
รหัสเข้าระบบ เพศ ช่ือแสดงในระบบ โรงเรียน ห้อง

คะแนนรวม
(200 คะแนน) ผ่านเกณฑ6์0%

56086 ชาย  วรายทุธ เจริญวิทยา ป.6/3 167.00 เหรียญทอง
56097 หญิง  พชัราภรณ์ เจริญวิทยา ป.6/3 166.00 เหรียญทอง
56117 ชาย  วศิน เจริญวิทยา ป.6/3 158.00 เหรียญเงิน
56081 หญิง  พร้อมพกัตร์ เจริญวิทยา ป.6/3 156.00 เหรียญเงิน
56113 ชาย  ธนธรณ์ เจริญวิทยา ป.6/3 156.00 เหรียญเงิน
56095 ชาย  วนัฉตัร เจริญวิทยา ป.6/3 155.00 เหรียญเงิน
56083 หญิง  ธนภรณ์ เจริญวิทยา ป.6/3 152.00 เหรียญเงิน
56115 หญิง ณฏัฐ์ปรียา เจริญวิทยา ป.6/3 152.00 เหรียญเงิน
56101 ชาย  กนกพล เจริญวิทยา ป.6/3 148.00 เหรียญเงิน
56096 ชาย  ณฐัวฒัน์ เจริญวิทยา ป.6/3 146.00 เหรียญเงิน
56106 หญิง  โสภิตนภา เจริญวิทยา ป.6/3 146.00 เหรียญเงิน
56088 หญิง  พิชญธิดา เจริญวิทยา ป.6/3 145.00 เหรียญเงิน
56090 ชาย  วรเมท เจริญวิทยา ป.6/3 145.00 เหรียญเงิน
56104 ชาย  ชยากร เจริญวิทยา ป.6/3 144.00 เหรียญเงิน
56093 หญิง  ณิชาภทัร เจริญวิทยา ป.6/3 141.00 เหรียญเงิน
56105 หญิง  กญัญาณฐั เจริญวิทยา ป.6/3 141.00 เหรียญเงิน
56087 ชาย  คเณศ เจริญวิทยา ป.6/3 140.00 เหรียญเงิน
56116 หญิง  ศิริวลี เจริญวิทยา ป.6/3 140.00 เหรียญเงิน
56011 ชาย  ธีรวิทย์ เจริญวิทยา ป.6/1 138.00 ผ่านเกณฑ์
56111 ชาย  ณฐัพงศ์ เจริญวิทยา ป.6/3 137.00 ผ่านเกณฑ์
56084 หญิง  เพชรพนัธิตรา เจริญวิทยา ป.6/3 136.00 ผ่านเกณฑ์
56103 หญิง  พชัราพรรณ เจริญวิทยา ป.6/3 136.00 ผ่านเกณฑ์
56112 หญิง  ธิติมา เจริญวิทยา ป.6/3 136.00 ผ่านเกณฑ์
56114 หญิง  ศิรภสัสร เจริญวิทยา ป.6/3 136.00 ผ่านเกณฑ์
56098 ชาย  เทพฤทธ์ิ เจริญวิทยา ป.6/3 135.00 ผ่านเกณฑ์
56082 หญิง  โศภิษฐ์ เจริญวิทยา ป.6/3 134.00 ผ่านเกณฑ์
56089 ชาย  ศุภวิชญ์ เจริญวิทยา ป.6/3 134.00 ผ่านเกณฑ์
56091 ชาย ธนาธิป เจริญวิทยา ป.6/3 133.00 ผ่านเกณฑ์
56107 หญิง  จนัทกานต์ เจริญวิทยา ป.6/3 130.00 ผ่านเกณฑ์
56001 หญิง  พิมพล์ภสั เจริญวิทยา ป.6/1 129.00 ผ่านเกณฑ์
56102 หญิง  อารียา เจริญวิทยา ป.6/3 129.00 ผ่านเกณฑ์
56008 หญิง  อมรนิภา เจริญวิทยา ป.6/1 128.00 ผ่านเกณฑ์



56035 หญิง  พิมพณ์ดา เจริญวิทยา ป.6/1 128.00 ผ่านเกณฑ์
56109 ชาย  กานต์ เจริญวิทยา ป.6/3 128.00 ผ่านเกณฑ์
56092 ชาย  กอ้งกิดากานต์ เจริญวิทยา ป.6/3 127.00 ผ่านเกณฑ์
56025 ชาย  เจษฎาบดินทร์ เจริญวิทยา ป.6/1 126.00 ผ่านเกณฑ์
56108 ชาย  พงศกร เจริญวิทยา ป.6/3 126.00 ผ่านเกณฑ์
56004 ชาย  ธนโชติ เจริญวิทยา ป.6/1 125.00 ผ่านเกณฑ์
56079 ชาย  ธนกฤต เจริญวิทยา ป.6/3 125.00 ผ่านเกณฑ์
56006 ชาย  พีรวิชญ์ เจริญวิทยา ป.6/1 123.00 ผ่านเกณฑ์
56110 ชาย  พิทวสั เจริญวิทยา ป.6/3 123.00 ผ่านเกณฑ์
56038 หญิง  ปัทมาภรณ์ เจริญวิทยา ป.6/1 122.00 ผ่านเกณฑ์
56080 หญิง  จิตรลดา เจริญวิทยา ป.6/3 122.00 ผ่านเกณฑ์
56085 หญิง  ศุภิสรา เจริญวิทยา ป.6/3 122.00 ผ่านเกณฑ์
96056 หญิง กุลนิภา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 184.00 เหรียญทอง
96025 หญิง วิลาสินี เซนตเ์มร่ี ป.6/1 183.00 เหรียญทอง
96016 หญิง ณภทัร์ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 176.00 เหรียญทอง
96019 หญิง ณภทัรธมนต์ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 176.00 เหรียญทอง
96026 หญิง พาณิภคั เซนตเ์มร่ี ป.6/1 173.00 เหรียญทอง
96033 หญิง โยษิตา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 173.00 เหรียญทอง
96003 หญิง พรวิรุณ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 172.00 เหรียญทอง
96005 หญิง เก็จปรีชญาณ์ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 172.00 เหรียญทอง
96030 หญิง ณชัชา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 171.00 เหรียญทอง
96006 หญิง พิชชาอร เซนตเ์มร่ี ป.6/1 170.00 เหรียญทอง
96034 หญิง ชนญัพร เซนตเ์มร่ี ป.6/1 170.00 เหรียญทอง
96046 หญิง สุชญา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 170.00 เหรียญทอง
96062 หญิง จิรัชญา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 170.00 เหรียญทอง
96011 หญิง กญัจนพร เซนตเ์มร่ี ป.6/1 169.00 เหรียญทอง
96051 หญิง ณิชา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 168.00 เหรียญทอง
96017 หญิง พาสิริ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 167.00 เหรียญทอง
96068 หญิง ปวิมล เซนตเ์มร่ี ป.6/2 167.00 เหรียญทอง
96002 หญิง ณฐันิชา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 164.00 เหรียญทอง
96029 หญิง อจัฉรานนัท์ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 164.00 เหรียญทอง
96027 หญิง พิชญาภา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 163.00 เหรียญทอง
96043 หญิง สุภาวดี เซนตเ์มร่ี ป.6/1 163.00 เหรียญทอง
96047 หญิง กีรัตยา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 163.00 เหรียญทอง



