
ชื่อเขา้ระบบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล
608002 เด็กชายกศิเดช วิสัยชนม์ แสงทองวิทยา 45 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
608036 เด็กชายปพนศักด์ิ สุขเสรีทรัพย์ แสงทองวิทยา 45 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
609170 เด็กหญิงชยิศา บุญมา ธิดาแม่พระ 43 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
609144 เด็กชายจิรัฏฐ์ ด่านชนะ ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง
612260 เด็กชายจีรวัฒน์ ชื่นค า ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง
608010 เด็กชายณัฐกร เหมสนิท แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
609029 เด็กหญิงปิยนุช ล้ิมสุขสมบูรณ์ ธิดาแม่พระ 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
612258 เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์ ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
612271 เด็กหญิงโชติกา ตุลยานันต์ ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
608026 เด็กชายปัณณวิชญ์ พิธพรชัยกุล แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
608033 เด็กชายภูรินท์ คู่มเค่ียม แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
609058 เด็กหญิงศริยา เพชรเรียง ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
612251 เด็กชายณพงศ์ภพ เอ็งอุทัยวัฒน์ ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
614010 เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  สุธีดวงสมร อนุบาลเอี่ยมสุข 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
601003 เด็กหญิงปัณณภัสร์ ดนัยสุระพัฒน์ เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
601073 เด็กหญิงรดา ทองสา เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608005 เด็กชายคเณน์ คูถิรตระการ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608012 เด็กชายณัฐนันท์ เจนยงศักด์ิ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608018 เด็กชายธัชธรรม์ กษิด์ิเดชพงศ์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608042 เด็กชายอัฐ วนศิริพงศ์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609006 เด็กชายณัฐสิทธิ ์เกล้ียงตะพงค์ ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609030 เด็กหญิงพิชญาภา ทองน้อย ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609045 เด็กชายปภังกร พัฒนรังสรรค์ ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609163 เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุรวุฒิสกุล ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
610182 เด็กหญิงพัชรนันท์  วิเศษสมบัติ หัวหินวิทยาลัย 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
618005 เด็กชายธาวิน ธนะพรสุขสันต์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
601022 เด็กหญิงพิชชาภา บุดดา เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
601025 เด็กหญิงศุภานัน เรืองเทพ เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609052 เด็กชายสัตตบุษย์ ธรรมบริวัตน์ ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
610176 เด็กชายธิติพัทธ์  วัฒนากร หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
612273 เด็กชายสิรภพ วังธนากร ดอนบอสโกวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

รายชือ่นักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 3"
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

ลงชื่อ                              

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)



ชื่อเขา้ระบบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล

รายชือ่นักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 3"
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

608017 เด็กชายธนภูมิ พัฒโน ภูมิภมร แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608028 เด็กชายพชฏะ หนูโยม แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608029 เด็กชายภคพล รัตนพงษ์ชัย แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608034 เด็กชายภูริพัฒน์ บุญชู แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608035 เด็กชายภูวเดช นาควานิช แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608039 เด็กชายศุภฤกษ์ ยอดมุณี แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609055 เด็กหญิงกษิรา ลาขุมเหล็ก ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609156 เด็กหญิงรวิสรา ชูคง ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
610139 เด็กหญิงสุกฤตา  เจียวยี่ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
610167 เด็กชายจักรินทร์  เจียมสูงส่ง หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
610171 เด็กชายพัสกร  ตันติโกวิท หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
610187 เด็กหญิงอภิษฎา  ทิมวัฒน์ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
614009 เด็กหญิงจิตปุณ  อุ่นใจ อนุบาลเอี่ยมสุข 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
616010 เด็กหญิงสุพิชชาวดี มณีนิล ดรุณศึกษา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
601047 เด็กหญิงบัณทิตา ยาวิธี เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608001 เด็กชายกฤษฏ์ หวังศุภดิลก แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608008 เด็กชายชญาณ์ชนญ์ เจียมเวชวิทยาภร แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608022 เด็กชายเนตรสวรรค์ โท้เพชร แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608025 เด็กชายปวริศฏ์ ลีรติวงศ์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609038 เด็กหญิงชิสา เพชรหนู ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609041 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ ์ทิพย์รัตน์ ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609042 เด็กชายพนธกร ไชยเชษฐ์ ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609069 เด็กชายกิตติธัช ทิพย์มณฑา ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609106 เด็กหญิงณัฐกานต์ ชื่นหวงทรัพย์ ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609108 เด็กชายฤชากร เพชรศร ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
611020 เด็กหญิงธัญชนก พลมา ดรุณศึกษา 2 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
612250 เด็กชายกีรติธรณ์ โฮซิน ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
612286 เด็กชายสรวิศ บุญรัตน์ ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
612289 เด็กหญิงณัฐกฤตา นงนุช ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
615121 เด็กชายกฤตพล  สุบิน เซนต์ยอเซฟสกลนคร 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
616002 เด็กชายพัทธดนย์ เพ็งแพ่ง ดรุณศึกษา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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601060 เด็กหญิงณิรินทน์ลิตา ชัยนรานนท์ เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
606008 เด็กหญิงจิรัชยา ฉิวพันธ์ มารีย์พิทักษ์ศึกษา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608007 เด็กชายเฉินปิง ลิม แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608013 เด็กชายตฤณ ตรีชยวงศ์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
608040 เด็กชายเศรษฐพงศ์ ปิน่ทอง แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609049 เด็กชายกิตติภณ แสวงกาญจน์ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609093 เด็กหญิงนงนภัส บุญญานุวัตร ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609120 เด็กหญิงธัญวรัตม์ หลิมทอง ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
609122 เด็กหญิงธมนวรรณ จันทร์อินทร์ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
610007 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดวงจักร ณ อยุธยา หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
610025 เด็กหญิงวิศัลยา  ศรีลาภะมาศ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
610152 เด็กหญิงอติกานต์  โชคสุชาติ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
610162 เด็กชายพีระวัฒน์  โยคนิตย์ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
612088 เด็กหญิงฐิตาภร เต็งรังสรรค์ ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
