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808080 เด็กหญิงเปมิกา ณ ระนอง ธิดานุเคราะห์ 40 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง

808057 เด็กชายภูวศิษฐ์ พันธ์ภูวธนนท์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808066 เด็กชายณัฐธิปก วิทยานุภากร แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808067 เด็กชายติณณภัชน์ ศรีเพ็ง แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
809001 เด็กหญิงภรกัญ ตรีสิริเกษม ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808030 เด็กชายอันน์ อรชน แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808084 เด็กหญิงพาขวัญ บุญประกายแก้ว ธิดานุเคราะห์ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
809012 เด็กหญิงอริสรา พรหมนุช ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
809013 เด็กหญิงเปมิกา อดิเทพสถิต ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
809020 เด็กชายวนัสบดี สุขแจ่ม ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808006 เด็กชายโชติธนภัทร์ จันทรเกษมพร แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
809005 เด็กชายธัชพล จงขจรพงษ์ ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808001 เด็กชายภัทรชัย ศาสตรานุรักษ์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808008 เด็กชายพณิชพล โกมลสิทธิเ์วช แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808021 เด็กชายธนัตถ์ ศรีจรัสกุล แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808028 เด็กชายเศรษฐบุตร หริรักษาพิทักษ์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808064 เด็กชายณภัทร กูลณรงค์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808068 เด็กชายธนภัทร จารุพันธุ์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808082 เด็กหญิงสุขุมาล ศรีใหม่ ธิดานุเคราะห์ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808015 เด็กชายธนกร สินทรัพย์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808026 เด็กชายรตภูมิ ศิริสมบัติ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808056 เด็กชายธนกฤต ร่มพฤกษ์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808070 เด็กชายศุภกฤต ดิสระพงค์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808074 เด็กหญิงสิริกร อภิวันทนากร ธิดานุเคราะห์ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
809017 เด็กชายวงศ์วริศ โรจนสารัมภกิจ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

812001 เด็กหญิงชัญญพัชร์ เอ็งอุทัยวัฒน์ ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

808016 เด็กชายจอมทรัพย์ สุวรรณกิจ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808017 เด็กชายธนวัตน์ ตันวัฒนะ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808024 เด็กชายธีวรา พิสุทธิว์ิมล แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808071 เด็กชายสุรมิศ บุญสม แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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808077 เด็กหญิงสนิฎา กล่ันฤทธิ์ ธิดานุเคราะห์ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
809006 เด็กหญิงอารยา สมานทรัพย์ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
809021 เด็กหญิงประภัสสร จูศิริพงษ์กุล ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

812004 เด็กหญิงอภิสราพร ดวงมาตย์พล ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808019 เด็กชายวชิรวิชญ์ สุวรรณเทพ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808050 เด็กชายเฌอแตม เธียรพิทยามาศ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808055 เด็กชายณรัก ศักด์ิศรีบวร แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808061 เด็กชายวรภพ สิรินทรโสภณ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808062 เด็กชายกษิด์ิเดช จูห้อง แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808076 เด็กหญิงอริสรา รุ่งเรือ ธิดานุเคราะห์ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

810009 เด็กหญิงกัญญานัฏ  ภมรสูต หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808005 เด็กชายปาณัสม์ วงษ์ปา แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808007 เด็กชายชิดชนน์ เอี้ยวสกุล แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808009 เด็กชายรฐปภพ สารภาพ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808014 เด็กชายพสิษฐ์ วราภิสิทธิ์ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808020 เด็กชายสรวิชญ์ พัฒนพิบูล แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808046 เด็กชายนพกร  กราบบุญมา แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808078 เด็กหญิงทยิดา นุชทรวง ธิดานุเคราะห์ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
809004 เด็กหญิงวรญา หมื่นไธสง ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
809008 เด็กหญิงเบญญาดา ประคองบุศย์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
809011 เด็กหญิงสราสินี ปิยะรัตน์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808002 เด็กชายภัคธร ไชยพลวัต แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808029 เด็กชายสิรวิชญ์ สุวรรณอ าภา แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808032 เด็กชายทัศนิษ สังข์ศิลป์เลิศ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808037 เด็กชายนิธิพัฒน์ เพชรพิมล แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808044 เด็กชายภาคิน ก่อกิตติพงศ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808049 เด็กชายชลันทร นวนสิทธุ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808075 เด็กหญิงภคมน เสรีก าธร ธิดานุเคราะห์ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808085 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ โลวตระกูล ธิดานุเคราะห์ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
809003 เด็กหญิงณัฐนันท์ เฉลิมวงศ์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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808003 เด็กชายปิติพัฒน์ วิจักขณ์เศรณี แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808011 เด็กชายธนกร มุขประดับ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808027 เด็กชายรุจิรพงษ์ คงช่วย แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808042 เด็กชายเปรม ชนะสกุล แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808053 เด็กชายมังกร แง้เจริญกุล แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808065 เด็กชายณัฏฐกรณ์ ทุง่ปรือ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

808083 เด็กหญิงธนัชญา สรรเพชญ ธิดานุเคราะห์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
809015 เด็กหญิงวรดา ชนะกุล ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
809002 เด็กหญิงชวิศา ศรีเกษ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
809007 เด็กหญิงณิชารีย์ ไทยราช ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

812003 เด็กหญิงภรภาดา ไชยเอีย ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

804001 เด็กหญิงนนสิการ มหามาตร มนตรีศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808031 เด็กชายศิวกร ปภาพันธุ์ แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808035 เด็กชายศุภณัฐ ธรรมรัตน์ แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808058 เด็กชายอภิวิชญ์ เจษฎาภินันท์ แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808079 เด็กหญิงภูริชญา หวัดเพ็ชร ธิดานุเคราะห์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808041 เด็กชายชนิตว์นันท์ ถึงอินทร์ แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808047 เด็กชายกันตพล เพชรรัตน์ แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808069 เด็กชายบุญรักษา บุญเลิศ แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
809019 เด็กหญิงชัชพิมุข เพชรรัตน์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808043 เด็กชายณัฐนนท์ รัตนมโนรมย์ แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808059 เด็กชายกิตต์ิโภคิน โฆษิตกุลพร แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808060 เด็กชายกฤษณภูมิ เหล็มสะ แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
809009 เด็กหญิงศิโรรัตน์ สังข์อ่ า ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
809010 เด็กหญิงพุฒินาถ มาสังข์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808023 เด็กชายกฤษภพ จันวนา แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808034 เด็กชายณัฐวัฒน์ วังศิริไพศาล แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808036 เด็กชายศิวกร ชินสกุลเจริญ แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808048 เด็กชายกิติณัจว์ อินทร์จันทร์ แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

808072 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ซ้ายขวัญ แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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809027 เด็กหญิงชญานิษฐ์ ปรีชา ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

810007 เด็กหญิงปนัดดา  ภักดีวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

810021 เด็กชายชัยวัฒน์  นามจัด หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

816012 เด็กชายภูวิศ  เพชรอาวุธ ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                              

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)