96004 หญิง ปุญชรัศม์ิ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 162.00 เหรียญทอง
96013 หญิง สุนิสาธินี เซนตเ์มร่ี ป.6/1 161.00 เหรียญทอง
96061 หญิง ชุติกาญจน์ เซนตเ์มร่ี ป.6/2 161.00 เหรียญทอง
96007 หญิง มนสิชา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 160.00 เหรียญทอง
96038 หญิง กิติญาภรณ์ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 160.00 เหรียญทอง
96070 หญิง สโรชา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 160.00 เหรียญทอง
96014 หญิง ญาณิศา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 159.00 เหรียญเงิน
96067 หญิง วริศรา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 159.00 เหรียญเงิน
96048 หญิง อมรรัตน์ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 158.00 เหรียญเงิน
96012 หญิง พิมพพ์ดัชา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 157.00 เหรียญเงิน
96031 หญิง สุมนา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 156.00 เหรียญเงิน
96032 หญิง นฐัฐยา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 156.00 เหรียญเงิน
96052 หญิง ชนนิกานต์ เซนตเ์มร่ี ป.6/2 155.00 เหรียญเงิน
96053 หญิง ศิริอร เซนตเ์มร่ี ป.6/2 155.00 เหรียญเงิน
96069 หญิง น ้าพระทยั เซนตเ์มร่ี ป.6/2 155.00 เหรียญเงิน
96078 หญิง ศิรินารถ เซนตเ์มร่ี ป.6/2 155.00 เหรียญเงิน
96022 หญิง กญัญาพชัร เซนตเ์มร่ี ป.6/1 154.00 เหรียญเงิน
96057 หญิง ปิยาภรณ์ เซนตเ์มร่ี ป.6/2 154.00 เหรียญเงิน
96066 หญิง ทิพยต์ะวนั เซนตเ์มร่ี ป.6/2 154.00 เหรียญเงิน
96079 หญิง ศุภิสรา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 154.00 เหรียญเงิน
96082 หญิง ปราณปรียา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 154.00 เหรียญเงิน
96088 หญิง ณชัชา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 154.00 เหรียญเงิน
96008 หญิง ภรภทัร เซนตเ์มร่ี ป.6/1 153.00 เหรียญเงิน
96021 หญิง ศรินรัตน์ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 153.00 เหรียญเงิน
96060 หญิง กฤติมา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 153.00 เหรียญเงิน
96059 หญิง นิตยธิ์ดา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 152.00 เหรียญเงิน
96010 หญิง ณฐัณิชา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 151.00 เหรียญเงิน
96058 หญิง กชพร เซนตเ์มร่ี ป.6/2 151.00 เหรียญเงิน
96063 หญิง สุพิชญา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 151.00 เหรียญเงิน
96015 หญิง จิตตานนัท์ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 150.00 เหรียญเงิน
96020 หญิง กิตต์ิธญัญา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 150.00 เหรียญเงิน
96065 หญิง ชลธิชา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 150.00 เหรียญเงิน
96028 หญิง เจริญรัตน์ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 149.00 เหรียญเงิน
96036 หญิง ณฏัฐณิชาดา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 148.00 เหรียญเงิน



96050 หญิง ณฐัณิชา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 148.00 เหรียญเงิน
96024 หญิง แพทรียา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 147.00 เหรียญเงิน
96035 หญิง ธมกร เซนตเ์มร่ี ป.6/1 147.00 เหรียญเงิน
96042 หญิง มีนารัตน์ เซนตเ์มร่ี ป.6/1 145.00 เหรียญเงิน
96073 หญิง ชาลิสา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 145.00 เหรียญเงิน
96054 หญิง พรนบัพนั เซนตเ์มร่ี ป.6/2 144.00 เหรียญเงิน
96018 หญิง มินทธิ์ตา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 143.00 เหรียญเงิน
96071 หญิง ซอนญ่า โดโรธีย์ เซนตเ์มร่ี ป.6/2 143.00 เหรียญเงิน
96080 หญิง ศศิกาญจน์ เซนตเ์มร่ี ป.6/2 143.00 เหรียญเงิน
96093 หญิง จิตภินนัท์ เซนตเ์มร่ี ป.6/2 142.00 เหรียญเงิน
96001 หญิง สิริกร เซนตเ์มร่ี ป.6/1 141.00 เหรียญเงิน
96041 หญิง พิริยา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 141.00 เหรียญเงิน
96023 หญิง บุณยนุช เซนตเ์มร่ี ป.6/1 140.00 เหรียญเงิน
96044 หญิง ธญัธิตา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 139.00 ผ่านเกณฑ์
96055 หญิง ฌณัไชด์ เซนตเ์มร่ี ป.6/2 139.00 ผ่านเกณฑ์
96087 หญิง ปพิชญาดา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 139.00 ผ่านเกณฑ์
96040 หญิง ปริษา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 138.00 ผ่านเกณฑ์
96081 หญิง จุฬาลกัษณ์ เซนตเ์มร่ี ป.6/2 138.00 ผ่านเกณฑ์
96086 หญิง ณฐัชยา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 138.00 ผ่านเกณฑ์
96083 หญิง ขวญัชนก เซนตเ์มร่ี ป.6/2 137.00 ผ่านเกณฑ์
96072 หญิง ธญัธิตา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 135.00 ผ่านเกณฑ์
96075 หญิง ณฐักฤตา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 135.00 ผ่านเกณฑ์
96077 หญิง นภสัฐสรณ์ เซนตเ์มร่ี ป.6/2 134.00 ผ่านเกณฑ์
96045 หญิง พิมพน์ภสั เซนตเ์มร่ี ป.6/1 130.00 ผ่านเกณฑ์
96049 หญิง ศิรดา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 129.00 ผ่านเกณฑ์
96009 หญิง อรนิภา เซนตเ์มร่ี ป.6/1 128.00 ผ่านเกณฑ์
96074 หญิง สิรินดา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 124.00 ผ่านเกณฑ์
96076 หญิง สุนิสา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 124.00 ผ่านเกณฑ์
96090 หญิง พิสชานาฏ เซนตเ์มร่ี ป.6/2 123.00 ผ่านเกณฑ์
96039 หญิง กญัญณฐั เซนตเ์มร่ี ป.6/1 122.00 ผ่านเกณฑ์
96064 หญิง นครียา เซนตเ์มร่ี ป.6/2 120.00 ผ่านเกณฑ์

186235 หญิง โยษิตา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/2 167.00 เหรียญทอง
186236 หญิง อารียา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/2 160.00 เหรียญทอง
186233 หญิง ศวรรยา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/2 159.00 เหรียญเงิน



186157 หญิง จรีภรณ์ เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.5/3 145.00 เหรียญเงิน
186240 หญิง ศุภรัตน์ เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/2 145.00 เหรียญเงิน
186242 หญิง ปลายฟ้า เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/2 136.00 ผ่านเกณฑ์
186108 หญิง ณภทัร เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.5/1 132.00 ผ่านเกณฑ์
186217 หญิง วิรัญญา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/1 131.00 ผ่านเกณฑ์
186220 หญิง นวิยา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/1 131.00 ผ่านเกณฑ์
186163 หญิง ชาลิสา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.5/3 130.00 ผ่านเกณฑ์
186200 หญิง รินลดา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/1 128.00 ผ่านเกณฑ์
186213 ชาย สุรพรชยั เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/1 128.00 ผ่านเกณฑ์
186258 หญิง ศุภนิดา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/2 128.00 ผ่านเกณฑ์
186121 หญิง กาญจนาณฐั เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.5/1 124.00 ผ่านเกณฑ์
186159 หญิง อนนัตญา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.5/3 124.00 ผ่านเกณฑ์
186245 ชาย วิสิษฎ์ เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/2 124.00 ผ่านเกณฑ์
186169 หญิง ดรุโณทยั เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.5/3 123.00 ผ่านเกณฑ์
186255 ชาย เกริกฤทธ์ิ เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/2 123.00 ผ่านเกณฑ์
186128 หญิง อจัฉริยา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.5/1 122.00 ผ่านเกณฑ์
186168 ชาย รัฐทฬัห์ เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.5/3 120.00 ผ่านเกณฑ์
186210 หญิง อภิญญา เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/1 120.00 ผ่านเกณฑ์
186218 หญิง มนสันนัท์ เซนตย์อแซฟกุฉินารายณ์ ป.6/1 120.00 ผ่านเกณฑ์
106141 หญิง วริศรา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 167.00 เหรียญทอง
106148 ชาย เมธาพฒัน์ เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 157.00 เหรียญเงิน
106003 หญิง จิตรลดา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 156.00 เหรียญเงิน
106008 หญิง ฟาตูมาตา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 155.00 เหรียญเงิน
106120 หญิง อภิชญา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 153.00 เหรียญเงิน
106122 หญิง อญัญะสิริ เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 152.00 เหรียญเงิน
106015 หญิง พิมพช์นก เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 143.00 เหรียญเงิน
106156 หญิง นนัธ์หทยั เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 143.00 เหรียญเงิน
106009 หญิง อติกานต์ เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 139.00 ผ่านเกณฑ์
106031 หญิง เบญญาภา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 139.00 ผ่านเกณฑ์
106129 ชาย วชิรวิชญ์ เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 137.00 ผ่านเกณฑ์
106117 หญิง วลัทิญา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/3 136.00 ผ่านเกณฑ์
106001 ชาย พิชญุตม์ เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 135.00 ผ่านเกณฑ์
106154 หญิง สุพิชชา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 135.00 ผ่านเกณฑ์
106021 หญิง ขวญัพิชชา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 133.00 ผ่านเกณฑ์



