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904599 เด็กชายณรัก  ศักด์ิศรีบวร แสงทองวิทยา 56 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
901015 เด็กหญิงชัญญพัชร์ เอ็งอุทัยวัฒน์ ดอนบอสโกวิทยา 56 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
904424 เด็กหญิงปาริชา  สิงห์กัญญา แสงทองวิทยา 55 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
904600 เด็กชายธนกฤต  ร่มพฤกษ์ แสงทองวิทยา 55 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
904401 เด็กชายพีรดนย์    แซ่จึง แสงทองวิทยา 54 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904566 เด็กชายสรวิชญ์  พัฒนพิบูล แสงทองวิทยา 53 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904614 เด็กชายศุภกฤต  ดิสระพงค์ แสงทองวิทยา 53 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904408 เด็กชายสุวภัทร   ส ารวจเบญจกุล แสงทองวิทยา 52 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904419 เด็กหญิงณัฐชา เหม่ฬิหวาง  ศิริโชติ แสงทองวิทยา 52 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904423 เด็กหญิงปุณณิศา  ลีลาวรเศรษฐ์ แสงทองวิทยา 52 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904447 เด็กชายปุญญะ  ศรีสังค์ แสงทองวิทยา 52 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904563 เด็กชายธนวัตน์  ตันวัฒนะ แสงทองวิทยา 52 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904622 นางสาวภูริชญา  หวัดเพ็ชร แสงทองวิทยา 52 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904192 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิธพรชัยกุล แสงทองวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904398 เด็กชายณัฐกร   ชูก าเนิด แสงทองวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904410 เด็กชายคณิสร   อินทรัตน์ แสงทองวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904430 เด็กหญิงติณณา  ธรรมรักษา แสงทองวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904431 เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต แสงทองวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904545 เด็กชายภัทรชัย  ศาสตรานุรักษ์ แสงทองวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904577 เด็กชายอันน์  อรชุน แสงทองวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904609 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ทุ่งปรือ แสงทองวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904618 นางสาวภคมน  เสรีก าธร แสงทองวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904620 นางสาวสนิฎา  กล่ันฤทธ์ิ แสงทองวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904621 นางสาวทยิดา  นุชทรวง แสงทองวิทยา 51 เกียรติบัตรเหรียญทอง
903064 เด็กหญิงปฏิมาพร สัตย์ซ่ือ เซนต์เมร่ี 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
903083 นางสาวจิณณ์ณณัช ไพสิริภาส เซนต์เมร่ี 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904283 เด็กชายอชิระ  พินัยกุล แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904394 เด็กชายจิรทีปต์   พฤกษ์ภัทรพงศ์ แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904395 เด็กชายชัยดิฐ    ล่ิมกาญจนโชติ แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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904405 เด็กชายศรัณยพงศ์   จ าเริญนุสิต แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904411 เด็กชายติณณภพ   พรหมสิน แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904417 เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์ แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904418 เด็กหญิงปฏิญาภรณ์  ใสบริสุทธ์ิ แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904425 เด็กหญิงกษมา  ศิริลัภยานนท์ แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904426 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์ แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904427 เด็กหญิงเฟมีดา  กัลยา แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904432 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ภิรมย์รักษ์ แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904460 เด็กชายอภิวัจน์  บุญญสุวรรณ แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904466 เด็กชายวงศกร  วงษ์อนุชิตเมธา แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904528 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  แซ่ย่อง แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904576 เด็กชายเศรษฐบุตร  หริรักษาพิทักษ์ แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904617 นางสาวสิริกร  อภิวันทนากร แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904623 นางสาวเปมิกา  ณ ระนอง แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904625 นางสาวสุขุมาล  ศรีใหม่ แสงทองวิทยา 50 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904396 เด็กชายชุติเทพ   สิรินทรโสภณ แสงทองวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904416 เด็กชายฐานวุฒิ  เศรษฐวรพันธ์ุ แสงทองวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904420 เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี แสงทองวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904421 เด็กหญิงณภัทร  ปล้องแก้ว แสงทองวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904422 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์ แสงทองวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904428 เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ แสงทองวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904429 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหลืองประกฤติ แสงทองวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904467 เด็กชายชยพล  โชติวานิช แสงทองวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904611 เด็กชายติณณภัชน์  ศรีเพ็ง แสงทองวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904616 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ซ้ายขวัญ แสงทองวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904627 นางสาวพาขวัญ  บุญประกายแก้ว แสงทองวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง
905097 นางสาวอารยา สมานทรัพย์ ธิดาแม่พระ 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904197 เด็กชายปพนศักด์ิ  สุขเสรีทรัพย์ แสงทองวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904298 เด็กชายภูมินทร์   นาคฤทธ์ิ แสงทองวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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904341 เด็กชายกรวิชญ์   พูลสุข แสงทองวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904397 เด็กชายณัชพัฒน์   ล้ีไพโรจน์กุล แสงทองวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904404 เด็กชายวริทธ์ิ   ส่งศรี แสงทองวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904406 เด็กชายศุภณัฐ   บุญช่วย แสงทองวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904412 เด็กชายแทนบุญ   สมันตรัฐ แสงทองวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904414 เด็กชายชยธร   อนันตวรางกูล  แสงทองวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904546 เด็กชายภัคธร  ไชยพลวัต แสงทองวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904568 เด็กชายภาคิน  ก่อกิตติพงศ์ แสงทองวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904605 เด็กชายวรภพ  สิรินทรโสภณ แสงทองวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
905086 เด็กชายดลธรรม คงประชุม ธิดาแม่พระ 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
901011 เด็กหญิงรัตนาพร ล้ิมชัยพฤกษ์ ดอนบอสโกวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง
904121 เด็กชายณัฐนันท์  เจนยงศักด์ิ แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904182 เด็กชายกศิเดช  วิสัยชนม์ แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904195 เด็กชายภูรินท์  คุ่มเค่ียม แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904216 เด็กหญิงภัคธดา  พิธาวราธร แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904231 เด็กชายไชยวัฒน์  สงค์ศักด์ิสกุล แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904287 เด็กชายธีรภาพ  พรหมณี แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904362 เด็กชายสุรพงษ์   บุญสม แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904393 เด็กชายกันต์ศักด์ิ   มูสโกภาศ แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904399 เด็กชายธนากร   ทองประสม แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904403 เด็กชายรัชพล   นันทกาญจน์ แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904409 เด็กชายสิรวิชญ์   กาญจนคีรีธ ารง  แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904413 เด็กชายปัณณวัชน์  วงษ์ชนะ แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904433 เด็กชายณตวัน  สาครินทร์ แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904470 เด็กชายพรหมพิริยะ  ล าเจียกสุวรรณ แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904559 เด็กชายพสิษฐ์  วราภิสิทธ์ิ แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904582 เด็กชายนิธิพัฒน์  เพชรพิมล แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904608 เด็กชายณภัทร  กูลณรงค์ แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905096 เด็กหญิงเปมิกา อดิเทพสถิต ธิดาแม่พระ 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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905098 นางสาวสราสินี ปิยะรัตน์ ธิดาแม่พระ 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905099 เด็กหญิงณัฐนันท์ เฉลิมวงศ์ ธิดาแม่พระ 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905113 นางสาววรญา หม่ืนไธสง ธิดาแม่พระ 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
907129 เด็กหญิงกัญญานัฏ  ภมรสูต หัวหินวิทยาลัย 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
901005 เด็กชายชีวธันย์ มหาปัญญาวงศ์ ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
903028 เด็กหญิงพิชญาภา งามเหลา เซนต์เมร่ี 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
903068 เด็กหญิงลลิตา วรรณิกาสกุล เซนต์เมร่ี 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
903087 นางสาวสุธิมา ภูผายาง เซนต์เมร่ี 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904185 เด็กชายกีฬภัทร  ขุนเพ็ชร แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904226 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์  ลาภณรงค์ชัย แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904246 เด็กชายรพี  พิชญ์ธาดาพร แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904301 เด็กชายคมชาญ   สุวัชรชัยติวงศ์ แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904364 เด็กชายกนกพล     แก้วใสสี แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904400 เด็กชายปภาวิชญ์   เนตินาถสุนทร แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904448 เด็กชายณัฏฐ์เอก  ยืนยงสกุล แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904503 เด็กชายธีรไนย  นุ่นด า แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904518 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญประสม แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904556 เด็กชายนิปุณ  สมบัติกุลธนะ แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904562 เด็กชายจอมทรัพย์  สุวรรณกิจ แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904572 เด็กชายนันทิพัฒน์   เกตนะ แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904574 เด็กชายรตภูมิ  ศิริสมบัติ แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904586 เด็กชายชนิตว์นันท์  ถึงอินทร์ แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905092 เด็กหญิงอริสรา พรหมนุช ธิดาแม่พระ 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
901006 เด็กหญิงทัตพิชา อิงศิโรรัตน์ ดอนบอสโกวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
903103 เด็กหญิงพจนาถ หนูลัดปัญญา เซนต์เมร่ี 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
903106 นางสาวนภธิดี เจริญมิตร เซนต์เมร่ี 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
903111 นางสาวสการ์เล็ต เบญญา แมคฟาด์เด้น เซนต์เมร่ี 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904188 เด็กชายธนภูมิ  พัฒโน ภูมิภมร แสงทองวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904201 เด็กชายอัฐ  วนศิริพงศ์ แสงทองวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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904217 เด็กหญิงปุญญิศา  เส้งว่ัน แสงทองวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904220 เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณนิตย์ แสงทองวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904355 เด็กชายพิชญุตม์   คะนันชาติ แสงทองวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904360 เด็กชายกตัญญู   เรืองสุข แสงทองวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904367 เด็กชายวินทร์     ทวีวงศ์ แสงทองวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904373 เด็กชายไกรวิน   เพชรคง แสงทองวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904494 เด็กชายคิรินทร  บุญท่ีสุด แสงทองวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904542 เด็กชายอภิภู  แก้วแฝก แสงทองวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905094 นางสาวประภัสสร จูศิริพงษ์กุล ธิดาแม่พระ 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
907180 นายก้วน ตง  จู หัวหินวิทยาลัย 45 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
903070 นางสาวปวีณา รุ่งเรือง เซนต์เมร่ี 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
903086 เด็กหญิงอัญชนิสรา พรมสอน เซนต์เมร่ี 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904196 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญชู แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904199 เด็กชายหาญกล้า  เหล็กกล้า แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904218 เด็กหญิงธิติกาญจน์  อสัมภินวัฒน์ แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904219 เด็กหญิงวิธีรา  กาญจนวนิชกุล แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904240 เด็กชายปพนวีร์  พงวิจิตรจินดา แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904259 เด็กชายกฤติธี  เจริญวงศ์ แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904270 เด็กชายธนกฤต  เจริญวัฒน์อนันต์ แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904284 เด็กชายอัครพล  ทิมทอง แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904297 เด็กชายอัศม์เดช   พงษ์ประพันธ์ แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904303 เด็กชายสุทธิภาสน์  เหลืองภัทรวงศ์ แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904351 เด็กชายธาวิน  วิชานนท์ แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904352 เด็กชายปัณณทัต   ประสงค์ทรัพย์ แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904356 เด็กชายสรัล  แซ่ล่ิม แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904374 เด็กชายเขตโสภณ  ศรทอง แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904402 เด็กชายพุทธรักษา   รุจิรไพบูลย์ แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904415 เด็กชายปฐวี   ศิริปทาวานิช แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904451 เด็กชายวีระพล  ลอ แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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904498 เด็กชายภูอาทิจจ์  เชาว์บวร แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904571 เด็กชายธีวรา  พิสุทธ์ิวิมล แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904575 เด็กชายรุจิรพงษ์  คงช่วย แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904593 เด็กชายกิติณัจว์  อินทร์จันทร์ แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905093 นางสาวพุฒินาถ มาสังข์ ธิดาแม่พระ 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
901014 เด็กหญิงวาเนสสา พลอยไพลิน ร็อคเคอร์ ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904295 เด็กชายจิรวัฒณ์   ราชพงศ์ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
903105 นางสาวศุภาพิชญ์ จูงพันธ์ เซนต์เมร่ี 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904129 เด็กชายเนตรสวรรค์  โท้เพชร แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904187 เด็กชายณัฐกร  เหมสนิท แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904208 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904209 เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิวรากุล แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904212 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  กิจน า แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904215 เด็กหญิงสุทธิกมล  ศรีทองสุข แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904222 เด็กหญิงชญาณิศฐ์  พรพัฒนาพงศ์ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904261 เด็กชายกันตพัฒน์  ศิริอนันต์ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904269 เด็กชายธนกฤต  จงวิไลเกษม แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904274 เด็กชายปิยวัฒน์  สุขม่ิง แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904278 เด็กชายภูมิ  จงไพรัตน์ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904286 เด็กชายกฤษณพล  ชูแก้ว แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904292 เด็กชายปรินทร   เปรมใจ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904293 เด็กชายสุรเชษฐ์    ช่วยเนียม แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904294 เด็กชายปุนยธร   หน่ายคอน แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904299 เด็กชายชนาธิป  หนูนวล แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904327 เด็กชายปวริศ   อินทจักร์ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904344 เด็กชายดลรวี  ชีวะก้องเกียรติ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904437 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ยอดเสถียร แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904456 เด็กชายปณายุธ  นิจพันธ์ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904468 เด็กชายคฑาหัตถ์  นววิธากาญจน์ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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904473 เด็กชายกันต์  ตรีธารมธุรส แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904487 เด็กชายกฤตภาส  รอดภัย แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904489 เด็กชายณัฐดนย์  เกษวิริยะการณ์ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904493 เด็กชายวีรวิชญ์     เท่ียงสุทธิสกุล แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904496 เด็กชายณัฐพัชร์  คุ้มรักษ์ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904588 เด็กชายณัฐนนท์  รัตนมโนรมย์ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905085 เด็กชายวนัสบดี สุขแจ่ม ธิดาแม่พระ 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

