
รหัสเข้าระบบ เพศ ช่ือแสดงในระบบ โรงเรียน หอ้ง

คะแนนรวม
(150 คะแนน) ผ่านเกณฑ6์0%

203001 ชาย พีรดนย์ saypin03@gmail.com ป.2/3 119.00 เหรียญเงิน
53106 หญิง  ธาราทิพย์ เจริญวิทยา ป.3/4 128.00 เหรียญทอง
53085 หญิง  ศิริลกัษณ์ เจริญวิทยา ป.3/3 119.00 เหรียญเงิน
53094 หญิง  วิรัชยา เจริญวิทยา ป.3/3 119.00 เหรียญเงิน
53103 หญิง  จนัทรพร เจริญวิทยา ป.3/4 118.00 เหรียญเงิน
53112 ชาย  ณภทัร เจริญวิทยา ป.3/4 118.00 เหรียญเงิน
53107 หญิง  กานตธี์รา เจริญวิทยา ป.3/4 114.00 เหรียญเงิน
53081 หญิง  อญัมณี เจริญวิทยา ป.3/3 113.00 เหรียญเงิน
53101 หญิง วิชญาดา เจริญวิทยา ป.3/4 111.00 เหรียญเงิน
53104 หญิง  ธญัชนก เจริญวิทยา ป.3/4 108.00 เหรียญเงิน
53117 ชาย  ศุภกฤต เจริญวิทยา ป.3/4 107.00 เหรียญเงิน
53082 หญิง  พรนิภา เจริญวิทยา ป.3/3 105.00 เหรียญเงิน
53097 หญิง  ป่ินอุมา เจริญวิทยา ป.3/3 104.00 ผ่านเกณฑ์
53004 หญิง  ทกัษอร เจริญวิทยา ป.3/1 103.00 ผ่านเกณฑ์
53079 ชาย  พชร เจริญวิทยา ป.3/3 103.00 ผ่านเกณฑ์
53063 หญิง  ณฐัณิชา เจริญวิทยา ป.3/3 102.00 ผ่านเกณฑ์
53087 ชาย  ศุภกร เจริญวิทยา ป.3/3 100.00 ผ่านเกณฑ์
53071 ชาย  กฤษนล เจริญวิทยา ป.3/3 98.00 ผ่านเกณฑ์
53119 หญิง  ศิระกาญจน์ เจริญวิทยา ป.3/4 98.00 ผ่านเกณฑ์
53077 หญิง  นราภรณ์ เจริญวิทยา ป.3/3 96.00 ผ่านเกณฑ์
53110 ชาย  ธนโชติ เจริญวิทยา ป.3/4 96.00 ผ่านเกณฑ์
53035 หญิง  ศศิธร เจริญวิทยา ป.3/2 95.00 ผ่านเกณฑ์
53099 หญิง อนนัดา เจริญวิทยา ป.3/3 94.00 ผ่านเกณฑ์
53093 ชาย  ธราเทพ เจริญวิทยา ป.3/3 93.00 ผ่านเกณฑ์
53007 หญิง  กมลชนก เจริญวิทยา ป.3/1 92.00 ผ่านเกณฑ์
53018 ชาย  ชิษณุพงษ์ เจริญวิทยา ป.3/1 92.00 ผ่านเกณฑ์
53066 หญิง  กชพรรณ เจริญวิทยา ป.3/3 91.00 ผ่านเกณฑ์
53011 หญิง  นิรชา เจริญวิทยา ป.3/1 90.00 ผ่านเกณฑ์
53034 หญิง  กญัญาณฐั เจริญวิทยา ป.3/2 90.00 ผ่านเกณฑ์

143028 ชาย พจกิจ เซนตด์อมินิก ป.3/1 102.00 ผ่านเกณฑ์
143203 ชาย กนัต์ เซนตด์อมินิก ป.3/6 102.00 ผ่านเกณฑ์
143011 ชาย อภิวิชญ์ เซนตด์อมินิก ป.3/1 101.00 ผ่านเกณฑ์
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143003 ชาย พงศภ์คั เซนตด์อมินิก ป.3/1 100.00 ผ่านเกณฑ์
143018 ชาย วีรพชัร์ เซนตด์อมินิก ป.3/1 100.00 ผ่านเกณฑ์
143097 ชาย สิรวิชญ์ เซนตด์อมินิก ป.3/3 98.00 ผ่านเกณฑ์
143183 ชาย กนัต์ เซนตด์อมินิก ป.3/6 96.00 ผ่านเกณฑ์
143199 ชาย ธีรภทัร์ เซนตด์อมินิก ป.3/6 95.00 ผ่านเกณฑ์
143036 ชาย ศุภมงคล เซนตด์อมินิก ป.3/1 94.00 ผ่านเกณฑ์
143006 ชาย แสงแรก เซนตด์อมินิก ป.3/1 92.00 ผ่านเกณฑ์
143099 ชาย เดชาบูร เซนตด์อมินิก ป.3/3 91.00 ผ่านเกณฑ์
143074 ชาย ธนชั เซนตด์อมินิก ป.3/3 90.00 ผ่านเกณฑ์
93033 หญิง ศุภานนั เซนตเ์มร่ี ป.3/1 131.00 เหรียญทอง
93007 หญิง พิชชาภา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 127.00 เหรียญทอง
93006 หญิง อนญัญา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 126.00 เหรียญทอง
93030 หญิง พิชญาภชั เซนตเ์มร่ี ป.3/1 124.00 เหรียญทอง
93039 หญิง พีรดา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 124.00 เหรียญทอง
93015 หญิง ปวริศา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 123.00 เหรียญทอง
93042 หญิง ณฐัณิชา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 122.00 เหรียญทอง
93001 หญิง บณัทิตา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 121.00 เหรียญทอง
93044 หญิง รดา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 121.00 เหรียญทอง
93023 หญิง วรรณวนชั เซนตเ์มร่ี ป.3/1 120.00 เหรียญทอง
93047 หญิง ณฐัธยาน์ เซนตเ์มร่ี ป.3/1 118.00 เหรียญเงิน
93011 หญิง พอเพียง เซนตเ์มร่ี ป.3/1 117.00 เหรียญเงิน
93016 หญิง สุพิชชา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 117.00 เหรียญเงิน
93037 หญิง พิมพน์ารา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 117.00 เหรียญเงิน
93049 หญิง ขวญัธิดา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 117.00 เหรียญเงิน
93003 หญิง ธนกาญจน์ เซนตเ์มร่ี ป.3/1 116.00 เหรียญเงิน
93019 หญิง นนัทน์ภสั เซนตเ์มร่ี ป.3/1 115.00 เหรียญเงิน
93028 หญิง ณิรินทน์ลิตา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 115.00 เหรียญเงิน
93032 หญิง นภสันนัท์ เซนตเ์มร่ี ป.3/1 115.00 เหรียญเงิน
93020 หญิง ภูริชภทัร เซนตเ์มร่ี ป.3/1 114.00 เหรียญเงิน
93050 หญิง ภทัรา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 114.00 เหรียญเงิน
93046 หญิง อญัชลีพร เซนตเ์มร่ี ป.3/1 113.00 เหรียญเงิน
93045 หญิง พชัรีพร เซนตเ์มร่ี ป.3/1 112.00 เหรียญเงิน
93048 หญิง พิชญา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 112.00 เหรียญเงิน
93002 หญิง วชิราภรณ์ เซนตเ์มร่ี ป.3/1 110.00 เหรียญเงิน



