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601227 เด็กชายพีรัช เตชอภิชาติ ดอนบอสโกวิทยา 50 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง

601228 เด็กชายพิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล ดอนบอสโกวิทยา 50 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง

604062 เด็กชายปัญญ์  แซ่จาง แสงทองวิทยา 50 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง

601187 เด็กชายณัฐภัทร อังพสุ ดอนบอสโกวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601223 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองแท้ ดอนบอสโกวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601230 เด็กหญิงพิณเพทาย พิทักษ์ทิม ดอนบอสโกวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601233 เด็กหญิงภัทรวดี ศิริวัฒนสิทธ์ิ ดอนบอสโกวิทยา 49 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601216 เด็กชายพรหมพิริยะ ทองธัญรัตน์ ดอนบอสโกวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601222 เด็กหญิงกรวรรณ เล็กเจริญกุล ดอนบอสโกวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601226 เด็กชายวงศธร แสนโยธะกะ ดอนบอสโกวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601245 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โสภณธนารักษ์ ดอนบอสโกวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601250 เด็กหญิงชัญญานุช หอมนาน ดอนบอสโกวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601251 เด็กชายภทรธร ผลินยศ ดอนบอสโกวิทยา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง

609091 เด็กชายกฤติเดช จอดนาค มานะศึกษา 48 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601118 เด็กชายยงยุทธ โพธิราช ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601173 เด็กหญิงณัฐนันท์ รุจิระธนาพันธ์ ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601177 เด็กชายวิชญ์รัตน ชัยจักร์ ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601201 เด็กหญิงศิริภัสสร มาศแก้ว ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601207 เด็กหญิงปวีณวัชร์ พานนนท์ฐิติ ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601217 เด็กหญิงณิชา ลลิตเลิศวงศ์ ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601221 เด็กหญิงชมดาว เครือทองศรี ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601236 เด็กหญิงกฤตพร เกษตรเอ่ียม ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601237 เด็กหญิงพรสวรรค์ จึงสงวนพรสุข ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601240 เด็กชายภัคอนันต์ เอียสกุล ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601247 เด็กหญิงดิษยา วงษ์หาจักร ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601254 เด็กหญิงวชิรญาณ์ การโอสถ ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601255 เด็กชายปาฎิหาริย์ ภูชูธรรม ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601256 เด็กหญิงจิณณะ คงธนโฆษิตกุล ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601258 เด็กหญิงศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุล ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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601259 เด็กหญิงทิพย์วรรณ ย้ิมวัน ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601260 เด็กหญิงพินธ์พิมล แสงฉายา ดอนบอสโกวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603002 เด็กหญิงณัชชา ศรีวรสาร เซนต์เมร่ี 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603057 เด็กหญิงปวริศา บุญชู เซนต์เมร่ี 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604054 เด็กชายกฤตภาส  กูลสุวรรณ แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604055 เด็กชายดรณ์  แก้วไทย แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604056 เด็กชายณัฏฐ์  ปล้องแก้ว แสงทองวิทยา 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605360 เด็กชายนันทิพัฒน์ เมืองชู ธิดาแม่พระ 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611167 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญวานิชย์ อนุบาลเอ่ียมสุข 47 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601195 เด็กชายเปรมปุลิน สิมพา ดอนบอสโกวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601196 เด็กหญิงภัทราพร คงกิจคุณากร ดอนบอสโกวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601206 เด็กชายติณห์นภัทร์ ย้ิมพราย ดอนบอสโกวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601239 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ล้ิมชัยพฤกษ์ ดอนบอสโกวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601242 เด็กหญิงตุลยดา ไวทยานุวัตติ ดอนบอสโกวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601248 เด็กหญิงวิภาลักษณ์ กุลตังวัฒนา ดอนบอสโกวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601253 เด็กชายหฤษฎ์ ชูปัญญา ดอนบอสโกวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603001 เด็กหญิงกัญญ์วรา ประกอบการ เซนต์เมร่ี 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603024 เด็กหญิงพัชราพร ศรีหะวงษ์ เซนต์เมร่ี 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604030 เด็กชายศตทร  บวรเนาวรักษ์ แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604049 เด็กชายชนธรร  พฤมนตร์ แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604050 เด็กชายชยพล  ปุณญนันทกร แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604057 เด็กชายณฐกร  แก้วเจริญ แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604077 เด็กชายณฐกร  กิจสวัสด์ิ แสงทองวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605445 เด็กชายเตชทัต ร พัทลุง ธิดาแม่พระ 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

