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304042 เด็กชายวิชญ์วินท์  เมฆาวรรณ แสงทองวิทยา 39 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
303014 เด็กหญิงธิณาธรณ์ รัตนวงศ์ เซนต์เมร่ี 38 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
303136 เด็กหญิงญารินดา แจ้งจันทร์ เซนต์เมร่ี 38 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
303142 เด็กหหญิงณัฐนารี บุบผา เซนต์เมร่ี 38 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
303146 เด็กหญิงชัญญาภรณ์ ทวีไสย์ เซนต์เมร่ี 38 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
307286 เด็กหญิงอุรัสยา  แท่งทอง หัวหินวิทยาลัย 38 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
303082 เด็กหญิงมนสิชา สุทธิบาก เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303143 เด็กหญิงพิชญาตา ถานสีมี เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304010 เด็กชายเจริญภูมิ  วงศ์กุล แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305621 เด็กหญิงศิรภัสสร โชติกศุภเศรณี ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307112 เด็กหญิงพลอยณิสา  สืบสุรีย์กุล หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307208 เด็กชายเจษฎากร  แสงแก้ว หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307281 เด็กชายกิตต์ิชวิน  สุกิจปาณีนิจ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307295 เด็กหญิงพัณณ์ภัสญ์  หวานสนิท หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303016 เด็กหญิงศิริมณี ทาปลัด เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303040 เด็กหญิงลักษณาวรียย์ จันทคัต เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303067 เด็กหญิงพิมพ์ชนก การะกิจ เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303068 เด็กหญิงณัฐธิดา หล้าวงษา เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303072 เด็กหญิงพัชริดา วรรณพันธ์ เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303094 เด็กหญิงปารณัฐ จวนแจ้ง เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304020 เด็กชายธน  จรูญรัตน์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304024 เด็กชายนนท์ปวิธ  สุวรรณ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304025 เด็กชายปริญญา  สิงห์กัญญา แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304045 เด็กชายศิรัญ  พลหลา แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303141 เด็กหญิงจิรัชยา ปากเสียงดี เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304003 เด็กชายกวิชา  งามสันติชัย แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304007 เด็กชายเขมทิน  อ้ึงภูรีเสถียร แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304028 เด็กชายปุญญพัฒน์  สินรักษา แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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304030 เด็กชายพงสพัส  ศรีภูริรักษ์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304032 เด็กชายพิชชากร  ปาณะบุตร แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304043 เด็กชายศรณปรัชญ์  ศิริอักษร แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304046 เด็กชายอินทัช  ไพฑูรย์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305545 เด็กหญิงนิชาพร โคตรสมบัติ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305608 เด็กหญิงณัชชา โมควงศ์ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307285 เด็กหญิงจิตศิกาญจน  พิมพ์มานะกิจ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง
308084 เด็กชายพีรัชชย์ เจิมจันทร์ นารีวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง

310054 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ฤทธิชัย ดรุณศึกษา 2 35 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303048 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เครือแวงมน เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303123 เด็กหญิงธันธภรณ์ บุรัตน์ เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304005 เด็กชายกษิด์ิเดช  เพียรสว่าง แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304013 เด็กชายณดล  กายส าโรง แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304014 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ล่ิวชัยชาญ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304016 เด็กชายณัฐพัฒน์  คณาพรพงศ์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305019 เด็กหญิงอพิชญา เพ็ชรจินดา ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305106 เด็กหญิงรมน รัตนอุทัยกูล ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305308 เด็กชายธนดล หงษ์ทอง ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305425 เด็กชายอุชุกร ชินทัตโสภณ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305496 เด็กชายภูม์ิณฤทธิ พัฒน์ทอง ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305597 เด็กชายณัช อรุณสกุล ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305599 เด็กชายศิรวิทย์ พวงเพชร ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305606 เด็กหญิงเพียงประภาส์ เพียรเจริญ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305620 เด็กหญิงบุณยานุช เชาวน์ณัฐเศวตกุล ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305625 เด็กหญิงธิติธาดา จิตราภิรมย์ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง
306029 เด็กหญิงปราณปรียา จันทร์แก้ว ดรุณศึกษา 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307182 เด็กชายธนกฤต  เฉลิมดิษฐ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307214 เด็กหญิงเขมินทรา  วิจิตต์พันธ์ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง

ลงช่ือ                              

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รายช่ือนักเรียนท่ีสอบผ่านเกณฑ์ตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) คร้ังท่ี 4"
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 3

รหัสสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล
308102 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ อ๊ึงพลาชัย นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง
311087 เด็กหญิง วชิรญาณ์  ภูกาเมฆ อนุบาลเอ่ียมสุข 34 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303022 เด็กหญิงเบญญาภา ปุณประเสริฐ เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303023 เด็กหญิงพีรชญา วงษ์พุฒ เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303102 เด็กหญิงพิชชาภา มงคลสวัสด์ิ เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303137 เด็กหญิงธนัชพร วงษ์สามารถ เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303145 เด็กหญิงพัชราภา แชจอหอ เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304009 เด็กชายจิตรบุณย์  อนันต์พัฒนา แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304012 เด็กชายณฐกร  มูลสังข์ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304018 เด็กชายทัตพงศ์  เพชรศรี แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304029 เด็กชายปุณณพัฒน์  คงด าเนิน แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304041 เด็กชายวศินชัย  ชะวิช แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305453 เด็กชายธนพงค์ ฤทธ์ิหมุน ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305490 เด็กหญิงพิชามญช์ุ พุทธรัตน์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
306018 เด็กหญิงกัญจน์ณภัส ก้งซุ่น ดรุณศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
306042 เด็กชายณัฐชนนท์ ชูศรี ดรุณศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307057 เด็กชายศิระ  แสงงามมงคล หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307090 เด็กชายภวินท์  ว่องไวเวช หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307199 เด็กชายพัทธนันท์  มากมี หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307230 เด็กชายธาวิน  วรรัตนกุล หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307261 เด็กหญิงปุณวีย์  กิจยุทธชัย หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307262 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลิมปจีระวงษ์ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307272 เด็กชายนัทธพงศ์  สงวนสุด หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307275 เด็กชายธีรธรรม  เลิศสกุลพาณิช หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
308076 เด็กชายวิทย์ศิลป์ ตรีวรกุล นารีวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
308081 เด็กชายนัธทวัฒน์ แซ่ต้ัง นารีวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
308086 เด็กชายณฐอร บวรธรรมรัตน์ นารีวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง

310096 เด็กชายศิรดา ฤทธิชัย ดรุณศึกษา 2 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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311083 เด็กชายจารุวิทย์  ผาสุข อนุบาลเอ่ียมสุข 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
311084 เด็กชายกษิดินทร์  ส่งศรี อนุบาลเอ่ียมสุข 33 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303015 เด็กหญิงปัณฑิตา รอดสน เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303018 เด็กหญิงพลอยลภัทร ศรีชัยกูล เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303050 เด็กหญิงกรชนก ค าเหง้า เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303074 เด็กหญิงนวรัตน์ สังหาญ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303087 เด็กหญิงจิรภิณญา ป่ินแก้ว เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
303100 เด็กหญิงณัฐภัทร บุญผ่องศรี เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304004 เด็กชายกวีวัธน์  ชูช่วย แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304026 เด็กชายปวีณวัช  วิเชียร แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
304035 เด็กชายภูดิศพัฒน์  วิชากิจ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305548 เด็กหญิงกัญญาภัค คุ้มภัย ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305582 เด็กชายภูมิ รังสิพล ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305603 เด็กหญิงปริญญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง

305607 เด็กหญิงอริญรดา ถือแก้ว ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
306002 เด็กหญิงชญานิน โปศรี ดรุณศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
306034 เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สงเอียด ดรุณศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307104 เด็กหญิงเอ้ือพันธ์ุ  กิจชระโยธิน หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307282 เด็กหญิงวรวรรณร์  ลัทธิ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
307283 เด็กหญิงสุพิชชา  เชาวน์วิจิตร หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
309031 เด็กชายอธิคุณ แก้วยอดจันทร์ มานะศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง

310056 เด็กหญิงพรชนิตว์ มูสิกะ ดรุณศึกษา 2 32 เกียรติบัตรเหรียญทอง
302004 เด็กชายนพเกล้า ทองโคตร มนตรีศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303045 เด็กหญิงนาสิริ ศรีนา เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303052 เด็กหญิงศิรดา บุดดาน้อย เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303063 เด็กหญิงนวภิสา มงคล เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303066 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สวัสด์ิสรเดช เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303117 เด็กหญิงศรินทิพย์ จุฬารัตนานุกูล เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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303129 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้ววิเศษ เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304002 เด็กชายกฤษฏ์พงศ์  เบญจพล แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304022 เด็กชายธีธัช  เจริญศรี แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304027 เด็กชายปิยะนันท์  บุญกัญญา แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304033 เด็กชายภัทรพล  รัตนพงษ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304039 เด็กชายวรชิต  คงแก้ว แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305317 เด็กชายโชติกวินทร์ โชติเวทย์ศิลป์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305410 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิพย์วงศ์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305592 เด็กหญิงณัฐธิยาน์ เพชรทองบุญ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305609 เด็กหญิงเบญจพร เด่ียววาณิชย์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305624 เด็กหญิงกฤตยาธรณ์ ข าคง ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
306004 เด็กหญิงปุณณภา ยอดนครจง ดรุณศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307105 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หนูอินทร์แก้ว หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307127 เด็กชายอชิตะ  คีรีคุปต์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307165 เด็กหญิงดากานดา  เหมือนท่าไม้ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307198 เด็กหญิงพิมพ์กวี  เล้าศิริมงคล หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307213 เด็กหญิงพรรณภัค  ล้ิมเสรี หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307267 เด็กหญิงพัณณ์ณัฏฐา  เลิศสิทธินันท์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307270 เด็กชายกวิน  สิริเพชรเกษม หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307293 เด็กหญิงณิชาณัช  เบญจธิวัฒน์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309010 เด็กชายณัฏฐภัฎ ถ่องแท้ มานะศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309014 เด็กหญิงอภิสรา เมืองมาค า มานะศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309028 เด็กหญิงณิชารีย์ อ้นพวงรัตน์ มานะศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309032 เด็กชายปฐมเลิศ แซ่ต่ัน มานะศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309036 เด็กหญิงแพรวเพลิณ วรศักตยานันต์ มานะศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

310057 เด็กหญิงพรรวินท์ มูสิกะ ดรุณศึกษา 2 31 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303008 เด็กหญิงณัชชา พิลาตัน เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303030 เด็กหญิงทักษพร ศรีสัญญา เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ลงช่ือ                              

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รายช่ือนักเรียนท่ีสอบผ่านเกณฑ์ตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) คร้ังท่ี 4"
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 3

รหัสสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล
303031 เด็กหญิงมิญา เจมส์ม่า บราวน์ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303051 เด็กหญิงณภัทร ธรรมจิตต์ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304001 เด็กชายกนต์ธร  ชูสกุล แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304006 เด็กชายกีฤณ  ภูวประเสริฐ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304008 เด็กชายคุณ์นนท์  รัตนพิเชฐวงศ์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304011 เด็กชายญาณพัฒน์  บุญฤทธ์ิ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304023 เด็กชายนนท์ปวิธ  จันทร์สว่าง แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304031 เด็กชายพันธ์ุธัช  พิสุทธ์ิพิทยากุล แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304036 เด็กชายภาวิช  ดิษยเดชพัฒน์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304040 เด็กชายวรายุส  เลิศสกุล แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304044 เด็กชายศริตวรรธน์  นิยะมานนท์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305169 เด็กหญิงวัศยา พินทุสุนทร ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305321 เด็กหญิงอัญชิษฐา คุ้มรักษา ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305330 เด็กหญิงอัญมณี นุ้ยเมือง ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305501 เด็กหญิงนิชชา ธรรมานุรักษ์ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305567 เด็กชายสุกฤษฎ์ิ เล็กจริง ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305614 เด็กชายธนชาติ ตันธนกุล ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305615 เด็กชายพชรคุณ ชูขันธ์ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
306006 เด็กหญิงปิยลักษณ์ ชูสกุล ดรุณศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
306010 เด็กหญิงณิชารีย์ ปิติสุข ดรุณศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
306012 เด็กหญิงกัญญ์กมล แสงสุริยันต์ ดรุณศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
306028 เด็กชายภูมิกร เกษสังข์ ดรุณศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307100 เด็กชายพชร  รักไทย หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307166 เด็กหญิงวรินทร์ธาร  คงแก้ว หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307186 เด็กหญิงวรรณวริน  ดงเจริญ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307212 เด็กหญิงณกมล  สมศักด์ิ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307234 เด็กชายปานเทพ  ปานประทีป หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307245 เด็กหญิงวรินทร์วรดี  รักขุมแก้ว หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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307248 เด็กหญิงมีนญาดา  พันทศร หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307253 เด็กหญิงภรภัทร  เขียวชะอุ่ม หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307287 เด็กหญิงอะพอลลิเนเซีย   โดม็องสกี หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307291 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  รุ่งเรืองทิพย์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308032 เด็กหญิงอภิชญา หงษ์โพธ์ิ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308074 เด็กหญิงวชิระกุล โยธาทูน นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308088 เด็กหญิงญานันทนิยา อาสายศ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

310089 เด็กหญิงกนกวรรณ เทพธานี ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

