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601029 เด็กหญิงณิชา ไชยผาสุข ดอนบอสโกวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601042 เด็กหญิงชนัญชิตา บุญปัด ดอนบอสโกวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601054 เด็กหญิงพรภ์ตรีมุข ภิรมย์ไกรภักด์ิ ดอนบอสโกวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601156 เด็กหญิงจิณห์นิภา เล็กจินดา ดอนบอสโกวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601161 เด็กชายณัฐวัฒน์ ค ากันหา ดอนบอสโกวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601181 เด็กชายปิยฉาย พิชญาสกุล ดอนบอสโกวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601194 เด็กชายสิรดนัย นารอง ดอนบอสโกวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601199 เด็กชายรัฐศาสตร์ แก้วหาญ ดอนบอสโกวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601205 เด็กหญิงศวรรยา จ าปาลอย ดอนบอสโกวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

602023 เด็กชายรัชชานนท์ พลมุข มนตรีศึกษา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603048 เด็กหญิงณัชชาจารย์ เหง้าพรหมมินทร์ เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603056 เด็กหญิงธีมาพร โคตะมี เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603105 เด็กหญิงชญานุช อาวพิทักษ์ เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603115 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ผุยมาตย์ เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603140 เด็กหญิงอัจฉริญา พัทธานี เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604007 เด็กชายณปภัช  สังข์ถาวร แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604011 เด็กชายธัชชัย  เมฆตรง แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604036 เด็กชายภูมิรพี  แสงอร่าม แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604060 เด็กชายสิรวิชญ์  วงศ์ประไพโรจน์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604063 เด็กชายคณิศร  เจริญวัฒน์อนันต์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604073 เด็กชายภูภัส  ปิตินนทพร แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604074 เด็กชายพรรษวัฏ  ศิริครินทร์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604075 เด็กชายณัฏฐนันท์  ประมวลชัยกุล แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605221 เด็กชายธนากร เริงวิทย์ ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605234 เด็กชายกันตวิชญ์ ชูแก้ว ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605308 เด็กหญิงชณิสรา วิริยากุลภัทร ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605344 เด็กหญิงกฤติมา คงทน ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605353 เด็กชายนพัตธร ทิพย์ประชาบาล ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605450 เด็กหญิงวรนิษฐา ธนฐานสกุล ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ลงช่ือ                              

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รายช่ือนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) คร้ังท่ี 4"

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6

รหัสสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล

605459 เด็กหญิงเอมสุข สุดใหม่ ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607278 เด็กหญิงทักษพร  ศรีสุข หัวหินวิทยาลัย 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607393 เด็กชายธนพัฒน์  เบญจธิวัฒน์ หัวหินวิทยาลัย 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

608121 เด็กหญิงกนกมณี เหมาะสมัย นารีวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

608249 เด็กหญิงกรรวี  ภู่เจริญ นารีวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

609043 เด็กชายณัฐธัญ สมประสงค์ มานะศึกษา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

609082 เด็กชายณัฐกฤตย์ เกษตรเจริญ มานะศึกษา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

609084 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ สังสกุล มานะศึกษา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611128 เด็กหญิงคริยา  ปักกาเวสา อนุบาลเอ่ียมสุข 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611165 เด็กหญิงวิลาสินี  จันทรดี อนุบาลเอ่ียมสุข 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611170 เด็กหญิงนฤมล  บูรภักด์ิ อนุบาลเอ่ียมสุข 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611171 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ตรีวิทยา อนุบาลเอ่ียมสุข 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611179 เด็กหญิงธนภรณ์  เยรัมย์ อนุบาลเอ่ียมสุข 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611185 เด็กหญิงอชิรญา  พงหนองพอก อนุบาลเอ่ียมสุข 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601274 เด็กชายภาคิน ศศิประภา ดอนบอสโกวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601279 เด็กหญิงชญานุช นราโสภณ ดอนบอสโกวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601056 เด็กชายเปร่ืองปรัชญ์ พลศรี ดอนบอสโกวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601090 เด็กหญิงญาดา เนตรพรหม ดอนบอสโกวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601175 เด็กหญิงจิราภัค บุตรสาระ ดอนบอสโกวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601193 เด็กชายวัชพล คชารักษ์ ดอนบอสโกวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601202 เด็กชายบุณยกร ประคองขวัญชัย ดอนบอสโกวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601246 เด็กหญิงลักษิกา ใหม่วงษ์ ดอนบอสโกวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

602029 เด็กชายแฮร์ร่ี เมฮิว มนตรีศึกษา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603008 เด็กหญิงณิชาภัทร สิมโสม เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603040 เด็กหญิงสิริวรัญ ตะรินันท์ เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603045 เด็กหญิงดนิตา เชียงรัมย์ เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603092 เด็กหญิงณิชาธาร พลชารี เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603096 เด็กหญิงวชิรญาณ์ กองมณี เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603113 เด็กหญิงสุชัญญา ศรีเคน เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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603116 เด็กหญิงพีรดา วงษ์พุฒ เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603159 เด็กหญิงวนัชพร ชาวนา เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603166 เด็กหญิงณัฐวรา ธรรมรักษา เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603171 เด็กหญิงภัทรวดี ชาตะบุตร เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604001 เด็กชายกฤชณัท  ธรรมชาติ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604016 เด็กชายพศวีร์  ศรีอนันต์ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604023 เด็กชายอธิภัทร  อัครนพหงส์ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604028 เด็กชายปัณณธร  หวานสนิท แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604035 เด็กชายรามิล  บุญโรจน์พงศ์ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604038 เด็กชายวิสุทธิวัฒน์  วงษ์ชนะ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604042 เด็กชายบุรพล  รัตนมุณี แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604076 เด็กชายณัฐภัทร  เอียดเหลือ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605118 เด็กหญิงปิยธิดา หาญจริยากูล ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605181 เด็กชายสุวิจักขณ์ แสงเก้ือหนุน ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605295 เด็กชายหัฏฐกมล แก้วสะอาด ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605306 เด็กหญิงกัญญณัท อินทคง ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605388 เด็กหญิงณัชชา วิเศษคณากุล ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605420 เด็กหญิงวาสิตา เรียงรุ่งโรจน์ ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605422 เด็กหญิงธัญชนิต จิรวรรณพันธ์ุ ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605438 เด็กชายแทนคุณ นวลนิรันดร์ ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605451 เด็กหญิงแสงหน่ึง เช้ือเอ่ียม ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607136 เด็กชายคณิศร  ตันติสังวรากูร หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607319 เด็กชายพีรภัทร์  แสงอรุณ หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607325 เด็กหญิงปาณิสรา  ปลอดโปร่ง หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607348 เด็กชายธีรภัทร  วุฒิประเวศน์ หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607359 เด็กชายจิรกร  ตรีรณคมน์ หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607384 เด็กหญิงแพรวขวัญ  จิรเจษฏา หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607387 เด็กชายวรวิช  กนกรัตนนุกูล หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607391 เด็กชายธนัช  ออลสัน หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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607400 เด็กหญิงณัชชา  กีรติวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607403 เด็กหญิงนิชาภา  คงทน หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607404 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เทียนพัด หัวหินวิทยาลัย 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