106029 หญิง อจัฉริยา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 133.00 ผ่านเกณฑ์
106137 หญิง ณฐัมน เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 132.00 ผ่านเกณฑ์
106146 หญิง ณฐัวดี เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 132.00 ผ่านเกณฑ์
106134 หญิง วริญศิญาช์ เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 131.00 ผ่านเกณฑ์
106139 ชาย พานทอง เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 130.00 ผ่านเกณฑ์
106121 หญิง ปภาดา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 129.00 ผ่านเกณฑ์
106025 ชาย นนัทไชย เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 127.00 ผ่านเกณฑ์
106030 หญิง ปาณิศา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 126.00 ผ่านเกณฑ์
106010 หญิง ธมลวรรณ เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 125.00 ผ่านเกณฑ์
106136 ชาย ภูมิน์รพี เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 125.00 ผ่านเกณฑ์
106069 ชาย สัตยา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/2 124.00 ผ่านเกณฑ์
106128 ชาย ประวิชย์ เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 123.00 ผ่านเกณฑ์
106002 หญิง วรรณรัตน์ เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 122.00 ผ่านเกณฑ์
106142 หญิง ชนิศวรา เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 122.00 ผ่านเกณฑ์
106023 ชาย ธนานนทิพฒัน์ เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/1 120.00 ผ่านเกณฑ์
106131 ชาย สิทธาเทพ เซนตย์อแซฟสกลนคร ป.6/4 120.00 ผ่านเกณฑ์

76034 หญิง ณิชกานต ์สาระรักษ์ ดรุณศึกษา ป.6/1 163.00 เหรียญทอง

76047 หญิง  รัติญาพร ปลอดใจดี ดรุณศึกษา ป.6/1 155.00 เหรียญเงิน

76031 หญิง ณิชาภทัร ศรีพิทกัษ์ ดรุณศึกษา ป.6/1 153.00 เหรียญเงิน

76038 ชาย ศกัรินทร์ ลือชาการ ดรุณศึกษา ป.6/1 152.00 เหรียญเงิน

76040 หญิง กญัญาณฐั์ วฒันสุข ดรุณศึกษา ป.6/1 149.00 เหรียญเงิน

76033 หญิง นงนภสั ศรีภูมราช ดรุณศึกษา ป.6/1 147.00 เหรียญเงิน

76055 หญิง ชนญัชิดา พนูพิพฒัน์ ดรุณศึกษา ป.6/1 144.00 เหรียญเงิน

76064 หญิง พรนภสั มณีโชติ ดรุณศึกษา ป.6/1 143.00 เหรียญเงิน

76067 หญิง ธารารัตน์ คงแกว้ ดรุณศึกษา ป.6/1 141.00 เหรียญเงิน

76062 หญิง ศิริรัตน์ ธานีรัตน์ ดรุณศึกษา ป.6/1 139.00 ผ่านเกณฑ์

76024 หญิง จิณห์นิภา สิงขะระ ดรุณศึกษา ป.5/4 133.00 ผ่านเกณฑ์

76057 หญิง จิรนนัท ์สีงาม ดรุณศึกษา ป.6/1 133.00 ผ่านเกณฑ์

76025 หญิง ณฐัวดี ศรีวารินทร์ ดรุณศึกษา ป.5/4 132.00 ผ่านเกณฑ์

76029 ชาย ปฏิภทัร พรหมวิหาร ดรุณศึกษา ป.6/1 131.00 ผ่านเกณฑ์

76035 หญิง ปุญญิศา เชาวนะ ดรุณศึกษา ป.6/1 131.00 ผ่านเกณฑ์

76042 หญิง ณชัชา เพชรอนนัต์ ดรุณศึกษา ป.6/1 131.00 ผ่านเกณฑ์

76060 หญิง ธญัรดา ขนานทอง ดรุณศึกษา ป.6/1 131.00 ผ่านเกณฑ์

76043 หญิง อรชพร อมรวานิชย์ ดรุณศึกษา ป.6/1 130.00 ผ่านเกณฑ์



76063 หญิง อรวรรณ จุลเรือง ดรุณศึกษา ป.6/1 130.00 ผ่านเกณฑ์

76028 หญิง ธมลวรรณ รัฐจกัร ดรุณศึกษา ป.6/1 127.00 ผ่านเกณฑ์

76052 ชาย อนุพงษ ์ทองนุ่น ดรุณศึกษา ป.6/1 127.00 ผ่านเกณฑ์

76006 หญิง ภทัรมน ศิริญาติ ดรุณศึกษา ป.4/1 125.00 ผ่านเกณฑ์

76039 ชาย พงษล์กัษณ์ ประสงคสุ์ข ดรุณศึกษา ป.6/1 125.00 ผ่านเกณฑ์

76018 ชาย อริยธ์ชั กณัห์อุไร ดรุณศึกษา ป.5/1 124.00 ผ่านเกณฑ์

76061 หญิง  ยทุธิดา หงษท์อง ดรุณศึกษา ป.6/1 123.00 ผ่านเกณฑ์

76037 ชาย กิตติศกัด์ิ ชนะกาญจน์ ดรุณศึกษา ป.6/1 122.00 ผ่านเกณฑ์

76045 ชาย ภควตั เดชสุรางค์ ดรุณศึกษา ป.6/1 122.00 ผ่านเกณฑ์

76072 หญิง วรกานต ์วงับุญคง ดรุณศึกษา ป.6/2 122.00 ผ่านเกณฑ์

76049 หญิง วรัชพร รอดสีเสน ดรุณศึกษา ป.6/1 121.00 ผ่านเกณฑ์

76058 หญิง พิมลรัตน์ ใจตรง ดรุณศึกษา ป.6/1 121.00 ผ่านเกณฑ์

76015 หญิง หทยัภทัร ธิปกกลุลนนัท์ ดรุณศึกษา ป.4/4 120.00 ผ่านเกณฑ์

76046 หญิง ณฎัฐิกา เพช็รทอง ดรุณศึกษา ป.6/1 120.00 ผ่านเกณฑ์

76059 ชาย ณฐัวฒิุ นวลประจกัร์ ดรุณศึกษา ป.6/1 120.00 ผ่านเกณฑ์

76074 ชาย ธนพล วงษศ์รีปาน ดรุณศึกษา ป.6/3 120.00 ผ่านเกณฑ์
66009 ชาย พีรพล ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 144.00 เหรียญเงิน
66001 ชาย คุณานนท์ ดรุณศึกษา 2 ป.4/1 143.00 เหรียญเงิน
66023 หญิง ณฏัฐณิชา ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 142.00 เหรียญเงิน
66030 ชาย พสิษฐ์ ดรุณศึกษา 2 ป.6/2 141.00 เหรียญเงิน
66007 หญิง ณฐัพร ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 138.00 ผ่านเกณฑ์
66010 หญิง ศุภานนั ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 137.00 ผ่านเกณฑ์
66011 หญิง ธนพร ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 135.00 ผ่านเกณฑ์
66016 หญิง จุติมา ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 135.00 ผ่านเกณฑ์
66006 หญิง ณฏัฐณิชา ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 133.00 ผ่านเกณฑ์
66020 หญิง อจัจิมา ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 133.00 ผ่านเกณฑ์
66012 ชาย สุรเดช ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 131.00 ผ่านเกณฑ์
66024 หญิง ธนัยพร ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 130.00 ผ่านเกณฑ์
66026 หญิง ชมพนุูช ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 129.00 ผ่านเกณฑ์
66025 หญิง องัคว์รา ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 128.00 ผ่านเกณฑ์
66027 หญิง จิตติพิสุทธ์ิ ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 128.00 ผ่านเกณฑ์
66013 หญิง ปิยวรรณ ดรุณศึกษา 2 ป.6/1 127.00 ผ่านเกณฑ์
66002 ชาย วชัรินทร์ ดรุณศึกษา 2 ป.5/1 126.00 ผ่านเกณฑ์
66031 หญิง ชนิสรา ดรุณศึกษา 2 ป.6/2 126.00 ผ่านเกณฑ์