93012 หญิง ชนมนิ์ภา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 110.00 เหรียญเงิน
93004 หญิง กญัญาณฐั เซนตเ์มร่ี ป.3/1 109.00 เหรียญเงิน
93008 หญิง ภูชญาภา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 109.00 เหรียญเงิน
93013 หญิง ศศิรดา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 108.00 เหรียญเงิน
93025 หญิง มนสันนัท์ เซนตเ์มร่ี ป.3/1 108.00 เหรียญเงิน
93031 หญิง พณัณิตา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 107.00 เหรียญเงิน
93034 หญิง ซงัฮี เซนตเ์มร่ี ป.3/1 107.00 เหรียญเงิน
93017 หญิง อภิปรียา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 106.00 เหรียญเงิน
93041 หญิง ณฐันนัท์ เซนตเ์มร่ี ป.3/1 106.00 เหรียญเงิน
93018 หญิง สิริน เซนตเ์มร่ี ป.3/1 104.00 ผ่านเกณฑ์
93043 หญิง บุณยานุช เซนตเ์มร่ี ป.3/1 103.00 ผ่านเกณฑ์
93026 หญิง ปุณยาภา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 102.00 ผ่านเกณฑ์
93036 หญิง ฐิติกานต์ เซนตเ์มร่ี ป.3/1 102.00 ผ่านเกณฑ์
93014 หญิง มีนา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 100.00 ผ่านเกณฑ์
93009 หญิง ณฐักาญจน์ เซนตเ์มร่ี ป.3/1 99.00 ผ่านเกณฑ์
93035 หญิง แคทเธอรีน แอลลิซาเบธเซนตเ์มร่ี ป.3/1 99.00 ผ่านเกณฑ์
93021 หญิง นทัธ์ชนนั เซนตเ์มร่ี ป.3/1 98.00 ผ่านเกณฑ์
93005 หญิง ณฐักฤตา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 96.00 ผ่านเกณฑ์
93024 หญิง บญัฑิตา เซนตเ์มร่ี ป.3/1 96.00 ผ่านเกณฑ์
93038 หญิง ภิรมยรั์ตน์ เซนตเ์มร่ี ป.3/1 93.00 ผ่านเกณฑ์

183044 หญิง สุรียรั์ตน์ เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ป.3/2 109.00 เหรียญเงิน
183040 ชาย เตชินท์ เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ป.3/2 107.00 เหรียญเงิน
183063 หญิง ตรีดาว เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ป.3/2 105.00 เหรียญเงิน
183067 หญิง กวินธิดา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ป.3/2 104.00 ผ่านเกณฑ์
183047 หญิง พิริยากร เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ป.3/2 100.00 ผ่านเกณฑ์
183041 ชาย รัชญาณกร เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ป.3/2 95.00 ผ่านเกณฑ์
183009 หญิง จิรัชยา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ป.3/1 92.00 ผ่านเกณฑ์
183062 หญิง ณฐันิชา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ป.3/2 92.00 ผ่านเกณฑ์
183045 หญิง ธีมา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ป.3/2 90.00 ผ่านเกณฑ์
103128 หญิง  ลลิดา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.3/4 127.00 เหรียญทอง
103141 ชาย  กฤตพล เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.3/4 118.00 เหรียญเงิน
103129 ชาย  ประชนัชยั เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.3/4 116.00 เหรียญเงิน
103130 หญิง  ภชริตา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.3/4 110.00 เหรียญเงิน
103131 หญิง  พิฐณฏา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.3/4 105.00 เหรียญเงิน



103142 ชาย  อภินฐั เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.3/4 104.00 ผ่านเกณฑ์
103127 หญิง  กฤตยา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.3/4 95.00 ผ่านเกณฑ์
103145 ชาย  วชิรพงษ์ เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.3/4 95.00 ผ่านเกณฑ์
103002 หญิง  วรางคณา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.3/1 93.00 ผ่านเกณฑ์
103073 หญิง ธิชะญาดา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.3/2 93.00 ผ่านเกณฑ์
103005 หญิง  นรภทัร เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.3/1 92.00 ผ่านเกณฑ์
103014 หญิง  เอมิกา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.3/1 90.00 ผ่านเกณฑ์