609030 เด็กหญิงกัลยาวรวีร์ ลอยพิพันธ์ มานะศึกษา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

609079 เด็กชายจิตติพัฒน์ ค าแสนโต มานะศึกษา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611121 เด็กชายพสิษฐ์  แสงค าสุข อนุบาลเอ่ียมสุข 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611176 เด็กหญิงปิยธิดา  ธรแสน อนุบาลเอ่ียมสุข 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611178 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สารพล อนุบาลเอ่ียมสุข 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611184 เด็กชายธนวัฒน์  ตันศิริชัยกุล อนุบาลเอ่ียมสุข 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601278 เด็กหญิงเมธาพร เทพบุตร ดอนบอสโกวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601281 เด็กชายภูกวิน แสงชมภู ดอนบอสโกวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601302 เด็กชายศุภกิตต์ิ ศรีนารัตน์ ดอนบอสโกวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601309 เด็กชายรัฐธีย์ ศีลอุดม ดอนบอสโกวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601051 เด็กชายบุญคุณ บุษราคัม ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601092 เด็กชายภาณุวัฒน์ ตันวัฒนะ ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601099 เด็กชายก้องทัพพ์ บรมปิยสวัสด์ิ ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601115 เด็กหญิงปราณปรียา วานิช ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601120 เด็กชายสิทธิกร ทับศรี ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601124 เด็กหญิงปราณิศา ศิริวัฒนาเลิศ ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601131 เด็กหญิงสิภากาน คุณกิตติ ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601138 เด็กหญิงกัญญาพัชร ชัยมณีเทศ ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601162 เด็กชายตินนภพ สมบูรณ์ ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601167 เด็กหญิงนวินดา นครแก้ว ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601172 เด็กชายธีรธรรม แก้วมุข ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601174 เด็กหญิงนภสร สุวรรณบุตร ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601184 เด็กชายพิฆเณศ แสนเข่ือน ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601197 เด็กชายชริษา พยัฆกุล ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601241 เด็กหญิงฐจิรา ม่ันเหมาะ ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

602022 เด็กหญิงทักษพร จันทร์สุวรรณ มนตรีศึกษา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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603026 เด็กหญิงพิริยาพร ผาจันดา เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603030 เด็กหญิงฮันน่า มานิตา เดล เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603063 เด็กหญิงนันทกันต์ จันทร์ค าพันธ์ เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603142 เด็กหญิงก าไรทอง ธัญญารักษ์ เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603143 เด็กหญิงนัฐพร จันทิหล้า เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603144 เด็กหญิงปัณฑิตา ลีพฤติ เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603148 เด็กหญิงกมลรัตน์ วรรณค า เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604018 เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูอุไร แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604027 เด็กชายปติ  ทิพย์รองพล แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604040 เด็กชายปารเมศวร์  แสงแก้วสุข แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604043 เด็กชายนรุตม์ชัย  ถาวรสุข แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604046 เด็กชายกฤตภาส  ยามูล แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605246 เด็กหญิงสุชัญญา คงพยัคฆ์ ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605296 เด็กชายภูดิทกร เสถียรพงศ์ประภา ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605323 เด็กหญิงธัญพิมล กุยสาย ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605329 เด็กชายเดชพิพัฒน์ จวนเจือ ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605372 เด็กหญิงปุญญิสา รอดอุนา ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605443 เด็กชายธาร วงศ์ปิยะบวร ธิดาแม่พระ 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

606016 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปลอดใจดี ดรุณศึกษา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

606050 เด็กหญิงภัทรนันท์ ธานีรัตน์ ดรุณศึกษา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607157 เด็กหญิงสุประวีณ์  เจริญผล หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607190 เด็กหญิงปล้ืมกมล  เนตรทิพย์ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607230 เด็กหญิงกนิษฐา  ปัจจุโส หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607274 เด็กหญิงอัจฉริยา  ตัลยารักษ์ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607291 เด็กหญิงแพรทอง  พรของอินทร์ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607297 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มังสา หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607321 เด็กหญิงอรัชพร  จิระประทีป หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607336 เด็กหญิงญาดาฐิตา  ศรีสิงหฬ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607343 เด็กหญิงอรชนก  ราศรีเฟือง หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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607346 เด็กหญิงซาร์ฟรอน เจด ซูซู  เพรสสก็อต หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607370 เด็กหญิงณฐารินทร์  ดาฤทธ์ิ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607372 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  พู่เจริญ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607376 เด็กหญิงภคมน  มีเสน หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607382 เด็กหญิงสุพรรชญา  พุทธประทานพร หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607386 เด็กชายร่มธรรม  ภุมรินทร์ หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

608241 เด็กหญิงกิตสรินทร์   โสภาพงษ์ นารีวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

608242 เด็กหญิงชนัญธิดา อินทศร นารีวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

609028 เด็กชายภูริณัฐ คงมณี มานะศึกษา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

610045 เด็กชายศุภชัย หมุกแก้ว ดรุณศึกษา 2 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

