เกื้อกูล ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511020 เด็กหญิงภัทรวรรณ จันทร์ปาน ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511027 เด็กหญิงสุตาภัทร สังข์แก้ว ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
511033 เด็กหญิงณัฐพัชร์ แสงวิรุณทร์ ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513002 เด็กหญิงภัทราพร  จะเซิญ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513011 เด็กหญิงวรวลัญช์  พูลสวัสด์ิ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513023 เด็กชายณัฐภัทร  แซ่เตียว ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513038 เด็กหญิงโยษิตา  เผือกนิล ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513043 เด็กหญิงอรุชา  ประเทศ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513063 เด็กหญิงสุชัญญา  เฮ็งเส็ง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513069 เด็กชายนนทกร  พลกายา ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513074 เด็กหญิงนิชาดา  เปียชาติ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513079 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นกพึง่ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

513093 เด็กหญิงแพรววา  ถนอมศักด์ิ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514008 เด็กหญิงสุจิตรา  สุวรรณศรี อนุบาลเอี่ยมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514019 เด็กชายพิริยะ  สงค์ประเทศ อนุบาลเอี่ยมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514042 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญทศ อนุบาลเอี่ยมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

514057 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พวงเพชร อนุบาลเอี่ยมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
517001 เด็กชายศุภโชค ฤกษ์ด าริห์ พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
517008 เด็กชายชัยมงคล  โยคาวจร พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
517020 เด็กหญิงรดา  สุวรรณเทวะธูป พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

518005 เด็กชายภัทรวิส  ล้ีสุขสมบูรณ์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

518021 เด็กชายณภัทร  ชินนะ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                              

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)