906017 เด็กชายภูวิศ เพชรอาวุธ ดรุณศึกษา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
907070 เด็กชายอัครัช  จิวรรจนะโรดม หัวหินวิทยาลัย 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
901003 เด็กหญิงนิษฐกานต์ สกุลเจริญลาภ ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
901013 เด็กหญิงอรอนงค์ สายเช้ือ ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904207 เด็กชายเขมทัศน์  เทพนะ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904225 เด็กหญิงศวิตา  นฤปิยะกุล แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904229 เด็กชายชภังกร  มีวันเนือง แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904247 เด็กชายพชรพงศ์  คงแก้ว แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904320 เด็กชายกฤดา  กปิลกาญจน์ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904345 เด็กชายทนุธรรม   ปานสุวรรณ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904353 เด็กชายปัณณวิชญ์    วาณิชย์สุวรรณ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904381 เด็กชายพีระพงษ์  นวลนิล แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904407 เด็กชายสิรวิชญ์   รุ่งแสง แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904453 เด็กชายพัทธศิษฐ์  จรณโยธิน แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904458 เด็กชายชนะศึก  มาลินี แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904463 เด็กชายธนโชติ  กานนท์ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904464 เด็กชายธฤษณุ  กิตติธนขจร แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904471 เด็กชายกันตพงศ์  สุวรรณรัตน์ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904474 เด็กชายชาคริต  วาทีรักษ์ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904479 เด็กชายนพปวีย์  ตรีสินธุสมบัติ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904488 เด็กชายชนุตม์สิทธิ  หลิน แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904499 เด็กชายสรวิศ  ทองวงศ์ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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904509 เด็กชายพัฒนชัย  พันธ์ุเกตุ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904526 เด็กชายก้องภพ  รอดคล้าย แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904539 เด็กชายโพธ์ิสิริ  ฉันทโพธ์ิสิริ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904549 เด็กชายปิติพัฒน์  วิจักขณ์เศรณี แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904550 เด็กชายพีรพัฒน์  โกวิทวิกรัย แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904594 เด็กชายชลันทร  นวนสินธ์ุ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
904624 นางสาวฐานิกา  หวังศุภดิลก แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905046 เด็กชายย่ีเหิง จ้าว ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905055 เด็กหญิงมาณวี อุรัชโนประกร ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905062 เด็กหญิงวรัญญา ถนิมลักษณ์ ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905084 เด็กชายธัชพล จงขจรพงษ์ ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905106 นางสาวชัชพิมุข เพชรรัตน์ ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
905109 เด็กหญิงณิชารีย์ ไทยราช ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
907073 เด็กชายกิตติโชค  ศรวิชชุมาลี หัวหินวิทยาลัย 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
907115 นางสาวพัฒน์นรี  ย่ังยืน หัวหินวิทยาลัย 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
907153 เด็กชายรัมย์  ไทยทองหลาง หัวหินวิทยาลัย 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

