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402015 เด็กหญิงปวริศา เสียงลือชา นารีวิทยา 45 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
409198 เด็กหญิงณัฐวรา ซุ่นสกุล ธิดาแม่พระ 45 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
409016 เด็กชายวีรวิชญ์ สมบูรณ์ลักขณา ธิดาแม่พระ 43 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
409038 เด็กหญิงจิรชยา จิราภิรมย์ ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง
409199 เด็กหญิงปาริมา โกยสมบัติโอฬาร ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

413020 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  วงษ์พิทักษ์ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

410119 เด็กชายปิยพัทธ์  จ าเริญวิทวัส หัวหินวิทยาลัย 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
417044 เด็กหญิงอนัญพร กาสี พระแม่มารี สาทร 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
402003 เด็กหญิงกนกมณี เหมาะสมัย นารีวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
409014 เด็กชายแทนคุณ ภิรมย์สมบัติ ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
409180 เด็กชายภูดิทกร เสถียรพงศ์ประภา ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
409190 เด็กหญิงสโรชา แซ่หว่อง ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
409195 เด็กหญิงศดานันท์ จันทร์ประเสริฐ ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

410078 เด็กชายศุภกฤต เจียวยี่ หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
411023 เด็กหญิงชุติพร เพ็งจันทร์ ดรุณศึกษา 2 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
417006 เด็กหญิงภรภัสสรณ์ เขมปัญญานุรักษ์ พระแม่มารี สาทร 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
409057 เด็กหญิงกัญญณัท อินทอง ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409067 เด็กหญิงชนิสรา เพชรศรี ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
407026 เด็กชายณัฐพร วาโยบุตร โชคมณีศึกษา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409188 เด็กหญิงชณิสรา วิริยากุลภัทร ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

410120 เด็กชายฐปนวัฒน์  ปิยะรุจิรเวช หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
402025 เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์สวัสด์ิ นารีวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409116 เด็กชายกันตวิชญ์ ชูแก้ว ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409183 เด็กชายกฤษฎา ทอธราเมธา ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409201 เด็กหญิงกัลยกร โมควงศ์ ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

410096 เด็กหญิงธัญกร  โชคสุชาติ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

410098 เด็กหญิงธนกมล  ช่ออังชัญ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

410124 เด็กหญิงเปีย่มสุข  ศรัทธาธรรม หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

413031 เด็กชายพชร  สุขแก้ว ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

404003 เด็กหญิงกัญญาพัชร จุฑาเวฬุ มนตรีศึกษา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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409031 เด็กหญิงธัญมน ถิ่นหัวเตย ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409047 เด็กหญิงอรินธิฬา วัลลิสุต ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409051 เด็กชายสิรภพ พินิจอักษร ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409058 เด็กหญิงรักษณาลี วิชญวิศิษฏ์ชล ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409079 เด็กชายวิศรุต หีตหมื่น ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409189 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ จรารัตน์ ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409191 เด็กหญิงชาลิสา เนตรธุวกุล ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

410072 เด็กหญิงปณาลี  ภิรมย์รอด หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
411009 เด็กชายศุภชัย หมุกแก้ว ดรุณศึกษา 2 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
415018 เด็กหญิงเขมจิรา วุฒิอุตดม เซนต์ยอเซฟสกลนคร 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
417014 เด็กชายปัณณทัต คุ้มสุวรรณ พระแม่มารี สาทร 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

418002 เด็กชายธนกฤต วันเพ็ญ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

418003 เด็กชายเสฏฐวุฒิ รอดเชื้อจีน สารสิทธิพ์ิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
402014 เด็กชายณัฐฐพล บางจาก นารีวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
402028 เด็กหญิงญานภัทร ไชยพฤกษ์ นารีวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