73063 ชาย สุรยทุธ สุนทรางกูล ดรุณศึกษา ป.3/5 136.00 เหรียญทอง

73066 หญิง สุพิชชาวดี มณีนิล ดรุณศึกษา ป.3/5 133.00 เหรียญทอง

73065 ชาย รัชชานนท ์เมืองแกว้ ดรุณศึกษา ป.3/5 128.00 เหรียญทอง

73050 ชาย พทัธดนย ์เพง็แพง่ ดรุณศึกษา ป.3/5 127.00 เหรียญทอง

73079 หญิง ทิพากรณ์ หม่วยนอก ดรุณศึกษา ป.3/5 126.00 เหรียญทอง

73061 หญิง อญัชิสา สุขเปรม ดรุณศึกษา ป.3/5 125.00 เหรียญทอง

73072 หญิง พลอยชมพ ูสาระรักษ์ ดรุณศึกษา ป.3/5 125.00 เหรียญทอง

73016 หญิง ญาณิศา บุญประสิทธ์ิ ดรุณศึกษา ป.3/1 122.00 เหรียญทอง

73048 ชาย ธนเดช เดชสุรางค์ ดรุณศึกษา ป.3/5 122.00 เหรียญทอง

73036 หญิง ปณาลี บวัทิพย์ ดรุณศึกษา ป.3/1 117.00 เหรียญเงิน

73043 หญิง พทัรศยา บุญมี ดรุณศึกษา ป.3/1 116.00 เหรียญเงิน

73027 ชาย พิทยตุม ์ภู่แป้น ดรุณศึกษา ป.3/1 114.00 เหรียญเงิน

73029 ชาย พฤทธิพงศ ์ภิรมยรั์กษ์ ดรุณศึกษา ป.3/1 114.00 เหรียญเงิน

73031 หญิง ฝนทิพย ์ปราบแกว้ ดรุณศึกษา ป.3/1 114.00 เหรียญเงิน

73041 หญิง ศิรภสัสร สังขานุ ดรุณศึกษา ป.3/1 113.00 เหรียญเงิน

73058 หญิง สิริโสภา นวนมุสิก ดรุณศึกษา ป.3/5 113.00 เหรียญเงิน

73055 ชาย ธนวฒัน์ ธานีรัตน์ ดรุณศึกษา ป.3/5 112.00 เหรียญเงิน

73024 หญิง กริษฐา สุขจอ้ง ดรุณศึกษา ป.3/1 111.00 เหรียญเงิน

73011 ชาย ณฐัปคลัภ ์เอียดสุวรรณ ดรุณศึกษา ป.3/1 110.00 เหรียญเงิน

73030 ชาย จกัรินทร์ บวัจนัทร์ ดรุณศึกษา ป.3/1 108.00 เหรียญเงิน

73044 หญิง ณชัชา ประดิษฐ์คลา้ย ดรุณศึกษา ป.3/1 108.00 เหรียญเงิน

73052 ชาย จิตรภาณุ สัญจร ดรุณศึกษา ป.3/5 108.00 เหรียญเงิน

73010 หญิง ณฐัณิชา พรหมรักษา ดรุณศึกษา ป.3/1 107.00 เหรียญเงิน

73018 หญิง ชวิศา สงณรงค์ ดรุณศึกษา ป.3/1 106.00 เหรียญเงิน

73019 หญิง ณฎัฐณิชา สงนุ่น ดรุณศึกษา ป.3/1 106.00 เหรียญเงิน

73056 ชาย ธราเทพ คงศรี ดรุณศึกษา ป.3/5 105.00 เหรียญเงิน

73059 หญิง ญานิศา คงช่วย ดรุณศึกษา ป.3/5 105.00 เหรียญเงิน



73004 หญิง สิริวิมล อนุนนท์ ดรุณศึกษา ป.2/5 103.00 ผ่านเกณฑ์

73007 ชาย พฒิุกรณ์ พรหมวิเศษ ดรุณศึกษา ป.3/1 103.00 ผ่านเกณฑ์

73008 ชาย ณฐัวฒิุ ลาชโรจน์ ดรุณศึกษา ป.3/1 103.00 ผ่านเกณฑ์

73037 หญิง อินทิรา สังขท์อง ดรุณศึกษา ป.3/1 102.00 ผ่านเกณฑ์

73040 หญิง เพญ็พิชชา รักศรี ดรุณศึกษา ป.3/1 102.00 ผ่านเกณฑ์

73081 หญิง ภสัสร์ศศิร์ จริตงาม ดรุณศึกษา ป.3/5 102.00 ผ่านเกณฑ์

73001 ชาย นรภทัร หนูเกล้ียง ดรุณศึกษา ป.2/5 101.00 ผ่านเกณฑ์

73017 หญิง บณัฑิกา หม่อมปลดั ดรุณศึกษา ป.3/1 101.00 ผ่านเกณฑ์

73075 หญิง พลอยภสัสร ฤทธิรัตน์ ดรุณศึกษา ป.3/5 101.00 ผ่านเกณฑ์

73054 หญิง ญาณภทัร ศกัด์ิศรี ดรุณศึกษา ป.3/5 100.00 ผ่านเกณฑ์

73069 ชาย นรภทัร แซ่ตั้น ดรุณศึกษา ป.3/5 100.00 ผ่านเกณฑ์

73015 หญิง วริศรา เพชรอนนัต์ ดรุณศึกษา ป.3/1 99.00 ผ่านเกณฑ์

73088 ชาย ญาณพฒัน์ เภรีวิค ดรุณศึกษา ป.3/3 99.00 ผ่านเกณฑ์

73089 หญิง ณฐันิช ทองนาค ดรุณศึกษา ป.3/3 99.00 ผ่านเกณฑ์

73005 หญิง ณฐัรินีย ์ข  าวิเศษ ดรุณศึกษา ป.2/5 98.00 ผ่านเกณฑ์

73070 หญิง ศุภิดา พินสุวรรณ ดรุณศึกษา ป.3/5 98.00 ผ่านเกณฑ์

73049 หญิง สุวิชาดา สาระพางค์ ดรุณศึกษา ป.3/5 97.00 ผ่านเกณฑ์

73062 หญิง กานตพิ์ชชา โพธิวงศ์ ดรุณศึกษา ป.3/5 97.00 ผ่านเกณฑ์

73068 หญิง รินรดา สงพราหมณ์ ดรุณศึกษา ป.3/5 97.00 ผ่านเกณฑ์

73022 ชาย ศิริชยั วิหกฤทธ์ิ ดรุณศึกษา ป.3/1 96.00 ผ่านเกณฑ์

73025 หญิง วรัทยา มณีโสตร์ ดรุณศึกษา ป.3/1 96.00 ผ่านเกณฑ์

73003 ชาย ภวินท ์ธิปกกุลนนัท์ ดรุณศึกษา ป.2/5 95.00 ผ่านเกณฑ์

73053 หญิง ณิชาภทัร วารีพจน์ ดรุณศึกษา ป.3/5 95.00 ผ่านเกณฑ์

73038 ชาย ภูวเนศวร์ กิจรากิจ ดรุณศึกษา ป.3/1 94.00 ผ่านเกณฑ์

73002 หญิง ณฐัชยา ต  าปาน ดรุณศึกษา ป.2/5 93.00 ผ่านเกณฑ์

73076 หญิง ณฎัฐกานต ์บุญนาค ดรุณศึกษา ป.3/5 92.00 ผ่านเกณฑ์

73071 หญิง ศุภกานต ์อาศิรเมธี ดรุณศึกษา ป.3/5 91.00 ผ่านเกณฑ์

73087 หญิง ชุติกาญจน์ แกว้คงจนัทร์ดรุณศึกษา ป.3/3 91.00 ผ่านเกณฑ์
63020 ชาย รัชชานนท์ ดรุณศึกษา 2 ป.3/2 122.00 เหรียญทอง
63004 หญิง ม่ิงกมล ดรุณศึกษา 2 ป.3/1 121.00 เหรียญทอง
63017 หญิง ธญัชนก ดรุณศึกษา 2 ป.3/2 120.00 เหรียญทอง
63027 หญิง ธนชัพร ดรุณศึกษา 2 ป.3/3 114.00 เหรียญเงิน
63011 หญิง กฤตพร ดรุณศึกษา 2 ป.3/1 110.00 เหรียญเงิน
63012 ชาย ธงทอง ดรุณศึกษา 2 ป.3/1 109.00 เหรียญเงิน