612206 เด็กชายเจษฎา มาพร้อมฐิติกุล ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
612264 เด็กชายจิรกร วาจนสุนทร ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
612265 เด็กชายจุฑาธิป ช านาญจันทร์ ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
612281 เด็กชายชินพัฒน์ กิจรักษา ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
617049 เด็กหญิงจิตตรามนต์ แซ่ต้ัง พระแม่มารี สาทร 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
601035 เด็กหญิงแคทเธอรีน แอลลิซาเบธ อุลลมานน เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601051 เด็กหญิงพิมพ์นารา วิเชียรลม เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601056 เด็กหญิงพีรดา สังข์อ่อน เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601081 เด็กหญิงสุพิชชา เสวะโก เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601093 เด็กหญิงนันท์นภัส เวียงแก เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601097 เด็กหญิงณัฐณิชา บัวขม เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
602018 เด็กหญิงจิดาภา ชุณห์วิจิตรา นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
602024 เด็กหญิงศุภิสรา ภูวพานิช นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
604010 เด็กหญิงสุปรีญา  ทองโคตร มนตรีศึกษา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608003 เด็กชายก้องภพ วชิรแพทย์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608006 เด็กชายจิรชาติ ศรีเมือง แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608009 เด็กชายณธีนนท์ ชุนช านาญ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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608014 เด็กชายเตชินท์ สุทธินุ่น แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608030 เด็กชายภาม ชูทอง แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609003 เด็กหญิงกนกวรรณ จตุรทิพประดับ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609017 เด็กหญิงลักษิกา อาวุธ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609036 เด็กชายณัชพล จารุจารีต ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609100 เด็กหญิงกุลนันท์ สังข์เพชร ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609101 เด็กหญิงพิชามญชุ์ อุดมวิทยาไกร ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609104 เด็กหญิงพิชญธิดา ฤทธิธ์าทร ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609162 เด็กหญิงพิชญา รักษ์สาคร ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609176 เด็กหญิงภัณฑิลา นิลพงศ์ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610043 เด็กชายธนภัทร  ใยแจ้ง หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610102 เด็กชายปัณณวิชญ์  สัมมาชีพ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610147 เด็กหญิงธนศิริ  ใจคง หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612142 เด็กหญิงปรียาภัทร จุลนิล ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612162 เด็กหญิงปรียนันท์ ฟ้าขลิบทองเจริญ ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612272 เด็กชายสุประวีณ์ ทองสังวรณ์ ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612295 เด็กชายนิธินันท์ เจริญลาภศุภวัตร์ ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612298 เด็กชายปัณปารัช มาสันติสุข ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
615111 เด็กหญิงลลิดา  ค าเรืองศรี เซนต์ยอเซฟสกลนคร 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
617053 เด็กหญิงนิฏฐากมล ภัควัตวิศิษฏ์ พระแม่มารี สาทร 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601004 เด็กหญิงอนัญญา ทองโม้ เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601043 เด็กหญิงโซเฟีย กฤตยา ทองทวี เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601058 เด็กหญิงกฤษณ์ชภรณ์ โอษฐวิจิตร เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
605026 เด็กชายธีณพัฒน์ แซ่ล้ิม มานะศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608004 เด็กชายกันต์ กิตติพล แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608016 เด็กชายธนดล เจริญฤทธิก์ุล แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608019 เด็กชายนนท์ปวิธ โกเฮง แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608023 เด็กชายปฐวี เอียดแก้ว แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608032 เด็กชายภูผา แสงระวี แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608041 เด็กชายสิรวิชญ์ เจริญศิลป์พานิช แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609015 เด็กหญิงฟ้าใส สงเจิม ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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609064 เด็กชายธีทัต ไพบูลย์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609067 เด็กหญิงกันธิชา เพชรสถิตย์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609068 เด็กชายธัญวรัตม์ รุ่งสวัสด์ิ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609140 เด็กชายธนวินท์ ศิริโภคพัฒน์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609148 เด็กชายกรวิชญ์ กุมภกาญจน์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609161 เด็กหญิงบัณฑิตา ศุภศิลป์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610166 เด็กชายวสุพล  กันตะเพ็ง หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612058 เด็กชายอิทธิกร แสงระพี ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612209 เด็กหญิงสุรมณี มาลาศรี ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612263 เด็กหญิงทรรศิกา สกุลดวงดี ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612277 เด็กหญิงณัฐกันต์ธิดา ไกรวิทย์กุล ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
613034 เด็กหญิงรัตน์สรา  สินธนวุฒิ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
613066 เด็กหญิงกรนันท์  ทองพูล ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
615113 เด็กหญิงพิฐณฏา  พจนชัยศักด์ิ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
615140 เด็กชายอิทธิกร  ต้ิวคะลา เซนต์ยอเซฟสกลนคร 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
616001 เด็กชายธนเดช เดชสุรางค์ ดรุณศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
617054 เด็กหญิงณัฐชกมลธ์ เปีย่มสอาด พระแม่มารี สาทร 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
618010 เด็กชายพงศ์พล เจริญกิตติยศ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601023 เด็กหญิงวรรณวนัช ชัยพัฒน์เสรี เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601031 เด็กหญิงชนม์นิภา เพ็งบุญ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601037 เด็กหญิงศศิรดา ชนะหาญ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601046 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เลิศธรรมวัฒน์ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601052 เด็กหญิงปวิชญาดา จันทนามล เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601053 เด็กหญิงญาณิศา เจนน่า ไบแอ็ท เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601064 เด็กหญิงจีรญาดา แก้วจุมพล เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601114 เด็กหญิงนชิตา พรหมโสภา เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601122 เด็กหญิงสลิลเกตน์ เมฆะสุวรรณ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
602049 เด็กชายวชิรวิทย์ สิริกมลวดี นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
602068 เด็กชายภูรีภัทร ทวีวงษ์ นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
605021 เด็กชายชนกันต์ บุญเชิญ มานะศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