403021 เด็กหญิงอิมประภัสรา  หามา มณีอนุสรณ์ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409001 เด็กชายณัฏธ์ณยศ พัฒนเชียร ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409005 เด็กชายภูมิภัทร ทองผล ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409015 เด็กชายกันตภณ สุวรรณคง ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409019 เด็กหญิงชัญญานุช พรหมสะอาด ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409148 เด็กหญิงรุจิราพร พุทธิรักษ์ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
409184 เด็กชายแทนวุฒิ เครือรัตน์ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

410053 เด็กชายพสธร  ชีวกุล หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

410056 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีงาม หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

410066 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญทอง หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

410067 เด็กหญิงไอลดา  ลิมปพัฒนานนท์ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

410130 เด็กหญิงอัจฉริยา  ตัลยารักษ์ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
411049 เด็กชายปวเรศ เสนแก้ว ดรุณศึกษา 2 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

413032 เด็กชายรัชชานนท์  บุตรทา ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

413061 เด็กหญิงชนามาศ  ทองเผือก ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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417036 เด็กชายศุภกร แก่นสาร พระแม่มารี สาทร 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

418022 เด็กชายธิติพงษ์ พิมปรุ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
402001 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ประกอบมงคล นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
402012 เด็กหญิงกมลทิพย์ ทวีทรัยพ์ทวีสุข นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
402027 เด็กหญิงปรียาภัทร ด านา นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409036 เด็กหญิงพิชชานันท์ โอมณี ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409037 เด็กหญิงจิราวรรณ อุตล้อม ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409060 เด็กหญิงจิดาภา ลาขุมเหล็ก ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409187 เด็กหญิงปวิตรา บุญมา ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409197 เด็กหญิงกวิษรา กุมภกาญจน์ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410033 เด็กหญิงรวิสรา สุขอยู่ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410087 เด็กหญิงศุภสุตา  หอมเนียม หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410093 เด็กหญิงกนิษฐา  ปัจจุโส หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410131 เด็กหญิงเกิดเกล้า  ตากด ารงค์กุล หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410136 เด็กหญิงทักษพร  ศรีสุข หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

413001 เด็กชายวีระวงศ์  สระพัง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

413008 เด็กชายวิทวัส  สุขชู ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

413073 เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์โพธิศิ์ล ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

418001 เด็กชายบุรินทร์ พุฒแตง สารสิทธิพ์ิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

418006 เด็กชายประติพันธ์พร อารีกิจ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
407025 เด็กหญิงมาเรีย อังเดรอูลิส โชคมณีศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409012 เด็กชายกษิดิศ โกรนุกูล ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409020 เด็กหญิงธนิษฐา จ้งคีรี ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409027 เด็กหญิงสิริพิชชา ค าชุมภู ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409053 เด็กหญิงเขมณัฐน์ พัฒน์มาศ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409082 เด็กชายสุวิจักขณ์ แสงเกื้อหนุน ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409122 เด็กชายธรรศ ปาลคเชนทร์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409131 เด็กหญิงธัญชนก ปานดี ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409165 เด็กหญิงกวิสรา สงเกิด ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409179 เด็กชายหัฎฐกมล แก้วสะอาด ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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409200 เด็กหญิงอิงฟ้า มณีกาญจน์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410017 เด็กชายคณิศร  ตันติสังวรากูร หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410036 เด็กหญิงปารินทร์  เจนประโคน หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410041 เด็กชายอิศราวัฒน์  จันทร์สงค์ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410049 เด็กหญิงวริศรา  ลิมวัฒโนชัย หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410069 เด็กหญิงลลิตา  เพ็งพี หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410082 เด็กชายวชิรวิทย์  ชัยกุลพัฒนา หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410102 เด็กหญิงพรสวรรค์  ปานทอง หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410105 เด็กหญิงชดากร  ชาวนา หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410126 เด็กหญิงวรินทร์รตา  อิ่มฤทธา หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410128 เด็กหญิงสุวิชชา  สุวรรณฤกษ์ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410129 เด็กหญิงพิชญ์พธู  สุกสี หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
411031 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สิทธิรักษ์ ดรุณศึกษา 2 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