608246 เด็กชายชยุต   คงคล้าย นารีวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601288 เด็กหญิงรัชศรัญญ์ หวัง ดอนบอสโกวิทยา 46 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601117 เด็กชายภูริวัฒน์ พรหมไชยา ดอนบอสโกวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601170 เด็กชายฐานพัฒน์ บรรลือเขตร์ ดอนบอสโกวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601203 เด็กชายปุญญพัฒน์ สนิทวงศ์ชัย ดอนบอสโกวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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601209 เด็กชายธนกฤติ นันทนิรันดร์ ดอนบอสโกวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601210 เด็กชายดลวัตร นิลตานนท์ ดอนบอสโกวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601212 เด็กหญิงธนัชชา เหมวงศ์ ดอนบอสโกวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601231 เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุตรแสนลี ดอนบอสโกวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601244 เด็กหญิงสุรภา พัฒนาวิวัฒนพร ดอนบอสโกวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601249 เด็กหญิงชวัลรัตน์ ภูขมัง ดอนบอสโกวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603029 เด็กหญิงวชิรญาภรณ์ ภูริศรี เซนต์เมร่ี 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603050 เด็กหญิงเพียรวริศร์ ชีวินเจริญรุ่ง เซนต์เมร่ี 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603118 เด็กหญิงปฐมพร ปิลอง เซนต์เมร่ี 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603157 เด็กหญิงคุณัญญา งามเหลา เซนต์เมร่ี 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604013 เด็กชายปรัช  ลีฬหคุณากร แสงทองวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604019 เด็กชายวรพงศ์  ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา แสงทองวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605334 เด็กหญิงพิชามญช์ุ พิชญะอนันต์กุล ธิดาแม่พระ 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605346 เด็กหญิงปภาดา วงศ์รัตนะ ธิดาแม่พระ 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605374 เด็กชายณฐพล เทพเล่ือน ธิดาแม่พระ 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605414 เด็กชายคณิศ คงแก้ว ธิดาแม่พระ 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605439 เด็กชายวงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล ธิดาแม่พระ 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605440 เด็กชายปกรณ์วิศว์ แก้วสะอาด ธิดาแม่พระ 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605454 เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทะโร ธิดาแม่พระ 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605462 เด็กชายธนดล ดาวเรือง ธิดาแม่พระ 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