310101 เด็กหญิงกัญธิดา คุ้มไพรัน ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303035 เด็กหญิงขวัญฤดี ทิพย์ธาตุภักดี เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303077 เด็กหญิงชนัญชิดา แจ้งเจริญ เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303120 เด็กหญิงรินท์ลภัส วัฒนะ เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304021 เด็กชายธรรมสรณ์  มากชิต แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304034 เด็กชายภาวิตร  เกียรติโสภณ แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304037 เด็กชายยศพัทธ์  เชง แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305025 เด็กหญิงณมน ชูช่วย ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305255 เด็กหญิงพีรดา นันตะมาส ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305326 เด็กหญิงบุญญาพร นวลศิริ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305333 เด็กชายพัทธดนย์ ศฤงฆารทวี ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305383 เด็กชายธนธนพรรณ รักษ์จันทร์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305516 เด็กหญิงกมลชนก สังข์เทพ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305535 เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ล้ิง ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305536 เด็กชายอดิศร สัจจะสิริรักษ์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305618 เด็กหญิงลภัศ โชคคณาพิทักษ์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
306031 เด็กหญิงภีมสินี ชูเรือง ดรุณศึกษา 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
306048 เด็กหญิงชนม์พิชชา เพชรมี ดรุณศึกษา 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307015 เด็กหญิงภาวินี  จันทร หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307110 เด็กหญิงณัฐมณฑน์  หุ่นยนต์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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307115 เด็กหญิงกุลลภัส  บุญเนตร์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307200 เด็กชายติณภัทร  เพ็งที หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307220 เด็กหญิงฌิชาดา  ล้ิมสุคนธ์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307243 เด็กชายปัณณวิชญ์  เลิศสิทธินันท์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307259 เด็กหญิงอัญญารัตน์  บุตรจันทร์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307268 เด็กหญิงธีรยา  ชินบุตร หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307279 เด็กชายคิรากร  เนาวรัตน์วัฒนา หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309030 เด็กชายพีรพล  สังขออง มานะศึกษา 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

310087 เด็กชายทิพยกฤต พลจันทร์ ดรุณศึกษา 2 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

311001 เด็กหญิงกัญญาภัค   โพธ์ิเงิน อนุบาลเอ่ียมสุข 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
311081 เด็กหญิงวรกมล  สนามพรม อนุบาลเอ่ียมสุข 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
311103 เด็กชายศุภณัฐ  น้อยค าแพง อนุบาลเอ่ียมสุข 29 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
302009 เด็กหญิงสรัญฆ์ยาภรณ์ บัวจันทร์ มนตรีศึกษา 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
302010 เด็กหญิงสกุลจิตราพร ภักด์ิศรีแพง มนตรีศึกษา 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
302011 เด็กชายวรเมธ จุฑาเวฬุ มนตรีศึกษา 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303002 เด็กหญิงพรรษชล ลีเพ็ง เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303007 เด็กหญิงวรรัตน์ แก้วปาน เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303029 เด็กหญิงพิชญานุช วิจิตรปัญญา เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303057 เด็กหญิงดากานดา ธนอ าพนสกุล เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303081 เด็กหญิงอชิรญา โบลุส เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303116 เด็กหญิงพรวรินทร์ วัฒนราช เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
303152 เด็กหญิงจิราพัชร วุฒิศาสตร์กุล เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304015 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ตาแก้ว แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304019 เด็กชายทีปกร  ศิริบุญประวิทย์ แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
304038 เด็กชายรพีพัสส์  โชติธรรมรส แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305131 เด็กหญิงเมชญา อักษรทิพย์ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305482 เด็กชายกฤชนนท์ สุขแก้ว ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305492 เด็กชายมติมนต์ วัฒนเช้ือ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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305498 เด็กชายดุลย ประสมแก้ว ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305538 เด็กหญิงจิณณา อัครปฐมกุล ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305542 เด็กหญิงวชิรญาณ์ กระสินธ์ุ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305543 เด็กหญิงปรียานาถ มณีนิล ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305546 เด็กหญิงณัฏฐธิดา เทียนชัย ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305560 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธนาวุฒิ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305570 เด็กหญิงดรัลพร มีนะจรัส ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305591 เด็กหญิงพิชชาภา เรืองสวัสด์ิ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305602 เด็กหญิงพิชญธิดา จงควินิต ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305610 เด็กหญิงโปชิญา ว่องสกุล ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305613 เด็กชายนพรุจ แซ่ล้ิม ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305619 เด็กหญิงนราวดี ปาลคเชนทร์ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

305623 เด็กหญิงณชรต จ านงค์ทอง ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
306020 เด็กหญิงณัชชนม์ ดีทอง ดรุณศึกษา 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
306057 เด็กชายพีรวัส ขาวผิว ดรุณศึกษา 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307064 เด็กหญิงกฤษฏ์ิณิชา  สมุทรแสง หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307076 เด็กหญิงนัชชา  เทียมหมอก หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307097 เด็กชายณัฐภัทร  แสงชโรทัย หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307147 เด็กชายชัยสิทธ์ิ  ศิลารัตน์ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307215 เด็กหญิงชลธิดา  เช้ือชาติ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307276 เด็กชายอัศวิน  อินทศร หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307277 เด็กชายณัฐพล  สุดยอด หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
307292 เด็กหญิงศิรปภัสร์  รัตนะชัยธนาภรณ์ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

310055 เด็กหญิงธิฌากรณ์ คงเอียด ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

310073 เด็กหญิงณัฐวรา คงนวล ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
311080 เด็กหญิงนภัทร  เทียบดอกไม้ อนุบาลเอ่ียมสุข 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
311086 เด็กหญิงณัฐนันท์  กิมชัยวงศ์ อนุบาลเอ่ียมสุข 28 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
302001 เด็กหญิงพีชญา มหาหิง มนตรีศึกษา 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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303044 เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญมา เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303078 เด็กหญิงนันตกาญจน์ ไกยราช เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303109 เด็กหญิงปภาดา หามะลิ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303113 เด็กหญิงพิชญา มยุรส เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303134 เด็กหญิงชญาภา จันทะสิงห์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305009 เด็กชายธิปก ถิระรุ่งเรือง ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305243 เด็กชายปุณณวิชญ์ คงฉิม ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305325 เด็กหญิงพิมชนก มุสิก ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305340 เด็กชายพงศ์ปณต เพชรหนู ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305346 เด็กหญิงพิมพ์ณดา ดีฮกเค่ียน ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305374 เด็กชายจิรภัทร สงรัตน์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305420 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธ์ิ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305497 เด็กชายพศวีร์ เมืองสุวรรณื ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305544 เด็กหญิงพรนัชชา สุนทรธรรมาสน์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305575 เด็กหญิงณฐมน ชูจิตร ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305598 เด็กชายอติชาติ โชติช่วง ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305622 เด็กหญิงณัฐกฤตา เอ่ียมคล้าย ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
306008 เด็กชายปุริมปรัชญ์ โตยธรทรัพย์มณี ดรุณศึกษา 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
306024 เด็กหญิงศิริบุปผา เอียดวิจิตร์ ดรุณศึกษา 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307065 เด็กหญิงพิชญ์ทิตา  สุกสี หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307075 เด็กหญิงกันธิชา  อ่ิมเกษม หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307077 เด็กหญิงธนวฤนท์  ระหว่างบ้าน หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307169 เด็กหญิงนภัสสร  อดุลธรรม หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307184 เด็กหญิงณภัทร  ชุติภัทรชูมณี หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307247 เด็กหญิงกัญญมน  ธีรกุลอังกูร หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307258 เด็กหญิงชนิสรา  คงแก้ว หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307260 เด็กหญิงธาราทิพย์  สะอาดเอ่ียม หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307274 เด็กชายภคร  พงษ์เทศ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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307284 เด็กหญิงณัฐณิชา  จูร์เดสแทม หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307294 เด็กหญิงพัทธนันท์  เช้ือวงศ์สกุล หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