413017 เด็กหญิงประทุมรัตน์ มิ่งมงคลสกุล ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
415001 เด็กหญิงณัฐนรี พิทักษ์วงค์จินดา เซนต์ยอเซฟสกลนคร 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
415017 เด็กหญิงพัชรพร สงแก้ว เซนต์ยอเซฟสกลนคร 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
415020 เด็กชายภาวัต นามตาแสง เซนต์ยอเซฟสกลนคร 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

403015 เด็กหญิงพาขวัญ  สุวพัฒน์ มณีอนุสรณ์ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

404002 เด็กหญิงศศิพินทุ ์โยธะคง มนตรีศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
407004 เด็กชายสหรัฐ  แนวโสภี โชคมณีศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409029 เด็กหญิงวรัชยา ขุนศรีแก้ว ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409032 เด็กหญิงปุญญิศา แก้วเจริญ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409043 เด็กหญิงจิลลาภัทร ถิ่นหัวเตย ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409077 เด็กหญิงริซกีน่า ยูซบ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409149 เด็กหญิงณภาภัช อู่วณิชย์กุล ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409182 เด็กชายนัทธพงศ์ สิงหะ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409193 เด็กหญิงนัรจิสชา หมัดชา ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410014 เด็กชายปรเมศวร์  ทักษฤทธ์ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410071 เด็กหญิงพีรชา  เพ็งทา หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410089 เด็กหญิงพชรมล  เวชวิมลรัตนา หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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410137 เด็กหญิงสุชานาถ  วัฒนากร หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

413048 เด็กหญิงสิรยา  นวมอารีย์ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

413052 เด็กหญิงรมย์รลิน  หลวงพิทักษ์ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

413071 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วศิลา ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
414007 เด็กชายธราเทพ  พูลวงศ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
417023 เด็กชายณัฐนันท์ ต้ังจิตทรงถาวร พระแม่มารี สาทร 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
417048 เด็กหญิงชัชชญา  บุน้เฮ้ียน พระแม่มารี สาทร 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
402002 เด็กชายธนรณกร อัมพรศิริ นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
402019 เด็กหญิงณัฐธยาน์ กาญจนภูสิต นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

404013 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สามข านิล มนตรีศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
406008 เด็กชายณัฎฐ์ปพน รัตนสุภา มารีย์พิทักษ์ศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
406013 เด็กหญิงภัทรนันท์ ทองสมัคร มารีย์พิทักษ์ศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
407001 เด็กชายยุติวิชญ์ หงษาชุม โชคมณีศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
407020 เด็กหญิงสุนิษา บุบผาโท โชคมณีศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409006 เด็กชายธฤษณ ธรรมเรียง ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409017 เด็กหญิงปพิชญา คล้ิงเคล้า ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409024 เด็กหญิงชนกนันท์ กาญจนพานิช ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409028 เด็กหญิงปริญญดา อ าลอย ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409033 เด็กหญิงสุวิชญา จันทร์ชีระ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409041 เด็กหญิงซีรีน อินอาม ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409052 เด็กชายกฤช เบ้าทอง ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409083 เด็กหญิงจิตติพัฒน์ พิกุลทอง ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409138 เด็กหญิงปรางค์ จีนด้วง ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409150 เด็กชายวชิรวิทย์ จันทนา ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409167 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน พัฒนศักด์ิ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409192 เด็กหญิงศิร์ณภัส ปานเพชร ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410006 เด็กชายสุกฤษฏ์  รัตนสุภา หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410047 เด็กหญิงสุประวีณ์  เจริญผล หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410075 เด็กชายปภาวิน  สัตยาบรรพ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410079 เด็กชายพณิชย์  ว่องพานิช หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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410132 เด็กหญิงปารมิตา โรส  โตเสริมกิจ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
411045 เด็กหญิงอัญยุรัศมิ์ ทองยอด ดรุณศึกษา 2 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