66005 หญิง ดารารัตน์ ดรุณศึกษา 2 ป.5/2 125.00 ผ่านเกณฑ์
66003 หญิง ภิญญาวดี ดรุณศึกษา 2 ป.5/1 123.00 ผ่านเกณฑ์

236014 ชาย อนุตร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/1 180.00 เหรียญทอง
236255 ชาย อโยธยา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 179.00 เหรียญทอง
236061 ชาย ทิวตัถ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 175.00 เหรียญทอง
236187 ชาย ปิยะพิพฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 174.00 เหรียญทอง
236271 ชาย รัชชานนท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 171.00 เหรียญทอง
236232 ชาย ภีมพล ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 170.00 เหรียญทอง
236130 ชาย กอ้งภพ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 168.00 เหรียญทอง
236244 ชาย นนัทภพ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 168.00 เหรียญทอง
236249 ชาย ปพนวฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 168.00 เหรียญทอง
236194 หญิง ปารณีย์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 167.00 เหรียญทอง
236163 ชาย ศุภกร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 166.00 เหรียญทอง
236114 หญิง กนัติชา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 165.00 เหรียญทอง
236151 ชาย ภูมิรักษ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 165.00 เหรียญทอง
236192 ชาย ณชันนัท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 163.00 เหรียญทอง
236264 ชาย ภิญญู ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 163.00 เหรียญทอง
236076 ชาย ณฐพล ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 162.00 เหรียญทอง
236200 ชาย กนัตพิชญ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 161.00 เหรียญทอง
236203 ชาย นฐพล ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 161.00 เหรียญทอง
236214 หญิง วาริษา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 161.00 เหรียญทอง
236231 ชาย ชานนท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 161.00 เหรียญทอง
236207 หญิง อารีญา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 160.00 เหรียญทอง
236209 หญิง โยษิตา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 160.00 เหรียญทอง
236215 ชาย พิสิษฐ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 160.00 เหรียญทอง
236238 ชาย กิตติพนัธ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 160.00 เหรียญทอง
236243 หญิง สิรินนัท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 160.00 เหรียญทอง
236211 ชาย ธนภูมิ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 159.00 เหรียญเงิน
236224 ชาย พีรวิชญ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 159.00 เหรียญเงิน
236175 หญิง ณุกานดา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 158.00 เหรียญเงิน
236198 ชาย นิพทัธ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 158.00 เหรียญเงิน
236053 หญิง กลัยา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 156.00 เหรียญเงิน
236143 ชาย ณฐัชานนท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 156.00 เหรียญเงิน
236253 ชาย ศุภกร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 156.00 เหรียญเงิน



236261 หญิง ชญานิษฐ์ภคั ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 156.00 เหรียญเงิน
236051 หญิง นภสร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 154.00 เหรียญเงิน
236098 หญิง แพรชมพู ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 154.00 เหรียญเงิน
236052 หญิง ญาณกิตต์ิ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 153.00 เหรียญเงิน
236070 ชาย ธิติวฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 153.00 เหรียญเงิน
236132 หญิง จิตตานนัท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 153.00 เหรียญเงิน
236176 ชาย มาร์คุส อลงกรณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 153.00 เหรียญเงิน
236201 หญิง มินทิรา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 153.00 เหรียญเงิน
236235 หญิง ยศสุดา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 153.00 เหรียญเงิน
236236 ชาย จกัรภพ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 153.00 เหรียญเงิน
236197 หญิง ปัทมพร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 152.00 เหรียญเงิน
236234 หญิง ณฎัฐวริญท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 152.00 เหรียญเงิน
236252 หญิง อญัชิสา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 152.00 เหรียญเงิน
236254 ชาย นพณฐั ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 152.00 เหรียญเงิน
236247 ชาย ปภินวิทย์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 151.00 เหรียญเงิน
236258 หญิง บุญยานุช ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 151.00 เหรียญเงิน
236083 หญิง ภณัฑิรา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 150.00 เหรียญเงิน
236184 ชาย ปิยภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 150.00 เหรียญเงิน
236257 ชาย ณฏัฐ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 150.00 เหรียญเงิน
236265 หญิง ณิชภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 150.00 เหรียญเงิน
236120 หญิง ชญัญานุช ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 149.00 เหรียญเงิน
236100 ชาย ปณชยั ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 148.00 เหรียญเงิน
236212 ชาย พิชญพงษ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 148.00 เหรียญเงิน
236216 ชาย ธนกฤต ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 148.00 เหรียญเงิน
236147 ชาย ธนตัถ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 147.00 เหรียญเงิน
236193 หญิง ภูชิตา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 147.00 เหรียญเงิน
236079 หญิง ภทัรนิษฐ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 146.00 เหรียญเงิน
236084 ชาย ปารณฐั ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 146.00 เหรียญเงิน
236105 หญิง สุพิชชา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 146.00 เหรียญเงิน
236217 ชาย ทินภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 146.00 เหรียญเงิน
236242 หญิง ปิยะวลัย์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 146.00 เหรียญเงิน
236118 หญิง มนสันนัท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 145.00 เหรียญเงิน
236245 ชาย ปฐวี ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 145.00 เหรียญเงิน
236063 หญิง ณฐัพร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 144.00 เหรียญเงิน



236071 หญิง สุชญัญา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 144.00 เหรียญเงิน
236135 หญิง ปทุมมาศ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 144.00 เหรียญเงิน
236195 หญิง ณหทยั ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 144.00 เหรียญเงิน
236066 ชาย กิตติธรา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 143.00 เหรียญเงิน
236145 หญิง กลัยรักษ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 142.00 เหรียญเงิน
236177 ชาย ณภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 142.00 เหรียญเงิน
236206 ชาย ศุภานน ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 142.00 เหรียญเงิน
236208 ชาย นพสิทธ์ิ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 142.00 เหรียญเงิน
236196 หญิง พิมพช์นก ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 141.00 เหรียญเงิน
236225 ชาย ชนุดม ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 141.00 เหรียญเงิน
236227 หญิง ชญัญานิษฐ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 141.00 เหรียญเงิน
236260 หญิง รวิสรา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 141.00 เหรียญเงิน
236067 ชาย ชวลิต ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 140.00 เหรียญเงิน
236191 ชาย สรุจ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 140.00 เหรียญเงิน
236250 ชาย ตุนท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 140.00 เหรียญเงิน
236054 ชาย พรเทพ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 139.00 ผ่านเกณฑ์
236205 หญิง ณฐภคั ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 139.00 ผ่านเกณฑ์
236222 หญิง ภชัราพร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 139.00 ผ่านเกณฑ์
236226 ชาย โจซียา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 139.00 ผ่านเกณฑ์
236060 ชาย ภาณุพงษ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 138.00 ผ่านเกณฑ์
236009 ชาย กฤตชัญ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/1 137.00 ผ่านเกณฑ์
236219 ชาย วฤทธิ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 137.00 ผ่านเกณฑ์
236237 หญิง ศลิษา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 137.00 ผ่านเกณฑ์
236266 ชาย ปวริศร์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 137.00 ผ่านเกณฑ์
236272 ชาย ณฐันนท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 137.00 ผ่านเกณฑ์
236109 หญิง เบญจวรรณ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 136.00 ผ่านเกณฑ์
236213 ชาย ธีรภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 136.00 ผ่านเกณฑ์
236221 หญิง ธญัญลกัษณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 136.00 ผ่านเกณฑ์
236241 ชาย ปรมะ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 136.00 ผ่านเกณฑ์
236259 หญิง กานตศ์ศิน ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 136.00 ผ่านเกณฑ์
236059 หญิง ปัญญาพร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 135.00 ผ่านเกณฑ์
236269 หญิง กนกนิภา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 135.00 ผ่านเกณฑ์
236178 ชาย สุทิวสั ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 134.00 ผ่านเกณฑ์
236189 ชาย รัชชานนท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 134.00 ผ่านเกณฑ์