63002 ชาย ธีรดนย์ ดรุณศึกษา 2 ป.3/1 107.00 เหรียญเงิน
63036 หญิง กลัยรัตน์ ดรุณศึกษา 2 ป.3/3 104.00 ผ่านเกณฑ์
63034 หญิง นนัทน์ภสั ดรุณศึกษา 2 ป.3/3 103.00 ผ่านเกณฑ์
63021 หญิง กลัยากร ดรุณศึกษา 2 ป.3/2 102.00 ผ่านเกณฑ์
63006 ชาย ระพีพฒัน์ ดรุณศึกษา 2 ป.3/1 101.00 ผ่านเกณฑ์
63026 ชาย เกียรติภูมิ ดรุณศึกษา 2 ป.3/3 101.00 ผ่านเกณฑ์
63005 หญิง พิชชากร ดรุณศึกษา 2 ป.3/1 99.00 ผ่านเกณฑ์
63010 ชาย รัชพล ดรุณศึกษา 2 ป.3/1 96.00 ผ่านเกณฑ์
63009 ชาย ศกัดิภทัร ดรุณศึกษา 2 ป.3/1 95.00 ผ่านเกณฑ์
63015 หญิง วรัชยา ดรุณศึกษา 2 ป.3/2 95.00 ผ่านเกณฑ์
63023 ชาย พิชยตุม์ ดรุณศึกษา 2 ป.3/3 95.00 ผ่านเกณฑ์
63032 หญิง ภชัริญญา ดรุณศึกษา 2 ป.3/3 95.00 ผ่านเกณฑ์
63025 หญิง กชวรรณ์ ดรุณศึกษา 2 ป.3/3 94.00 ผ่านเกณฑ์
63019 ชาย ธนกฤต ดรุณศึกษา 2 ป.3/2 93.00 ผ่านเกณฑ์
63028 ชาย ปฐมพงษ์ ดรุณศึกษา 2 ป.3/3 93.00 ผ่านเกณฑ์
63029 ชาย พิรณฐั ดรุณศึกษา 2 ป.3/3 93.00 ผ่านเกณฑ์
63033 หญิง กาญจนภทัร ดรุณศึกษา 2 ป.3/3 93.00 ผ่านเกณฑ์
63016 หญิง ไปรยา ดรุณศึกษา 2 ป.3/2 91.00 ผ่านเกณฑ์
63031 หญิง ธนะดี ดรุณศึกษา 2 ป.3/3 90.00 ผ่านเกณฑ์
63035 หญิง ชามาวีร์ ดรุณศึกษา 2 ป.3/3 90.00 ผ่านเกณฑ์

233260 หญิง โชติกา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 142.00 เหรียญทอง
233200 ชาย ภทัรภณ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 139.00 เหรียญทอง
233196 ชาย ณพงศภ์พ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 136.00 เหรียญทอง
233275 ชาย ชินพฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 135.00 เหรียญทอง
233237 ชาย กีรติธรณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 133.00 เหรียญทอง
233262 ชาย สิรภพ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 132.00 เหรียญทอง
233221 ชาย ภูบดินทร์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 130.00 เหรียญทอง
233073 ชาย ภูมิชนก ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 129.00 เหรียญทอง
233235 หญิง ณฐัธิดา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 129.00 เหรียญทอง
233250 หญิง สรัลพร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 129.00 เหรียญทอง
233253 ชาย จุฑาธิป ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 129.00 เหรียญทอง
233179 หญิง ปรียาภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 128.00 เหรียญทอง
233012 หญิง มณฑิรา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 127.00 เหรียญทอง
233045 หญิง ณฐักฤตา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 126.00 เหรียญทอง



233059 หญิง ธิษานาถ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 126.00 เหรียญทอง
233223 ชาย วศิน ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 126.00 เหรียญทอง
233246 ชาย จีรวฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 126.00 เหรียญทอง
233023 ชาย ธนภูมิ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 125.00 เหรียญทอง
233038 หญิง ณฐักนัตธิ์ดา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 125.00 เหรียญทอง
233047 ชาย วศิวนารถ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 125.00 เหรียญทอง
233134 หญิง ฐิตาภร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 125.00 เหรียญทอง
233199 ชาย อศัวิน ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 125.00 เหรียญทอง
233254 หญิง จิระภาพรรณ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 125.00 เหรียญทอง
233210 ชาย พีรดนย์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 124.00 เหรียญทอง
233048 หญิง พชร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 123.00 เหรียญทอง
233216 ชาย เจนภพ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 121.00 เหรียญทอง
233046 หญิง กมลชนก ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 120.00 เหรียญทอง
233214 หญิง บุณยวีร์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 120.00 เหรียญทอง
233230 ชาย วริทธ์ิธร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 120.00 เหรียญทอง
233269 หญิง อจัฉรียา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 120.00 เหรียญทอง
233009 หญิง อรกญัญา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 119.00 เหรียญเงิน
233053 หญิง พิมพพ์าขวญั ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 119.00 เหรียญเงิน
233092 ชาย ณฏัฐากร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 119.00 เหรียญเงิน
233215 ชาย ธนกฤต ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 119.00 เหรียญเงิน
233229 ชาย ชินกฤต ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 119.00 เหรียญเงิน
233271 ชาย ปธานิน ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 118.00 เหรียญเงิน
233071 หญิง ทรรศิกา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 117.00 เหรียญเงิน
233227 หญิง รสิตา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 117.00 เหรียญเงิน
233240 ชาย สุปรีชา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 117.00 เหรียญเงิน
233136 หญิง พีรญา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 116.00 เหรียญเงิน
233095 ชาย ดีแลน ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 115.00 เหรียญเงิน
233112 ชาย ชชันนัท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 115.00 เหรียญเงิน
233128 หญิง ชยาภรณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 115.00 เหรียญเงิน
233264 ชาย กิตติสัณห์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 115.00 เหรียญเงิน
233077 ชาย กนัตินนัท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 114.00 เหรียญเงิน
233188 ชาย ปัญญาภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 114.00 เหรียญเงิน
233185 ชาย ชยัมงคล ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 113.00 เหรียญเงิน
233225 หญิง ธญัญลกัษณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 113.00 เหรียญเงิน