413072 เด็กหญิงวณัฎธิชา  ภูมิประเสริฐรุ่ง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
414014 เด็กหญิงวินันต์ดา  เชื่อนิจ อนุบาลเอี่ยมสุข 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
417011 เด็กหญิงชัญญานุช สุริยะจันทรหอม พระแม่มารี สาทร 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

418004 เด็กชายวรวิชญ์ หอมสุวรรณ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

418007 เด็กชายภัทรพล ดวงส าราญ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

418008 เด็กชายชลตะวัน ปัจฉิมพิหงษ์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
402029 เด็กหญิงสราลี ท้วมผาสุข นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
402030 เด็กหญิงณัฐวรรณ์ อายุเจริญดี นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

403020 เด็กหญิงรมชลีย์  ทองหลาง มณีอนุสรณ์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

404006 เด็กชายธนกฤต สิทธิหา มนตรีศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

404007 เด็กหญิงฐิติพร ปะมังคะสัง มนตรีศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

404010 เด็กชายวรรณรัฐ แอบทอง มนตรีศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
407028 เด็กชายธรรมนิตย์ สุวรรณแย้ม โชคมณีศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409095 เด็กหญิงภัทรฤทัย บุญญภัทร ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409142 เด็กหญิงเพชรกะรัต โมทนา ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409145 เด็กหญิงวิไลวรรณ บุญมา ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409194 เด็กหญิงพิมพ์วลี เทียมประทีป ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
409196 เด็กหญิงพัชรพรรณ ชุ่มชื่น ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410040 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฉัตรเงิน หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410068 เด็กหญิงอรณิชา  ฟองเมือง หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410097 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเล่ียม หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410101 เด็กหญิงอังคณา  เหมะรัชตะ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410115 เด็กชายณัฐพล  จันทร์อินทร์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410122 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาสทอง หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

410127 เด็กหญิงธัญรัศม์  สูนาสวน หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
411035 เด็กชายอัษฎาวุธ เหวนา ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

413046 เด็กหญิงณัฐภัสสร  แก้วยาว ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
414005 เด็กชายธนาธิป  ศรีวรารักษ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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414018 เด็กหญิงปาริชาต  ภารวงษ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
417032 เด็กหญิงปพิชญา เหล็กกล้า พระแม่มารี สาทร 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

418011 เด็กชายนชิต พันธุย์าง สารสิทธิพ์ิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
402007 เด็กหญิงลภัสรดา ปัณณวัทน์ นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
402017 เด็กหญิงวรัญชลี ทัยชัย นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
402024 เด็กชายกิตติภพ พึง่ยนต์ นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