610091 เด็กหญิงธันยมัย ชูแก้ว ดรุณศึกษา 2 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611117 เด็กหญิงพิชชาอร  เดาขุนทด อนุบาลเอ่ียมสุข 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601269 เด็กชายออสการ์ นิสเติร์ม ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601304 เด็กชายแทนคุณ เมธีกุล ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601310 เด็กชายสุรพศ พวงประทุม ดอนบอสโกวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601058 เด็กหญิงภัคจิรา ชัยชนะ ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601066 เด็กหญิงกมลพร ผการัตน์ ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601089 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทรกอง ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601171 เด็กหญิงนภัสนันท์ ค าเกาะ ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601180 เด็กชายดรณ์ วิเศษโพธ์ิศรี ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601182 เด็กชายชญานนท์ ศักด์ิศิริวุฒโฒ ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601234 เด็กหญิงภวินท์รัตน์ ชาวสุรินทร์ ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603012 เด็กหญิงจิตติมา อุดมรัตนกูลชัย เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603014 เด็กหญิงนดา ขันธวิธิ เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603021 เด็กหญิงณัทภร วัฒนจัง เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603032 เด็กหญิงธิติสุดา จันทน์ต้น เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603046 เด็กหญิงนนทพร อุทปา เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603054 เด็กหญิงดาเน้ แวนสีลา เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603064 เด็กหญิงนันท์นิชา พรรณขาม เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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603067 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์ วิเศษโวหาร เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603131 เด็กหญิงนลิศา พรหมพลจร เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603161 เด็กหญิงวิภาดา พุ่มไพร เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604009 เด็กชายเตชินท์  สัณฐิติการย์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604010 เด็กชายธนกฤต  ธรรมประภาส แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604015 เด็กชายปัณณวัฒน์  แซ่ล่ิม แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604025 เด็กชายคุณพระรักษา  รุจิรไพบูลย์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604026 เด็กชายฐปณวัชร์  แซ่ฉ่อง แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604048 เด็กชายจิรัฐน์  รัตนชล แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605125 เด็กชายวีรวิชญ์  สมบูรณ์ลักขณา ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605129 เด็กชายแทนคุณ ภิรมย์สมบัติ ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605302 เด็กชายแทนวุฒิ เครือรัตน์ ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605365 เด็กหญิงชโลมา แสงนิล ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605375 เด็กชายกฤติน สุทธิจุฑามณี ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605461 เด็กหญิงธัญยกันต์ นาคกุล ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605463 เด็กหญิงอรัญนิซ่ี ณ รังสี ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607066 เด็กชายศุภวิชญ์  เสริมสุข หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607133 เด็กชายปิยวัฒน์  สมบัติทวีพูน หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607295 เด็กชายเตชินท์  ผลวัฒนะ หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607341 เด็กหญิงณัฐชยาพร  เน้ือน่ิม หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607374 เด็กหญิงศุภกร  สวัสดี หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607410 เด็กหญิงปรัชญ์ธีรา  วัฒนากร หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

608119 เด็กหญิงภัทรภร เลิศหลาย นารีวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

608168 เด็กชายธีรภพ  มีหล่อ นารีวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

608239 เด็กชายนภสกล เรืองเดช นารีวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

608255 เด็กหญิงสิริธิดา  เจิมนาค นารีวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

608258 เด็กหญิงใบบุญ  บุตรช่าง นารีวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

609055 เด็กหญิงณัฐสิริ สุขแก้ว มานะศึกษา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

610077 เด็กหญิงชุติพร เพ็งจันทร์ ดรุณศึกษา 2 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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610102 เด็กหญิงรุจิราพร มณีรัตน์ ดรุณศึกษา 2 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

610103 เด็กหญิงสุกฤตา ด าชู ดรุณศึกษา 2 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611084 เด็กชายทัพเทพ    สอนจันดา อนุบาลเอ่ียมสุข 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611159 เด็กหญิงอนัญชนา  ศรีวรารักษ์ อนุบาลเอ่ียมสุข 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611161 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สิทธิพูลวรันธร อนุบาลเอ่ียมสุข 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601271 เด็กชายชยภัทร อ านวยมงคล ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601313 เด็กหญิงพรนันทน์ ทองดีสุธีรไกร ดอนบอสโกวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601001 เด็กหญิงทิพย์สุดา คูวัฒนสุชาติ ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601082 เด็กชายคุณานนท์ มาตย์วังแสง ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601085 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ไชยวงษา ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601103 เด็กหญิงธรรมิกา ศรีค า ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601116 เด็กชายธงนิยม ค ามุงคุณ ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601121 เด็กชายธนภัทร ฝังใจ ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601168 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ถาวรวิเชียร ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

602024 เด็กหญิงยอดเศรษฐี ศรีสะอาด มนตรีศึกษา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

602026 เด็กหญิงกัญญาพัชร อุทัยทอง มนตรีศึกษา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

602028 เด็กหญิงปาริชาติ ประตูเงิน มนตรีศึกษา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

602030 เด็กหญิงณิชาพร เหมังคละ มนตรีศึกษา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603076 เด็กหญิงพิมสวรรค์ จันพลา เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603111 เด็กหญิงภัทรณัฐ ไชยบุบผา เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603123 เด็กหญิงวิชญาดา ณรงค์ศักด์ิ เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603136 เด็กหญิงภธิรา ใจศิริ เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

603156 เด็กหญิงนันท์นภัส ศิริพลพงศ์ เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604005 เด็กชายฐปนรรฆ์  ใหม่น้อย แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604021 เด็กชายศุภวิชญ์  ประเสริฐวชิรากุล แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

604022 เด็กชายอติรุจ  พูลยรัตน์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605150 เด็กหญิงธัญมน ถ่ินหัวเตย ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605152 เด็กหญิงจิรชยา จิตราภิรมย์ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605156 เด็กชายภูริวัฑฒ์ โชติสิงห์ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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605157 เด็กชายอารากันท์ เจะหม้าหลี ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605171 เด็กหญิงจิดาภา ลาขุมเหล็ก ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605232 เด็กชายธรรศ ปาลคเชนทร์ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605245 เด็กหญิงสุวภัทร บุญมา ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605248 เด็กหญิงธัญชนก ปานดี ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605298 เด็กชายนัทธพงศ์ สิงหะ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605330 เด็กชายรัชชานนท์ แซ่โอ้ว ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605331 เด็กหญิงปราย กลับสติ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605342 เด็กชายโสภณวิชญ์ เพชรรัตน์ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605343 เด็กชายจิรภัทร พรมแก้ว ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605368 เด็กหญิงพรรษชล ชูศรี ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605380 เด็กหญิงอาทิตยา ชูเชิด ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