308022 เด็กหญิงจีรานุช จันทร์คล้าย นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308024 เด็กหญิงอัญธิสา ทองโพธ์ิเลน นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

308028 เด็กหญิงณัฐณิชา เล้าพูนพิทยะ นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308078 เด็กหญิงธนาพิพัฒน์ ลักษณาสถิตย์ นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309022 เด็กหญิงโซเดียร์ เจะแว มานะศึกษา 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309029 เด็กหญิงนภษร คชาภรณ์วงศกร มานะศึกษา 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

310072 เด็กหญิงธัญชนิต โอพริก ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

310076 เด็กหญิงอริสา มณีเศวต ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

310088 เด็กหญิงปูริดา เมฆสว่าง ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
302005 เด็กชายวฤนท์ชัย ค าศรี มนตรีศึกษา 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
302006 เด็กชายนันทพงศ์ สองปราบ มนตรีศึกษา 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303001 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ดีขัน เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303017 เด็กหญิงอริสรา บุญทา เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303019 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สวัสดิวงศ์ เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303085 เด็กหญิงพิชญาภา ทะนันไชย เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303101 เด็กหญิงธีร์ราธา ธีระตระกูล เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303111 เด็กหญิงปารมิตา อุ่นวิเศษ เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305027 เด็กหญิงมณฑิตา ชัยยศ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305117 เด็กชายศุภกฤต ทองสร้อย ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305241 เด็กชายนิชคุณ เพชรช้าง ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305248 เด็กหญิงคณิสสร รอดเจริญ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305254 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305261 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305280 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305294 เด็กชายภูวรินทร์ แก้วไทย ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305337 เด็กชายวรากร น้อยลัทธี ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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305348 เด็กหญิงพิชญาดา เจริญชีพ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305366 เด็กหญิงพิชญา ชัยเช้ือ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305404 เด็กหญิงเจติยา ใจห้าว ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305422 เด็กชายสวพล สมเศรษฐ์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305437 เด็กหญิงทิพย์ธาอร โพธ์ิพิชญกุล ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305476 เด็กหญิงอลิชา เทียมสุวรรณ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305481 เด็กชายพิฑานันท์ แก้วปลอด ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305487 เด็กหญิงกนกรดา ขาวน่ิม ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305504 เด็กหญิงกัณฐมณี คีรีน้อย ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305537 เด็กหญิงป่ินหยก จันทรมุณี ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305559 เด็กหญิงชนาธิป ธรรมปรีชา ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305577 เด็กหญิงกชนันท์ วีระสุนทร ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305588 เด็กหญิงลฏาภา นุ่นช่ืน ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
306035 เด็กชายกิตต์ินภัส เพชรมี ดรุณศึกษา 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307059 เด็กชายปรินทร  จ าเริญวิทวัส หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307098 เด็กชายน่านฟ้า  เนตินาค หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307114 เด็กหญิงบุญฐิสา  เทพทอง หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307181 เด็กชายธนโชติ  บุตรครุธ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307191 เด็กหญิงปรีญาดา  วิทยาญาณสิทธ์ิ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307216 เด็กหญิงภชรดา  บุญธิรัศมี หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307221 เด็กหญิงเพชรไพลิน  จันทร์อนุกูล หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307226 เด็กชายณดล  เครือมา หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307227 เด็กชายพิชญุตม์  อภิรักษ์ขิต หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307232 เด็กชายกัณยพฤกษ์  พันธ์ซ้อน หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307254 เด็กหญิงสรวรรณ  สังข์วรรณะ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307264 เด็กหญิงสิตา  พหุโล หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

308007 เด็กชายอริย์ธัช ภู่เจริญ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308014 เด็กหญิงธนัญธร ไชยสัตย์ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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308082 เด็กชายเติมเต็ม หลักแก้ว นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308099 เด็กหญิงเพชราภรณ์ แย้มกลัด นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308105 เด็กชายพีรวิชญ์ สังข์เงิน นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309035 เด็กหญิงอินทุกร ดวงจันทร์ มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

310039 เด็กหญิงกนกฉัตร มากนุ่น ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

310075 เด็กหญิงกมลนัทธ์ ชูไชยยัง ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

310081 เด็กหญิงวชิรวิชญ์ วุฒิกรณ์ ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

310092 เด็กหญิงกนกณัฐ ประจัน ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

