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708076 เด็กชายชยธร อนันตวรางกูล  แสงทองวิทยา 40 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง

708072 เด็กชายติณณภพ  พรหมสิน แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708094 เด็กหญิงพัณณพัชร ถิรจิตโต ธิดานุเคราะห์ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708069 เด็กชายสุวภัทร  ส ารวจเบญจกุล แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708070 เด็กชายสิรวิชญ์  กาญจนคีรีธ ารง  แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708081 เด็กหญิงปฏิญาภรณ์ ใสบริสุทธิ์ ธิดานุเคราะห์ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708083 เด็กหญิงกัลยกร ยงคมณี ธิดานุเคราะห์ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708016 เด็กชายลีโอนาถ  คาเนตี แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708021 เด็กชายสุรพงษ์  บุญสม แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708054 เด็กชายกันต์ศักด์ิ  มูสโกภาศ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708056 เด็กชายชัยดิฐ   ล่ิมกาญจนโชติ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708059 เด็กชายณัฐกร ชูก าเนิด แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708061 เด็กชายปภาวิชญ์  เนตินาถสุนทร แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708062 เด็กชายพีรดนย์ แซ่จึง แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708089 เด็กหญิงเบญญาภา ตันติมาภรณ์ ธิดานุเคราะห์ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708006 เด็กชายทวีรัตน์  ยอดเสถียร แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708013 เด็กชายพิชญุตม์  คะนันชาติ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708066 เด็กชายศรัณยพงศ์ จ าเริญนุสิต แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708079 เด็กชายพิพิชชญะ  ศรีด า แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

708002 เด็กชายกรวิชญ์  พูลสุข แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708012 เด็กชายปัณณทัต  ประสงค์ทรัพย์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708017 เด็กชายภูกิจ ตันติพงษ์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708030 เด็กชายไกรวิน เพชรคง แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708032 เด็กชายคุณากร เสรีลิขิตกุล แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708033 เด็กชายญาณธาม อุไรรัตน์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708055 เด็กชายจิรทีปต์  พฤกษ์ภัทรพงศ์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708063 เด็กชายพุทธรักษา  รุจิรไพบูลย์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708073 เด็กชายแทนบุญ สมันตรัฐ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708092 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เหลืองประกฤติ ธิดานุเคราะห์ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708009 เด็กชายธนรัตน์  เดชอรัญ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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708019 เด็กชายกตัญญู  เรืองสุข แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708028 เด็กชายธีปัณ ทองนวลจันทร์ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708058 เด็กชายณัชพัฒน์  ล้ีไพโรจน์กุล แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708060 เด็กชายธนากร ทองประสม แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708065 เด็กชายวริทธิ ์ ส่งศรี แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708067 เด็กชายศุภณัฐ  บุญช่วย แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708071 เด็กชายคณิสร อินทรัตน์ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708074 เด็กชายปัณณวัชน์ วงษ์ชนะ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708077 เด็กชายปฐวี  ศิริปทาวานิช แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708082 เด็กหญิงณัฐชา เหม่ฬิหวาง ศิริโชติ ธิดานุเคราะห์ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708084 เด็กหญิงณภัทร ปล้องแก้ว ธิดานุเคราะห์ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708095 เด็กหญิงวิรัลยุพา ภิรมย์รักษ์ ธิดานุเคราะห์ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708001 เด็กชายก้าวกล้า พงษหา แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708003 เด็กชายชยากร หวังน๊ะ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708025 เด็กชายวินทร์  ทวีวงศ์ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708027 เด็กชายกษมา สุวรรณสุนทร แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708029 เด็กชายอาณกร ขจรสิริสิน แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708039 เด็กชายปัณณวิชญ์  วาณิชย์สุวรรณ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708040 เด็กชายพริญชย์ พรมเจียม แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708045 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์พานิชย์ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708052 เด็กชายริกค์ รัชชานนท์ ชมิท แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708086 เด็กหญิงปุณณิศา ลีลาวรเศรษฐ์ ธิดานุเคราะห์ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708087 เด็กหญิงปาริชา สิงห์กัญญา ธิดานุเคราะห์ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708091 เด็กหญิงกัฐ วงศ์สุวรรณ ธิดานุเคราะห์ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