233233 ชาย ศุภกร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 113.00 เหรียญเงิน
233252 ชาย จิรกร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 113.00 เหรียญเงิน
233268 ชาย กฤตภาส ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 113.00 เหรียญเงิน
233022 หญิง อรกญัญา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 112.00 เหรียญเงิน
233168 หญิง สุประวีณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 112.00 เหรียญเงิน
233093 ชาย สรวิศ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 111.00 เหรียญเงิน
233211 หญิง อลิสซาเบธ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 111.00 เหรียญเงิน
233238 ชาย ณฐัชนน ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 111.00 เหรียญเงิน
233067 ชาย ชนพฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 110.00 เหรียญเงิน
233021 ชาย ฤชายส์ุพงศ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 109.00 เหรียญเงิน
233042 ชาย บรรณสรณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 109.00 เหรียญเงิน
233060 หญิง กญัญณฐั ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 109.00 เหรียญเงิน
233070 ชาย แทน ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 109.00 เหรียญเงิน
233110 หญิง นนัทกานท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 109.00 เหรียญเงิน
233197 หญิง ฮานน่า ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 109.00 เหรียญเงิน
233207 หญิง สลิลทิพย์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 109.00 เหรียญเงิน
233273 หญิง ฐิตารีย์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 109.00 เหรียญเงิน
233274 ชาย สุเมธ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 109.00 เหรียญเงิน
233276 ชาย จิรภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 109.00 เหรียญเงิน
233138 ชาย ปุณณวิช ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 108.00 เหรียญเงิน
233259 ชาย กฤตภาส ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 108.00 เหรียญเงิน
233278 ชาย ปิยวฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 108.00 เหรียญเงิน
233180 ชาย กนัทรากร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 107.00 เหรียญเงิน
233032 ชาย ศุภวิชญ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 106.00 เหรียญเงิน
233040 ชาย ฮารุโตะ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 106.00 เหรียญเงิน
233058 หญิง บวัวารี ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 106.00 เหรียญเงิน
233063 หญิง ปิยนนัท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 106.00 เหรียญเงิน
233107 ชาย อิทริกร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 106.00 เหรียญเงิน
233198 หญิง ปณาลี ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 105.00 เหรียญเงิน
233206 ชาย อินทนนท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 105.00 เหรียญเงิน
233212 หญิง ประภาลกัษณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 105.00 เหรียญเงิน
233242 หญิง จีราพชัร์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 105.00 เหรียญเงิน
233248 หญิง ปรียนนัท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 105.00 เหรียญเงิน
233007 หญิง จิรัชยา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 104.00 ผ่านเกณฑ์



233055 ชาย จิรโชติ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 104.00 ผ่านเกณฑ์
233075 ชาย นนธภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 104.00 ผ่านเกณฑ์
233181 ชาย ศุภกานต์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 104.00 ผ่านเกณฑ์
233217 หญิง ณฐัณิชา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 104.00 ผ่านเกณฑ์
233218 ชาย ธนโชค ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 104.00 ผ่านเกณฑ์
233241 หญิง วริศรา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 104.00 ผ่านเกณฑ์
233008 หญิง ปัญวรรัตน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 103.00 ผ่านเกณฑ์
233025 หญิง กุลภสัสร์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 103.00 ผ่านเกณฑ์
233035 หญิง เบญญาพร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 103.00 ผ่านเกณฑ์
233049 ชาย ธีรเดช ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 103.00 ผ่านเกณฑ์
233062 ชาย เจษฎา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 103.00 ผ่านเกณฑ์
233157 ชาย ปิยวิช ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 103.00 ผ่านเกณฑ์
233191 หญิง พิมพแ์พรวา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 103.00 ผ่านเกณฑ์
233239 ชาย ชลธี ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 103.00 ผ่านเกณฑ์
233261 หญิง แพรทราย ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 103.00 ผ่านเกณฑ์
233069 หญิง พลอยณภสั ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 102.00 ผ่านเกณฑ์
233116 ชาย ปฎิภาน ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 102.00 ผ่านเกณฑ์
233141 ชาย อติคุณ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 102.00 ผ่านเกณฑ์
233019 ชาย ศุภฤกษ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 101.00 ผ่านเกณฑ์
233078 ชาย ภูวิศิษฎ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 101.00 ผ่านเกณฑ์
233155 หญิง มนสันนัท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 101.00 ผ่านเกณฑ์
233178 หญิง ประภาวรินทร์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 101.00 ผ่านเกณฑ์
233189 หญิง ศุภสัราภรณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 101.00 ผ่านเกณฑ์
233190 ชาย พีรดนย์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 101.00 ผ่านเกณฑ์
233226 ชาย กรณฏัฐ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 101.00 ผ่านเกณฑ์
233236 หญิง พรพรรษา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 101.00 ผ่านเกณฑ์
233258 ชาย ธนกร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 101.00 ผ่านเกณฑ์
233102 หญิง ธนชัพร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 100.00 ผ่านเกณฑ์
233147 หญิง วรินทป์ภา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 100.00 ผ่านเกณฑ์
233247 ชาย สุวพิชญ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 100.00 ผ่านเกณฑ์
233257 ชาย พีรพฒัก์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 100.00 ผ่านเกณฑ์
233002 ชาย นิติภูมิ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 99.00 ผ่านเกณฑ์
233037 ชาย วิศรุฒ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 99.00 ผ่านเกณฑ์
233281 หญิง กรวรรณ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 99.00 ผ่านเกณฑ์



233024 ชาย ภาชกร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 98.00 ผ่านเกณฑ์
233065 ชาย ภทัรภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 98.00 ผ่านเกณฑ์
233099 หญิง ญาณิศา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 98.00 ผ่านเกณฑ์
233125 หญิง กานตร์วี ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 98.00 ผ่านเกณฑ์
233203 หญิง มีนา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 98.00 ผ่านเกณฑ์
233267 หญิง รัตน์ศิกานต์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 98.00 ผ่านเกณฑ์
233224 หญิง ชญาภา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 96.00 ผ่านเกณฑ์
233266 ชาย ภูมิภกัด์ิ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 96.00 ผ่านเกณฑ์
233039 ชาย ธนโชติ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 95.00 ผ่านเกณฑ์
233085 ชาย ธนวฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 95.00 ผ่านเกณฑ์
233118 ชาย สิริภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 95.00 ผ่านเกณฑ์
233165 หญิง สุวรรณวิสา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 95.00 ผ่านเกณฑ์
233219 หญิง ปุณยวีร์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 95.00 ผ่านเกณฑ์
233255 ชาย พบธรรม ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 95.00 ผ่านเกณฑ์
233272 ชาย อนนัตธ์รณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 95.00 ผ่านเกณฑ์
233010 หญิง ภทัรวดี ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 94.00 ผ่านเกณฑ์
233054 หญิง นชัชา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 94.00 ผ่านเกณฑ์
233265 ชาย ธรรมศกัด์ิ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 94.00 ผ่านเกณฑ์
233018 ชาย ศุทธวีร์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 93.00 ผ่านเกณฑ์
233076 หญิง วนฐัชรีย์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 93.00 ผ่านเกณฑ์
233101 หญิง นิจจารีย์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 93.00 ผ่านเกณฑ์
233135 ชาย จิรัสย์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 93.00 ผ่านเกณฑ์
233140 ชาย วิลเล่ียม ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 93.00 ผ่านเกณฑ์
233159 หญิง ป้ีจวน ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 93.00 ผ่านเกณฑ์
233234 ชาย รชานนท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 93.00 ผ่านเกณฑ์
233249 ชาย พิสุทธิศลัย์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 93.00 ผ่านเกณฑ์
233044 ชาย ยศวริศ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 92.00 ผ่านเกณฑ์
233130 หญิง กญัญาพชัร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 92.00 ผ่านเกณฑ์
233202 หญิง ณฏัฐณิชชา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 92.00 ผ่านเกณฑ์
233208 ชาย แท่นเพชร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 92.00 ผ่านเกณฑ์
233220 ชาย จิราวฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 92.00 ผ่านเกณฑ์
233232 หญิง ณกญัญา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/5 92.00 ผ่านเกณฑ์
233243 หญิง สุรมณี ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 92.00 ผ่านเกณฑ์
233097 ชาย พชรพล ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 91.00 ผ่านเกณฑ์