912103 เด็กชายศุภกร  ค้ิวองอาจ สารสิทธ์ิ 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

912123 นายพลกฤต  ดอนวัดไพร สารสิทธ์ิ 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
901007 เด็กหญิงภนิตา ไชยเอีย ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
903033 เด็กหญิงภัณทิลา โคตกระพ้ี เซนต์เมร่ี 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904189 เด็กชายธัชธรรม์  กษิด์ิเดชพงศ์ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904205 เด็กชายธนัฐถ์  ล่ิมอภิชาต แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904224 เด็กหญิงวรินทิพย์  สุวรรรณรัศมี แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904232 เด็กชายณัชพงศ์  นคราวงศ์ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904273 เด็กชายปภังกร  สวนทอง แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904288 เด็กชายพงศ์พล   คงนคร แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904289 เด็กชายวีรวิชญ์  เจนเจริญรัตน์ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904330 เด็กชายศุภกร  พรหมจันทร์ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904342 เด็กชายญาณธาม  อุไรรัตน์ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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904350 เด็กชายธัญพิสิฐ  ศุภพิสิฐกุล แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904361 เด็กชายเก่งกล้า    ธีระกุลพิศุทธ์ิ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904372 เด็กชายอาณกร   ขจรสิริสิน แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904443 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณเด่นพงษ์ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904462 เด็กชายปัณณวัฒน์  รุธิรโก แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904465 เด็กชายศุภโชค  ศุภพิสิฐกุล แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904478 เด็กชายธนภณ  ก าศิริพิมาน แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904491 เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ใหญ่ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904531 เด็กชายชวิน  หม่ืนชนม์ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904532 เด็กชายณฐกร  แก้วประเสริฐ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904553 เด็กชายชิดชนน์  เอ้ียวสกุล แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904564 เด็กชายอธิชนัน  พันธุระชิง แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905087 เด็กชายปกเผ่า พิมศักด์ิ ธิดาแม่พระ 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905095 นางสาวปุญญิศา ล้อมล้ิม ธิดาแม่พระ 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905104 นางสาวชวิศา ศรีเกษ ธิดาแม่พระ 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907114 เด็กหญิงกุลภาพร  แสงจันทร์ หัวหินวิทยาลัย 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907120 เด็กหญิงปนัดดา  ภักดีวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