403014 เด็กชายแทนคุณ  แสนสมบัติ มณีอนุสรณ์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
406001 เด็กชายชลวัฒน์ ภูไ่พรัช มารีย์พิทักษ์ศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
406006 เด็กหญิงสุธิมา สะใบงาม มารีย์พิทักษ์ศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
407019 เด็กหญิงธัญวรัตน์ พลตรี โชคมณีศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409009 เด็กชายธิติวุฒิ เมืองจันทบุรี ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409025 เด็กหญิงอริสรา ผันเฉย ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409026 เด็กหญิงกชพรรณ จันทร์สุข ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409034 เด็กหญิงสิรินญา บุญเพ็ชร์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409075 เด็กหญิงภิรัญญา โอมณี ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409088 เด็กชายสิรวิชญ์ จันทร์คง ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409117 เด็กหญิงกานต์พิชชา เพชรสถิตย์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409139 เด็กหญิงดุจฟ้าใส ธานีรัตน์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409172 เด็กหญิงชมพูนุท ขวัญกวิน ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409185 เด็กหญิงภคพร วิธีธรรม ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410026 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุขศรี หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410039 เด็กชายอธิป  อัธโน หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410043 เด็กชายตรัยคุณ  โยมป้อม หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410118 เด็กชายดิลยาร์  ราฮิม หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410125 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ตันแข็ง หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410141 เด็กหญิงพิมพ์พิศา น้อยส าราญ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
411011 เด็กชายธนทรัพย์ รักษาชล ดรุณศึกษา 2 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
411032 เด็กชายภูริภัทร  เซ่งมาก ดรุณศึกษา 2 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
411037 เด็กชายพีรวัชร์ รักษามาศ ดรุณศึกษา 2 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413045 เด็กหญิงกัญญพัชร  สอสะอาด ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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413049 เด็กหญิงกุลพิภัทร์  ก่ าข า ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413070 เด็กหญิงกวินตรา  วัดแจ้ง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
414009 เด็กหญิงปิญชาน์  มุลศรีสุข อนุบาลเอี่ยมสุข 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
414013 เด็กหญิงธัญนิชชา  รอดเรือง อนุบาลเอี่ยมสุข 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
414015 เด็กหญิงกุลจิรา  เหมือนสิงห์ อนุบาลเอี่ยมสุข 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
415004 เด็กหญิงปาริตา  กลยนี เซนต์ยอเซฟสกลนคร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
415010 เด็กชายณัฐกิตต์ิ  พลวงศา เซนต์ยอเซฟสกลนคร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417005 เด็กหญิงบัณดารี สุคนธ์ พระแม่มารี สาทร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417017 เด็กชายธนกฤต ดีนาน พระแม่มารี สาทร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417020 เด็กชายยศกร ลิขิตชาญวิทย์ พระแม่มารี สาทร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

403017 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพ์แหวน มณีอนุสรณ์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
405010 เด็กชายกรวิพุธ ฤทธิวิกรม มานะศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
405017 เด็กหญิงอัญชลีพร เขียวจันทร์ มานะศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
407029 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  จันทร์เพ็ง โชคมณีศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409010 เด็กชายสิรวิชญ์ บรรทัดฐาน ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409022 เด็กหญิงนภัสสร นะแหล่ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409035 เด็กหญิงทักษอร เนตรน้อย ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409049 เด็กหญิงพนิตนันท์ เอมโอษฐ์ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409158 เด็กหญิงอรนลิน ชูนามะ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409168 เด็กหญิงธีทัต ซังธาดา ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410030 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปานฉลอม หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410042 เด็กชายศิลา  บุญพันธ์ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410059 เด็กหญิงพิรดา  พงษ์อัคคศิรา หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410060 เด็กหญิงอโณทัย  ชมทองเทศ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410083 เด็กชายสุประวีณ์  เวโรจน์วัฒนา หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410092 เด็กหญิงวริศรา  เข็มเงิน หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410094 เด็กหญิงเซลีน่า  คริสเตียน  แฮมฟรีย์ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410095 เด็กหญิงณิชนันทน์  เจือน้ าหอม หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
411021 เด็กหญิงณัฎฐธิดา เต็มสังข์ ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
411047 เด็กชายธาดาพงศ์ วังบุญคง ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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411051 เด็กชายเตชพัฒน์ ช่วยพิทักษ์ ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413018 เด็กหญิงพลอยชมพู  นาคอ่อน ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413028 เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  ปานสวัสด์ิ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
415003 เด็กหญิงจิราพัชร  หมั่นบุญ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417021 เด็กชายพัสกร ดิษยนันท์ พระแม่มารี สาทร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417027 เด็กหญิงธัญญรัตน์ สีงาม พระแม่มารี สาทร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

418012 เด็กชายภาณุพงศ์ เธียรสุขสันต์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