236210 หญิง ปุณณภา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 134.00 ผ่านเกณฑ์
236246 หญิง ธนภรณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 134.00 ผ่านเกณฑ์
236030 ชาย กริณท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/1 133.00 ผ่านเกณฑ์
236078 หญิง นจัภคั ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 133.00 ผ่านเกณฑ์
236110 ชาย บุญญาลงกรณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 133.00 ผ่านเกณฑ์
236138 ชาย ทศพล ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 133.00 ผ่านเกณฑ์
236134 หญิง ธนิสร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 132.00 ผ่านเกณฑ์
236136 ชาย พีรพงษ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 132.00 ผ่านเกณฑ์
236162 ชาย ฑีฆรัชต์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 132.00 ผ่านเกณฑ์
236239 หญิง สิริญญา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 132.00 ผ่านเกณฑ์
236267 หญิง เอลล่า เบญญาภา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 132.00 ผ่านเกณฑ์
236112 หญิง ณภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 131.00 ผ่านเกณฑ์
236117 ชาย ศุภากร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 131.00 ผ่านเกณฑ์
236119 ชาย พีรวฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 131.00 ผ่านเกณฑ์
236022 ชาย ธนกฤต ดอนบอสโกวิทยา ป.6/1 130.00 ผ่านเกณฑ์
236115 ชาย พทุธญา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 130.00 ผ่านเกณฑ์
236218 ชาย ณฐัวฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 130.00 ผ่านเกณฑ์
236082 ชาย ธนภทัร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 129.00 ผ่านเกณฑ์
236274 ชาย ภูมิพฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 129.00 ผ่านเกณฑ์
236072 ชาย คณาธิป ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 128.00 ผ่านเกณฑ์
236088 หญิง จุฑาทิพ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 128.00 ผ่านเกณฑ์
236223 หญิง กนกลกัษณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 128.00 ผ่านเกณฑ์
236031 ชาย อดิษฐา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/1 127.00 ผ่านเกณฑ์
236158 หญิง กนัติชา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 127.00 ผ่านเกณฑ์
236202 หญิง พรายพรรณ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 127.00 ผ่านเกณฑ์
236248 หญิง ธญัรัศม์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 127.00 ผ่านเกณฑ์
236094 ชาย พงศพ์ล ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 126.00 ผ่านเกณฑ์
236157 หญิง จิณณพตั ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 126.00 ผ่านเกณฑ์
236204 ชาย ธนาเทพ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 126.00 ผ่านเกณฑ์
236263 ชาย ดนยัพชัร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 126.00 ผ่านเกณฑ์
236273 หญิง รุ่งนภา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 126.00 ผ่านเกณฑ์
236113 ชาย พรลภสั ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 125.00 ผ่านเกณฑ์
236179 ชาย ณวฒันา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 125.00 ผ่านเกณฑ์
236262 หญิง พลอยใส ดอนบอสโกวิทยา ป.6/6 125.00 ผ่านเกณฑ์



236089 หญิง ถลชันนัท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 124.00 ผ่านเกณฑ์
236137 ชาย ภูตะวนั ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 124.00 ผ่านเกณฑ์
236057 ชาย ณชัพล ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 123.00 ผ่านเกณฑ์
236131 หญิง ญาณิศา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 123.00 ผ่านเกณฑ์
236181 หญิง ธนัยภรณ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 123.00 ผ่านเกณฑ์
236016 หญิง วรดา ดอนบอสโกวิทยา ป.6/1 122.00 ผ่านเกณฑ์
236032 ชาย รัชชานนท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/1 121.00 ผ่านเกณฑ์
236068 ชาย กิตติภพ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 121.00 ผ่านเกณฑ์
236069 ชาย กิตติพิชญ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 121.00 ผ่านเกณฑ์
236129 ชาย ภูริณฐั ดอนบอสโกวิทยา ป.6/3 121.00 ผ่านเกณฑ์
236171 หญิง วณชัพร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 121.00 ผ่านเกณฑ์
236062 ชาย เกษมพนัธุ์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/2 120.00 ผ่านเกณฑ์
236167 หญิง ภทัรพร ดอนบอสโกวิทยา ป.6/4 120.00 ผ่านเกณฑ์
236229 ชาย ภคนนท์ ดอนบอสโกวิทยา ป.6/5 120.00 ผ่านเกณฑ์
166015 ชาย พชัรพล ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 159.00 เหรียญเงิน
166008 หญิง นภทัร ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 158.00 เหรียญเงิน
166019 ชาย อคัรชยั ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 158.00 เหรียญเงิน
166006 หญิง ศศิภา ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 156.00 เหรียญเงิน
166036 หญิง ชญานิศ ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 154.00 เหรียญเงิน
166038 ชาย ธีร์ธนตัถ์ ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 147.00 เหรียญเงิน
166030 ชาย ธชัธรรม ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 142.00 เหรียญเงิน
166066 หญิง พชัริดา ถนอมศรีศึกษา ป.6/2 141.00 เหรียญเงิน
166013 หญิง ฉนัทิพย์ ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 140.00 เหรียญเงิน
166012 หญิง ณฐัรัตน์ ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 138.00 ผ่านเกณฑ์
166029 หญิง วรัมพร ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 137.00 ผ่านเกณฑ์
166074 หญิง นูรฮนั ถนอมศรีศึกษา ป.6/2 137.00 ผ่านเกณฑ์
166070 ชาย ธชัชยั ถนอมศรีศึกษา ป.6/2 136.00 ผ่านเกณฑ์
166001 ชาย ธนภณ ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 135.00 ผ่านเกณฑ์
166081 หญิง ธราพร ถนอมศรีศึกษา ป.6/2 132.00 ผ่านเกณฑ์
166033 หญิง ณฐันนัท์ ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 131.00 ผ่านเกณฑ์
166060 หญิง วนัวิสาข์ ถนอมศรีศึกษา ป.6/2 131.00 ผ่านเกณฑ์
166082 ชาย จกัรกฤษณ์ ถนอมศรีศึกษา ป.6/2 131.00 ผ่านเกณฑ์
166039 ชาย ณฏัฐวี ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 130.00 ผ่านเกณฑ์
166084 หญิง ไอยลิน ถนอมศรีศึกษา ป.6/2 130.00 ผ่านเกณฑ์