608251 เด็กหญิงสุสุมา  สุดสงวน นารีวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611162 เด็กหญิงจิราพัชร  อันทะลัย อนุบาลเอ่ียมสุข 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611172 เด็กหญิงศุภิสรา  อะโน อนุบาลเอ่ียมสุข 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601265 เด็กชายนาราภูมิ เต็งศิริกุล ดอนบอสโกวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601266 เด็กหญิงชลภัสสรณ์ เทียนชัยมงคล ดอนบอสโกวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601297 เด็กชายจีรพัฒน์ เทศศรีเมือง ดอนบอสโกวิทยา 45 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601064 เด็กชายชาญชัย ศรีปัญญา ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601123 เด็กหญิงพิชญา กิตติชัยวัฒนา ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601183 เด็กหญิงพีรณัฐ ตันตระกูล ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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601189 เด็กชายฐปนวัชร์ ศิริทิพยัณ ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601204 เด็กชายธนพงษ์ สลับศรี ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601211 เด็กหญิงณิชชา ช่ืนบุญเพ่ิม ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601219 เด็กหญิงปุณยนุช วินิจชัยรัตนกุล ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601224 เด็กชายกันตพิชญ์ ใจยศ ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601229 เด็กหญิงกรภัทร ศรีชุณหวณิช ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601238 เด็กชายชยพล บุศราคัม ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601243 เด็กหญิงนภัสนันท์ ต้ังกิจวานิชย์ ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601252 เด็กชายธีร์ธวัช ขันลุน ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603033 เด็กหญิงอนันตญา ศรีบ้านแฮด เซนต์เมร่ี 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603170 เด็กหญิงอชิรญา อุ่นเวียง เซนต์เมร่ี 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604017 เด็กชายภาคิน  ภูรยานนทชัย แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604059 เด็กชายวรสรณ์  อักโขมี แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604067 เด็กชายปัญญ์ธรรม  ทองพูน แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604068 เด็กชายฟัยรุซห์  บินอับดุลล่าห์ แสงทองวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605318 เด็กหญิงณัฐวรา ซุ่นสกุล ธิดาแม่พระ 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605336 เด็กหญิงธีรนาฏ ราชรักษ์ ธิดาแม่พระ 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605350 เด็กหญิงปิยาภัทร์ ทิพย์บ ารุง ธิดาแม่พระ 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605358 เด็กชายเอกธนิน เกตุแก้ว ธิดาแม่พระ 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605395 เด็กชายภูริณัฐ ศักด์ิสวัสด์ิ ธิดาแม่พระ 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605403 เด็กชายภฤศ ถิระรุ่งเรือง ธิดาแม่พระ 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605447 เด็กชายณภัทร จ านงค์ทอง ธิดาแม่พระ 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605448 เด็กชายรชต ธนอดิโรจน์ ธิดาแม่พระ 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607261 เด็กชายปิยพัทธ์  จ าเริญวิทวัส หัวหินวิทยาลัย 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607409 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีสุข หัวหินวิทยาลัย 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

609080 เด็กชายพิชญุตย์ มากชัย มานะศึกษา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611120 เด็กชายจิรสิน  วงศ์พันธ์ุ อนุบาลเอ่ียมสุข 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611126 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิยะดี อนุบาลเอ่ียมสุข 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611160 เด็กหญิงปริยากร  โชติกลาง อนุบาลเอ่ียมสุข 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

ลงช่ือ                              

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รายช่ือนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) คร้ังท่ี 4"