418019 เด็กชายธนกฤต อ๊อกด้วง สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
405019 เด็กหญิงชลธาทิพย์ อ้วนแก้ว มานะศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
406015 เด็กชายสัจนันท์ จุลชาตินันท์ มารีย์พิทักษ์ศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
406017 เด็กหญิงธัญวรัตม์ คงธรรม มารีย์พิทักษ์ศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409030 เด็กหญิงวรัชยา มณีวรรณ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409059 เด็กหญิงชนากานต์ ศรีชุม ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409136 เด็กหญิงสุชัญญา คงพยัคฆ์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409169 เด็กหญิงปรายฟ้า แซ่โก๊ย ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409174 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สักด์ิพัฒนพงศ์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409186 เด็กหญิงครองขวัญ จินดาวรรณ์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410086 เด็กหญิงชนิดาภา  วุฒิวงค์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410099 เด็กหญิงบุษย์คเณศ  พึง่ศร หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410100 เด็กหญิงกฤติมากร  นครสันติภาพ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410123 เด็กหญิงญาตินันท์  ชินสา หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410134 เด็กหญิงสวิชญา  สองสี หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410142 เด็กชายฐิติพงศ์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
411016 เด็กหญิงภัทราวดี รอดหยู่ ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
411036 เด็กหญิงวิรุฬห์กานต์ อิ่มหน า ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413005 เด็กชายภวเขต  โพธารัตน์ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413030 เด็กหญิงโชติมา  แสงรัตนะกุล ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413074 เด็กหญิงประภัสสร  หนูหา ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413077 เด็กชายณัฐธเดชน ์ อินทร์จักร์ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
414001 เด็กชายพัสกร  ศรีสว่าง อนุบาลเอี่ยมสุข 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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414002 เด็กหญิงชนิสรา  แสงธะนู อนุบาลเอี่ยมสุข 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
414017 เด็กชายวชิรวิทย์  โยทัยเทีย่ง อนุบาลเอี่ยมสุข 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417001 เด็กชายธฤตภณ ดุจประทีป พระแม่มารี สาทร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417009 เด็กหญิงเพชราภรณ์ พันธ์ไพศาล พระแม่มารี สาทร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417028 เด็กหญิงณัฐณิชา พลบุตร พระแม่มารี สาทร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417034 เด็กหญิงกชมล ชินาพันธ์ พระแม่มารี สาทร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

418020 เด็กชายธนกฤต หมาโพธิ์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
402033 เด็กหญิงโศภิตา สินจันทร์ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

404001 เด็กหญิงญาดา ทองโคตร มนตรีศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
405016 เด็กชายปัณณทัต แก้วเสียง มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
406002 เด็กชายบัญญวัต อนุศิลป์ มารีย์พิทักษ์ศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
406019 เด็กชายภัทรชัย ช่วยหนู มารีย์พิทักษ์ศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
407022 เด็กชายศุภกฤต  โคตระบุตร โชคมณีศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409040 เด็กหญิงอรอานิญช์ สุขพิบูลย์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409045 เด็กชายธนศักด์ิ พรมทัด ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409048 เด็กหญิงสิรวิชญ์ ช่วยรักษ์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409070 เด็กชายกวิณ สุรัตนะพราหมณ์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409078 เด็กหญิงสิรภัทร ทองสง ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409092 เด็กหญิงปพาวรินทร์ สร้อยสนธิ์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409133 เด็กหญิงพัทร์ฑีรา เจริญพร ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409154 เด็กชายอดิศักด์ิ รอดอยู่ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409159 เด็กหญิงเพชรภิญญา อ่อนค า ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409160 เด็กหญิงอชิรญา ตันติวชิรฐากูร ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409161 เด็กหญิงธินิตา พรหมศิลป์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410001 เด็กชายอารยวงษ์  ชินอักษร หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410019 เด็กหญิงณิชาพร  สกุลวงศ์ไพบูลย์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410024 เด็กหญิงกุลชา  ปราณอุดมรัตน์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410046 เด็กหญิงพิมชนก  พุม่จันทร์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410108 เด็กหญิงวิกานดา  มีฉิม หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410111 เด็กชายรณกร  วงษ์มา หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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410121 เด็กชายจิรายุ  มีทรัพย์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410133 เด็กหญิงวิมลิน  กมลปราโมทย์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410138 เด็กหญิงภรณ์ปพิชญา  มูลตรีบุตร หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
411012 เด็กหญิงพิชญาภา ล้านเพชร ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
411024 เด็กหญิงณัฐจิราภา จาระณะ ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413044 เด็กชายสุกฤษฎิ ์ ศรีแสง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413051 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วงาม ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413053 เด็กชายพิชญุตณ์  ตปสิโล ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413054 เด็กชายดารัณภพ  ทนวัฒนา ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
414008 เด็กหญิงนิภาธร  จันทร์แก้ว อนุบาลเอี่ยมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
414016 เด็กหญิงบุญยรัตน  เยยโพธิ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
415002 เด็กหญิงพิชาฎา  ศรีภูธร เซนต์ยอเซฟสกลนคร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
415009 เด็กชายปัณณธร  เดชาธิวัฒน์ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
415019 เด็กชายธนกร  การุญ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417003 เด็กชายวิชชกร จุลภักด์ิ พระแม่มารี สาทร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417037 เด็กชายรติกร พิทักษ์พานิช พระแม่มารี สาทร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
402023 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชมภูพงษ์ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
402026 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ แมวขาว นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
402031 เด็กชายวชิรวิชญ์ เนตรจรัส นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