311062 เด็กหญิงกชพร  ศรีสังข์ อนุบาลเอ่ียมสุข 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
311079 เด็กหญิงอุรัตติยา  แสนขอนยาง อนุบาลเอ่ียมสุข 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
311085 เด็กชายธนกฤต  ยศไกร อนุบาลเอ่ียมสุข 26 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303020 เด็กหญิงปาณิตา มาลาเลิศ เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303026 เด็กหญิงจินห์จุฑา กีตา เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303049 เด็กหญิงชญาณิศา ชาญอนุรักษ์ เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303110 เด็กหญิง'พลอยขวัญ สารพิมพ์ เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303130 เด็กหญิง'ปัทมนันท์ วาณิช เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
304017 เด็กชายเตชัช  สัณฐิติการย์ แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305089 เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองอ่อน ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305238 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ จันทร์ด้วน ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305252 เด็กหญิงณัฐกฤตา อนุชาติ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305265 เด็กชายรัชพล ปรีชาหาญ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305288 เด็กชายวัชรพล ชะเอมวัลย์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305300 เด็กชายจิรภัทร พลดี ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305332 เด็กชายภาคิน กองกุล ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305394 เด็กชายภูรินท์ สังขะวิชัย ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305402 เด็กหญิงนพภัสสร พ่วงฟู ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305408 เด็กชายศารทมังกร ประเสริฐ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305432 เด็กหญิงพรรณพิศา ไพศาลโรจน์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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305447 เด็กชายภาคิน สาสนัส ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305461 เด็กหญิงณฐสร แสงทวี ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305463 เด็กหญิงกชพร จินาอินทร์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305485 เด็กหญิงนันท์ลินี นวลนิรันดร์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305502 เด็กหญิงกันต์ฤทัย คงชาตรี ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305507 เด็กหญิงปวริศา คูหพันธ์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305527 เด็กหญิงชวพร ชัยขันท์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305553 เด็กชายโอบนิธิ เพชรสุวรรณ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305569 เด็กหญิงชนานันท์ ธรรมปรีชา ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305586 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์ โชติพันธวานนท์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305589 เด็กหญิงพัชรกันย์ ปานทอง ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305594 เด็กชายภูดิท จ๋ิวพัฒนกุล ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
306040 เด็กหญิงบุญญาพร ซ้ิวเยว ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
306049 เด็กหญิงภัทรพร ชูค า ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
306055 เด็กหญิงเขมิสรา นาคแก้ว ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307051 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วมณี หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307062 เด็กหญิงชนมน  บุญเล่ียม หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307089 เด็กชายชลลวัฒน์  วัฒนากร หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307094 เด็กชายชาวดิน  ล่ินบาง หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307113 เด็กหญิงเอโลนา  โคเฮน หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307266 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เวโรจน์วัฒนา หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307288 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สายสร้อย หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308033 เด็กชายจตุรภัทร มากมาย นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308085 เด็กชายอภิวัฒ์ิ ข าพลจิต นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308087 เด็กหญิงณิชาภัทร นาคผจญ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308089 เด็กหญิงสรัณยา อุนสกุล นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308091 เด็กหญิงลลิตา บุญนาค นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308094 เด็กหญิงปภาวรินท์ คล่องการยิง นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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308095 เด็กหญิงบวรรัตน์ สินทรัพย์บวร นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308098 เด็กหญิงต้นน้ า หวลถนอม นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309011 เด็กชายธีรเมธ พรพุฒิศิริ มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309034 เด็กชายศุภวิชญ์ หลิน มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309037 เด็กชายศิรภัทร แซ่คู มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303028 เด็กหญิงภิญญาภัทร เหมือนอินทร์ เซนต์เมร่ี 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303034 เด็กหญิงพิรุณทิพย์ ศรีพรหมษา เซนต์เมร่ี 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303042 เด็กหญิงปาริชาต ดวงลาดนา เซนต์เมร่ี 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303055 เด็กหญิงมายญ่า ไมลัน เซฟซิค เซนต์เมร่ี 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303071 เด็กหญิงปรียนันท์ พหุวัฒน์ชินภา เซนต์เมร่ี 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303107 เด็กหญิงเมธาพร งอชัยภูมิ เซนต์เมร่ี 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303115 เด็กหญิง'พัทธนันท์ เจริญชัย เซนต์เมร่ี 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303133 เด็กหญิงนันท์ธิพา นันท์ธิพาวรรณ เซนต์เมร่ี 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303147 เด็กหญิงณิชกานต์ จันทะบุตร เซนต์เมร่ี 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305253 เด็กหญิงชนกมนัณษ์ สัมมากสิพงศ์ ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305266 เด็กชายพิชญุตม์ โต๊ะยะเล ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305279 เด็กหญิงสิรภัทร ยอดขยัน ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305310 เด็กชายกฤตนัย แซ่ต๋ี ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305323 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วกุล ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305356 เด็กหญิงปอรภา มูลลักษณ์ ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305357 เด็กชายฤชายุส์ เชตวรรณ ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305361 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305373 เด็กหญิงเปมิกา วรรณศรี ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305379 เด็กชายภูมิภัทร เอียดเงิน ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305399 เด็กหญิงปิยาพัชร อาษากิจ ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305411 เด็กชายกานตพงศ์ ปานสกุล ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305424 เด็กชายปภาวินท์ พิริยสถิต ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305438 เด็กหญิงฐิติญาดา ณัฏฐพงศ์พิพัฒน์ ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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305449 เด็กชายกฤตัชญ์ ต้ังวงศ์ ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305473 เด็กหญิงปริชญา เดชาธนพงศ์ ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305478 เด็กชายกฤติเดช พัชรธาดากิจ ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305479 เด็กชาย ธีร์ธวัช จิตต์คงสง ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305529 เด็กหญิงณัฐนรี บุญแทน ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305558 เด็กหญิงปวริศา นาคใหญ่ ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

305601 เด็กชายอภิชณัฎฐ์ ธนอดิโรจน์ ธิดาแม่พระ 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
306021 เด็กชายธนกฤต จันทร์ช่วย ดรุณศึกษา 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307010 เด็กชายธีรพัฒน์  เจริญพงษ์ หัวหินวิทยาลัย 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307035 เด็กหญิงกัญญาภัค  สังข์หยู หัวหินวิทยาลัย 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307050 เด็กชายยุทธภูมิ  รุ่งโรจน์ หัวหินวิทยาลัย 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307054 เด็กชายคุรุคุราสุริยา เจมส์ เฟอนานโด หัวหินวิทยาลัย 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307071 เด็กหญิงชัชชญา  ทับชัย หัวหินวิทยาลัย 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307093 เด็กชายทินภัทร  หลอมนาค หัวหินวิทยาลัย 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307140 เด็กชายปุณณภพ  กรุดนาค หัวหินวิทยาลัย 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307210 เด็กชายภูวิศ  สุวรรณภาณุ หัวหินวิทยาลัย 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307223 เด็กหญิงณนันญา  แจ่มใส หัวหินวิทยาลัย 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307233 เด็กชายคุณัชญ์  มีประวัติ หัวหินวิทยาลัย 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307296 เด็กชายศุภกฤต แซ่ล้ิม หัวหินวิทยาลัย 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

308025 เด็กหญิงโสภาวรรณ ศิลานิล นารีวิทยา 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

308052 เด็กหญิงพัชรี  เชิงดอย นารีวิทยา 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308059 เด็กหญิงศุภิสรา สุวรรณสัมพันธ์ นารีวิทยา 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308075 เด็กชายปริณวัฒน์ พุกภูษา นารีวิทยา 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308079 เด็กชายวชิรวิชญ์ แก้วกัน นารีวิทยา 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308101 เด็กหญิงอัฐภิญญา คงวัฒนา นารีวิทยา 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

310053 เด็กหญิงธนิษฐา ฤทธิชัย ดรุณศึกษา 2 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

310063 เด็กชายราชินทร์ สิทธิรักษ์ ดรุณศึกษา 2 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