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6

รหัสสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล

611163 เด็กหญิงสุภานัน  สีขาวอ่อน อนุบาลเอ่ียมสุข 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601261 เด็กชายธัชชัย แซ่ตัง ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601264 เด็กหญิงพิชญา อ่ิมประสิทธิชัย ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601272 เด็กชายธนกฤต ไชยเอีย ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601283 เด็กชายธนกร ฉัตรชมช่ืน ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601286 เด็กชายพิรพัฒน์ ริมสกุล ดอนบอสโกวิทยา 44 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601015 เด็กหญิงพริมา รสโสดา ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601157 เด็กชายมาแทน พาลิวงษ์ ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601185 เด็กชายศุภกร ธีรกวินสกุล ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601190 เด็กหญิงกัญจน์ธนรัตน์ จิตติพร ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601198 เด็กหญิงลฎาภา อมรสิน ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601200 เด็กชายสิปปสิชญ์ ฮ้อยก่ า ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601208 เด็กชายปัญญ์ณัฐ เลิศพงศ์เมธี ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601213 เด็กหญิงทรรศมนวรรณ พินิจการวัฒน์กุล ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601214 เด็กหญิงเบญญา พรหมศิริ ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601235 เด็กหญิงจิดาภา ธนกิจขจรกูล ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603017 เด็กหญิงจิตภา รุณพันธ์ เซนต์เมร่ี 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603025 เด็กหญิงรัชชดาภรณ์ โฮ เซนต์เมร่ี 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603079 เด็กหญิงนันท์นภัสร สุขพานิช เซนต์เมร่ี 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603094 เด็กหญิงบัญฑิตา แข็งขัน เซนต์เมร่ี 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603122 เด็กหญิงณัฐรุจา ศรีษะ เซนต์เมร่ี 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604014 เด็กชายปัญญ์  ชีวธนากรณ์กุล แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604033 เด็กชายสันต์ทศน์  พรวิลาศสิริ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604034 เด็กชายอัคโรภาส  ศรีรุ่งเรือง แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604052 เด็กชายณปภัช  ต้ังคุปตานนท์ แสงทองวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605324 เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา ธิดาแม่พระ 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605352 เด็กชายกฤตชณัฐพงศ์ สุนทร ธิดาแม่พระ 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605385 เด็กหญิงฐิติวรดา ประดับ ธิดาแม่พระ 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605417 เด็กชายยศกร ช่วยมณี ธิดาแม่พระ 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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605426 เด็กหญิงเปรมพระพร ศรีมุข ธิดาแม่พระ 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605428 เด็กหญิงธิติสุดา นิตยา ธิดาแม่พระ 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607213 เด็กชายศุภกฤต  เจียวย่ี หัวหินวิทยาลัย 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607288 เด็กหญิงรวิวรรณ  เพ็ชรสงคราม หัวหินวิทยาลัย 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607401 เด็กหญิงมณฑกานต์  มนต์สา หัวหินวิทยาลัย 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611124 เด็กหญิงชนกวนัน  โพธิสนธ์ อนุบาลเอ่ียมสุข 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601263 เด็กชายมาโคโตะ มิโยชิ ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601273 เด็กหญิงญาดา วรรณาสุนทรไชย ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601282 เด็กหญิงกวิสรา จิตติพร ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601287 เด็กหญิงณัฐชาภัทร เตียวศิริชัย ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601290 เด็กชายดิษกร สุลา ดอนบอสโกวิทยา 43 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601028 เด็กชายอชิระ โชคชัยมาดล ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601053 เด็กชายสุรธัช สายสิงห์ ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601104 เด็กหญิงวิศัลยา ทาแจ้ง ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601158 เด็กหญิงธนกัลย์ แนวหาร ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601178 เด็กหญิงภาสุนัน พรหมสุข ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601186 เด็กหญิงสิริอารยา มาตะรักษ์ ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601191 เด็กหญิงญาณ์ณิศา บัวเข็ม ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601232 เด็กหญิงอริสรา โคตรแสนลี ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603013 เด็กหญิงพิชญาพร ภูพานใบ เซนต์เมร่ี 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604029 เด็กชายภาธรธฤต  ชูเกาะทวด แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604041 เด็กชายชวัลวิทย์  บุญมี แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604051 เด็กชายปาณัท  เดชอรัญ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604064 เด็กชายณัฐณกรณ์  ฑปภูผา แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604066 เด็กชายอัลณาธาณ  ฤทธิพลเดช แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604069 เด็กชายธัชชัย  ขวัญแก้ว แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604071 เด็กชายภาม  จงไพรัตน์ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604072 เด็กชายนิพิชฌน์  รังษี แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605326 เด็กชายชญานน ภูริปัญญานนท์ ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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605333 เด็กหญิงจิดาภา โชคชัยกวิน ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605347 เด็กหญิงธนพร นูนน้อย ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605359 เด็กชายคณัสนันท์ อินทรประเสริฐ ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605361 เด็กชายสัณหณัฐ อุ้ยเกษมสุข ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605370 เด็กหญิงวริษฎา สันติวิริยไพบูลย์ ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605376 เด็กชายธัชกฤศ ตปนิยนันท์ ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605411 เด็กหญิงวรัชยา คงเสน่ห์ ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605464 เด็กหญิงมิรันดา กาญจนกิจ ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605465 เด็กหญิงชญานิศ ค าแผ้ว ธิดาแม่พระ 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

606012 เด็กหญิงณัฐชยา  ต าปาน ดรุณศึกษา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