605028 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศิระเชาว์เจริญ มานะศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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608031 เด็กชายภูกิจ ศักด์ิสิทธิกร แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608037 เด็กชายวรภพ ปุณญนันทกร แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609004 เด็กหญิงสุวภัทร ฤทธิเดช ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609007 เด็กหญิงณภัคมน ณ อุบล ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609027 เด็กหญิงธัญสินี สะอาดแก้ว ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609054 เด็กหญิงณัชชา บุญจันทร์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609056 เด็กชายพศวัต บุญทิพย์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609085 เด็กหญิงธัญชนก เบญจพรกุลนิจ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609087 เด็กหญิงปุณยวีร์ อรุณพันธุ์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609172 เด็กหญิงวรวลัญช์ ปานเพชร ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610047 เด็กชายธนวรรธน์  เม่งก่วง หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610054 เด็กชายกฤติณธี  วุฒิเสน หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610185 เด็กหญิงชาลิสา  มูลนานัด หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612063 เด็กหญิงมณฑิรา สิงหสุริยะ ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612089 เด็กชายนครินทร์ จันทร์งามธนกุล ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612136 เด็กชายวิศรุฒ ใหญ่โสมานัง ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612152 เด็กชายสุปรีชา เล้าประดิษฐ ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612221 เด็กชายกิตติสัณห์ โพธิศ์รีดาภร ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612256 เด็กหญิงปัญวรรัตน์ ไชยเสนา ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612268 เด็กหญิงจิระภาพรรณ อรรถประจง ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612279 เด็กชายปธานิน ตปนียะโชติ ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612296 เด็กหญิงบุลภรณ์ รัตนะเจริญธรรม ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
613008 เด็กหญิงปรียาภรณ์  หอมสุด ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
613041 เด็กชายปิติ  สมหวัง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
613056 เด็กหญิงเปรมิกา  พูลยม ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
615066 เด็กชายปภาวิน  ภูบุญอิ่ม เซนต์ยอเซฟสกลนคร 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
616018 เด็กหญิงฝนทิพย์ ปราบแก้ว ดรุณศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
616021 เด็กหญิงณัฐณิชา สงนุ่น ดรุณศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
618027 เด็กชายวชิรวิชญ์ ค าแสง สารสิทธิพ์ิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601026 เด็กหญิงภูชญาภา ชีวินเจริญรุ่ง เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601057 เด็กหญิงปราณปรียา ป้องพาล เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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601067 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ภูเงิน เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601072 เด็กหญิงพอเพียง ณรงค์ศักด์ิ เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601079 เด็กหญิงมีนา ทบบูลย์ เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
604007 เด็กหญิงธัญรดา  ศิริทองสุข มนตรีศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
605023 เด็กหญิงพัฒน์นรี สุวรรณประสาร มานะศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608038 เด็กชายวรัท ไชยโยธา แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609001 เด็กหญิงเปมิกา ทองสง่า ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609002 เด็กหญิงณัฐวรา เกื้อสกุล ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609060 เด็กชายภาณุวิชญ์ ต้ังสิริพันธกุล ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609082 เด็กหญิงสิริกร โอวรารินท์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609088 เด็กหญิงอภิชญา สังหอ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609109 เด็กชายกฤตธรรม มีบ ารุง ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609160 เด็กหญิงณิชชา เซ่งแก่น ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610065 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พุม่ไสว หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610066 เด็กหญิงธัญทิพย์  กุลเศรษฐ์วรชาติ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610096 เด็กชายชิษณุพงศ์  รักสัตย์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610124 เด็กชายจิรนนท์  คุ้มล้วนล้อม หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610145 เด็กหญิงปภาวรินท์  วิทูรเดช หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
611005 เด็กหญิงมิ่งกมล จิตติศักด์ิ ดรุณศึกษา 2 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
611017 เด็กหญิงวรัชยา บัวทอง ดรุณศึกษา 2 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612016 เด็กชายชัชนันท์ ทองสังวรณ์ ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612061 เด็กหญิงกัญญณัฐ  ปึงสุวรรณ ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612131 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ เตชะศิลป์เจริญ ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612144 เด็กชายวิศวนารถ ลุนสะแกวงษ์ ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612208 เด็กชายวริศรา สุริยะเดช ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612245 เด็กชายกิตติภูมิ ไชยวารี ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612276 เด็กหญิงอัจฉรียา เชื้อสัตตบงกช ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612282 เด็กชายวศิน ดรจันทร์ใต้ ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612297 เด็กชายเจมส์ พานิวง องคนุสสรณ์ ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
613006 เด็กหญิงสุวพิชชา  แหยมแจ่ม ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
613009 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญรอด ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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613012 เด็กชายธีรวุฒิ  เข็มทอง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
613017 เด็กหญิงพชิรา  รักษาพล ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
614005 เด็กหญิงอภิศิรกัณญา  วงศรีษา อนุบาลเอี่ยมสุข 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
615126 เด็กหญิงสุวพิชฌาย์  ฤทธิพรโสภณ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
617024 เด็กหญิงบุษกร ยุติศรี พระแม่มารี สาทร 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
617038 เด็กชายอเนชา อุดม พระแม่มารี สาทร 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
617041 เด็กหญิงญาณาธิป พรมณี พระแม่มารี สาทร 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601015 เด็กหญิงภูริชภัทร กลีบรังค์ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601036 เด็กหญิงฟ่งหลิน หว่อง เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601042 เด็กหญิงกัลยาณี คริสติอองเชน เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601055 เด็กหญิงอภิชญา พันแสน เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601074 เด็กหญิงอัญชลีพร ศิริมั่น เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601119 เด็กหญิงพัชราภรณ์ รัตนวงศ์ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
602006 เด็กชายธีรเทพ สมหมายพรประชา นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
602008 เด็กชายภูตะวัน รสชะเอม นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
602017 เด็กหญิงพรรณวรรณกร สุขสว่าง นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
602033 เด็กหญิงอารีรัตน์ ปฐมกนกพงศ์ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
602045 เด็กชายพันธิตร กิตติเชษฐ์ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
604006 เด็กหญิงอัธยา  อินทร์สนิท มนตรีศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608027 เด็กชายเปรมากร ไชยสุวรรณ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