166010 หญิง เณศรา ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 127.00 ผ่านเกณฑ์
166011 หญิง นาตาชา ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 126.00 ผ่านเกณฑ์
166023 หญิง ธรธนัย์ ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 126.00 ผ่านเกณฑ์
166028 หญิง ณิชนนัทน์ ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 123.00 ผ่านเกณฑ์
166022 หญิง ญาณิศา ถนอมศรีศึกษา ป.6/1 120.00 ผ่านเกณฑ์
156061 ชาย  รชต   มาดาสิทธ์ิ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 164.00 เหรียญทอง
156062 หญิง  เกวลิน   หินจ าปา เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 153.00 เหรียญเงิน
156079 หญิง  สิริกญัญา   เงินยวด เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 153.00 เหรียญเงิน
156072 ชาย  สนธยา   หอมจนัทร์ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 148.00 เหรียญเงิน
156078 หญิง  วริษฐา   ประมงัคละตา เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 148.00 เหรียญเงิน
156066 หญิง  ปาริฉตัร   บุญพงศ์ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 147.00 เหรียญเงิน
156073 หญิง  จุฑาภรณ์   เดชบุญ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 141.00 เหรียญเงิน
156065 หญิง  จิรพร   ใจภพ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 136.00 ผ่านเกณฑ์
156019 หญิง  นริศรา   กุลมา เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 135.00 ผ่านเกณฑ์
156067 หญิง  ปุญญิศา   โคตรพรหม เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 133.00 ผ่านเกณฑ์
156071 ชาย  ศศกรณ์   สมบูรณ์ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 133.00 ผ่านเกณฑ์
156088 ชาย  ศรายทุธ   ก่ิงสุวรรณ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 133.00 ผ่านเกณฑ์
156081 ชาย  นิติภูมิ   แพงค าจนัทร์ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 132.00 ผ่านเกณฑ์
156068 หญิง  สุนิสา   บุญพงศษ์า เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 131.00 ผ่านเกณฑ์
156090 หญิง  ดลอกัษร   พรมเรือง เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 127.00 ผ่านเกณฑ์
156077 หญิง  วราภรณ์   หงษม์ณี เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 125.00 ผ่านเกณฑ์
156020 หญิง  ณฐัริกา   สาริวงษา เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 124.00 ผ่านเกณฑ์
156059 ชาย  นวพล   อยูค่ง เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 123.00 ผ่านเกณฑ์
156070 ชาย  เกรียงไกร   แก่นเมือง เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 122.00 ผ่านเกณฑ์
156063 หญิง  กมลธิดา   หลกับุญ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 121.00 ผ่านเกณฑ์
156003 หญิง  นภสันนัท ์  แสนทอง เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 120.00 ผ่านเกณฑ์
156060 ชาย  ภูริภทัร   เกตุอินทร์ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 120.00 ผ่านเกณฑ์
156086 หญิง  วริศรา   สมอาจ เทพพิทกัษพิ์ทยา ป.6/15 120.00 ผ่านเกณฑ์
216024 เดก็หญิง สุพิชญา นวลนอ้ยพิทยา ป.6/1 149.00 เหรียญเงิน
216002 เด็กชาย นรินทร์ นวลนอ้ยพิทยา ป.6/1 143.00 เหรียญเงิน
216001 เด็กชาย กษิเนติ นวลนอ้ยพิทยา ป.6/1 142.00 เหรียญเงิน
216011 เดก็หญิง จุรีรัตน์ นวลนอ้ยพิทยา ป.6/1 135.00 ผ่านเกณฑ์
216014 เดก็หญิง ธรนิศ นวลนอ้ยพิทยา ป.6/1 132.00 ผ่านเกณฑ์
216015 เดก็หญิง นริศรา นวลนอ้ยพิทยา ป.6/1 129.00 ผ่านเกณฑ์



216021 เดก็หญิง ภคัจิรา นวลนอ้ยพิทยา ป.6/1 127.00 ผ่านเกณฑ์
216008 เด็กชาย วีรภทัร นวลนอ้ยพิทยา ป.6/1 121.00 ผ่านเกณฑ์
26065 หญิง วิรัลรัตน์           โนนสมบูรณ์ ป.6/2 140.00 เหรียญเงิน
26019 หญิง วนัวิสาข ์    โนนสมบูรณ์ ป.6/1 134.00 ผ่านเกณฑ์
26032 หญิง สกลสุภานี                    โนนสมบูรณ์ ป.6/1 131.00 ผ่านเกณฑ์
26034 หญิง ปิยธิดา    โนนสมบูรณ์ ป.6/1 127.00 ผ่านเกณฑ์
26075 หญิง ศิริกลัยา              โนนสมบูรณ์ ป.6/2 124.00 ผ่านเกณฑ์
26062 หญิง มนตน์ภา        โนนสมบูรณ์ ป.6/2 121.00 ผ่านเกณฑ์

116024 หญิง ภูษิตา พระกุมารสุรินทร์ ป.6/1 168.00 เหรียญทอง
116026 หญิง  สุพิชญา พระกุมารสุรินทร์ ป.6/1 145.00 เหรียญเงิน
116006 ชาย นวพล พระกุมารสุรินทร์ ป.6/1 144.00 เหรียญเงิน
116030 หญิง  วรัญญา พระกุมารสุรินทร์ ป.6/1 140.00 เหรียญเงิน
116009 หญิง อจัฉราพร  พระกุมารสุรินทร์ ป.6/1 133.00 ผ่านเกณฑ์
116023 ชาย นาธาร พระกุมารสุรินทร์ ป.6/1 127.00 ผ่านเกณฑ์
116004 หญิง พิชชานนัท ์  พระกุมารสุรินทร์ ป.6/1 123.00 ผ่านเกณฑ์
116003 หญิง พรปวีณ์ พระกุมารสุรินทร์ ป.6/1 122.00 ผ่านเกณฑ์
116017 หญิง  วนัเพญ็ พระกุมารสุรินทร์ ป.6/1 121.00 ผ่านเกณฑ์
46047 ชาย สกนธ์ มนตรีศึกษา ป.6/2 150.00 เหรียญเงิน
46048 หญิง พิมมาดา มนตรีศึกษา ป.6/2 148.00 เหรียญเงิน
46042 หญิง อาทิตยา มนตรีศึกษา ป.6/2 144.00 เหรียญเงิน
46054 หญิง อารยา มนตรีศึกษา ป.6/2 133.00 ผ่านเกณฑ์
46010 หญิง นารีรัตน์ มนตรีศึกษา ป.6/1 128.00 ผ่านเกณฑ์
46023 ชาย พีรพล มนตรีศึกษา ป.6/1 128.00 ผ่านเกณฑ์
46002 หญิง กฤตพร มนตรีศึกษา ป.6/1 125.00 ผ่านเกณฑ์

136185 หญิง  ณนิจพิชญาป์ มานะศึกษา ป.6/3 156.00 เหรียญเงิน
136175 หญิง ชนิตา มานะศึกษา ป.6/3 150.00 เหรียญเงิน
136180 ชาย  วรดร มานะศึกษา ป.6/3 150.00 เหรียญเงิน
136159 ชาย ปภพ มานะศึกษา ป.6/2 142.00 เหรียญเงิน
136174 หญิง ธญัชนก มานะศึกษา ป.6/3 141.00 เหรียญเงิน
136153 ชาย  พนธกร มานะศึกษา ป.6/2 138.00 ผ่านเกณฑ์
136074 หญิง กชกร มานะศึกษา ป.5/2 132.00 ผ่านเกณฑ์
136181 หญิง  ฤทยัทิพย์ มานะศึกษา ป.6/3 130.00 ผ่านเกณฑ์
136188 หญิง  ศรัทธิยา มานะศึกษา ป.6/3 130.00 ผ่านเกณฑ์
36010 หญิง  สาริศา มารียพิ์ทกัษศึ์กษา ป.6/1 158.00 เหรียญเงิน



36005 ชาย  ลภสัรดา มารียพิ์ทกัษศึ์กษา ป.6/1 144.00 เหรียญเงิน
36018 หญิง  ปานทองทิพย์ มารียพิ์ทกัษศึ์กษา ป.6/1 142.00 เหรียญเงิน
36031 ชาย  ปฏิพน มารียพิ์ทกัษศึ์กษา ป.6/1 135.00 ผ่านเกณฑ์
36003 ชาย  กลา้ณรงค์ มารียพิ์ทกัษศึ์กษา ป.6/1 130.00 ผ่านเกณฑ์
36075 ชาย  สุภคม มารียพิ์ทกัษศึ์กษา ป.5/2 129.00 ผ่านเกณฑ์
36026 หญิง  ดุษฏี มารียพิ์ทกัษศึ์กษา ป.6/1 126.00 ผ่านเกณฑ์
36066 ชาย  กิตติภพ มารียพิ์ทกัษศึ์กษา ป.5/2 125.00 ผ่านเกณฑ์
36037 ชาย พฒุพงศ์ มารียพิ์ทกัษศึ์กษา ป.6/1 123.00 ผ่านเกณฑ์
36011 หญิง  องัคณาวรรณ มารียพิ์ทกัษศึ์กษา ป.6/1 122.00 ผ่านเกณฑ์