403012 เด็กชายธีระพล  มหาจันทร์ มณีอนุสรณ์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
407003 เด็กหญิงกรกมล  ศีรี โชคมณีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
407015 เด็กชายภูมิภัทร  ส าราญบ ารุง โชคมณีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409007 เด็กชายชยพัฒน์ ทองศรี ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409042 เด็กหญิงจณัฐสิญา บวรพัฒนภัสสร ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409054 เด็กหญิงศรวิษฐา ทองเฝือ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409056 เด็กหญิงเกวลิน โก้สกุล ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409062 เด็กชายชลธาร ลวนานนท์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409072 เด็กหญิงภูษณิศา พริกบางงอน ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409112 เด็กชายวรกร ส าเภาเงิน ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409157 เด็กหญิงศุจีพัชร รัศมีพงศ์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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409181 เด็กชายยศพงศ์ ส าราญกิจณัฐ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
409202 เด็กหญิงณิชชา พัชราพงศ์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410028 เด็กหญิงกรวรรณ  สายขุนทด หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410055 เด็กหญิงโชติกา  ไชยสาส์น หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410077 เด็กชายธนบดี  จันทร์สง่า หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410084 เด็กชายวีรศักด์ิ  สมิงทอง หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410091 เด็กหญิงปุณณภา  สุวรรณวงษ์ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410106 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุนเกษา หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

410110 เด็กหญิงปัทมา  รัตนะด าริ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
411014 เด็กหญิงธีรนาฎ เรืองรักษ์ ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
411041 เด็กชายณัฐพัฒน์ มณี ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413006 เด็กชายวรานนท์  ตราโต ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413015 เด็กหญิงพิมพิศา  นาคโขนง ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413029 เด็กชายวรินทร  จูสวัสด์ิ ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413039 เด็กหญิงภัทรภร  พากเพียร ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413050 เด็กหญิงชยานันต์  บัวเบา ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413055 เด็กชายอภิศิษฐ์  อุดมพงศ์วัฒนา ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413057 เด็กชายธันวา  สอนมี ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

413067 เด็กชายสุทธิรพัท  ภูมมาลา ราษฎร์บ ารุงวิทย์ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
414011 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัฒนนิติศักด์ิ อนุบาลเอี่ยมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
415014 เด็กหญิงภัทรพร  สมพันธ์ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417002 เด็กชายปัณณวิชญ์ เล็กประดิษฐ์ พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417007 เด็กหญิงสุชัญญา ผิวละเอียด พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
417022 เด็กชายสิรวิชญ์ ทนุการ พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                                

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)