606084 เด็กหญิงพิมพ์อักษร เดชนะ ดรุณศึกษา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607287 เด็กหญิงพิชชาภา  กระจ่างพุ่ม หัวหินวิทยาลัย 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607292 เด็กชายธนภัทร  โห้วงษ์ หัวหินวิทยาลัย 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607301 เด็กหญิงพิชชาภา  คุณาชล หัวหินวิทยาลัย 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607364 เด็กหญิงนัทธ์นภัส  เอ่ียมสะอาด หัวหินวิทยาลัย 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607406 เด็กหญิงบุญยวีร์  ปราณประดิษฐ์ หัวหินวิทยาลัย 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611118 เด็กชายคุณากร  กิมชัยวงศ์ อนุบาลเอ่ียมสุข 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611123 เด็กชายณภัทร  แก่นไธสง อนุบาลเอ่ียมสุข 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601275 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นรานันทน์ ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601276 เด็กหญิงลภัสรดา ศรีเมือง ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601296 เด็กชายจีรพงศ์ เทศศรีเมือง ดอนบอสโกวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601003 เด็กหญิงพิมรวี ด่ังสราญจิต ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601044 เด็กหญิงพัทธนันท์ ประเสริฐไทย ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601188 เด็กหญิงพนิตา โคตรแสนลี ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601192 เด็กชายกฤติน แก้วมณีชัย ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601215 เด็กหญิงลลิตภัทร ไชยแสนท้าว ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601225 เด็กหญิงณิชกุล ศรีกุลศศิธร ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601257 เด็กหญิงแพรชมพู ประสาร ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603010 เด็กหญิงปุณยวีร์ อุทัยรัฐนิธิกุล เซนต์เมร่ี 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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603070 เด็กหญิงเพชรรัตน์ พุทธาผา เซนต์เมร่ี 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603074 เด็กหญิงศรัณพร นาไพรวัน เซนต์เมร่ี 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603075 เด็กหญิงฐิติวรดา พลท้าว เซนต์เมร่ี 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603114 เด็กหญิงกมนพร ศรีพุทธา เซนต์เมร่ี 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603165 เด็กหญิงธารทอง ทาทอง เซนต์เมร่ี 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603174 เด็กหญิงจุฑามาศ ชรารัตน์ เซนต์เมร่ี 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604004 เด็กชายชลัช  กาลสัมฤทธ์ิ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604006 เด็กชายฐปนรรฏ์  ลีรติวงศ์ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604039 เด็กชายธนวินท์  จิระนิล แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604044 เด็กชายอภิภู  สารภาพ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604045 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  ทองค า แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604058 เด็กชายณัฐนันท์  คงมาก แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604065 เด็กชายวชิรวิทย์  อิสระพานิช แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605231 เด็กหญิงพัทธนันท์ โอนอ่อน ธิดาแม่พระ 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605357 เด็กชายณัฐวัฏร เมืองพรหม ธิดาแม่พระ 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605366 เด็กหญิงอลิสา โตะหะ ธิดาแม่พระ 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605390 เด็กหญิงกันยกร เกษมกิจโภคิน ธิดาแม่พระ 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605423 เด็กหญิงภรสริญ ภูมิทวีปัญญา ธิดาแม่พระ 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605441 เด็กชายภูชิสส์ เพชรรัตน์ ธิดาแม่พระ 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605444 เด็กชายพศุตม์ ครุฑสุวรรณ ธิดาแม่พระ 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605466 เด็กหญิงวรัทยา สุรวุฒิสกุล ธิดาแม่พระ 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607262 เด็กชายฐปนวัฒน์  ปิยะรุจิรเวช หัวหินวิทยาลัย 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607308 เด็กชายพงศ์กร  นอลต้ี หัวหินวิทยาลัย 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607385 เด็กชายนนทพัทธ์  สงวนสุด หัวหินวิทยาลัย 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607396 เด็กหญิงปวริศา  อนุสรณ์พานิช หัวหินวิทยาลัย 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607408 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เพชรานนท์ หัวหินวิทยาลัย 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