176011 หญิง ณฐัชนนัท์ มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 165.00 เหรียญทอง
176003 หญิง เปมิกา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 164.00 เหรียญทอง
176007 หญิง มนฏัยา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 163.00 เหรียญทอง
176028 หญิง สรชา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 161.00 เหรียญทอง
176002 หญิง ดุษรพี มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 160.00 เหรียญทอง
176025 หญิง พิชญช์าวดี มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 156.00 เหรียญเงิน
176004 หญิง อิสริยาภา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 154.00 เหรียญเงิน
176008 หญิง นนัทพ์ร มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 152.00 เหรียญเงิน
176024 หญิง นภสักร มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 150.00 เหรียญเงิน
176026 หญิง จุฑามาศ มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 149.00 เหรียญเงิน
176034 หญิง มินตรา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 149.00 เหรียญเงิน
176010 หญิง ชนนิกานต์ มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 146.00 เหรียญเงิน
176001 หญิง ปุณยนุช มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 145.00 เหรียญเงิน
176009 หญิง นฏกร มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 145.00 เหรียญเงิน
176013 หญิง ญาณิศา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 144.00 เหรียญเงิน
176027 หญิง ณชัชา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 144.00 เหรียญเงิน
176005 หญิง สุพิชชา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 142.00 เหรียญเงิน
176031 หญิง ณฏัฐณิชา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 134.00 ผ่านเกณฑ์
176036 หญิง วริษฐา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 133.00 ผ่านเกณฑ์
176015 หญิง นิชาภทัร มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 132.00 ผ่านเกณฑ์
176018 หญิง ณชัชา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 132.00 ผ่านเกณฑ์
176020 หญิง นภสัสรณ์ มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 130.00 ผ่านเกณฑ์
176029 หญิง พิมพพิ์ศา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 129.00 ผ่านเกณฑ์
176014 หญิง ชยาวรรณ มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 128.00 ผ่านเกณฑ์
176019 หญิง จิตรลดา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 128.00 ผ่านเกณฑ์



176021 หญิง ชวิศา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 128.00 ผ่านเกณฑ์
176006 หญิง ดลยา มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 125.00 ผ่านเกณฑ์
176035 หญิง วราภรณ์ มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 124.00 ผ่านเกณฑ์
176037 หญิง รัตนภรณ์ มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 124.00 ผ่านเกณฑ์
176022 หญิง จุฑาทิพ มารียอุ์ปถมัภ ์สามพราน ป.6/3 120.00 ผ่านเกณฑ์
286027 ชาย สุริยพงศ์ ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.6/1 164.00 เหรียญทอง
286008 ชาย พิชาภพ ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.6/1 157.00 เหรียญเงิน
286007 ชาย ธนกฤต ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.6/1 144.00 เหรียญเงิน
286039 ชาย สุรวิช ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.6/2 141.00 เหรียญเงิน
286038 หญิง นนัทิชา ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.6/2 137.00 ผ่านเกณฑ์
286031 หญิง พลาธิป ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.6/2 136.00 ผ่านเกณฑ์
286054 หญิง ญาตาวี ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.6/2 132.00 ผ่านเกณฑ์
286016 ชาย พีรพฒัน์ ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.6/1 121.00 ผ่านเกณฑ์
286005 หญิง อรปรียา ราษฏร์บ ารุงวิทย์ ป.6/1 120.00 ผ่านเกณฑ์
16003 ชาย  ธนนพ วนัทามารีอา ป.6/1 148.00 เหรียญเงิน
16001 ชาย วรกร วนัทามารีอา ป.6/1 137.00 ผ่านเกณฑ์
16027 หญิง  อิสรีย์ วนัทามารีอา ป.6/1 136.00 ผ่านเกณฑ์
16018 หญิง  สุชาดา วนัทามารีอา ป.6/1 123.00 ผ่านเกณฑ์

246047 ชาย สิรวิชญ์ วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.6/2 162.00 เหรียญทอง
246066 ชาย ภูวดล วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.6/2 137.00 ผ่านเกณฑ์
246031 ชาย พิสิษฐ์ วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.6/1 132.00 ผ่านเกณฑ์
246052 หญิง ฐานิดา วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.6/2 127.00 ผ่านเกณฑ์
246056 หญิง ณฐัณิชา วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.6/2 125.00 ผ่านเกณฑ์
246034 หญิง ฐิติพร วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.6/1 121.00 ผ่านเกณฑ์
246015 ชาย เมธสั วิสุทธิวงศ ์โพนสูง ป.6/1 120.00 ผ่านเกณฑ์
276096 ชาย สหรัฐ ศรีอรุโณทยั ป.6/2 164.00 เหรียญทอง
276111 หญิง พรนชัชา ศรีอรุโณทยั ป.6/3 162.00 เหรียญทอง
276126 หญิง ณฐักมล ศรีอรุโณทยั ป.6/4 159.00 เหรียญเงิน
276084 หญิง สุพิชญา ศรีอรุโณทยั ป.6/1 157.00 เหรียญเงิน
276128 หญิง เกวลิน ศรีอรุโณทยั ป.6/4 157.00 เหรียญเงิน
276081 หญิง มนสิชา ศรีอรุโณทยั ป.6/1 156.00 เหรียญเงิน
276130 หญิง ชนิสรา ศรีอรุโณทยั ป.6/4 156.00 เหรียญเงิน
276083 หญิง กญัชพร ศรีอรุโณทยั ป.6/1 155.00 เหรียญเงิน
276089 ชาย วฒันพล ศรีอรุโณทยั ป.6/1 155.00 เหรียญเงิน