608043 เด็กชายอาฟานด้ี หมัดอะด้ า แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609022 เด็กหญิงณัฏฐธิดา วัฒนพร ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609026 เด็กหญิงกานต์ธิดา งานดี ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609044 เด็กหญิงเขมจิรา อัมพุกานน ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609046 เด็กหญิงพัทธนันท์ บุญคง ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609057 เด็กหญิงชนัญชิตา มาศพิทักษ์ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609083 เด็กหญิงภัทรวดี อินทร์นอก ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609086 เด็กหญิงโยษิตา พาหุมันโต ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609096 เด็กหญิงธีจ์ริศราก์ ไพฑูรย์ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609123 เด็กหญิงณัฐนันท์ เกตุแทน ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609145 เด็กชายพุทธิพงศ์ อุดมวิทยาไกร ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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609149 เด็กชายกฤชภัทร ชูสุวรรณ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
609159 เด็กหญิงธัญรดา จรารัตน์ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610011 เด็กหญิงสริตา  เอี่ยมส าอางค์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610033 เด็กหญิงอลิสา  ก าเนิดแสง หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610037 เด็กหญิงลลิตภัทร  ใหญ่ยงค์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610090 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีตระกูล หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610108 เด็กหญิงยอดขวัญ  เหมือนมุข หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610110 เด็กหญิงถิรดา  ทรัพย์สิริสกุล หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610141 เด็กหญิงกวินทิพย์  นามทัศน์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
610172 เด็กชายธนะพัฒน์  สุขสวัสด์ิ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612047 เด็กหญิงพิชญาภา ปุม่แก้ว ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612093 เด็กหญิงปัญญาภัทร วงศ์อามาตย์ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612106 เด็กหญิงธิษานาถ ค าก้อน ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612120 เด็กชายฉัฐราชย์ ทองใบ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612194 เด็กชายอัครชัย เมธีปฏิภาณ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612204 เด็กหญิงนันทกานท์ พรหมบุตร ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612215 เด็กชายพีรพัฒก์ ศรีแขไตร ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612225 เด็กหญิงฐิตารีย์ พินิจการวัฒน์กุล ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612233 เด็กหญิงกันทรากร นาราษฎร์ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612248 เด็กชายณนนท์ พิริยะสกุลยิ่ง ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612267 เด็กชายธนภูมิ ธนพิทักษ์ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
612288 เด็กชายปุณณวิช จอดนอก ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
613011 เด็กชายตะวัน  วงษ์ไทย ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
613053 เด็กหญิงกุลจิรา  เดชธนู ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
613054 เด็กหญิงแพรววริศา  ศรีสะอาด ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
613067 เด็กชายนพัฐกรณ์  จงจิตต์โพธา ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
614006 เด็กหญิงปาลิตา  ปักการะโต อนุบาลเอี่ยมสุข 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
614011 เด็กหญิงฑิญานันน์  หนองแบก อนุบาลเอี่ยมสุข 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
617008 เด็กชายพิสิฐกร เลิงฮัง พระแม่มารี สาทร 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
617031 เด็กหญิงกุลญาดา ประภาอภิรัตน์ พระแม่มารี สาทร 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
617037 เด็กชายสิทธา รักเกียรติสกุล พระแม่มารี สาทร 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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617052 เด็กหญิงนิฏฐาพร ภัควัตวิศิษฏ์ พระแม่มารี สาทร 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
618034 กฤติเดช ชื่นแสง สารสิทธิพ์ิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
601013 เด็กหญิงณัฐนันท์ มาตย์วิเศษ เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601020 เด็กหญิงพิชญาภัช เฉิน เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601021 เด็กหญิงวรัชยา วิศิษปัญญกุล เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601041 เด็กหญิงอภิปรียา กอมพนม เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601044 เด็กหญิงตุสิตา ชูสาย เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601084 เด็กหญิงนภัสนันท์ เจริญวิทยนันท์ เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601101 เด็กหญิงบัญฑิตา มายอด เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601104 เด็กหญิงขวัญธิดา อุทรักษ์ เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601116 เด็กหญิงปวริศา เชื้อค าจันทร์ เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602040 เด็กชายจิรัฏฐ์ พิศษลภัทรกิจ นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602070 เด็กหญิงนารีรัตน์ อ่อนแก้ว นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602089 เด็กหญิงปรียาภรณ์ แตนรินทร์ นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602106 เด็กหญิงปวริศา สะอาดแก้ว นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
605004 เด็กหญิงปวันพัสตร์ แซ่ไหว มานะศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
607008 เด็กหญิงพรธิดา  อุ่นผาง โชคมณีศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
607011 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถิ่นสุข โชคมณีศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
607022 เด็กหญิงศรัณย์พร  สีสุระ โชคมณีศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
608020 เด็กชายนนธวัช เบญจพรรัตน์กุล แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609023 เด็กหญิงชาลิสา เชนรัตน์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609053 เด็กชายภูริวิชญ์ จุลานุพันธ์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609062 เด็กหญิงน้ าเพชร อัครปฐมกุล ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609065 เด็กหญิงวรรณพร ฤทธิชัย ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609098 เด็กหญิงวิรมณ หทัยวสีวงศ์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609112 เด็กหญิงธีรนาฏ เวชสุนทร ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609133 เด็กหญิงวัชรี ไชยช านิ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609137 เด็กหญิงสิดาพร มณีโชติ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610059 เด็กชายธีทัต  โพธิม์ี หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610093 เด็กชายเมธาวิน  พุม่สุวรรณ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610095 เด็กชายสรวิชญ์  หินแก้ว หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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610100 เด็กชายศิวัตม์  ล้ิมสุคนธ์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610101 เด็กชายกิตติภาม  ธัชแก้วกรพินธุ์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610125 เด็กชายกิตติทัต  นิลลาดค า หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610175 เด็กชายเตชสิทธิ ์ ปักษิณ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610180 เด็กหญิงกนกกานต์  มีแก้ว หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610192 เด็กหญิงนาซาร่า  ราฮิม หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