912140 นายกมล  จันทร์ส าราญ สารสิทธ์ิ 41 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904048 เด็กชายทีฆทัศน์  ชูสกุล แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904140 เด็กชายอภิวิชญ์  ส่งศรี แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904181 เด็กชายกฤษฏ์  หวังศุภดิลก แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904190 เด็กชายนนท์ปวิธ  โกเฮง แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904198 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญศิลป์พานิช แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904204 เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904210 เด็กหญิงพิชชาญาณ์  เพชรศรีทอง แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904214 เด็กหญิงฟ้าใส  เจริญศรี แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904236 เด็กชายนครพัชร์  ถาวรสุข แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904264 เด็กชายกิตติศักด์ิ  กองคิด แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904271 เด็กชายธนทอง  ภัทรวิวัฒน์ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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904272 เด็กชายธนพฤทธ์  แซ่ล่ิม แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904279 เด็กชายวุฒิภูมิ  แก้วใจจง แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904296 เด็กชายศุภวิชญ์    ประภากรรัตนา แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904302 เด็กชายคริสต์มาส  จุฬาทรัพย์ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904306 เด็กชายฐกฤต  จริงจิติต์ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904366 เด็กชายสิปปะกร  จุลนวล แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904386 เด็กชายลีโอนาถ   คาเนตี แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904387 เด็กชายศุภณัฐ  แจ้งสว่าง แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904434 เด็กชายกฤตภาส  สิมศิริ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904436 เด็กชายชัญญวัชถ์  โถวสกุล แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904441 เด็กชายณัฎฐ์ดนัย  สุวรรณวงศ์ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904455 เด็กชายนาราวินท์  โชติวิท แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904469 เด็กชายชนนน  ว่องสารกิจ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904477 เด็กชายศตวรรษ  อินทปัน แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904508 เด็กชายสืบสกุล  วิชัยโรจน์ภิรมย์ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904521 เด็กชายปัญจพล  แซ่ล่าย แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904534 เด็กชายนิธินนท์  ปิยะกาญจนะ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904597 เด็กชายศรัณย์กร  ณะไชยลักษณ์ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905058 เด็กหญิงกัญญาพักตร์ เพชรหนู ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905059 เด็กหญิงพิชญา พร้อมประเสริฐ ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905071 เด็กหญิงสรัลรัตน์ ปจันทบุตร ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905072 เด็กหญิงสรัสวันต์ ปจันทบุตร ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905115 นางสาวเบญญาดา ประคองบุศย์ ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905116 นางสาวเดนิก้า พิล ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907057 เด็กหญิงนาซาร่า  ราฮิม หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907086 เด็กหญิงธัญญรัศม์  สุรเสฏฐ์ชนะ หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907096 นายธนพัฒน์  เอมอ่อน หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907138 เด็กหญิงกะรัต  นุฤทธ์ิมนตรี หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907175 นายชัยวัฒน์  นามจัด หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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912170 นายสิทธิชัย  ตลับนาค สารสิทธ์ิ 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
901004 เด็กหญิงฤทธาพร โชติกลาง ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
901010 เด็กหญิงวราภรณ์ นามสมบูรณ์ ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903008 เด็กหญิงชนาภา พลนามอินทร์ เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903012 เด็กหญิงธราวัลย์ แก้วเหล็กไหล เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903045 เด็กหญิงชนัญธิดา ชัยธนยศ เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903063 เด็กหญิงพชรมณ คุโณปถัมภ์ เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903069 เด็กหญิงขวัญทิพย์ สิงห์สาธร เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903072 เด็กหญิงวลัยทิพย์ สินประเสริฐกูล เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903073 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ภูเงิน เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903094 นางสาวกมลพร วันประเภา เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903100 นางสาวกชกร ไชยดี เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903109 นางสาวณัฏฐรินี ทับสมบัติ เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904120 เด็กชายกฤติเดช  เสาวธารพงศ์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904136 เด็กชายศิลา  วัฒนเสน แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904183 เด็กชายก้องภพ  วชิรแพทย์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904193 เด็กชายภาม  ชูทอง แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904194 เด็กชายภูกิจ  ศักด์ิสิทธิกร แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904200 เด็กชายอัครภาคย์  ก้องศิริวงศ์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904235 เด็กชายธีรธัชช์  เนตรสุพรรณ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904254 เด็กชายรณิศ  นาวารัตน์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904282 เด็กชายปรรณพัชร์  พรหมจรรย์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904326 เด็กชายวศิน   แซ่เซียว แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904332 เด็กชายพีรศิลป์  เพชรเก้ือ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904358 เด็กชายธนวัฒน์   จันทร์พานิชย์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904359 เด็กชายภูกิจ  ตันติพงษ์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904371 เด็กชายธีปัณ   ทองนวลจันทร์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904472 เด็กชายสุภกฤต  บ ารุงชาติ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904476 เด็กชายทนุธรรม  ศุภผล แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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904485 เด็กชายวธันย์  ฟูสิทธิทรัพย์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904492 เด็กชายญาณวุฒิ    สอนถาวร แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904495 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชาติวงค์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904497 เด็กชายทานุทัต  วงค์สวัสด์ิ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904511 เด็กชายกิตติคณุตม์  สังข์เอ่ียม แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904514 เด็กชายณฐกร  ว่องวีระ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904517 เด็กชายณัฎฐากร  ศรีพิทักษ์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904523 เด็กชายณ พชร  เพชรกาศ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904533 เด็กชายทรงยศ  ทองอินทราช แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904536 เด็กชายปัณณทัต  แกล้วทนงค์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904537 เด็กชายพิชญะ  แซ่ตัน แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904583 เด็กชายอภิศรักด์ิ  มากมณี แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905042 เด็กชายกันตินันท์ พงศ์ธิติเมธี ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905049 เด็กหญิงนันทนัช จิตต์นิยม ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905052 เด็กหญิงพลอยปภัส มากใหม่ ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905056 เด็กหญิงนภเกตน์ วงษ์แหวน ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905066 เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุวรรณ ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905100 นางสาวศิโรรัตน์ สังข์อ่ า ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907098 นายปารมีย์  จันทวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907108 นายกันตพัฒน์  ผาติฤทธ์ิโรจน์ หัวหินวิทยาลัย 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907185 เด็กหญิงสุภรัตน์  ศุภการ หัวหินวิทยาลัย 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

912109 เด็กชายภูมิพัฒน์  ประจ าเมือง สารสิทธ์ิ 39 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
902006 เด็กหญิงพิทยารัตน์ เทศจ าปา มนตรีศึกษา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