233142 ชาย อคัรวฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 91.00 ผ่านเกณฑ์
233173 ชาย ฉตัรชยั ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 90.00 ผ่านเกณฑ์
233026 ชาย ฉฐัราชย์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/1 90.00 ผ่านเกณฑ์
233052 ชาย พงศพ์ฤทธ์ิ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 90.00 ผ่านเกณฑ์
233081 หญิง ปณิตา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 90.00 ผ่านเกณฑ์
233094 ชาย อภิวิชญ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/2 90.00 ผ่านเกณฑ์
233123 หญิง กญัณภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.3/3 90.00 ผ่านเกณฑ์
233174 ชาย ปุญญพฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 90.00 ผ่านเกณฑ์
233192 หญิง ปวริญญา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/4 90.00 ผ่านเกณฑ์
233263 หญิง อนนัตญา ดอนบอสโกวิทยา ป.3/6 90.00 ผ่านเกณฑ์
163008 หญิง บุณยานุช ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 125.00 เหรียญทอง
163010 หญิง วรรณรดา ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 124.00 เหรียญทอง
163047 หญิง นารีพิทกัษ์ ถนอมศรีศึกษา ป.3/2 110.00 เหรียญเงิน
163001 ชาย ชยัรัตน์ ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 109.00 เหรียญเงิน
163011 หญิง ณฏัฐณิชา ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 109.00 เหรียญเงิน
163018 หญิง กชกร ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 108.00 เหรียญเงิน
163072 หญิง ศิศิรา ถนอมศรีศึกษา ป.3/3 106.00 เหรียญเงิน
163019 หญิง ญนนัทพร ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 105.00 เหรียญเงิน
163057 หญิง ณ ภทัร ถนอมศรีศึกษา ป.3/2 105.00 เหรียญเงิน
163006 ชาย ธีรวีร์ ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 103.00 ผ่านเกณฑ์
163013 ชาย บรบท ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 103.00 ผ่านเกณฑ์
163040 ชาย ขตัติพงศ์ ถนอมศรีศึกษา ป.3/2 103.00 ผ่านเกณฑ์
163075 หญิง ฐิติชญา ถนอมศรีศึกษา ป.3/3 103.00 ผ่านเกณฑ์
163003 ชาย คุณากร ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 101.00 ผ่านเกณฑ์
163073 หญิง พิมลนาฎ ถนอมศรีศึกษา ป.3/3 101.00 ผ่านเกณฑ์
163032 หญิง เตชินี ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 100.00 ผ่านเกณฑ์
163058 หญิง พิชามญช์ ถนอมศรีศึกษา ป.3/2 100.00 ผ่านเกณฑ์
163005 ชาย พรพิพฒัน์ ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 99.00 ผ่านเกณฑ์
163007 ชาย ธนกร ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 98.00 ผ่านเกณฑ์
163014 ชาย พชร ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 98.00 ผ่านเกณฑ์
163036 ชาย ภูดิศกุล ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 97.00 ผ่านเกณฑ์
163074 หญิง เขมจิรา ถนอมศรีศึกษา ป.3/3 97.00 ผ่านเกณฑ์
163030 หญิง ธมลวรรณ ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 96.00 ผ่านเกณฑ์
163015 ชาย ธีรภทัร ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 94.00 ผ่านเกณฑ์



163016 ชาย ณฐัวฒัน์ ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 94.00 ผ่านเกณฑ์
163028 หญิง อรปภา ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 94.00 ผ่านเกณฑ์
163082 หญิง กลัยกร ถนอมศรีศึกษา ป.3/3 94.00 ผ่านเกณฑ์
163056 หญิง วาริศา ถนอมศรีศึกษา ป.3/2 93.00 ผ่านเกณฑ์
163059 หญิง ภทัรวดี ถนอมศรีศึกษา ป.3/2 93.00 ผ่านเกณฑ์
163009 หญิง วรรณิดา ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 92.00 ผ่านเกณฑ์
163027 หญิง นฤมล ถนอมศรีศึกษา ป.3/1 92.00 ผ่านเกณฑ์
163081 ชาย จีรภทัร ถนอมศรีศึกษา ป.3/3 92.00 ผ่านเกณฑ์
163084 หญิง นนัทพ์นิตา ถนอมศรีศึกษา ป.3/3 92.00 ผ่านเกณฑ์
163065 ชาย ปุลวชัร ถนอมศรีศึกษา ป.3/3 91.00 ผ่านเกณฑ์
163041 ชาย รฐนนท์ ถนอมศรีศึกษา ป.3/2 90.00 ผ่านเกณฑ์
153081 หญิง  นชัชา   ประมูลทรัพย์ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 139.00 เหรียญทอง
153099 ชาย  อภินทัธ์   ทองค าตอน เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 135.00 เหรียญทอง
153097 หญิง  พชัรีพร   ขาววงษ์ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 125.00 เหรียญทอง
153078 ชาย  วรภทัร   ทองขาว เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 124.00 เหรียญทอง
153090 หญิง  รัตน์ติมา   บุษพงค์ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 122.00 เหรียญทอง
153089 หญิง  มนสัชา   หษม์ณี เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 119.00 เหรียญเงิน
153030 หญิง  ภคพร    ค  าภาทู เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/1 117.00 เหรียญเงิน
153088 หญิง  ฐิติกาญจน์   ทองศรี เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 117.00 เหรียญเงิน
153095 หญิง  พิชฌาวรรณ   ลาดกระโทกเทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 116.00 เหรียญเงิน
153093 หญิง  อรัญญา   เช้ือสุข เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 114.00 เหรียญเงิน
153094 หญิง  วิธิดา   จนัทะเลิศ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 111.00 เหรียญเงิน
153087 หญิง  กมลลกัษณ์   เห็มธร เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 108.00 เหรียญเงิน
153092 หญิง  สุภาพร   คณะคุณ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 107.00 เหรียญเงิน
153083 หญิง  ศิโรรัตน์   มวลสุข เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 104.00 ผ่านเกณฑ์
153101 หญิง  วิภาวี   บุญปลูก เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 104.00 ผ่านเกณฑ์
153045 หญิง  สุนารี   สาจนัทร์ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/2 103.00 ผ่านเกณฑ์
153066 หญิง  นวพรรษ   โพธ์ิศรีเจริญ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/2 103.00 ผ่านเกณฑ์
153070 ชาย  สิรภทัร   พฤกษามาตย์ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 98.00 ผ่านเกณฑ์
153104 หญิง  นทัธมน  เท่ียงตรง เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 94.00 ผ่านเกณฑ์
153103 หญิง  พนิตนนัท ์  สิงห์ชาลี เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 93.00 ผ่านเกณฑ์
153038 ชาย  ฐานพฒัน์  บุตรดี เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/2 91.00 ผ่านเกณฑ์
153098 หญิง  อลิตา   วงคค์  าเหลา เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 91.00 ผ่านเกณฑ์
153080 หญิง  กนกกาญจน์   แนนดี เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 90.00 ผ่านเกณฑ์