611042 เด็กหญิงนันท์นภัส ช่วยยก ดรุณศึกษา 2 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612004 เด็กหญิงพิมพ์พาขวัญ วงษ์หาแก้ว ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612148 เด็กหญิงสุริสา ชัยธรรมโชค ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612217 เด็กชายธนกฤต สุทธิโอภาส ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612218 เด็กชายภูมิชนก ดงบังสถาน ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612241 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีเพ็งมาตย์ ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612259 เด็กชายปิยนันท์ ยงเจริย ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612290 เด็กชายวริทธิธ์ร ประสงค์ศิลป์ ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612294 เด็กหญิงกรวรรณ นันทะรักษ์ ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613020 เด็กหญิงพัชริยา  นวาระพรรณ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613024 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ค้ิวทวีวิวัฒน์ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613045 เด็กหญิงอรปรียา  โพชนิกร ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613048 เด็กชายชยพล  สองสี ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613071 เด็กชายกฤตภัค  อ ามฤคขจร ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613072 เด็กชายขจรศักด์ิ  แดงโหน ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
614002 เด็กหญิงณชญาดา  เจริญวานิชย์ อนุบาลเอี่ยมสุข 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617046 เด็กหญิงศรัณย์รดา ภิรมย์เมือง พระแม่มารี สาทร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617055 เด็กชายทานุทัต อัจฉริยะประดิษฐ์ พระแม่มารี สาทร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
618022 เด็กชายปวริศร อรรคอุดม สารสิทธิพ์ิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
618036 เด็กชายยศพิรุฬห์ เศวตวาณิชกุล สารสิทธิพ์ิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601024 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โสทอง เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601048 เด็กหญิงกรกาญจน์ หุง่เมือง เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601049 เด็กหญิงธนาภา ธาตุไชย เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601062 เด็กหญิงสุภาณี ทศศิลา เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601066 เด็กหญิงชญานันท์ พรมมาลุน เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                              

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)



ชื่อเขา้ระบบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล

รายชือ่นักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 3"
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

601071 เด็กหญิงมนัสนันท์ ผาติชัยเกียรติ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601078 เด็กหญิงณัฐธยาน์ แป้นหยูรัตน์ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601088 เด็กหญิงศุภิสรา เหนาตีบ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601090 เด็กหญิงกีรติกานต์ ครองยุทธ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601098 เด็กหญิงกานต์สิรี วงษ์ก าภู เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601124 เด็กหญิงณ ฟ้า สกุลธนเพชร เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602004 เด็กชายพนธกร พัฒนะวิยะกุล นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602043 เด็กหญิงภัทรวดี พูลพานิชอุปถัมป์ นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602058 เด็กหญิงไอรีญณ์ ศิริวัฒนานุกูล นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602084 เด็กหญิงโสภนันท์ กุลชาติ นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602110 เด็กหญิงกชพรรณ ศรศิริ นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
605008 เด็กหญิงดารภา ค าศิริ มานะศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
607012 เด็กชายศิวกร  ใจดี โชคมณีศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
607018 เด็กหญิงปาลิตา  ผางสุวรรณ์ โชคมณีศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
608011 เด็กชายกฤติเดช เสาวธารพงศ์ แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609014 เด็กหญิงภูษณิศา สุวรรณ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609021 เด็กหญิงภูษิตา แก้วไทย ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609034 เด็กชายชญาณ์ภัทร์ แก้วกิ้ม ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609035 เด็กหญิงปริยากร ธนวนิชนาม ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609047 เด็กหญิงพิรญาณ์ กองประดิษฐ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609077 เด็กชายชนวีร์ เพ็งศรี ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609097 เด็กชายอติวิชญ์ ทองยอด ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609099 เด็กหญิงชนิกา เพ็งทอง ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609102 เด็กหญิงเบญญาดา ชนะภัย ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609171 เด็กหญิงมนต์นภา สมเศรษฐี ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610006 เด็กชายสวิตต์  คล้ายพลับ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610014 เด็กหญิงรวิสรา  ธรรมโชติ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610026 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  รักษ์นุยาพงศ์ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610034 เด็กหญิงเจนนี่  แอนบราวน์ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610094 เด็กชายบุญน าโชค  ด่านขุนจัน หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610138 เด็กชายนิโคลัส มาวี  ฟริทซ์ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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610184 เด็กหญิงศิริขวัญ  ศิริบุญไพศาล หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610193 เด็กหญิงจิตรานุช  เจริญแก่นชาย หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
611025 เด็กชายพิชยุตม์ ช านาญแป้น ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
611030 เด็กหญิงกัญญณัฐ มีฤทธิ์ ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
611035 เด็กหญิงธนัชพร แก้วสวัสด์ิ ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612009 เด็กชายพันธุพ์งษ์ ทองประเสริฐ ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612022 เด็กหญิงกานต์รวี จันทราเกตุรวิ ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612023 เด็กหญิงชยาภรณ์ เกียรติศรีธนกร ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612025 เด็กชายกันตินันท์ ผดุงกมล ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612064 เด็กชายภาสวุฒิ โภคชัย ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612084 เด็กชายกร วรรณิกาสกุล ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612145 เด็กชายพชรพล กิจนุกร ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612176 เด็กชายธนกฤต โชคธนะไพบูลย์ ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612182 เด็กหญิงเบญญาพร ชมภูโคตร ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612224 เด็กชายไมเชียน หว่อง ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612239 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา พนาวัฒนวงศ์ ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612270 เด็กชายพีรดนย์ สุขธนะ ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612280 เด็กหญิงฮารุโตะ โนกุจิ ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612284 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โอภาสเกียรติกุล ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613027 เด็กหญิงสุริกัญญา  สร้อยหงษ์พราย ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613040 เด็กชายธนวัฒน์  สนิทโต ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613047 เด็กหญิงฌัฎชา  มณีงาม ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613063 เด็กชายชนวีร์  อินทรนิกูล ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615023 เด็กชายโจฮันเนส  เอริคเซ่น เซนต์ยอเซฟสกลนคร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615026 เด็กหญิงวิจิตรา  แก้วแสงใส เซนต์ยอเซฟสกลนคร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615053 เด็กชายภูสิทธิ ์ ท านาผล เซนต์ยอเซฟสกลนคร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617009 เด็กชายทศพล วนเจริญวงศ์ พระแม่มารี สาทร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617013 เด็กชายอภิมุข อนุสกุลโรจน์ พระแม่มารี สาทร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617034 เด็กชายเมธานันท์ บุญจันทร์ พระแม่มารี สาทร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617050 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร วิธูรัตน์ พระแม่มารี สาทร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617051 เด็กหญิงเกวลิน คมข า พระแม่มารี สาทร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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617061 เด็กชายชุติเดช วรรณรังษี พระแม่มารี สาทร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