903004 เด็กหญิงชลธร บุญแย้ม เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903030 เด็กหญิงอาทิตยา ร็อคเคอร์ เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903082 เด็กหญิงโยโกะ คามิโจ เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903097 นางสาวศศิรดา ศรีวรกุล เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904117 เด็กชายกานต์ธี  ลีนานุนารถ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904119 เด็กชายเฉิน ปิง ลิม แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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904176 เด็กชายธนุส  ก่ีอาริโย แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904184 เด็กชายกันต์  กิตติพล แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904191 เด็กชายปวริศฏ์  ลีรติวงศ์ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904211 เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904265 เด็กชายคงเอก  เมธาสมิทธ์กุล แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904276 เด็กชายพิชญุตม์  พลเจริญ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904290 เด็กชายรังสิมันต์  วิระพรสวรรค์ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904305 เด็กชายกฤษกร  ศรีวิภากุล แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904363 เด็กชายณัชพล   ช่วยอินทร์ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904370 เด็กชายกษมา   สุวรรณสุนทร แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904379 เด็กชายธนโชติ  สุวรรณประดิษฐ์ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904439 เด็กชายปิยะราษฎร์  เจือละออง แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904512 เด็กชายธีร์ธรรม  สมสุข แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904513 เด็กชายกฤตภัค  ปานป้อง แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905050 เด็กหญิงนิชธาวัลย์ สุดทอง ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905051 เด็กหญิงสิริ ทองรักษ์ ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905065 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ทองด้วง ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905112 เด็กหญิงลิขิตตา เมืองใหม่ ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907014 เด็กชายพัสกร  ตันติโกวิท หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907061 เด็กชายพิชญุตม์  หุ่นงาม หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907071 เด็กชายชวิศชานนท์  กรุดนาค หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907102 เด็กชายศุทธิกร  แสงเงิน หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
901012 เด็กหญิงสุวีรยา สัตยะยุกต์ ดอนบอสโกวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903026 เด็กหญิงนาตาชา คาบู เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903061 เด็กหญิงเปรมฤดี อภิเษกมงคล เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903065 นางสาวศิรดา อ้ึงมณีประเสริฐ เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903071 เด็กหญิงมุทิตา สิทธิกรชัย เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903091 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ภูนากรม เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903095 เด็กหญิงชัญญพัชร์ เลิศทินรัตน์ เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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903099 เด็กหญิงวรัญญา วงษ์จ าปา เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904124 เด็กชายเตชินท์ สุทธินุ่น แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904133 เด็กชายภูวเดช  นาควานิช แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904134 เด็กชายวรัตถ์  กัจฉปานันท์ แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904233 เด็กชายธนกฤต  เอ่ียมประเสริฐกุล แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904241 เด็กชายศิวกร  สังสะนา แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904300 เด็กชายสิริวิชญ์  วจีวรสิทธ์ิ แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904346 เด็กชายทวีรัตน์   ยอดเสถียร แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904349 เด็กชายธนรัตน์   เดชอรัญ แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904382 เด็กชายภีรวัส   กิจสวัสด์ิ แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904388 เด็กชายบัณฑิตย์   ศิริพิทยา แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904450 เด็กชายจิรกิตต์  ศรีไตรรัตน์ แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904506 เด็กชายก้องภพ  บุตรโคตร แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904519 เด็กชายอริย์ธัช  ลิม แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904591 เด็กชายกฤษภพ  จันวนา แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904595 เด็กชายฐานัส  วงศ์หิรัญเดชา แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905041 เด็กชายยศพนธ์ รัตนพันธ์ ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905063 เด็กหญิงปพิชญา ณ บุญโณ ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905101 นางสาแพรชมพู ฉวาง ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905108 นางสาวรติมา หริรักษ์ ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

906046 เด็กหญิงมนัสนันท์ ครองยุทธ ดรุณศึกษา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907066 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วมังกร หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907078 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สุดเสนาะ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907103 เด็กชายน้ าเพชร์  ชัยมณี หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907105 นายหิรัญ  พวงสุวรรณ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907136 เด็กหญิงธนภรณ์  แดงสง่า หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907187 เด็กหญิงอัญญศิริ  ล้ิมลิขิตอักษร หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907192 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สวาสด์ิวรกุล หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

912164 เด็กชายณัฐพร  ฤทธ์ิเพชรอัมพร สารสิทธ์ิ 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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912185 เด็กชายชนะชัย  อร่ามโภคิน สารสิทธ์ิ 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
901008 เด็กหญิงชญากาญจน์ อบเชย ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903029 เด็กหญิงพิสชานาฏ แล่นทม เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903039 เด็กหญิงนิษฐา จ าปาศิริ เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903050 เด็กหญิงกษมา วงศ์ทองเจริญ เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903067 นางสาวกนกชล กษมทัศน์ เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903074 เด็กหญิงธนัชชา พันแสน เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903077 เด็กหญิงปาณิศา ฝ่าน เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
903085 เด็กหญิงภริตพร พิพัฒนะพร เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904038 เด็กชายสิรวิชญ์  ปานแขวง แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904042 เด็กชายองค์อธิป  วงศ์เมสสิยาห์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904135 เด็กชายวรัท  ไชยโยธา แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904243 เด็กชายอุชุกร  ถาวรประเสริฐ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904250 เด็กชายอัครวิทย์  ภู่ก าเนิดมณี แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904260 เด็กชายกฤติธี  ชูช่วย แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904277 เด็กชายภีภเดช  น้อยผา แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904281 เด็กชายศุภณัฐ  สินชู แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904357 เด็กชายอินอาร์ม เอกอัคราภิบาล แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904375 เด็กชายคุณากร  เสรีลิขิตกุล แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904378 เด็กชายธนกฤต  วรรณมูลิก แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904459 เด็กชายพรหมพิริยะ  ฆังฆะ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904481 เด็กชายธีร์  เขาแก้ว แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904507 เด็กชายคริษฐ์  อัครบวร แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904510 เด็กชายออสก้า  จันทร์อ าไพ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904525 เด็กชายชามิล  มาลินี แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904529 เด็กชายชยธร  จันทิกาแก้ว แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904544 เด็กชายอนาวิล  ชมคุณ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
904592 เด็กชายกันตพล  เพ็ชรรัตน์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905053 เด็กหญิงชญานิศ สะอาด ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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905054 เด็กหญิงจิดาภา อิรัสคาน ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905088 เด็กชายวงศ์วริศ โรจนสารัมภกิจ ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
905156 นางสาวรฎา หนูนาค ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907166 เด็กชายศรัณย์  ชัยกุลเสรีวงค์ หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907177 นายธนารัชฎ์  มนต์สา หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907178 นายปรัชภูมิ  จ าเริญรัตนะ หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907181 นายปพน  บุณยนิตย์ หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907183 นางสาวปานฝัน  พิพิธวีรนันท์ หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
907190 นางสาวพรรณรษา  คีรีนิล หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

912106 เด็กชายณัฐดนัย  สกุลอ๊ึงปราการ สารสิทธ์ิ 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

912127 นายคุณานนต์  ชิดเครือ สารสิทธ์ิ 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

912143 นายธนภัส  เจียมเจริญ สารสิทธ์ิ 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

912178 นายณภัทร  ชนะวณิชกุล สารสิทธ์ิ 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

912186 เด็กชายพัทธ จิตต์บรรจง  คงสัตย์ สารสิทธ์ิ 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
901009 เด็กหญิงศุภรดา พินิจการวัฒน์กุล ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