605419 เด็กหญิงศศิธร เหรียญวิทยากุล ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

606010 เด็กชายธนบดินทร์  เพชรสุวรรณ ดรุณศึกษา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

606018 เด็กหญิงสุดธิดา  ธนฉัตร์ฐากรณ์ ดรุณศึกษา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

606027 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ข าวิเศษ ดรุณศึกษา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607098 เด็กชายสกุล  แฉ่ฉาย หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607209 เด็กชายปภาวิน  สัตยาบรรพ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607224 เด็กหญิงอัมพร  เทียมหมอก หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607273 เด็กหญิงพิชญ์พธู  สุกสี หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607296 เด็กชายตฤณ  ภิรมย์รอด หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607315 เด็กชายศิวกร  ปานเพ็ชร์ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607324 เด็กหญิงณัฐศศิ  พันทศร หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607326 เด็กหญิงสุชาครีส์  รอดวัตร์ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607330 เด็กหญิงกวินธิดา  เยาวภักด์ิ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607331 เด็กหญิงพรนฤมล  ประเสริฐสังข์ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607388 เด็กชายราม  บัตตรัย หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

607389 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ตากด ารงค์กุล หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

608102 เด็กชายชนาเมธ นุติพรรณ นารีวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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608252 เด็กหญิงพิชญาภัค  บัวพ่ึง นารีวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

609049 เด็กหญิงศิริอร ไชยพันธ์ุ มานะศึกษา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

609052 เด็กหญิงณัฐกมล อ่อนทอง มานะศึกษา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

609060 เด็กหญิงภาสิณี ด านิล มานะศึกษา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

610048 เด็กชายธนทรัพย์ รักษาชล ดรุณศึกษา 2 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

610093 เด็กหญิงกชพร ลายสิงห์ ดรุณศึกษา 2 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

610094 เด็กชายวชิรวิชญ์ ชนะสงคราม ดรุณศึกษา 2 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

610122 เด็กชายวีรวุฒิ ชูเชิด ดรุณศึกษา 2 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611065 เด็กชายวชิรวิชญ์    ผาสุข อนุบาลเอ่ียมสุข 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611116 เด็กหญิง ปภาวรินท์  โพธ์ินา อนุบาลเอ่ียมสุข 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611125 เด็กชาย วิชญะ  บุญประกอบ อนุบาลเอ่ียมสุข 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611131 เด็กหญิง ศาริสา  ปติทานะโต อนุบาลเอ่ียมสุข 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611135 เด็กชาย ปุณณกันต์  สีมายา อนุบาลเอ่ียมสุข 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

611186 เด็กชาย พิริยะ  สงค์ประเทศ อนุบาลเอ่ียมสุข 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601291 เด็กหญิงศิภาพัชร์ ราชัน ดอนบอสโกวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

601012 เด็กชายเจตนิพัทธ์ เสน่หา ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601035 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันเจือ ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601052 เด็กหญิงชาณัฐฐาน์ ทัศนะวณิชย์ ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601063 เด็กชายกฤษณพล สิทธิประภาพร ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601079 เด็กหญิงพัทธนันท์ วงศ์ธีระชวลิต ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601114 เด็กชายกาญจน์ปราการ นันทวาศ ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601119 เด็กชายพรหมพิริยะ พิริยะสกุลย่ิง ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601136 เด็กชายสิรวิชญ์ วิชากุล ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601139 เด็กหญิงนันท์นลิน เป่ียมสกุล ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601145 เด็กชายสิรวิชญ์ ลลิตวิภาส ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601150 เด็กชายเวชพิสิฐ ไชยธรรม ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601152 เด็กชายภูริช แสงสอดแก้ว ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

602019 เด็กชาย หรัณยฤษฎ์ ภูผันผิน มนตรีศึกษา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603023 เด็กหญิงอักษราภัค นาเหล็ก เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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603035 เด็กหญิงกวิสรา อ านาจเจริญ เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603060 เด็กหญิงกฤษณ์ปรีญา โอษฐวิจิตร เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603072 เด็กหญิงนภัส ยอดเกตุ เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603120 เด็กหญิงอภิชญา ศรีอ่อนแสง เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603128 เด็กหญิงปภาดา พรหมหลวงศรี เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603147 เด็กหญิงอังศุมาลิน พลโยธี เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

604008 เด็กชายณัฐวรรธน์  บริรักษ์สกุลชัย แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

604020 เด็กชายวิชยุตม์  วินนาเพชร แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

604024 เด็กชายกฤติน  จันทรัตน์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

604037 เด็กชายหรรษดล  โนมพรรณ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605046 เด็กหญิงชนิดาภา แก้วอ าดี ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605110 เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605116 เด็กหญิงดล กล่ินเสาวคนธ์ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605173 เด็กหญิงเขมินทรา ขาวน่ิม ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605228 เด็กหญิงรสริน ช่วยอยู่ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605305 เด็กหญิงปวิตรา บุญมา ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605310 เด็กหญิงสโรชา แซ่หว่อง ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605317 เด็กหญิงกวิษรา กุมภกาญจน์ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605322 เด็กหญิงกัลยกร โมควงศ์ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605335 เด็กหญิงณัฐณิชาช์ สุขีเกตุ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605337 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  บุญสิน ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605341 เด็กชายสิรวิชญ์ วุฒิกรวาที ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605355 เด็กหญิงอัยพัชร์ โรจนสารัมภกิจ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605362 เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์ชูกล่ิน ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605391 เด็กหญิงชนัญชิตา แพนาค ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605406 เด็กหญิงปวิชญา วงศ์หิรัญ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605418 เด็กหญิงโชษิตา ทองจีบ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605425 เด็กหญิงศิรปรียา จันทวงค์ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605458 เด็กหญิงนภิชสรา อาภรณ์ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ลงช่ือ                              

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รายช่ือนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) คร้ังท่ี 4"