618009 เด็กชายฐานิศร จันทร์มณี สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601014 เด็กหญิงณัฐกฤตา วรรณขาม เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601019 เด็กหญิงวิสัยพร วงษ์ศรีวอ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601027 เด็กหญิงปัญจพร เทพพา เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601030 เด็กหญิงกัญจิรา ราชเจริญ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601033 เด็กหญิงปุณยาภา ศิริรัตน์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601045 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ จารุไชยกุล เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601075 เด็กหญิงปณิดา อุดมรัตน์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601076 เด็กหญิงสุชาดา ธรรมฤทธิ์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601094 เด็กหญิงกัญญพัชร สารพันธ์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601095 เด็กหญิงศรัญญา สุพันธ์มาตย์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601107 เด็กหญิงชฎารัตน์ ศรีลาวงศ์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601112 เด็กหญิงกรกนก วงษ์จันทร์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601113 เด็กหญิงวรินทร์พร จันทรสิงหาญกิจ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601120 เด็กหญิงพีรดา ค ามะณีจันทร์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602027 เด็กหญิงภควลัญช์ พรพัฒนะเจริญชัย นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602109 เด็กหญิงเขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
604001 เด็กชายศุภณัฐ  แสงลา มนตรีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
604005 เด็กหญิงภัทราพร  อินทสมบัติ มนตรีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
604011 เด็กชายสิทธิพงษ์  กล่ ามาก มนตรีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
604012 เด็กหญิงณิชชา  สุขเกษม มนตรีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
605022 เด็กหญิงอชิรญาณ์ สายะบุตร มานะศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
605027 เด็กชายสิปปภาส ศรีปล่ัง มานะศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
608021 เด็กชายนันท์มนัส สังข์สม แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609043 เด็กชายวรัญญู หงษ์ทอง ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609094 เด็กชายธีธัช อิรัสคาน ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609126 เด็กหญิงพรปวีณ์ ชัยเชื้อ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609128 เด็กหญิงณัฐรดี ทองศักด์ิ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609141 เด็กชายธรรมนาถ ศรีภักดี ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609164 เด็กหญิงฝนทอง บุญฟัก ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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609165 เด็กหญิงวิชญาดา ระวังวงศ์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609173 เด็กหญิงอาภากรณ์ โชติธนทักษ์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610051 เด็กชายอัครวิทย์  ต้ังสถิตกุล หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610068 เด็กหญิงเอลเลนน่า  ลาโกเกียนีส หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610119 เด็กหญิงภัทรภรณ์  บุณยรัตนะ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610122 เด็กหญิงดวงนภา  รัศมี หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610140 เด็กหญิงจัสมิน  เฟรเซอร์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610173 เด็กชายศราวิน  มนต์สถาพร หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610174 เด็กชายธีรวัจน์  โรจน์บวรวิทยา หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
611001 เด็กชายณัฐกิตต์ิ ไชยสุวรรณ ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
611010 เด็กชายรัชชานนท์ มีศรี ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
611034 เด็กชายเกียรติภูมิ สุวรรณภักดี ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
611047 เด็กหญิงกัลยรัตน์ เรืองชรักษ์ ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612053 เด็กชายสุทธวีร์ ทองสอดแสง ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612068 เด็กชายธวัชชัย อามาตทัศน์ ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612087 เด็กชายณัฏฐากร ยอดภักดี ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612098 เด็กชายสวิตต์ โดมพนานคร ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612167 เด็กชายพบธรรม ต่อสหะกุล ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612177 เด็กชายบวรวิทย์ จันทะดวง ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612178 เด็กชายเจนภพ โครตประทุม ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612180 เด็กชายภูมิภักด์ิ มีเพียร ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612186 เด็กชายอติคุณ ยางนอก ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612201 เด็กชายจักรพรรดิ อัครประเสริฐกิจ ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612229 เด็กหญิงเฌอร์มาลย์ สายวิลัย ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612230 เด็กชายชินกฤต เสารยะวิเศษ ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612242 เด็กชายหัสกร ชูคต ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612254 เด็กหญิงปณาลี ศรีคัฒนพรหม ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612255 เด็กชายอัศวิน วรเดชมงคล ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612266 เด็กหญิงอรกัญญา งามจันทึก ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612269 เด็กชายธนกร ศรีพันดอน ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612283 เด็กชายบรรณสรณ์ รุ่งเรือง ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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612293 เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีราช ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613037 เด็กชายอภิวัชร์  ศรีวิชัย ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613076 เด็กหญิงชนันธร  วงศ์โพธิศิ์ล ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615027 เด็กหญิงรมย์ธีรา  บุตราช เซนต์ยอเซฟสกลนคร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615112 เด็กชายประชันชัย  สมสวัสด์ิ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615117 เด็กชายกฤษฎา  ภาน้อย เซนต์ยอเซฟสกลนคร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615145 เด็กชายอนุพงษ์  กิตติกุลสวัสด์ิ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615147 เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขคล้าย เซนต์ยอเซฟสกลนคร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
616024 เด็กชายธีรพิชญ์ สุดใจ ดรุณศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
616051 เด็กชายณัฐวุฒิ  ลาชโรจน์ ดรุณศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617067 เด็กชายธนาคม วุฒิจินดาสกุล พระแม่มารี สาทร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617068 เด็กชายภัทรชัย พัวตระกูล พระแม่มารี สาทร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
618002 เด็กชายธนวัฒน์ เงินค า สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
618029 เด็กชายอโณทัย บนเน็ต สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