902008 เด็กชายปารินทร์ธรณ์ จีนพงษ์ มนตรีศึกษา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903009 เด็กหญิงวรัญญา หิรัญพงศ์ชัย เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903011 เด็กหญิงญาณิศา ปิงเมือง เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903076 เด็กหญิงเมธาวดี วงษ์ศรี เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903101 นางสาวพิชพร เบ้าทองจันทร์ เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904053 เด็กชายชินาธิป  ช่างล้อ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904100 เด็กชายวรากร  นวนสร้อย แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904177 เด็กชายญาณวิชญ์  รัตนบูรณ์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904186 เด็กชายจิรชาติ  ศรีเมือง แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904203 เด็กชายกิตติธัช  บุญสุข แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904223 เด็กหญิงกันตภา  เพ็ชรรัตน์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904248 เด็กชายธนัตถ์  สุรเกียรติชัย แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904251 เด็กชายฮาซานัยน์  สนเจริญ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904329 เด็กชายปองคุณ  เก้าเอ้ียน แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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904336 เด็กชายครองเขต  บุญครองเขต แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904347 เด็กชายธนกร   เก้าเอ้ียน แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904354 เด็กชายพริญชย์  พรมเจียม แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904390 เด็กชายอติโรจน์   ต้ังกิจวรกุล แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904442 เด็กชายภูฟ้า  สะโรกุลธน แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904446 เด็กชายติณห์ณสิฐ  สงจันทร์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904454 เด็กชายพงศ์รภัส  วิศรุตพงศ์เกษม แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904483 เด็กชายพงศกร  ศิลปทองค า แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904504 เด็กชายณัฐภัทร  สันจร แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904516 เด็กชายกวินท์วุฒิ  พิริยะวรากุล แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904524 เด็กชายวิสุทธิชน  เวชศาสตร์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904543 เด็กชายธีรัตม์  ศรีวารินทร์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904578 เด็กชายศิวกร  ปภาพันธ์ุ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904628 นางสาวกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905103 เด็กหญิงวรดา ชนะกุล ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905111 เด็กหญิงเก็จมณี ตรียุทธ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905126 เด็กหญิงปวีณ์นุช อินทเจียด ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907077 เด็กหญิงชลันธร  หอมร่ืน หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907083 เด็กหญิงกฤตพร  เนียมต้ัง หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907084 เด็กหญิงเอลิซาเบธ ปิยาพัชร  โอไบรน์ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907085 เด็กหญิงเอมมิลี ซิลเวีย นฤภร  เจมส์ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907131 นางสาวพิรียา  อินเปีย หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
908031 เด็กหญิงญาณิศา เจริญผล นารีวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912092 เด็กชายอัครพล  ภัทรกรธาดา สารสิทธ์ิ 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912120 นายณัฐภูมิ  จ่าอินทร์ สารสิทธ์ิ 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912171 นายปภิณวิช  โรจนภิญโญสถิต สารสิทธ์ิ 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912180 นายธัญรัฐ  สุขโพธารมณ์ สารสิทธ์ิ 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
901001 เด็กหญิงมณฑิรา สิงหสุริยะ ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

902007 เด็กหญิงนนสิการ มหามาตร มนตรีศึกษา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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902010 เด็กชายมินธดา ศรีบุญ มนตรีศึกษา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

903023 เด็กหญิงสโรชา ริยะสุ เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903092 เด็กหญิงชาลิสา ภู่ระหงษ์ เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903102 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยขันธ์ เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904051 เด็กชายณฐธรรมวงศ์  หลีวิจิตร แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904116 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วมรกฎ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904126 เด็กชายธาวิน  ฉุ้ยโฉ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904130 เด็กชายเปรมากร  ไชยสุวรรณ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904132 เด็กชายพนธกร  นพกรณัฐกฤต แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904146 เด็กชายทีฆทัศน์  พงษ์ประยูร แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904148 เด็กชายภีรดนย์  มุขแก้ว แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904154 เด็กชายธยศ  บริสุทธ์ิ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904156 เด็กชายธารณ์ธรรม  จิรายุกุล แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904162 เด็กชายยูคิ  อิวาอิ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904202 เด็กชายสุวิจักขณ์  อุไรพันธ์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904206 เด็กชายศุภสรณ์  ตรงจิต แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904228 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปัญญามัง แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904307 เด็กชายธนิสร  ศรัทธาธรรม แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904328 เด็กชายรัชพล  สุนทรธนคม แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904368 เด็กชายรัชภูมิ    ขวัญปิยะรัตน์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904376 เด็กชายชยากร   หวังน๊ะ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904389 เด็กชายพศิษฐ์   บุญประสิทธ์ิ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904440 เด็กชายอาณกร  ยงเกียรติไพบูลย์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904449 เด็กชายธัชพล  แก้วตาทิพย์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904480 เด็กชายนพรุจ  ตุ้มคร้าม แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904522 เด็กชายอภิวัฒน์  ศศิธรเวชกุล แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904598 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณอ าภา แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904604 เด็กชายกฤษณภูมิ  เหล็มสะ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905043 เด็กชายเตชธรรม อมรติยางกูร ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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905089 เด็กชายธรรศพล พุทธกาล ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905110 เด็กหญิงชนาพร สมบุญ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905114 เด็กหญิงนรพร ขวัญซ้าย ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905120 เด็กหญิงจัสมีน อินอาม ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905121 เด็กหญิงบุญธิชาฐ์ สุขีเกตุ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905135 นางสาวรินลนี ชนะภักดี ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

906007 เด็กหญิงอรัชภรณ์ คล้ายยา ดรุณศึกษา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907118 เด็กหญิงสุพิชญา  ท่ังปราณี หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907159 เด็กหญิงอณัญญา  ทองบางใบ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
908032 เด็กหญิงมธุริน กล่ินจันทร์ นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912135 เด็กชายหัฏฌกรณ์  ทวีพรวีรนนท์ สารสิทธ์ิ 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912139 นายสุรนันท์  รักช่ืน สารสิทธ์ิ 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912163 นายนิรวิทย์  จันทร์เย่ียม สารสิทธ์ิ 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912182 นายนฤบดินทร์  รณรงค์ฤทธ์ิ สารสิทธ์ิ 34 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903022 เด็กหญิงพุทธิชา สิงห์สุวรรณ เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903038 เด็กหญิงรัตชนา ผดุงวงษ์จันทร์ เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903052 เด็กหญิงพิรญาณ์ ค าปุทา เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903088 เด็กหญิงนิรัชฌา คุณแสง เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904008 เด็กชายอริย์ธัช  สาสุธรรม แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904056 เด็กชายกฤษฏ์ิกุล  สมแก้ว แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904118 เด็กชายจิรภัทร  เชิดวรกุล แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904145 เด็กชายคณธัช  อ่ิมเจริญ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904149 เด็กชายกัณฑ์อเนก  พลายเวช แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904157 เด็กชายนนธวัช  เบญจพรรัตน์กุล แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904262 เด็กชายกันตภูมิ  จิระธ ารง แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904280 เด็กชายศุภกร  สังข์ถาวร แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904285 เด็กชายธนภูมิ  ศิริมุสิกะ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904291 เด็กชายภูริพัฒน์  จันทร์หงษ์ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904304 เด็กชายกฤตเมธ  โคตรทิพย์ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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904316 เด็กชายแทนทอง  ทองค า แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904319 เด็กชายวรรณวรณัฏฐ์  จันทนะ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904333 เด็กชายกฤตภาศ  เรณูมาศ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904335 เด็กชายสิทธรัตน์  สงสม แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904438 เด็กชายครองราชย์  ภู่อมร แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904475 เด็กชายจิรัฐโชติ  ชีวพิสุทธ์ิสกุล แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904490 เด็กชายชนาธิป  พรหมสุข แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904501 เด็กชายอภิสัณห์  โชติรุ่งโรจน์ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904535 เด็กชายปวีณ  อ่ิมประพันธ์ตรี แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904538 เด็กชายพีรณัฐ  บุญศิริ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904589 เด็กชายยะฮ์ยา  แฟนด้ี แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905127 เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วมณี ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905130 เด็กหญิงวิชญาดา ศรีชัยญา ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905131 เด็กหญิงธัญวรัตม์ แซ่เอ้ียว ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