718057 เด็กชายภูมิพัฒน์ ประจ าเมือง สารสิทธิพ์ิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708004 เด็กชายณภัทร  พุทฆอ้น แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708011 เด็กชายธาวิน วิชานนท์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708015 เด็กชายสรัล แซ่ล่ิม แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708020 เด็กชายเก่งกล้า  ธีระกูลพิศุทธิ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708024 เด็กชายปุลวัชร สายทอง แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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708026 เด็กชายศรวัสย์ ซ้ายขวัญ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708035 เด็กชายทนุธรรม  ปานสุวรรณ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708036 เด็กชายธนกร  เก้าเอี้ยน แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708041 เด็กชายพีระพงษ์ นวลนิล แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708057 เด็กชายชุติเทพ สิรินทรโสภณ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708068 เด็กชายสิรวิชญ์ รุ่งแสง แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708080 เด็กหญิงณิชาพร เยาวพงษ์อารีย์ ธิดานุเคราะห์ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708090 เด็กหญิงเฟมีดา กัลยา ธิดานุเคราะห์ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

718060 เด็กชายศุภกร ค้ิวองอาจ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708022 เด็กชายณัชพล ช่วยอินทร์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708037 เด็กชายธนโชติ สุวรรณประดิษฐ์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708053 เด็กชายรัชภูมิ  ขวัญปิยะรัตน์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708088 เด็กหญิงกษมา ศิริลัภยานนท์ ธิดานุเคราะห์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

718039 เด็กชายธนกฤต วนักุมภา สารสิทธิพ์ิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

718047 เด็กชายฐิติกร ม่วงชัย สารสิทธิพ์ิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

708005 เด็กชายดลรวี ชีวะก้องเกียรติ แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708018 เด็กชายศุภณัฐ แจ้งสว่าง แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708023 เด็กชายกนกพล  แก้วใสสี แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708085 เด็กหญิงกัญญาพัชร หยู่หนูสิงห์ ธิดานุเคราะห์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708093 เด็กหญิงติณณา ธรรมรักษา ธิดานุเคราะห์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

710020 เด็กหญิงธัญญรัศม์  สุรเสฏฐ์ชนะ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708007 เด็กชายธนกฤต  เก้าเอี้ยน แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708014 เด็กชายภีรวัส  กิจสวัสด์ิ แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708051 เด็กชายสิปปะกร  จุลนวล แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708075 เด็กชายรชาทัช  บุญพัฒน์ แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
709003 เด็กหญิงนภเกตน์ วงษ์แหวน ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
709006 เด็กหญิงจิดาภา อิรัสคาน ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

718023 เด็กชายเทียนเงิน เอี่ยมระยับ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

718037 เด็กชายรณภพ สังข์ทอง สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

718045 เด็กชายอคัรพล ภัทรกรธาดา สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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708034 เด็กชายดนัยพรรธน์ กาญจนรังษี แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708044 เด็กชายอินอาร์ม   เอกอัคราภิบาล แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708050 เด็กชายภูมิพัฒน์  เชี่ยวชาญ แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708064 เด็กชายรัชพล  นันทกาญจน์ แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
709002 เด็กชายณัฐภธัญห์ ภัทรประดับวิทูร ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
709004 เด็กหญิงปพิชญา ณ บุญโณ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

710018 เด็กหญิงเอลิซาเบธ ปิยาพัชร  โอไบรน์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

710024 เด็กหญิงธัญญรัศม์  พสุตม์สฎากุล หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

718001 เด็กชายกวินเทพ เชียงกา สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

718038 เด็กชายรพธั เข็มทรัพย์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

718046 เด็กชายธุวานนท์ บัวสาร สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

718055 เด็กชายปิยังกูร อนุศาสนนันท์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708008 เด็กชายธนกฤต วรรณมูลิก แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708031 เด็กชายเขตโสภณ ศรทอง แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708043 เด็กชายวรปรัชญ์  จิตติถาวร แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708046 เด็กชายวงศ์วิสุทธิ ์ชิดมณี แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708049 เด็กชายอติโรจน์ ต้ังกิจวรกุล แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
709001 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ทองด้วง ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

710019 เด็กหญิงเอมมิลี ซิลเวีย นฤภร  เจมส์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

718007 เด็กชายจิรัฐกร บุญคุ้ม สารสิทธิพ์ิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

718034 เด็กชายสรณัฐ แก้วโก สารสิทธิพ์ิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

718052 เด็กชายปณพล บุญฉาย สารสิทธิพ์ิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

708048 เด็กชายพศิษฐ์ บุญประสิทธิ์ แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
709010 เด็กหญิงปริยากร อู่ฉาย ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

710015 เด็กหญิงลาณา  โลเนน หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                              

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)