311056 เด็กชายสุรพรหม  บุญกอง อนุบาลเอ่ียมสุข 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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311090 เด็กชายกรรณภัทร์  สวัสดิผล อนุบาลเอ่ียมสุข 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
311107 เด็กชายภูวดล  วรรณโค อนุบาลเอ่ียมสุข 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
311112 เด็กชายชยพล  ธงชัย อนุบาลเอ่ียมสุข 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
302007 เด็กชายวีรากร ประเทือง มนตรีศึกษา 24 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
303005 เด็กหญิงณัฐชานันท์ มาตย์สุริย์ เซนต์เมร่ี 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303037 เด็กหญิงย่ิงลักษณ์ ยงยืน เซนต์เมร่ี 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303083 เด็กหญิง'ไอรดา นามหินลาย เซนต์เมร่ี 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303084 เด็กหญิงชนัญชิดา พาหุมันโต เซนต์เมร่ี 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303089 เด็กหญิงพชรมนต์ ทองสุข เซนต์เมร่ี 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303149 เด็กหญิงมนัสนันท์ การถาง เซนต์เมร่ี 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305051 เด็กชายพาคุณ ไกรราญ ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305057 เด็กหญิงชัชชญา อ าสวง ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305101 เด็กชายวรภัทร พิบูลย์ ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305229 เด็กหญิงเบญญาภา สาระตุ้ย ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305264 เด็กหญิงฐิตารีย์ ชุมพงษ์ ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305289 เด็กหญิงสิรินทรา คุ้มภัย ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305292 เด็กหญิงจารุกร สัมฤทธ์ิ ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305303 เด็กหญิงลัลณ์ลลิน รัตนา ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305341 เด็กชายธนกร แป๊ะป๋อง ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305347 เด็กหญิงอัญชิตา หนูแก้ว ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305382 เด็กชายนนนพัทธ์ มีลาภ ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305398 เด็กหญิงฟาเดีย มุติชุน ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305407 เด็กชายรชานนท์ น่าชม ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305465 เด็กหญิงปฤณณดา อภิชนังกูร ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305475 เด็กหญิงภัชราวลี อานนท์ ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305483 เด็กชายไอศูรย์ เรืองจันทร์ ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305484 เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์ชูกล่ิน ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305518 เด็กหญิงธณัฐดา นิจจันทร์พันธ์ศรี ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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305532 เด็กชายณฐกร เทพเล่ือน ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305564 เด็กชายสิรวิชญ์ ชาติทรัพย์สิน ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305576 เด็กหญิงณัฐญา โกละกะ ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305596 เด็กชายธนวิชญ์ จ่าแก้ว ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305611 เด็กชายณัฐรณ ทองนุ้ยพราหมณ์ ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305626 เด็กหญิงพิมพ์ญาร์ดา สุขประเสริฐ ธิดาแม่พระ 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306027 เด็กชายปพนศักด์ิ ชูทอง ดรุณศึกษา 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306030 เด็กหญิงอนัญญา เด่นดวง ดรุณศึกษา 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306051 เด็กชายชินาธิป วิหงสกุล ดรุณศึกษา 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307043 เด็กชายแสนกล้า  วังแสนแก้ว หัวหินวิทยาลัย 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307069 เด็กหญิงฐิติพรรณ  พรหมวิจิตร หัวหินวิทยาลัย 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307085 เด็กหญิงวรณัชดา  อินเสนี หัวหินวิทยาลัย 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307088 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญเช้ือ หัวหินวิทยาลัย 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307141 เด็กชายภาสกร  แก้วทอง หัวหินวิทยาลัย 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307193 เด็กหญิงธีราภรณ์  ทุบผอม หัวหินวิทยาลัย 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307207 เด็กชายกันต์กวี  แอวงษ์ หัวหินวิทยาลัย 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307225 เด็กชายสาโรช  เกียรติทับทิว หัวหินวิทยาลัย 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307228 เด็กชายธีรภัทร  ปัจจุโส หัวหินวิทยาลัย 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307236 เด็กชายธนัทภัทร  มหาสิทธิกุล หัวหินวิทยาลัย 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

308031 เด็กหญิงปาณิสรา ล าใยสถิต นารีวิทยา 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

308055 เด็กหญิงกชพร ผลินิคม นารีวิทยา 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308072 เด็กหญิงวรรณิสา  แสงฟู นารีวิทยา 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308103 เด็กหญิงนนทวรรณ สุวรรณบ ารุง นารีวิทยา 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309020 เด็กหญิงธัญชนก ทับสระ มานะศึกษา 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309033 เด็กหญิงหงส์พชร คีรีก้ิน มานะศึกษา 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

310058 เด็กชายกรกฏ วรรณบวร ดรุณศึกษา 2 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

310077 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูช่วย ดรุณศึกษา 2 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

311059 เด็กหญิงวิชญาพร  พะโยโค อนุบาลเอ่ียมสุข 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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311064 เด็กหญิงปัณชญา  พลอยสมบูรณ์ อนุบาลเอ่ียมสุข 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

311065 เด็กชายพงษภัทร  กัณหา อนุบาลเอ่ียมสุข 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

311067 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ภูส าเภา อนุบาลเอ่ียมสุข 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311082 เด็กชายชนสรณ์  โพธิสนธ์ อนุบาลเอ่ียมสุข 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311097 เด็กชายปิยบุตร  เก้าเอ้ียน อนุบาลเอ่ียมสุข 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311126 เด็กชายอธิศ  บุญถม อนุบาลเอ่ียมสุข 23 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303033 เด็กหญิงกฤษณา โสมชัย เซนต์เมร่ี 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303039 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ครสวรรค์ เซนต์เมร่ี 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303043 เด็กหญิงสาริสา อินทรประสิทธ์ิ เซนต์เมร่ี 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303046 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยราช เซนต์เมร่ี 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303062 เด็กหญิงกัญญลักษณ์ เหลาทอง เซนต์เมร่ี 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303080 เด็กหญิงณชิดาภา มังคุณ เซนต์เมร่ี 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303096 เด็กหญิงพัชรยาพร แสนเวียน เซนต์เมร่ี 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303104 เด็กหญิงวรณัน พันธ์ดา เซนต์เมร่ี 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303105 เด็กหญิงนันทิชา ถนอมชีพ เซนต์เมร่ี 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303121 เด็กหญิง'พรนภา นระทัด เซนต์เมร่ี 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303128 เด็กหญิง'วีรธิดา ทองสา เซนต์เมร่ี 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303132 เด็กหญิงธันยพร สุชัยวรรณ์ เซนต์เมร่ี 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305107 เด็กหญิงธนัชญา หวังสวาสด์ิ ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305270 เด็กหญิงภัทรภร เทพศิริ ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305281 เด็กหญิงอรอภิชา รัชชะ ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305296 เด็กชายเมธัส รจนา ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305313 เด็กชายธิติพงศ์ หวังสวาสด์ิ ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305315 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ภมร ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305329 เด็กหญิงชญานิศ ไชยรักษ์ ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305331 เด็กชายภวิศ สังข์ประคอง ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305352 เด็กหญิงภิรัญญา พูลศรี ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305362 เด็กชายพชร นุ่นช่ืน ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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305433 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305435 เด็กหญิงธีริศรา ธนมิตรามณี ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305445 เด็กชายปริชญ์ อินริสพงค์ ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305446 เด็กชายธรรมวัฒน์ สุขชาติ ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305452 เด็กชายณธรรศ กิจกร ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305464 เด็กหญิงวันทิตา สีเป้ียว ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305469 เด็กหญิงบุญธรักษา ศิริพงษ์ ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305511 เด็กชายภิสัญ ตุดบัว ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305512 เด็กชายจิรภัทร ใจห้าว ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305557 เด็กชายพริมรตา อินทชัย ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305571 เด็กหญิงธิติมา รักเย็น ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305595 เด็กชายพีรพัฒน์ พละเลิศ ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305604 เด็กหญิงพิมพ์ซิน วัชรินทร์ ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305605 เด็กหญิงพชรพร มานิล ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305616 เด็กชายรดิท ชัยมงคล ธิดาแม่พระ 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306001 เด็กหญิงกัญฐมณี ปสันนาการ ดรุณศึกษา 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306014 เด็กหญิงปวัณรัตน์ กฤตยวิรุฬห์ ดรุณศึกษา 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306019 เด็กชายณัฐนัย บุญเรือง ดรุณศึกษา 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307002 เด็กชายธรรมรัตน์  อินทร์ฉาย หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307056 เด็กชายสิปปณัฐ  เสวะกะ หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307060 เด็กชายสุขภทรัพย์  ผาสุก หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307101 เด็กชายธนโชติ  สงครามภักดี หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307111 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  เทอดเกียรติชาติ หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307132 เด็กชายวรเชฏฐ์  รุ่งบุญ หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307135 เด็กชายวสุพล  ดอกกระโทก หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307148 เด็กชายนิติธร  ทองอ่อน หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307170 เด็กหญิงทิวากร  ป่ัมแม่นปืน หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307185 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  กรสิทธิพัฒน์ หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงช่ือ                              