906048 เด็กหญิงศิรดา รัตนบุษย์ ดรุณศึกษา 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907003 เด็กชายจิรนนท์  คุ้มล้วนล้อม หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907016 เด็กชายศิวัตม์  ล้ิมสุคนธ์ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907040 เด็กชายธนะพัฒน์  สุขสวัสด์ิ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907043 เด็กชายภูมิวิวรรธน์  สุขอนันต์ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907063 เด็กหญิงณฐมน  แสงประสาท หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907072 เด็กชายอภิฤทธ์ิ  ค าหาญ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907112 เด็กชายกษิด์ิเดช  พันธ์มณี หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907149 เด็กหญิงสวรรยา  สีฉิม หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907162 นางสาวกมลลดา  วิศิษฏ์รังษี หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912012 เด็กชายเจนวิทย์  บุญสิน สารสิทธ์ิ 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912125 นายปัณณพัฒน์  พานเพชร สารสิทธ์ิ 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912129 เด็กชายภพธรรม  คะชะเนตร สารสิทธ์ิ 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912169 นายชนัติพล  ค าจู สารสิทธ์ิ 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912184 นายกฤษกร  นาคกล่ า สารสิทธ์ิ 33 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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902009 เด็กหญิงธิดานันท์ บึงมุม มนตรีศึกษา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

903003 เด็กหญิงปวันรัตน์ กอสง่ากชลักษม์ิ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903007 เด็กหญิงภัทรารวีย์ ปัญจศิลป เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903013 เด็กหญิงฐิติชญา คุโณปถัมภ์ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903027 เด็กหญิงณัฐธิดา จันทะบุตร เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903042 เด็กหญิงมณิกา น้อยดอน เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903051 เด็กหญิงณัฐณิชา ทีปทิพากร เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903056 เด็กหญิงสุธาดา ศิรินภาเพ็ญ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903059 เด็กหญิงอรนาฏ ทองวาด เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903066 เด็กหญิงเดบบราร์ แม็คโกเวิร์น เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903075 เด็กหญิงศศิภัทร ภูขาว เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903093 นางสาวธัญณิชา อินทโสตถิ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904002 เด็กชายณัชพงศ์  เจยาคม แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904039 เด็กชายอติวิชญ์  เอียดแก้ว แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904049 เด็กชายภูริทัต  วิเชียรโชติ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904058 เด็กชายกันตพงศ์  ฤทธิเดช แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904059 เด็กชายพสิษฐ์  ผดุงธรรมรักษา แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904081 เด็กชายอชิรวิชย์  เจียรนัย แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904123 เด็กชายเดชรุษ  ธีราทรปัญญา แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904166 เด็กชายอชิระ  นุ่มพิบูรณ์มาน แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904230 เด็กชายชยสิทย์  บุญฤทธ์ิ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904253 เด็กชายฐานัส  อนุกูล แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904268 เด็กชายดิฐวัฒน์  สุขเกษม แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904337 เด็กชายจารุพัฒน์  เเซ่ล่ี แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904343 เด็กชายณภัทร   พุทซ้อน แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904365 เด็กชายปุลวัชร   สายทอง แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904435 เด็กชายกฤษตฤณ  บุญรพีภัทร แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904452 เด็กชายชนกันต์  ปานด ารง แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904486 เด็กชายปวริศ  สังข์พราหมณ์ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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905014 เด็กหญิงชาญาดา ซ้ิมเจริญ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905015 เด็กหญิงพิชญา รักษ์สาคร ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905044 เด็กชายเตชทัต อมรติยางกูร ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905045 เด็กชายวีราทร ส าเภาเงิน ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905064 เด็กหญิงอรษยา รอดนัคเรศน์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905075 เด็กหญิงชฎาภรณ์ เกตุชู ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905077 เด็กหญิงจิราพัชร จันวนา ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905102 เด็กหญิงกนกกร ใจซ่ือ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

906054 เด็กหญิงกชพร ยอดระบ า ดรุณศึกษา 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907089 เด็กหญิงธัญญรัศม์  พสุตม์สฎากุล หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907094 เด็กหญิงออรดา  ผาณิตพิเชฐวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907097 เด็กชายธนภัทร  ศักด์ิเสือ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907109 นายรัฐภูมิ  แต่งต้ัง หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907116 เด็กหญิงบุณยวีร์  เสือนาค หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907122 นางสาวณัฐริการ์  จันทวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907132 เด็กหญิงสุวพัชร  ปอสกุล หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907169 นางสาวจันฐมา  ว่องวารี หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907170 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ล่ิมจ้ีจง หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907188 นางสาวชนัญญา  ตันแข็ง หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912086 เด็กชายธนกฤต  วันกุมภา สารสิทธ์ิ 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912105 เด็กชายชยณัฐ  หิตการุญ สารสิทธ์ิ 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912147 นายภีมพัชร  ย่ังยืน สารสิทธ์ิ 32 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903001 เด็กหญิงพิมพกานต์ หอสุวรรณจิตร เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903020 เด็กหญิงภัคนันท์ ชาวเวียง เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903024 เด็กหญิงราชิดา แสงศิลา เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903031 เด็กหญิงพิมพ์สุภา ธีร์พิทักษ์ เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903040 เด็กหญิงอมรกานต์ ก้อนสิลา เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903041 เด็กหญิงดุษฎีมณี สุวะนาม เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903060 เด็กหญิงกมลลักษณ์ สีขาว เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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903080 นางสาวปพิชญา เหลืองพิสุทธิกุล เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903084 เด็กหญิงรมย์ธีรา พิสัยสวัสด์ิ เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903104 นางสาวศุภาพิชญ์ โคตรมีชัยสกุล เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904007 เด็กชายพชฏะ  หนูโยม แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904015 เด็กชายชยณัฐ  เมฆสุวรรณ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904019 เด็กชายพัทธธาดา  ทองสันติ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904024 เด็กชายลัญฉกร  พรหมมา แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904026 เด็กชายกฤตภาส  ชายพรม แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904028 เด็กชายฉมาบดี  ยืนยงค์วิทยากุล แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904031 เด็กชายธัชพล  แซ่เจียง แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904034 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  นวลศรี แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904041 เด็กชายชยุต  สัตยารักษ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904046 เด็กชายปวริศ  แซ่ย่อง แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904092 เด็กชายศิรสิทธ์ิ  มังคละ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904093 เด็กชายธนกานต์  ทองทา แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904096 เด็กชายณัฐดนัย  วชิรวัฒนากาญจน์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904122 เด็กชายณัฐวรรธน์  มูสิกะรักษ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904125 เด็กชายธนธัน  เมฆตรง แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904138 เด็กชายอู่เงิน  เสนางคนิกร แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904144 เด็กชายเตชเดช  บัวเพชร แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904155 เด็กชายธัญญ์  เขาแก้ว แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904159 เด็กชายพุฒิพงศ์  ถิระวุฒิ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904160 เด็กชายภาคิน  มุณีแนม แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904174 เด็กชายนรภัทร  กุลสุวรรณ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904244 เด็กชายธนกฤต  รักแคว้น แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904256 เด็กชายทนุธรรม  ประทุมทอง แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904267 เด็กชายญาฌาธิป  พรหมจันทร์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904322 เด็กชายวสุพล  พรพนานุรักษ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904338 เด็กชายศตวีร์  ดิสสระ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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904340 เด็กชายจิรยุทธ  ตุลุย แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904444 เด็กชายจิระดนัย  ฟูชญาพิตตินันท์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904500 เด็กชายสิรภพ  แดงเอียด แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904527 เด็กชายจิรวัฒน์  เทวพฤกษ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905026 เด็กหญิงกวินธิดา แก้วกาศ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905061 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เจริญสิน ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905068 เด็กหญิงภัทรวดี จ่าแก้ว ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905076 เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรา ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905107 เด็กหญิงธนัชพร ดรุณศรี ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905119 นางสาวกิรติกานต์ วรรณบุรี ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