153096 หญิง  พิชญาภา   จนัทร์กอง เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.3/3 90.00 ผ่านเกณฑ์
213008 เด็กชาย ชนินทร นวลนอ้ยพิทยา ป.3/1 108.00 เหรียญเงิน
213020 เด็กหญิง ณฐัธิญา นวลนอ้ยพิทยา ป.3/1 102.00 ผ่านเกณฑ์
213004 เด็กชาย ศุภฤกษ์ นวลนอ้ยพิทยา ป.3/1 101.00 ผ่านเกณฑ์
23053 ชาย จิระภทัร       โนนสมบูรณ์ ป.3/2 117.00 เหรียญเงิน
23061 หญิง ลพสัรดา    โนนสมบูรณ์ ป.3/2 104.00 ผ่านเกณฑ์
43001 ชาย นทัธพงศ์ มนตรีศึกษา ป.3/1 110.00 เหรียญเงิน

133057 หญิง พฒัน์นรี มานะศึกษา ป.3/3 137.00 เหรียญทอง
133009 หญิง ปวนัพสัตร์ มานะศึกษา ป.3/2 130.00 เหรียญทอง
133045 หญิง ชญานิศ มานะศึกษา ป.3/3 129.00 เหรียญทอง
133006 ชาย ณฐัพล มานะศึกษา ป.3/2 127.00 เหรียญทอง
133037 ชาย กฤติน มานะศึกษา ป.3/2 123.00 เหรียญทอง
133041 หญิง อชิรญาณ์ มานะศึกษา ป.3/3 111.00 เหรียญเงิน
133043 ชาย มาร์วินทร์ มานะศึกษา ป.3/3 110.00 เหรียญเงิน
133064 ชาย จิรัฏฐ์ มานะศึกษา ป.3/3 107.00 เหรียญเงิน
133031 ชาย ณฐักิตติคุณ มานะศึกษา ป.3/2 103.00 ผ่านเกณฑ์
133035 ชาย ชนกนัต์ มานะศึกษา ป.3/2 103.00 ผ่านเกณฑ์
133017 ชาย ญาณวิชญ์ มานะศึกษา ป.3/2 100.00 ผ่านเกณฑ์
133054 หญิง ศตพร มานะศึกษา ป.3/3 97.00 ผ่านเกณฑ์
133014 หญิง ทกัษิณา มานะศึกษา ป.3/2 95.00 ผ่านเกณฑ์
133061 ชาย ธรรมธร มานะศึกษา ป.3/3 95.00 ผ่านเกณฑ์
133066 หญิง นริญตรา มานะศึกษา ป.3/3 93.00 ผ่านเกณฑ์
133053 ชาย ภูผา มานะศึกษา ป.3/3 92.00 ผ่านเกณฑ์
133060 ชาย ปณิธาน มานะศึกษา ป.3/3 91.00 ผ่านเกณฑ์
33008 หญิง จิรัชยา มารียพิ์ทกัษ์ ป.3/1 121.00 เหรียญทอง
33015 ชาย ธนพนธ์ มารียพิ์ทกัษ์ ป.3/1 117.00 เหรียญเงิน
33021 หญิง พิชมญช์ มารียพิ์ทกัษ์ ป.3/1 100.00 ผ่านเกณฑ์
33019 ชาย นราวิชญ์ มารียพิ์ทกัษ์ ป.3/1 98.00 ผ่านเกณฑ์
33028 หญิง สาริศา มารียพิ์ทกัษ์ ป.3/1 97.00 ผ่านเกณฑ์
33024 หญิง ปานิสรา มารียพิ์ทกัษ์ ป.3/1 95.00 ผ่านเกณฑ์
33004 หญิง อทิตยา มารียพิ์ทกัษ์ ป.3/1 92.00 ผ่านเกณฑ์
33020 ชาย นพรัตน์ มารียพิ์ทกัษ์ ป.3/1 90.00 ผ่านเกณฑ์

283069 หญิง ณฐมน ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.3/2 117.00 เหรียญเงิน
283010 หญิง อาทิตยา ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.3/1 109.00 เหรียญเงิน



283057 ชาย วชิรวิชญ์ ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.3/2 100.00 ผ่านเกณฑ์
283066 ชาย นพฐักรณ์ ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.3/2 95.00 ผ่านเกณฑ์
283055 หญิง พิมพวิ์มล ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.3/2 93.00 ผ่านเกณฑ์
283072 หญิง สิริณฏัฐ์ ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.3/2 92.00 ผ่านเกณฑ์
13017 หญิง ชนกานต์ วนัทามารีอา ป.3/1 94.00 ผ่านเกณฑ์
13016 หญิง ภทัราภา วนัทามารีอา ป.3/1 92.00 ผ่านเกณฑ์
13036 ชาย  ภูผา วนัทามารีอา ป.3/2 92.00 ผ่านเกณฑ์