276112 หญิง รดา ศรีอรุโณทยั ป.6/3 153.00 เหรียญเงิน
276127 หญิง บุรัสกร ศรีอรุโณทยั ป.6/4 152.00 เหรียญเงิน
276088 หญิง ปทิตตา ศรีอรุโณทยั ป.6/1 151.00 เหรียญเงิน
276085 หญิง พรรษชล ศรีอรุโณทยั ป.6/1 149.00 เหรียญเงิน
276129 หญิง สุรภา ศรีอรุโณทยั ป.6/4 148.00 เหรียญเงิน
276102 ชาย พชร ศรีอรุโณทยั ป.6/2 147.00 เหรียญเงิน
276100 ชาย ธนทตั ศรีอรุโณทยั ป.6/2 145.00 เหรียญเงิน
276101 หญิง กวินนา ศรีอรุโณทยั ป.6/2 143.00 เหรียญเงิน
276082 หญิง กญัชรส ศรีอรุโณทยั ป.6/1 142.00 เหรียญเงิน
276119 ชาย ปิติภทัร ศรีอรุโณทยั ป.6/3 141.00 เหรียญเงิน
276071 หญิง พิชญสิ์นี ศรีอรุโณทยั ป.5/4 139.00 ผ่านเกณฑ์
276103 หญิง ชลดา ซูเม ศรีอรุโณทยั ป.6/2 139.00 ผ่านเกณฑ์
276114 ชาย นรเศรษฐ ศรีอรุโณทยั ป.6/3 139.00 ผ่านเกณฑ์
276131 ชาย ธนยศ ศรีอรุโณทยั ป.6/4 139.00 ผ่านเกณฑ์
276136 หญิง กญัญาณฐั ศรีอรุโณทยั ป.6/4 139.00 ผ่านเกณฑ์
276133 หญิง เพชรไพลิน ศรีอรุโณทยั ป.6/4 138.00 ผ่านเกณฑ์
276116 หญิง ศรินธร ศรีอรุโณทยั ป.6/3 137.00 ผ่านเกณฑ์
276075 ชาย พชัร์ฐเอก ศรีอรุโณทยั ป.5/4 135.00 ผ่านเกณฑ์
276113 หญิง สลิลทิพย์ ศรีอรุโณทยั ป.6/3 135.00 ผ่านเกณฑ์
276052 หญิง อรรัมภา ศรีอรุโณทยั ป.5/2 134.00 ผ่านเกณฑ์
276091 หญิง บ าเพญ็ ศรีอรุโณทยั ป.6/1 134.00 ผ่านเกณฑ์
276092 ชาย นิธิกร ศรีอรุโณทยั ป.6/1 134.00 ผ่านเกณฑ์
276139 ชาย ฐิติศกัด์ิ ศรีอรุโณทยั ป.6/4 134.00 ผ่านเกณฑ์
276051 หญิง จิณฐัตา ศรีอรุโณทยั ป.5/2 133.00 ผ่านเกณฑ์
276125 หญิง ลลิตภทัร ศรีอรุโณทยั ป.6/3 132.00 ผ่านเกณฑ์
276061 หญิง กมลชนก ศรีอรุโณทยั ป.5/3 131.00 ผ่านเกณฑ์
276064 หญิง พรรณราย ศรีอรุโณทยั ป.5/3 131.00 ผ่านเกณฑ์
276090 ชาย เจตนิพิฐ ศรีอรุโณทยั ป.6/1 131.00 ผ่านเกณฑ์
276076 หญิง ขวญัจิรา ศรีอรุโณทยั ป.5/4 130.00 ผ่านเกณฑ์
276107 ชาย สุรพงษ์ ศรีอรุโณทยั ป.6/2 130.00 ผ่านเกณฑ์
276087 หญิง พรหมพร ศรีอรุโณทยั ป.6/1 129.00 ผ่านเกณฑ์
276105 หญิง ศศิวรรณ ศรีอรุโณทยั ป.6/2 129.00 ผ่านเกณฑ์
276115 หญิง อสัมา ศรีอรุโณทยั ป.6/3 129.00 ผ่านเกณฑ์
276121 ชาย ธนภทัร ศรีอรุโณทยั ป.6/3 129.00 ผ่านเกณฑ์



276123 หญิง พิชญาภา ศรีอรุโณทยั ป.6/3 129.00 ผ่านเกณฑ์
276124 ชาย จรัล ศรีอรุโณทยั ป.6/3 129.00 ผ่านเกณฑ์
276134 ชาย กรวิชญ์ ศรีอรุโณทยั ป.6/4 129.00 ผ่านเกณฑ์
276135 หญิง ณฐัธยาน์ ศรีอรุโณทยั ป.6/4 129.00 ผ่านเกณฑ์
276098 ชาย จารุวิทย์ ศรีอรุโณทยั ป.6/2 128.00 ผ่านเกณฑ์
276138 หญิง บงกช ศรีอรุโณทยั ป.6/4 128.00 ผ่านเกณฑ์
276063 หญิง พรปวีณ์ ศรีอรุโณทยั ป.5/3 125.00 ผ่านเกณฑ์
276122 หญิง ชนกนภา ศรีอรุโณทยั ป.6/3 125.00 ผ่านเกณฑ์
276095 ชาย ปุญณการ ศรีอรุโณทยั ป.6/1 124.00 ผ่านเกณฑ์
276077 หญิง นนัทน์ภสั ศรีอรุโณทยั ป.5/4 123.00 ผ่านเกณฑ์
276062 หญิง อารยา ศรีอรุโณทยั ป.5/3 122.00 ผ่านเกณฑ์
276086 หญิง อภิษฏา ศรีอรุโณทยั ป.6/1 122.00 ผ่านเกณฑ์
276074 หญิง ฑิฆมัพร ศรีอรุโณทยั ป.5/4 120.00 ผ่านเกณฑ์
276110 หญิง ชิดชนก ศรีอรุโณทยั ป.6/2 120.00 ผ่านเกณฑ์
126009 ชาย ธรากร สารสิทธ์ิพิทยาลยั ป.6/1 165.00 เหรียญทอง
126022 ชาย ชวกร สารสิทธ์ิพิทยาลยั ป.6/1 146.00 เหรียญเงิน
126032 ชาย วฒิุภทัร สารสิทธ์ิพิทยาลยั ป.6/1 146.00 เหรียญเงิน
126024 ชาย ณฐัพงศ์ สารสิทธ์ิพิทยาลยั ป.6/1 139.00 ผ่านเกณฑ์
126102 ชาย ปวริศร์ สารสิทธ์ิพิทยาลยั ป.6/4 128.00 ผ่านเกณฑ์
126028 ชาย นุกูล สารสิทธ์ิพิทยาลยั ป.6/1 120.00 ผ่านเกณฑ์
126108 ชาย ภูริน สารสิทธ์ิพิทยาลยั ป.6/4 120.00 ผ่านเกณฑ์
196069 หญิง สุกญัญา อนุบาลพิกุลทิพย์ ป.6/1 123.00 ผ่านเกณฑ์
86154 หญิง ญิญณญา อรุณวิทยา ป.6/4 158.00 เหรียญเงิน
86155 หญิง พรหมพร อรุณวิทยา ป.6/4 158.00 เหรียญเงิน
86162 หญิง หทยัภทัร อรุณวิทยา ป.6/4 156.00 เหรียญเงิน
86103 ชาย กฤติกร อรุณวิทยา ป.6/3 150.00 เหรียญเงิน
86026 หญิง กนกพิชญ์ อรุณวิทยา ป.6/1 146.00 เหรียญเงิน
86046 หญิง ภูริชญา อรุณวิทยา ป.6/1 141.00 เหรียญเงิน
86161 หญิง ณิชกานต์ อรุณวิทยา ป.6/4 141.00 เหรียญเงิน
86088 หญิง ธรรศริน อรุณวิทยา ป.6/2 136.00 ผ่านเกณฑ์
86104 ชาย ปุณณ์กนัต์ อรุณวิทยา ป.6/3 134.00 ผ่านเกณฑ์
86160 หญิง ศรัณยพ์ร อรุณวิทยา ป.6/4 134.00 ผ่านเกณฑ์
86007 ชาย นพรุจ อรุณวิทยา ป.6/1 132.00 ผ่านเกณฑ์
86073 ชาย กนก อรุณวิทยา ป.6/2 132.00 ผ่านเกณฑ์



86084 หญิง จิรัชญา อรุณวิทยา ป.6/2 132.00 ผ่านเกณฑ์
86079 หญิง พิชามญชุ์ อรุณวิทยา ป.6/2 130.00 ผ่านเกณฑ์
86121 หญิง สตกมล อรุณวิทยา ป.6/3 129.00 ผ่านเกณฑ์
86128 หญิง ชนฎัดาพร อรุณวิทยา ป.6/3 128.00 ผ่านเกณฑ์
86051 หญิง ฟารีดา อรุณวิทยา ป.6/1 127.00 ผ่านเกณฑ์
86140 หญิง รุ่งทิวา อรุณวิทยา ป.6/3 127.00 ผ่านเกณฑ์
86023 หญิง อุษา อรุณวิทยา ป.6/1 125.00 ผ่านเกณฑ์
86024 หญิง ภูริชญา อรุณวิทยา ป.6/1 124.00 ผ่านเกณฑ์
86033 หญิง เขมจิรา อรุณวิทยา ป.6/1 124.00 ผ่านเกณฑ์
86095 หญิง ญาณิศา อรุณวิทยา ป.6/2 123.00 ผ่านเกณฑ์
86062 ชาย ธนกฤต อรุณวิทยา ป.6/2 122.00 ผ่านเกณฑ์
86039 หญิง ณกมล อรุณวิทยา ป.6/1 121.00 ผ่านเกณฑ์
86153 หญิง อภิชญา อรุณวิทยา ป.6/4 120.00 ผ่านเกณฑ์