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รายช่ือนักเรียนท่ีสอบผ่านเกณฑ์ตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) คร้ังท่ี 4"
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 3

รหัสสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล
307222 เด็กหญิงวรรณษา  เอ่ียมส าอางค์ หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307246 เด็กหญิงนพอร  แสงเพลิง หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307256 เด็กหญิงภัณฑิรา  แก้วชนะ หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307280 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ  จักษุดุลย์ หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307290 เด็กหญิงนิกิต้าร์ ทิพวัจนา  เจนเซ่น หัวหินวิทยาลัย 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

308019 เด็กหญิงกุลรภัส  ทวีไกรกุล นารีวิทยา 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308044 เด็กชายธนชาต อินทะคง นารีวิทยา 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308053 เด็กหญิงศุภิสรา  เพชรนิล นารีวิทยา 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

308073 เด็กหญิงพัณณิตา  พิทักษ์พันธ์ราช นารีวิทยา 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308077 เด็กชายอนันดา จันทรัมพร นารีวิทยา 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308097 เด็กหญิงจารุพิชญา  คุณโน นารีวิทยา 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309019 เด็กหญิงวรัญชญา รัยสุวรรณสกุล มานะศึกษา 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309025 เด็กหญิงณัฐณิชา แสงอรุณ มานะศึกษา 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

310038 เด็กหญิงดุษฎี หนูศรี ดรุณศึกษา 2 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

310082 เด็กชายปกป้อง แป้นพุ่ม ดรุณศึกษา 2 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

311068 เด็กหญิงนันท์นริตา  สุวรรณพันธ์ุ อนุบาลเอ่ียมสุข 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311088 เด็กชายสุวัฒชัย  บุญปลูก อนุบาลเอ่ียมสุข 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309059 เด็กหญิงชมพูแพร ช่างชู มานะศึกษา 22 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
302002 เด็กหญิง นิชกานต์ ชัยฤทธ์ิ มนตรีศึกษา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303054 เด็กหญิงกันยพร ทองทวี เซนต์เมร่ี 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303118 เด็กหญิงชญาดา พลอยศรี เซนต์เมร่ี 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303125 เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามวงค์ เซนต์เมร่ี 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303139 เด็กหญิงจิณห์นิภา อิงชัยภูมิ เซนต์เมร่ี 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303144 เด็กหญิงปติมา ประเสริฐศรี เซนต์เมร่ี 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305007 เด็กชายภูริพัฒน์ เทียนศิลป์ ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305192 เด็กหญิงพิชชาพร พรกรัณย์สกุล ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305272 เด็กหญิงธมนวรรณ ขวดทอง ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305275 เด็กหญิงณัฐณิชา อนันทขาล ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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305278 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กล่ินสัมผัส ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305311 เด็กชายสิรวิชญ์ ยืนยัน ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305320 เด็กหญิงรวิสรา จีนแก้ว ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305324 เด็กหญิงพัชญ์พิดา พัฒน์ทอง ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305336 เด็กหญิงกชพร สุทธิจ านงค์ ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305338 เด็กชายเนติพัฒน์ แก้วมณี ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305354 เด็กหญิงณัฐธิดา จีนหีต ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305365 เด็กหญิงกัลยรักษ์ นาคทอง ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305371 เด็กหญิงนัทธมน อุ่นเจริญ ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305400 เด็กหญิงสาธิรา ปานแป้น ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305401 เด็กหญิงธีรนาฏ แก้วกอง ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305430 เด็กหญิงฐรินดา เศรษฐเช้ือ ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305431 เด็กหญิงเขมจิรา รอดเมือง ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305467 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลิกขะไชย ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305468 เด็กหญิงมนัสยา รักษ์เมือง ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305480 เด็กชายกฤษฎา เผือกเดช ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305499 เด็กหญิงสิริยาพร วิภารัตนาพร ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305503 เด็กหญิงพิชญาภา ใจสม ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305525 เด็กชายธนกฤต มณีรัตน์ ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305530 เด็กหญิงสุพรรษา สวัสดี ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305541 เด็กหญิงกัณจน์อมล เวชศาสตร์ ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305556 เด็กชายภัททิย เพชรศรี ธิดาแม่พระ 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306007 เด็กชายกิติธัช นพรัตน์ ดรุณศึกษา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306015 เด็กชายพิชญะ เพ็งแพ่ง ดรุณศึกษา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306017 เด็กหญิงกีรตยา นาคเชียร ดรุณศึกษา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306045 เด็กหญิงธณัฐชา สงประเสริฐ ดรุณศึกษา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306046 เด็กหญิงนวลพรรณ บรรณจิต ดรุณศึกษา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307004 เด็กชายภัคกร  ล้ิมเสรี หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงช่ือ                              

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รายช่ือนักเรียนท่ีสอบผ่านเกณฑ์ตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) คร้ังท่ี 4"
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 3

รหัสสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล
307011 เด็กชายธนกฤต  โพธิสุนทร หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307044 เด็กชายพชร  เทียนพัด หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307066 เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา  สุกสี หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307099 เด็กชายธนัช  เหรียญทอง หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307102 เด็กชายภาคิณ  อนุรักษ์วงศ์ศรี หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307117 เด็กหญิงคิมเบอร์ร่ี  แฟร์ฟิลด์ หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307119 เด็กหญิงฐานิดา  รักสุจริต หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307124 เด็กชายพัชรพล  บุญจันทร์ หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307157 เด็กหญิงขวัญจิรา  หาดธารากุล หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307164 เด็กหญิงเบญญาภา  คงสวัสด์ิ หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307175 เด็กหญิงชญาภา  อ่อนหล้า หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307183 เด็กชายไกรวิชญ์  ปานไพรเวช หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307190 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พาณิชยวิบูลย์ หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307252 เด็กหญิงจิรกานต์  ศรีสุวรรณ หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307255 เด็กหญิงปนัสยา  กองทรัพย์ หัวหินวิทยาลัย 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308003 เด็กชายทัตภณ สาระสังข์ นารีวิทยา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308015 เด็กหญิงสิริภัสสรณ์  โอฐเอ่ียม นารีวิทยา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308042 เด็กชายพรไพศาล ศรีโสภณ นารีวิทยา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308063 เด็กหญิงวริณ วริลุน นารีวิทยา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308093 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วลิขิตสัจกุล นารีวิทยา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309013 เด็กชายปุณณวิช จักรกาญจน์ มานะศึกษา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309023 เด็กหญิงพันษา คงดี มานะศึกษา 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