618031 เด็กชายธนภัทร กานันท์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601009 เด็กหญิงกัญญาณัฐ รามฤทธิ์ เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601040 เด็กหญิงภัทรา ทองจันดา เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601054 เด็กหญิงภิรมย์รัตน์ หานุช เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601061 เด็กหญิงปณิตา เดชฤทธิรงค์ เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601065 เด็กหญิงปวริศา เวียงพล เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601083 เด็กหญิงพัณณิตา ปัน้ทอง เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601100 เด็กหญิงรวีประภา ประเศรษฐสุต เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601106 เด็กหญิงขวัญนภัทร วงค์ลุน เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601123 เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญพรหม เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602009 เด็กชายกฤตธนิษฐ์ เชิงทวี นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602037 เด็กหญิงชญาภา คุ้มรุ่งเรือง นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602048 เด็กหญิงชาลิสา คารมชิต นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602073 เด็กชายเจตติพัทธ์ คงรักษ์กวิน นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602096 เด็กหญิงปารณีย์ ปานเจริญ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602103 เด็กชายอิทธิกร เอี่อมไผ่ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
604003 เด็กชายนัทธพงศ์  บุตนุ มนตรีศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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604015 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กุลขัว มนตรีศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
605007 เด็กหญิงศุภิสรา พูลภิญโญ มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
605009 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์ ศิริมุสิกะ มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
608015 เด็กชายธนกฤต หิรัณยรัศมีวงศ์ แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
608024 เด็กชายปภังกร สุววัขรานนท์ แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609011 เด็กชายเพทาย พัฒนเดช ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609074 เด็กหญิงคุณัญญา คุ้มภัย ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609089 เด็กหญิงปรมา พรมจันทร์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609092 เด็กชายธนกฤต คงทรัพย์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609103 เด็กหญิงธัญญาภัทร์ เรืองเกิด ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609138 เด็กชายนพรุจ กิตธรรมรัตน์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609139 เด็กชายรัชกฤช ธนฐานสกุล ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609157 เด็กหญิงวรธิดา จงควินิต ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609168 เด็กหญิงอิษฏาศา โชติกศุภเศรณี ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610036 เด็กหญิงธิติภัทรา  ภูเลาสิงห์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610057 เด็กชายพันธุธ์ิช  ดวงแข หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610071 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสมุทร หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610088 เด็กหญิงณัชชารีย์  ฮึกหาญจิรโรจน์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610116 เด็กหญิงจิรัชญา  เหล่ามุทิตานนท์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610131 เด็กชายชัยมงคล  แตงอ่อน หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610134 เด็กชายภากร  ทรัพย์เงิน หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610137 เด็กชายพุทธคุณ  ไพรวัลย์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610178 เด็กหญิงปันนา  บุญเชื้อตรง หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612002 เด็กหญิงญาณิศา ษมากรวิทิต ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612029 เด็กชายศิวัช จันทราศรี ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612051 เด็กชายธีรเดช ชาญธีระเดช ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612059 เด็กหญิงจิรัชยา ชาญวารินทร์ ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612075 เด็กหญิงสุวรรณวิสา ศรีหล่มสัก ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612092 เด็กชายศุภสัณฑ์ สีเล ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612132 เด็กหญิงสิรกานต์ พรหมจารย์ ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612141 เด็กชายวิลเล่ียม ริชาร์ดส์ ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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612151 เด็กหญิงนิจจารีย์ เพ็งลี ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612174 เด็กหญิงแพรทราย พีรวรสกุล ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612193 เด็กชายไซมอน โอลาวี ่ศรีนอก ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612210 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จ าเริญทวีทรัพย์ ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612223 เด็กหญิงปุณยวีร์ จิตคุ้ม ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612238 เด็กหญิงศุภัสราภรณ์ ปรีวัน ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612252 เด็กหญิงฮานน่า โอลิเวอร์ ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612257 เด็กหญิงอรกัญญา อุดมศรี ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613005 เด็กหญิงเมธาพร  พิทักษ์ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613042 เด็กชายสุนันท์  ทองนพคุณ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613050 เด็กชายรวิพล  ยะมะคุปต์ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613057 เด็กชายวชิรวิชญ์  อุ่มเอิบ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613058 เด็กหญิงธัญสุดา  พลอยเจิ่ง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615062 เด็กหญิงธิชะญาดา  ศรีสุทัศน์ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
616030 เด็กชายพิทยุตม์ ภูแ่ป้น ดรุณศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
616035 เด็กหญิงณัชชา ประดิษบ์คล้าย ดรุณศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
616037 เด็กชายภูมิภัทร ทองรัตน์ ดรุณศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617026 เด็กหญิงธนวรรณ พูนโภคารักษ์ พระแม่มารี สาทร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617040 เด็กหญิงพิมพ์นารา ไชยวิภานนท์ พระแม่มารี สาทร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617044 เด็กหญิงพรสวรรค์ แพงวัน พระแม่มารี สาทร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617045 เด็กหญิงสมิตา ภูตน พระแม่มารี สาทร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617065 เด็กชายสุชาครีย์ พรอภิรักษ์ พระแม่มารี สาทร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
618006 เด็กชายบริราช จันทร์มา สารสิทธิพ์ิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
618030 เด็กชายวีรภัทร์ โพธิป์ระเสริฐ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601001 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ท้าวเนาว์ เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601002 เด็กหญิงนริสรา ค าวันดี เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601070 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีอรพิมพ์ เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601105 เด็กหญิงพิชญา สกุลพันธุ์ เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601115 เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีสาผา เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
601118 เด็กหญิงอภิษฎา บุญพา เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602014 เด็กหญิงพิชานันท์ เพชรกระทุม่ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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602015 เด็กหญิงปวริศา ฮ้ันประเสริฐ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602054 เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ลีลาวัฒนานันท์ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602057 เด็กชายอัครพัชร์ ศิวพราหมณ์ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602061 เด็กหญิงปิยพัชร์ อร่ามยิ่ง นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602087 เด็กหญิงวรกานต์ ม่วงงาม นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602090 เด็กหญิงนลิน เขียวอร่าม นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