608254 เด็กหญิงเคฬินา  เสียงเกษม บาลมาเซด้า นารีวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611119 เด็กชายไกรสิทธ์ิ  สัมมาสะโก อนุบาลเอ่ียมสุข 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611129 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  พวงเพชร อนุบาลเอ่ียมสุข 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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611187 เด็กชายสืบพงษ์ นิสาวัน อนุบาลเอ่ียมสุข 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601277 เด็กชายสุขธัช แซ่ล้ี ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601280 เด็กชายภูวสิษฎ์ ท้าวมะลิ ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601294 เด็กชายเสฎฐพันธ์ จังศิริวัฒนธ ารง ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601295 เด็กชายกรวิชญ์ นามดี ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601300 เด็กชายพัชรพร ฟองเนตร์ ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601314 เด็กชายพิสิษฐ์ บุญช่วยเหลือ ดอนบอสโกวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603097 เด็กหญิงวรัทยา โสมชัย เซนต์เมร่ี 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601002 เด็กหญิงรัตนาวลี ชัยสุภิธนรักษ์ ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601011 เด็กชายสุขเกษม สัตยะยุกต์ ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601040 เด็กหญิงแพรเพชร สุนนท์ ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601049 เด็กหญิงอาภิญญาดา สิงห์มอ ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601122 เด็กชายศุภรากร แสงแก้ว ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601125 เด็กชายธนากร โลวะจินังกูร ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601151 เด็กชายพิภัชพงศ์ วงษ์เหรียญทอง ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601176 เด็กชายภาคิน สมบัติก าไร ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601179 เด็กชายตุลยวัฒน์ อมรพัฒน์ภาคิน ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601218 เด็กชายชยบดินทร์ ดีสุข ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601220 เด็กชายกิตินันท์ โพธ์ิแหบ ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603007 เด็กหญิงอารยา สีทาแก เซนต์เมร่ี 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603011 เด็กหญิงกีรติกา ค าวิเลิศ เซนต์เมร่ี 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

603145 เด็กหญิงพีรดา เพ็งชัย เซนต์เมร่ี 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604031 เด็กชายอชิระ  ไพบูลย์พิทยา แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604047 เด็กชายธรรศธรณ์  ภูมิมาศ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604053 เด็กชายพศิน  ทองขุนด า แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604061 เด็กชายรัชชานนท์  ปรีชา แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

604070 เด็กชายณัฏฐ์  รัตนวิไล แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605345 เด็กหญิงปุณยาภา สังข์ทอง ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605415 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วพิชัย ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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605424 เด็กชายวงธนา กาเล่ียง ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

605455 เด็กหญิงธริศรา รัตนเดชากร ธิดาแม่พระ 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

606011 เด็กชายนรภัทร  หนูเกล้ียง ดรุณศึกษา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

606013 เด็กชายภวินท์  ธิปกกุลนันท์ ดรุณศึกษา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

606031 เด็กหญิงโสภิตนภัส ด าพิน ดรุณศึกษา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607235 เด็กหญิงธนกมล  ช่ออังชัญ หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607286 เด็กชายจารุทัศน์  เย้ือนแย้ม หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607302 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เพ็ชรกรด หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607349 เด็กชายรัฐศาสตร์  วัดขนาด หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607357 เด็กชายธนภูมิ  รังษีสว่าง หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

607363 เด็กชายพลิน  พาลเมอร์ หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

608140 เด็กชายปรมัตถ์ ดอนจุ้ย นารีวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

608237 เด็กชายฐิติพันธ์  ทองจันทร์ นารีวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

609090 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แดงน า มานะศึกษา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

610098 เด็กชายจารุกิตต์ิ ศรีสุวรรณ ดรุณศึกษา 2 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611115 เด็กหญิง รวินท์นิภา  หาญศึก อนุบาลเอ่ียมสุข 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611130 เด็กหญิง ปภาวรินทร์  การิโก อนุบาลเอ่ียมสุข 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611132 เด็กชาย ธนกร  ณะไธสง อนุบาลเอ่ียมสุข 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611173 เด็กหญิง สุวพัทร  น้อยค าแพง อนุบาลเอ่ียมสุข 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

611175 เด็กหญิง เอริกา  อัณณา อนุบาลเอ่ียมสุข 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601262 เด็กหญิงณกมล วงศ์เจริญวนกิจ ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601267 เด็กหญิงปุญรวิภา ทนงธนะสิทธ์ิ ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601268 เด็กชายธราธรรม บุญสา ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601285 เด็กชายเอกชัย จันทะศรี ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601289 เด็กหญิงนาตาชา เลลานา โรห์เรน ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

601305 เด็กชายวัทธภูมิ สาระโภค ดอนบอสโกวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
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