243081 ชาย พงศภคั วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.3/3 114.00 เหรียญเงิน
243006 ชาย ยศกร วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.3/1 106.00 เหรียญเงิน
243033 ชาย ฎีรวิชญ์ วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.3/1 102.00 ผ่านเกณฑ์
243102 ชาย นนัทิพฒัน์ วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.3/3 102.00 ผ่านเกณฑ์
243004 ชาย เจตดิลก วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.3/1 97.00 ผ่านเกณฑ์
243020 หญิง ภทัรวดี วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.3/1 97.00 ผ่านเกณฑ์
243003 หญิง ไอริษา วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.3/1 92.00 ผ่านเกณฑ์
243005 หญิง ธีรตา วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.3/1 92.00 ผ่านเกณฑ์
243068 หญิง ปวีณ์ธิดา วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.3/2 90.00 ผ่านเกณฑ์
273074 หญิง อรนิชาภา ศรีอรุโณทยั ป.3/4 132.00 เหรียญทอง
273063 หญิง นทัธมน ศรีอรุโณทยั ป.3/3 130.00 เหรียญทอง
273055 หญิง วราสร ศรีอรุโณทยั ป.3/2 126.00 เหรียญทอง
273044 ชาย พิสิษฐ์ ศรีอรุโณทยั ป.3/1 125.00 เหรียญทอง
273065 ชาย อธิศ ศรีอรุโณทยั ป.3/3 125.00 เหรียญทอง
273053 หญิง สุพิชชญา ศรีอรุโณทยั ป.3/2 123.00 เหรียญทอง
273043 ชาย กรภทัร  ศรีอรุโณทยั ป.3/1 119.00 เหรียญเงิน
273048 หญิง พชัรมยั ศรีอรุโณทยั ป.3/1 115.00 เหรียญเงิน
273080 ชาย กฤติพงศ์ ศรีอรุโณทยั ป.3/4 114.00 เหรียญเงิน
273046 ชาย พงศภคั ศรีอรุโณทยั ป.3/1 108.00 เหรียญเงิน
273056 หญิง ฐิติรัตน์ ศรีอรุโณทยั ป.3/2 108.00 เหรียญเงิน
273066 หญิง ณชัชา ศรีอรุโณทยั ป.3/3 108.00 เหรียญเงิน
273068 ชาย ชรัณ ศรีอรุโณทยั ป.3/3 108.00 เหรียญเงิน
273049 ชาย สุวิจกัขณ์ ศรีอรุโณทยั ป.3/1 105.00 เหรียญเงิน
273050 ชาย ศฤงคาร ศรีอรุโณทยั ป.3/1 105.00 เหรียญเงิน
273058 หญิง กรณิสา ศรีอรุโณทยั ป.3/2 103.00 ผ่านเกณฑ์
273078 หญิง ณชัชา ศรีอรุโณทยั ป.3/4 103.00 ผ่านเกณฑ์
273045 หญิง นนัทน์ภสั ศรีอรุโณทยั ป.3/1 101.00 ผ่านเกณฑ์



273060 ชาย ศรัณยพงศ์ ศรีอรุโณทยั ป.3/2 100.00 ผ่านเกณฑ์
273082 หญิง ศิรประภา ศรีอรุโณทยั ป.3/4 100.00 ผ่านเกณฑ์
273067 หญิง จิรัชญา ศรีอรุโณทยั ป.3/3 99.00 ผ่านเกณฑ์
273077 หญิง กลัทฐิ์กา ศรีอรุโณทยั ป.3/4 99.00 ผ่านเกณฑ์
273064 หญิง ทกัษพร ศรีอรุโณทยั ป.3/3 97.00 ผ่านเกณฑ์
273071 ชาย วีรภทัร ศรีอรุโณทยั ป.3/3 97.00 ผ่านเกณฑ์
273076 ชาย ภกัด์ิภูมิ ศรีอรุโณทยั ป.3/4 97.00 ผ่านเกณฑ์
273029 หญิง ธวลัรัตน์ ศรีอรุโณทยั ป.2/2 96.00 ผ่านเกณฑ์
273047 ชาย พงศพศั ศรีอรุโณทยั ป.3/1 96.00 ผ่านเกณฑ์
273062 ชาย ธนภทัร ศรีอรุโณทยั ป.3/2 95.00 ผ่านเกณฑ์
273059 หญิง ดรัลพร ศรีอรุโณทยั ป.3/2 94.00 ผ่านเกณฑ์
273054 หญิง อิณฐิภากร ศรีอรุโณทยั ป.3/2 93.00 ผ่านเกณฑ์
273069 หญิง ณฐัณิชา ศรีอรุโณทยั ป.3/3 92.00 ผ่านเกณฑ์
273028 หญิง รักษิตา ศรีอรุโณทยั ป.2/2 91.00 ผ่านเกณฑ์
273079 หญิง ทรรศนีย์ ศรีอรุโณทยั ป.3/4 91.00 ผ่านเกณฑ์
123012 ชาย ธาวิน สารสิทธ์ิ ป.3/1 123.00 เหรียญทอง
123005 ชาย ธนวฒัน์ สารสิทธ์ิ ป.3/1 117.00 เหรียญเงิน
123054 ชาย พงศพ์ล สารสิทธ์ิ ป.3/2 117.00 เหรียญเงิน
123044 ชาย วชิรวิชญ์ สารสิทธ์ิ ป.3/2 108.00 เหรียญเงิน
123031 ชาย ธนภทัร สารสิทธ์ิ ป.3/1 107.00 เหรียญเงิน
123056 ชาย ภครพล สารสิทธ์ิ ป.3/2 105.00 เหรียญเงิน
123040 ชาย บริราช สารสิทธ์ิ ป.3/2 99.00 ผ่านเกณฑ์
123055 ชาย อโณทยั สารสิทธ์ิ ป.3/2 99.00 ผ่านเกณฑ์
123017 ชาย ยสินทร สารสิทธ์ิ ป.3/1 97.00 ผ่านเกณฑ์
123049 ชาย ชชัชยัพล สารสิทธ์ิ ป.3/2 97.00 ผ่านเกณฑ์
123051 ชาย อุกกฤษฏ์ สารสิทธ์ิ ป.3/2 96.00 ผ่านเกณฑ์
123047 ชาย จิรายุ สารสิทธ์ิ ป.3/2 95.00 ผ่านเกณฑ์
123036 ชาย ปวีณ์กร สารสิทธ์ิ ป.3/2 93.00 ผ่านเกณฑ์
123064 ชาย ทศพล สารสิทธ์ิ ป.3/2 92.00 ผ่านเกณฑ์
123046 ชาย ปฏิภาณ สารสิทธ์ิ ป.3/2 91.00 ผ่านเกณฑ์
123041 ชาย ชนกานต์ สารสิทธ์ิ ป.3/2 90.00 ผ่านเกณฑ์

193026 หญิง สุภาวดี    อนุบาลพิกุลทิพย์ ป.3/1 94.00 ผ่านเกณฑ์
83002 ชาย ปัณณพฒัน์ อรุณวิทยา ป.3/4 114.00 เหรียญเงิน
83016 หญิง ภูมิภทัร์ศยา อรุณวิทยา ป.3/4 112.00 เหรียญเงิน



83014 หญิง ญาณินทร อรุณวิทยา ป.3/4 109.00 เหรียญเงิน
83017 หญิง ขวญัชนก อรุณวิทยา ป.3/4 109.00 เหรียญเงิน
83012 หญิง นาตาชา อรุณวิทยา ป.3/4 100.00 ผ่านเกณฑ์