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6

รหัสสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล

606025 เด็กหญิงวริษฐา  ดีทอง ดรุณศึกษา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606033 เด็กชายหรรษกานต์ ศุภนาม ดรุณศึกษา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606041 เด็กหญิงกวินธิดา ฉิมรักษ์ ดรุณศึกษา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606080 เด็กหญิงชญานิษฐ์ แก้วบุญทอง ดรุณศึกษา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606081 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ เกือกทอง ดรุณศึกษา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607080 เด็กหญิงภัคจิรา  พลสุวรรณ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607156 เด็กหญิงพิมชนก  พุ่มจันทร์ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607223 เด็กหญิงศุภสุตา  หอมเนียม หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607233 เด็กหญิงธัญกร  โชคสุชาติ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607267 เด็กหญิงเป่ียมสุข  ศรัทธาธรรม หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607272 เด็กหญิงสุวิชชา  สุวรรณฤกษ์ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607282 เด็กหญิงพิชญา  สมัยบัวสิงห์ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607300 เด็กหญิงปจารีญา  ธรรมโชติ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607303 เด็กหญิงกชพร  ลีลาเสรีกุล หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607356 เด็กชายพงษ์อนันต์  ปักษิณ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607397 เด็กหญิงมีญา ลินน์  ฮาน หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607407 เด็กหญิงพรรษชล  ฉายแสง หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608240 เด็กหญิงพัทธนันท์   จุลสวัสด์ิ นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608244 เด็กหญิงวรนันท์  วงศ์ทวีทรัพย์ นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608287 เด็กหญิงณัฐนรี  เด็กอวยพร นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

609059 เด็กหญิงธามิษา ไชยแสงศรี มานะศึกษา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610097 เด็กชายศิรชัช นุราภักด์ิ ดรุณศึกษา 2 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610107 เด็กหญิงกนกกานต์ ด าสิงห์ ดรุณศึกษา 2 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610134 เด็กหญิงกรกนก บัวจันทร์ ดรุณศึกษา 2 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611122 เด็กหญิง รติมา  มอญบุดดา อนุบาลเอ่ียมสุข 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611166 เด็กหญิง สุจิตรา  สุวรรณศรี อนุบาลเอ่ียมสุข 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611169 เด็กหญิง สาธิตา  จันทะค่อม อนุบาลเอ่ียมสุข 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601284 เด็กชายธรรมรัตน์ สววิบูลย์ ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601312 เด็กหญิงชลภิชา แสงวุธ ดอนบอสโกวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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601007 เด็กหญิงจาฏพัจน์ ดีวงษ์ ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601020 เด็กชายรวีโรจน์ ชูบัณฑิตจิรยศ ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601022 เด็กหญิงณัฐวรรณ เชียงสอน ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601031 เด็กชายรัชชานนท์ แซ่จัง ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601087 เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วคูณเมือง ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601107 เด็กหญิงแพรพรรณ วาทนากรณ์ ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601160 เด็กหญิงธวัญญาร์ บรรเลงรมย์ ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

602025 เด็กหญิงพัชรพร ห้าวหาญ มนตรีศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603049 เด็กหญิงปารณีย์ จวนแจ้ง เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603051 เด็กหญิงสุชาดา จินนา เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603052 เด็กหญิงสุพัตตรา สีค า เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603058 เด็กหญิงภาวิณีย์ สุภัชสราพิพัฒ เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603152 เด็กหญิงฐิตารีย์ เจริญรัตน์ เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603154 เด็กหญิงปัณฑากวินษ์ พุทธน เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

604002 เด็กชายกฤชณัท  วงศ์วิสารกุล แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

604012 เด็กชายธานัท  จงโชติศิริกุล แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605130 เด็กชายสิรภพ พินิจอักษร ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605151 เด็กหญิงจิราวรรณ อุตล้อม ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605168 เด็กหญิงรมลกร จันทร์ส่อง ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605179 เด็กชายวิศรุต หีตหม่ืน ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605180 เด็กชายศุภณัฐ ณ นคร ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605183 เด็กหญิงชนิสรา เพชรศรี ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605196 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุรไพศาลนนท์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605225 เด็กชายชนาธิป  กองกุล ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605227 เด็กหญิงพนิตตา วุฒิพงศ์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605267 เด็กหญิงรุจิราพร พุทธิรักษ์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605277 เด็กหญิงปรายฟ้า แซ่โก๊ย ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605297 เด็กชายยศพงศ์ ส าราญกิจณัฐ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605363 เด็กหญิงณัฐกฤตา เวฬุการ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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605383 เด็กหญิงณฐรดี ร่มโพธ์ิทอง ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605400 เด็กชายเมธวัจน์ สุรไพศาลนนท์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605412 เด็กหญิงสุภาวดี อุ่นเจริญ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605416 เด็กชายเมธวิน อินแพง ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605437 เด็กชายกฤติน ราชเรืองศรี ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605456 เด็กหญิงทัชชกร เก้ือสกุล ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606003 เด็กหญิงพิชญาภา ไชยเดช ดรุณศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606022 เด็กหญิงเขมมิสรา  สังข์โพธ์ิ ดรุณศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607108 เด็กหญิงฐิตา  ทิพย์ทวีชาญ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607134 เด็กชายปรเมศวร์  ทักษฤทธ์ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607173 เด็กชายพสธร  ชีวกุล หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607200 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญทอง หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607218 เด็กชายวชิรวิทย์  ชัยกุลพัฒนา หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607270 เด็กหญิงวรินทร์รตา  อ่ิมฤทธา หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607329 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุนทรศักด์ิสิทธ์ิ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607337 เด็กหญิงภูริตา  ติวัฒนาสุข หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607339 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ขุนประเสริฐ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607367 เด็กหญิงสุภารัตน์  ทักษิโณ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607378 เด็กหญิงศุภาวรรณ  จ่ามา หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607411 เด็กหญิงอลิเซีย อนิสสรา  แตงตูร่ีเย่ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608317 เพลงพระพร ปานแพ นารีวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

609006 เด็กชายฐิติวัชร์ ธนโชติวัฒน์ภิญโญ มานะศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

609044 เด็กหญิงอชิรญา เจริญผล มานะศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