602116 เด็กหญิงเขมจิรา เงินอ่อน นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
604009 เด็กหญิงชนมล  เข็มขาว มนตรีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
604013 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีบุญเรือง มนตรีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
604016 เด็กหญิงนิภาธร  ทัพธานี มนตรีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
605001 เด็กหญิงลลิตา ทัศศรี มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
605012 เด็กหญิงจิรัชยาศศิพิมพ์ วรรณโร มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
605017 เด็กชายญาณวิชญ์ สุวรรณโชติ มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
605018 เด็กชายระพีพันธ์ ศรีพลอย มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
607015 เด็กหญิงกฤติกา  มาตรมูลตรี โชคมณีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
607016 เด็กชายธนกร  ช่างปรุง โชคมณีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609005 เด็กหญิงปิยนันท์ เดโช ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609063 เด็กหญิงพิชญ์สินี โชติกุญชร ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609075 เด็กชายณัฐชนน มีศรี ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609111 เด็กหญิงภัทราพร  แดงมา ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609150 เด็กชายภคิน บ ารุงรัตน์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609151 เด็กชายอิสยาห์ อริยประกาย ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609152 เด็กชายธีร์ปพน ทองสม ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609166 เด็กหญิงกวินทิพย์ เดชะ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
609167 เด็กหญิงกานติมา ไชยกาญจน์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610015 เด็กหญิงสุพิชชา  อู่เงิน หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610031 เด็กหญิงรวิสรา  ทรัพย์มา หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610070 เด็กหญิงณัฐกุล  อู่เงิน หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610084 เด็กหญิงชัชขวัญ  จันทร์รุ้ง หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610098 เด็กชายปาณัท  พึง่เจาะ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610099 เด็กชายฌอน เอดิสัน  รูท หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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610109 เด็กหญิงชญานันท์  บุญธรรม หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610120 เด็กหญิงจนิสตา  จิตรจารุวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610129 เด็กชายภู  พรหมจันทร์ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610130 เด็กชายธนกร  ราษฎร์สกล หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610142 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ขวัญชื้น หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610155 เด็กหญิงชรินทร์พร  มั่งมี หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610157 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ศิริโรจน์สัมพันธ์ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610160 เด็กหญิงสุธาริณี  พรมวุฒิ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610165 เด็กชายภัทรธร  อุ่นแดง หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
610179 เด็กหญิงสุวิชาดา  สุวรรณฤกษ์ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
611004 เด็กหญิงดารากาญจน์ มณีกาญจน์ ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
611015 เด็กหญิงสิริโสภา นวนสุมิก ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
611018 เด็กหญิงไปรยา ง่วนสน ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612030 เด็กชายศุภวิชญ์ ปรีชาฎก ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612034 เด็กชายจิรายุ สมศรีมี ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612037 เด็กชายเอเจย์ ฮิทช์โมจ์ ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612041 เด็กชายศุภกานต์ วรรณภักด์ิ ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612052 เด็กชายดลวรรธน์ จินดาศรี ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612083 เด็กหญิงลิซา คลาสเซนต์ ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612112 เด็กชายรวีโรจน์ ศรีกุล ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612116 เด็กชายปฎิภาณ เอกธนบดี ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612126 เด็กหญิงกัญญาพัชร ไชยค าภา ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612128 เด็กหญิงกชพร ค าแดงไสย์ ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612149 เด็กชายธรวัชร ราชัน ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612156 เด็กชายนฤดล ศรีศันสนีย ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612181 เด็กหญิงณัฐณิชา ตระกูลกิจเจริญ ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612187 เด็กหญิงประภาวรินทร์ แก้วส่อน ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612202 เด็กชายชลธี สักขาพรหม ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612203 เด็กหญิงมนัสนันท์ ทิพชาติ ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612207 เด็กชายปิยวิช พรมโสภา ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612227 เด็กชายกรณัฏฐ์ พัสดร ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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612235 เด็กชายรชานนท์ ดวงสุวรรณ ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
612246 เด็กชายพชร ภูหัดสวน ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
613055 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ทิพย์สุข ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
614004 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กลีบจินดา อนุบาลเอี่ยมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615005 เด็กหญิงนรภัทร  ทองอ่วมใหญ่ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615010 เด็กหญิงศิริกานต์  เอี่ยมสืบทับ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615017 เด็กชายปรานต์  บุญชัยศรี เซนต์ยอเซฟสกลนคร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615033 เด็กชายจิตรทิวัส  ไกยะฝ่าย เซนต์ยอเซฟสกลนคร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615123 เด็กหญิงธนัญญา  คิดค้า เซนต์ยอเซฟสกลนคร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
615144 เด็กหญิงชญานิศ  พรชนกนาถ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
616005 เด็กชายธนวัฒน์ ธานีรัตน์ ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
616011 เด็กหญิงรินรดา สงพราหมณ์ ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
616026 เด็กหญิงปวีณ์นุช แซ่จู้ ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
616040 เด็กหญิงศิรภัสสร สังขานุ ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
616048 เด็กหญิงปณาลี บัวทิพย์ ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617011 เด็กชายสิรภพ ทมโยธา พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617035 เด็กชายภูวนารถ จันดี พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617036 เด็กชายพัสกร อินทนงค์ พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617070 เด็กชายรังสิมันต์ุ ลิขิตบุญเรือง พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617071 เด็กชายสิริโชค สวดมาลัย พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
617074 เด็กชายชัชชัย บุนฑารักษ์ พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
618001 เด็กชายปวีณ์กร รจนากร สารสิทธิพ์ิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
618003 เด็กชายเขม สืบอินทร์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
618032 เด็กชายสิริณัญ อานันท์สีห์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
618064 เด็กชายอุกกฤษฏ์ ยางสวย สารสิทธิพ์ิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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