310083 เด็กชายภูมิรพี พิชัยยุทธ ดรุณศึกษา 2 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

310094 เด็กหญิงทัศนีย์ มูสิกะ ดรุณศึกษา 2 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

311054 เด็กชายกิตติภพ  พูลวงษ์ อนุบาลเอ่ียมสุข 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

311078 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ทิพมาลา อนุบาลเอ่ียมสุข 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311089 เด็กหญิงกชสร  โชติถาวรเจริญ อนุบาลเอ่ียมสุข 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311094 เด็กหญิงนาราภัทร  ค ามี อนุบาลเอ่ียมสุข 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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311105 เด็กชายธนกฤต  เท่ียงโยธา อนุบาลเอ่ียมสุข 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311111 เด็กหญิงนันทวัลณ์  แสงโพธ์ิดา อนุบาลเอ่ียมสุข 21 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303009 เด็กหญิงวรวลัญช์ ค าภาษี เซนต์เมร่ี 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303027 เด็กหญิงวรัญญา บุญเมือง เซนต์เมร่ี 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303059 เด็กหญิงกัญญภัทร นักพิณพาทย์ เซนต์เมร่ี 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303061 เด็กหญิงนภัสพิชชา รอดถาวร เซนต์เมร่ี 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303095 เด็กหญิงณัฐกฤตา เช่ียวสงคราม เซนต์เมร่ี 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303119 เด็กหญิงมนมาตา ไชยประทุม เซนต์เมร่ี 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
303148 เด็กหญิงบุญญาภา เกษแก้ว เซนต์เมร่ี 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305016 เด็กหญิงรมิดา รามรงค์ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305036 เด็กหญิงจิณัฐตา วารีเพชร ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305213 เด็กหญิงพรธีรา บุญพัฒน์ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305268 เด็กชายพีรณัฐ สุทธิวิชัยพร ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305269 เด็กชายศุภณัชร จิมจวน ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305293 เด็กหญิงวชิราพร ประสงค์จินดา ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305305 เด็กหญิงปริยากร เกิดแก้ว ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305306 เด็กหญิงกัญญาพัชร เมืองนิล ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305316 เด็กชายธรณินทร์ เพียรสวัสด์ิ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305349 เด็กหญิงลัลน์ญดา ปราบไกรศรี ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305350 เด็กหญิงยศวดี เต็มสุริย์วงศ์ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305367 เด็กหญิงลภัสรดา ทองค า ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305381 เด็กชายดนัยพร สุขเมือง ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305393 เด็กชายกฤชนนท์ พรหมอักษร ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305416 เด็กหญิงปุณยธร หอมนาวา ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305423 เด็กชายกิตต์ิบดินทร์ นวลแก้ว ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305429 เด็กชายณัฐกรณ์ แสงรอด ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305436 เด็กหญิงเขมิสรา ม่ันวงค์วิโรจน์ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305455 เด็กชายจุลจักร ดีมานพ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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305456 เด็กชายพณิชพล จักรางกูร ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305459 เด็กหญิงรวิสุดา ทองสวัสด์ิ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305462 เด็กหญิงเมธาวี เวชวิทยาอ าไพกิจ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305477 เด็กชายสักรินทร์ มุขตา ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305488 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุชาติพงศ์ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305500 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา คุ้มพงษ์ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305519 เด็กหญิงณปภัช อ่าวเจริญ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305520 เด็กหญิงนันท์ลภัส ชูแสงศรี ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305522 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ฝ่ายเดช ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305540 เด็กหญิงธัญณิชา อินทร์ทอง ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305587 เด็กหญิงณัฐรินีย์ ผอมถึง ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

305593 เด็กชายรัชชานนทร์ รัตนะ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306009 เด็กชายพลวรรธน์ อ่อนทา ดรุณศึกษา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306011 เด็กหญิงธัญญาภัทร์ มิตรชู ดรุณศึกษา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306036 เด็กชายนภัสกร อินทรสาร ดรุณศึกษา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
306058 เด็กชายทีฆายุ คชพลาย ดรุณศึกษา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307025 เด็กหญิงนภัสสร  อ้ึงรัศมี หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307031 เด็กชายนิธิธีร์  ทองเปาด์ หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307048 เด็กชายเซเวร่ี พศวีร์  เร้า เฮียล่า หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307058 เด็กชายอคิระ  ชัยยะศิริสุวรรณ หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307103 เด็กชายคริสโตเฟอร์  ปุราณะผาย เอดัม หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307163 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ค าแคว่น หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307167 เด็กหญิงกมลาสน์  อินทรสถาพร หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307205 เด็กหญิงธันยมัย  ชนประเสริฐ หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307218 เด็กหญิงพร้อมเพชร  เมฆหมอก หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307242 เด็กชายกรวิชญ์  ฉายแสง หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307250 เด็กหญิงภร  พรหมจันทร์ หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307251 เด็กหญิงชนิสรา  ขวัญทอง หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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รหัสสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล
307289 เด็กหญิงไปรยดา  เถาลิโป้ หัวหินวิทยาลัย 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

308010 เด็กหญิงพรปวีณ์  อังคสุทธิพงษ์ นารีวิทยา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

308016 เด็กหญิงณดาพัณ มัธยม นารีวิทยา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

308034 เด็กหญิงศิรประภา  สุสุวรรณ นารีวิทยา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308056 เด็กหญิงศวรรยา ระวีพงษ์ นารีวิทยา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308062 เด็กหญิงปิยะมาศ แก้วพลอย นารีวิทยา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308068 เด็กหญิงนันท์มนัส สิทธิแสงอ าไพ นารีวิทยา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308080 เด็กชายธนนคร บรรเลงจิตร์ นารีวิทยา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308090 เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมปราณี นารีวิทยา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309007 เด็กหญิงพิมพ์วิไล โกสุมดิษพล มานะศึกษา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309009 เด็กชายธีรธร ธนูศร มานะศึกษา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309017 เด็กชายเรืองฤทธ์ิ ดุลยรัตน์ มานะศึกษา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309027 เด็กชายภีรวิชญ์ รัตนแคล้ว มานะศึกษา 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

310091 เด็กหญิงมณฑิตา เรืองชรักษ์ ดรุณศึกษา 2 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

311077 เด็กหญิงนวภัทร  ฆารสมบูรณ์ อนุบาลเอ่ียมสุข 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311093 เด็กหญิงวิรากานต์  พัดตังโม อนุบาลเอ่ียมสุข 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311096 เด็กหญิงทัศพร  ก้านจักร อนุบาลเอ่ียมสุข 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311100 เด็กหญิงมัณทิตา  เอ้ือนไธสง อนุบาลเอ่ียมสุข 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311106 เด็กชายกิตติธัช  สอนจันดา อนุบาลเอ่ียมสุข 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311110 เด็กหญิงนราธิป  ชาธงชัย อนุบาลเอ่ียมสุข 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311114 เด็กชายตรัยคุณ  ยางงาม อนุบาลเอ่ียมสุข 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
305627 เด็กหญิงศศิฉาย เหล่าประสิทธ์ิ ธิดาแม่พระ 20 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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