609094 เด็กชายพศิน พรหมเมือง มานะศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610065 เด็กชายณฐวัฒน์ เภรีวิค ดรุณศึกษา 2 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610117 เด็กหญิงพิชารัตน์ เอียดเพ็ง ดรุณศึกษา 2 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610121 เด็กหญิงเขมิกา รัตนมาศ ดรุณศึกษา 2 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611007 เด็กชายพีรยุทธ์  อุทปา อนุบาลเอ่ียมสุข 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611087 เด็กหญิงจิรประภา  รินทะลึก อนุบาลเอ่ียมสุข 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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611112 เด็กชายธนาธิป ศรีวรารักษ์ อนุบาลเอ่ียมสุข 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611139 เด็กหญิงฐิติกานต์  เจริญตา อนุบาลเอ่ียมสุข 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611143 เด็กหญิงพัชญธิดา  ญาตินิยม อนุบาลเอ่ียมสุข 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611144 เด็กชายกฤษฎา  ผลชู อนุบาลเอ่ียมสุข 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601292 เด็กหญิงชนะจิต เลิศเศรษฐพันธ์ุ ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601307 เด็กชายธีรศักด์ิ ทองบุญ ดอนบอสโกวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601021 เด็กชายรพีพงศ์ ชูบัณฑิตจิรยศ ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601100 เด็กหญิงปราณณิชา แพทจันรา ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601148 เด็กชายชวกร รัตน์ประเสริฐกุล ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

602013 เด็กหญิงกัญญาพัชร จุฑาเวฬุ มนตรีศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

602017 เด็กหญิงดรัลพร มิเถาวัลย์ มนตรีศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603003 เด็กหญิงบุตรสวรรค์ สีแสงน้อย เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603053 เด็กหญิงไอริษา พิมสาร เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603093 เด็กหญิงเอ้ือยแพงทอง เตชะรุ่งเจริญ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603153 เด็กหญิงนราลักษณ์ บุญไมตรี เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603169 เด็กหญิงวัลลดา รัตนเจริญเดช เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605078 เด็กชายมณินทร คงทรัพย์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605106 เด็กชายทรรพตะวัน โมทนา ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605132 เด็กชายณัฏฐ์ณยศ พัฒนเชียร ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605141 เด็กหญิงพิชชานันท์ โอมณี ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605188 เด็กหญิงธมน กาญจนรัตน์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605210 เด็กหญิงพิมนพัชร โรจนจิรางกูร ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605223 เด็กชายคุณัชญ์ เกิดก่อ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605309 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ อัครธนสุนทร ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605312 เด็กหญิงชาลิสา เนตรธุวกุล ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605327 เด็กชายพงศ์สุวัชร มิตรพัฒน์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605328 เด็กชายธราเทพ ขนอม ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605338 เด็กหญิงณัฐณิชา ถาวรสิน ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605381 เด็กหญิงปภาวี ศักดา ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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605387 เด็กหญิงญาณิศา เสวกวัง ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605404 เด็กหญิงชญานี แก้วทองด้วง ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605449 เด็กหญิงวิชญา วิศิษฏธัญญากุล ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606039 เด็กหญิงกมลชนก จิตรเย็น ดรุณศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606043 เด็กหญิงพิรญาณ์ พันธุวงค์ ดรุณศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606049 เด็กหญิงภัทรวดี พูดดี ดรุณศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606054 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ชูลาน ดรุณศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606078 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สามารถ ดรุณศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607049 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ธีร หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607151 เด็กชายอธิป  อัธโน หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607214 เด็กชายพณิชย์  ว่องพานิช หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607237 เด็กหญิงกฤติมากร  นครสันติภาพ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607240 เด็กหญิงพรสวรรค์  ปานทอง หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607257 เด็กชายณัฐพล  จันทร์อินทร์ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607264 เด็กชายปองคุณ  ปัณฑุยากร หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607269 เด็กหญิงวิรากร  ศิลปสมัย หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607271 เด็กหญิงธัญรัศม์  สูนาสวน หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607275 เด็กหญิงเกิดเกล้า  ตากด ารงค์กุล หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607279 เด็กหญิงสุชานาถ  วัฒนากร หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607298 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  พรมสุข หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607311 เด็กชายสุทธิพจน์  รสชุ่ม หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607344 เด็กหญิงอาริสา  กิมเฮง หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607350 เด็กชายฟาริด  ตะกรุดนาค หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607368 เด็กหญิงสุพิชญา  ส าราญอยู่ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607379 เด็กหญิงอรกช  หล่ังทรัพย์ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608001 เด็กชายเตชิต พึงร าพัน นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608127 เด็กชายพีรบูรณ์ ธนัทพงศ์พลิน นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608131 เด็กหญิงชัญญานุช รอดวัณโน นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608138 เด็กหญิงกมลทิพย์ ทวีทรัพย์ทวีสุข นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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608164 เด็กชายกิตติพัฒน์  ปัทมดิลก นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608247 เด็กชายธนัฐพัฒน์  ประสพเนตร นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608301 เด็กหญิงกรวรรณ  กองทองดี นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

609011 เด็กหญิงภัคธีมา ทิพย์วารี มานะศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

609064 เด็กหญิงภัทรธิการ แซ่ก๊ก มานะศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

609065 เด็กหญิงนภสร ร่วมรักษ์ มานะศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

609067 เด็กชายทรงธรรม ล้ิมบริบูรณ์ทรัพย์ มานะศึกษา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610079 เด็กชายเตชพัฒน์ ช่วยพิทักษ์ ดรุณศึกษา 2 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610106 เด็กหญิงนรีกานต์ ศรีสวัสด์ิ ดรุณศึกษา 2 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610120 เด็กหญิงสุพิชญา แก้วประสิทธ์ิ ดรุณศึกษา 2 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610133 เด็กหญิงเขมรินทร์ รักหนู ดรุณศึกษา 2 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611070 เด็กชายศุภกร นามพิลา อนุบาลเอ่ียมสุข 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611098 เด็กชายนันทวัฒน์  ศิริยะ อนุบาลเอ่ียมสุข 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611177 เด็กหญิงชวัลนุช  แสงสว่าง อนุบาลเอ่ียมสุข 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601270 เด็กชายณัฐภัค โอฐงาม ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601298 เด็กชายกิติพัฒน์ เรืองสินธุสถาพร ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601306 เด็กชายภูกวิน ล้ิมชูพงษ์ ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601006 เด็กชายร่มธรรม ร่มโพธ์ิทอง ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601009 เด็กชายวิทวัส ป่ินวนิชย์กุล ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601019 เด็กชายเสฏฐวุฒิ อุทัยสาร์ ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601033 เด็กหญิงพนิตตา สิริคุตจตุพร ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601038 เด็กชายธัญญ์เทพ สกุลวิเศษชัยชาญ ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601055 เด็กหญิงศุภิสรา สว่างรุ่งเรืองกิจ ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601101 เด็กหญิงกันต์ฤทัย สุขมานพ ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601105 เด็กชายอภิคุณ ช่วยมาก ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601128 เด็กหญิงอนัญพร จันทร์แก้ว ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601130 เด็กชายรณกร ปรีชาฎก ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601146 เด็กชายธนัท ศตอรรถวุฒิ ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601153 เด็กชายวัฒนเดช ดวงดาว ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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601159 เด็กชายปภังกร นิพันธ์ชนาทร ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