906029 เด็กหญิงชนัญธิดา พิเคราะห์ ดรุณศึกษา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907018 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พุ่มไสว หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907029 เด็กหญิงปภาวรินท์  วิทูรเดช หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907037 เด็กชายธนภัทร  คุ้มครอง หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907041 เด็กชายอดัม  มาเร็งโก หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907048 เด็กหญิงสุวิชาดา  สุวรรณฤกษ์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907058 เด็กหญิงจิตรานุช  เจริญแก่นชาย หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907074 เด็กชายเจซ่ี ยง ซี   ชู หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907075 เด็กหญิงวรัญญา  เชตรี หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907082 เด็กหญิงณัฐชา  เกรแฮม หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907091 เด็กหญิงอันเจลีน่า ฐานิสรา  เฟล็คลิน หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907110 เด็กชายกันตพงศ์  อินทราพงษ์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907125 นางสาวสุภคณี  พลนันท์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907182 เด็กชายพชร มาร์ค  กัฟฟร็อน หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907186 เด็กหญิงอัญธิดา  วงศ์บุรี หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
908034 เด็กหญิงธนพร เจริญเช้ือ นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912005 เด็กชายพงศ์พล  เจริญกิตติยศ สารสิทธ์ิ 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912110 เด็กชายเขมราช  การอ านวย สารสิทธ์ิ 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912113 เด็กชายพีรพงศ์  ตรีธนพิริยะ สารสิทธ์ิ 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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912114 เด็กชายกิตติ  แซ่ล้ี สารสิทธ์ิ 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912121 เด็กชายไรวินทร์  ค ามณี สารสิทธ์ิ 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912148 นายวัชรสิทธ์ิ  ภัทรนนท์สกุล สารสิทธ์ิ 31 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903002 เด็กหญิงวชิราวรรณ อภิญญานุรังสี เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903036 เด็กหญิงณัฐริกา พูลพุฒ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903046 เด็กหญิงพิรดา เสนามนตรี เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903048 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พงษ์สุวรรณ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903058 นางสาวสกุลกาญจน์ แก้วเงิน เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903079 เด็กหญิงปวริศา สิทธิประภาพร เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903089 เด็กหญิงณัฎธิดา บุตรธนู เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903090 เด็กหญิงพิชชานันท์ มังลา เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
903108 เด็กหญิงพัชรา แก้ววันนา เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904001 เด็กชายจักรเพชร  เห้งสวัสด์ิ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904010 เด็กชายเมธัส  อินทรา แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904127 เด็กชายนันทพงศ์  ข่ายม่าน แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904139 เด็กชายวีรภัทร  จินดารัตน์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904242 เด็กชายสุทธิพงษ์  จันฝาก แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904249 เด็กชายสันติภาพ  สุวรรณเทพ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904313 เด็กชายสิรดนัย  เอ่งเซ่ง แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904318 เด็กชายศักย์ศรณ์  เจษฎาภิวงศ์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904348 เด็กชายธนกฤต   เก้าเอ้ียน แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904369 เด็กชายศรวัสย์   ซ้ายขวัญ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904383 เด็กชายรัตนสินทร์   จิตติวงศ์สมาน แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904461 เด็กชายธีรปากรณ์  อิสโร แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904520 เด็กชายพงศ์พัทธ์  ทองพูล แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
904560 เด็กชายฟัรฮาน  มันหวัง แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905060 เด็กหญิงบุษรา บุญนาค ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905105 เด็กหญิงปวริศา พรหมชิต ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905117 นางสาวโซเฟีย เจะเด็ง ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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905124 นางสาวจิตต์ลัดดา ประจง ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905134 นางสาวธีรนาฏ ชัยก้องทวี ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905147 นางสาวภทรชนก ดวงสุวรรณ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905160 นางสาวสุชาดา สุธาโภชน์ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
905177 เด็กหญิงกัณฏิชา บุตรหม่ืน ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

906009 เด็กหญิงจุรีภรณ์ สุกช่วย ดรุณศึกษา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

906030 นางสาวณัฐนันท์ ชุมมะ ดรุณศึกษา 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907025 เด็กหญิงปัญญาพร  นามเดช หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907038 เด็กชายภัทรธร  อุ่นแดง หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907049 เด็กหญิงกนกกานต์  มีแก้ว หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907081 เด็กหญิงลาณา  โลเนน หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907087 เด็กหญิงพัชชา  มะหา หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907124 นางสาวดารารัตน์  นุชอินทร์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907128 เด็กหญิงจิรัชญา  เล่ียมนาค หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907160 เด็กหญิงนิชาภา  เขียวชะอุ่ม หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907161 เด็กหญิงนันท์สินี  ไนท์เซล หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907176 เด็กชายอเล็กซานโดร ศุภณัฐ  ชิคุซซา หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907179 เด็กชายภูริวัจน์  เงินแย้ม หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
907184 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริพรสกุล หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912107 เด็กชายปณพล  บุญฉาย สารสิทธ์ิ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912128 เด็กชายภัคนล  เต็มปรีชา สารสิทธ์ิ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912131 เด็กชายพชรบดี  อัศวิกุล สารสิทธ์ิ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912137 นายศุภวัฒน์  โตอดิเทพ สารสิทธ์ิ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912159 นายเนติธร  บัณฑิตพรรณ สารสิทธ์ิ 30 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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