602004 เด็กหญิงอุรัสยา น้อยเสนา มนตรีศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603009 เด็กหญิงปวิชญา สระแก้ว เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603022 เด็กหญิงธัญพิชชา นนนุศาสตร์ เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603039 เด็กหญิงเพชรน้ าหน่ึง พิมพระ เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603062 เด็กหญิงณวันวิสา ไวยภาษ เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603071 เด็กหญิงวันเพ็ญ ใกล้กลาง เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603083 เด็กหญิงภัทนปภา จูมพลหล้า เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603085 เด็กหญิงชลิชา ใจกว้าง เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603099 เด็กหญิงเจจิรา จันทร์ศรีชา เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603101 เด็กหญิงวรรณวชิรา อภิญญานุรังสี เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603104 เด็กหญิงกนกรักษ์ กงทอง เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603129 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ พระสุรัตน์ เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603176 เด็กหญิงกิตินันท์ แสงโสภณ เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603177 เด็กหญิงอภิชญา บุระค า เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605211 เด็กหญิงภัทรฤทัย บุญญภัทร ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605217 เด็กหญิงฐิติกานต์ แซ่โค้ว ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605219 เด็กชายภัทรกร แก้วสะอาด ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605247 เด็กหญิงกานต์พิชชา เพชรสถิตย์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605251 เด็กหญิงปรางค์ จีนด้วง ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605279 เด็กหญิงเพชรภิญญา อ่อนค า ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605293 เด็กหญิงชญาดา ธัญญากรณ์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605300 เด็กชายศรรวริศ ขนานสุข ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605315 เด็กหญิงพิมพ์วลี เทียมประทีป ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605354 เด็กหญิงเกวลิน ชลธารสฤษฏ์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605356 เด็กหญิงศิรภัสสร เพชรดุก ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605369 เด็กหญิงรักต์กันท์ เสนทอง ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605409 เด็กหญิงกวินธิดา เขียวแดง ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605410 เด็กหญิงบุญธิชา วงศ์โพธิพันธ์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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606015 เด็กชายพงศภัค  เทวเดช ดรุณศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607107 เด็กชายธนเมศฐ์  อยู่สวัสดิโชติ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607145 เด็กหญิงรวิสรา  สุขอยู่ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607147 เด็กหญิงปารินทร์  เจนประโคน หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607162 เด็กหญิงวริศรา  ลิมวัฒโนชัย หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607206 เด็กหญิงปณาลี  ภิรมย์รอด หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607222 เด็กหญิงชนิดาภา  วุฒิวงค์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607239 เด็กหญิงอังคณา  เหมะรัชตะ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607256 เด็กชายธรรมสรณ์  ศิริบุญไพศาล หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607260 เด็กชายดิลยาร์  ราฮิม หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607289 เด็กหญิงภัทรนันท์  อรัญพฤกษ์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607290 เด็กหญิงอิศราวรรณ  ฮึกหาญจิรโรจน์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607299 เด็กหญิงวิรยา  กล่อมจิตร หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607307 เด็กชายธชาโชติ  ชุ่มจิตต์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607312 เด็กชายสุทธาวีร์  เกียรติทับทิว หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607314 เด็กชายสรวิชญ์  ดอกไม้ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607316 เด็กชายแฟร้งค์ก้ี  ฟรีแมน หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607323 เด็กหญิงชญาภรณ์  ถาวรจิต หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607327 เด็กหญิงธยาสินีย์  ศรีเมฆ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607333 เด็กชายกฤษฌาพัฒณ์  พุ่มไสว หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607412 เด็กหญิงเทีย เมลล์ลิซ่า  ฮอลโลว์ส หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608103 เด็กหญิงชลวลัญช์ ไมตรี นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608112 เด็กหญิงภัทราพร พูลพานิชอุปถัมป์ นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608193 เด็กหญิงเบญญาภา เข็มทอง นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608199 เด็กหญิงภัคธัญญาภา อินมี นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608205 เด็กหญิงนรภัทร  สระทับทิมทอง นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608238 เด็กชายธนิสสร์  ชลวิทย์ นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608243 เด็กหญิงพิภาพิม   มีศรี นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608256 เด็กหญิงอนันตญา  ระนาดแก้ว นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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608266 เด็กหญิงราชาวดี  พรมน้อย นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

609031 เด็กหญิงพิชชุดาญ์ มากชัย มานะศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

609037 เด็กหญิงวิชญาดา พรหมจันทร์ มานะศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610067 เด็กชายปัณณวิชญ์ วังบุญคง ดรุณศึกษา 2 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610104 เด็กหญิงศุภิสรา ช านาญแป้น ดรุณศึกษา 2 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610111 เด็กหญิงภัทรวรรณ จันทร์ปาน ดรุณศึกษา 2 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610128 เด็กหญิงธิดากานต์ พลสุวรรณ ดรุณศึกษา 2 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610136 เด็กหญิงหน่ึงฤทัย นุราภักด์ิ ดรุณศึกษา 2 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611136 เด็กชายกฤษติกูล  บุดดีด่อน อนุบาลเอ่ียมสุข 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601293 เด็กชายประภิญญา สารคุณ ดอนบอสโกวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601004 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เฉิน ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601008 เด็กชายวัชรธร สาระพุฒ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601016 เด็กหญิงณัฐชานันท์ ธรรมโชติธนาศิริ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601030 เด็กหญิงปวริศา คงรักษา ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601041 เด็กชายกวินเทพ โชคเหมาะ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601047 เด็กชายวรัญญู คุณาเศรษฐ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601048 เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีโภคาศัย ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601062 เด็กหญิงพุทธรักษา ไกรศักด์ิ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601068 เด็กชายฉายกุล ฉายแสงจันทร์ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601069 เด็กหญิงณัฐวรัญญา แก้วสิงห์ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601091 เด็กชายอธิษฐ์ พ่ึงโพธ์ิ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601094 เด็กชายชัยธัช มาลาศรี ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601097 เด็กชายแทนคุณ โสภาค า ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601134 เด็กชายทองแท้ ศรีทอง ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601135 เด็กหญิงญาณิภัทร มณีวงศ์ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601143 เด็กชายเปรม สุขเกษม ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601147 เด็กชายกฤษณชัย อ่ิมใจ ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601149 เด็กชายปัณณวิชญ์ โสภาวนัส ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601169 เด็กชายภคิน ชัชวาล ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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602011 เด็กหญิงชนิดาภา อัครพรเดชาพงษ์ มนตรีศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

602020 เด็กชายนคินทร์ ดาแก้ว มนตรีศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

602027 เด็กหญิงขวัญชนก นามโสม มนตรีศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603041 เด็กหญิงญาดา โพธ์ิแสงใสย์ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603055 เด็กหญิงธัญญภัสร์ ภูพันนา เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603069 เด็กหญิงสิริฟากฟ้า ธนาสุวรรณ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603102 เด็กหญิงวรวรรณ ศรีปาน เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

603155 เด็กหญิงปัญญาพร วงค์อินทร์ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

604003 เด็กชายเจติพัทธ์  โรจนพิทยากุล แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

604032 เด็กชายอติรุจ  จันทสระ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605043 เด็กหญิงณัฐณิชา จงอริยะกุล ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605111 เด็กชายอีต้ัน เชน ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605115 เด็กหญิงณัชปภา ชินทัตโสภณ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605143 เด็กหญิงทักษอร เนตรน้อย ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605158 เด็กชายเตชน ราตรี ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605165 เด็กหญิงคนึงนิจ นวลวัฒน์ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605182 เด็กหญิงภิรัญญา โอมณี ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605320 เด็กหญิงปาริมา โกยสมบัติโอฬาร ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605321 เด็กหญิงอิงฟ้า มณีกาญจน์ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605413 เด็กหญิงนันท์นลิน จิปริก ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605421 เด็กหญิงภัทรวดี พงษ์นัยรัตน์ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605433 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เติมเกียรติไพศาล ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

605460 เด็กหญิงกัญชพร วงศ์สุบรรณ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606024 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์ สุข ดรุณศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606028 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิขิวัฒน์ ดรุณศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606037 เด็กหญิงกันยาพร ทองเหลือ ดรุณศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

606056 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองดอนโพธ์ิ ดรุณศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607113 เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีศรยุทธ์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607115 เด็กหญิงวรณรรฏฐ์  อุทธา หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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607164 เด็กชายจตุรภัทร  เนตินาค หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607201 เด็กหญิงไอลดา  ลิมปพัฒนานนท์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607207 เด็กชายโทมัส ลอว์เรนซ์  เวิร์ด หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607226 เด็กหญิงพชรมล  เวชวิมลรัตนา หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607229 เด็กหญิงวริศรา  เข็มเงิน หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607234 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเล่ียม หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607255 เด็กชายพชรพล  กันตะเพ็ง หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607259 เด็กชายดาเนียลล์ ปริยวิศว์  บาร์ธ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607276 เด็กหญิงวิมลิน  กมลปราโมทย์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607284 เด็กชายศุภกร  ดวงจักร์ ณ อยุธยา หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607310 เด็กชายศุภกฤต  วรกุลอุดมชัย หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607313 เด็กชายวริทธ์ิธร  ล้ออิสระตระกูล หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607335 เด็กชายพีรพล  ชันวอน หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607345 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ส าราญรักษ์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607351 เด็กชายศุรัฐิกาญ  รักย้ิม หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

607402 เด็กหญิงญาณภาณี  ภักดีวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608124 เด็กหญิงเนโอมี พรมทัศน์ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608130 เด็กหญิงลภัสรดา ปัณณวัทน์ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608151 เด็กหญิงศรุตา ม่วงน้อย นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608169 เด็กหญิงอาชวิน  มณีฉาย นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608196 เด็กหญิงกัญจน์ชนัช อยู่คง นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608245 เด็กชายอภิวิชญ์  ประเสิรฐศิลป์ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608248 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีเพ็ชร นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608257 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สร้อยสังวาลย์ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608262 เด็กชายวชิระ  ทับทิมทอง นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608265 เด็กชายศรัณย์พร  ฤทธ์ิล้ าเลิศ นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

608290 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อยู่ทอง นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

609078 เด็กหญิงวราวัสสา เฮ่าบุญ มานะศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

609081 เด็กชายนราวิชญ์ เพชรรัตน์ มานะศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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609088 เด็กหญิงณภาภัช ชัยพันธ์ุ มานะศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610005 เด็กหญิงณัฐชยา ชูไชยยัง ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610084 เด็กชายธาดาพงศ์ วังบุญคง ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610085 เด็กชายปวเรศ เสนแก้ว ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610108 เด็กหญิงกนกอร ช านาญแป้น ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610110 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เก้ือกูล ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610112 เด็กหญิงช่ืนเกล้า เกิดศิริ ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610118 เด็กหญิงวริศรา ย่องนุ่น ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

610137 เด็กหญิงวริศรา ยอดระบ า ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611077 เด็กหญิงวินันต์ดา  เช่ือนิจ อนุบาลเอ่ียมสุข 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611083 เด็กชายวีรภาพ     จันทคราม อนุบาลเอ่ียมสุข 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611099 เด็กหญิงกุลจิรา    เหมือนสิงห์ อนุบาลเอ่ียมสุข 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

611137 เด็กชาย เตชินท์  บุตรบ้านเขวา อนุบาลเอ่ียมสุข 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601299 เด็กหญิงชิโนรส ลายวิศุต ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

601308 เด็กชายณัฐกร ป่ินวนิชย์กุล ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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