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601010 เด็กชายธารกุล แก้วประกอบ ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601018 เด็กชายภัทรดนัย เหงียนวัน ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601043 เด็กชายปราชญา ชัยนรานนท์ ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601077 เด็กหญิงศุภวดี เสมเหลา ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601078 เด็กชายธราธร พลจันทร์ ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601108 เด็กชายปิยภัทร มณฑาสุวรรณ ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601111 เด็กชายวีรภัทร์ พูนผล ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601113 เด็กชายพลกฤต พันอะ ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601127 เด็กหญิงนัฐวรินทร์ เอ่ียมสินธร ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601144 เด็กชายภิญโญ ทับทิม ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601155 เด็กหญิงธิดาภัทร โรจนะกุลทร ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601164 เด็กหญิงเปมิกา โคตรวงษ์ ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

602018 เด็กชายณัฐวุฒิ เรียนพิศ มนตรีศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603019 เด็กหญิงปรีชญา ประชุมชัย เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603027 เด็กหญิงวนัสนันท์ พรมแสนปัง เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603112 เด็กหญิงรัศมิธาร ฝ่ายสงฆ์ เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603125 เด็กหญิงสกุลทิพย์ เขียวจันทรา เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603137 เด็กหญิงวันวิสา สุวรรณแสง เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605121 เด็กหญิงณิชกมล ป่ินทองศรี ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605123 เด็กหญิงพิมพาภรณ์ โพธ์ิพิชญกุล ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605174 เด็กหญิงปภาภัทร จิตม่ัน ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605201 เด็กหญิงนันทิกานต์ จิระปฏินันท์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605250 เด็กหญิงเพชรกะรัต โมทนา ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605281 เด็กหญิงปุณยาภรณ์ หนูเขียว ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605314 เด็กหญิงนัรจิสชา หมัดชา ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605349 เด็กหญิงชิโนรส เพชรอาวุธ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605396 เด็กชายวรชิต พันธ์ุวิชาติกุล ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605453 เด็กหญิงนลินญาภัสร์ พิริเยศยางกูร ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606005 เด็กชายปวรุทม์ เขียวเสน ดรุณศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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606042 เด็กหญิงกมลชนก วงษ์ศรีปาน ดรุณศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606079 เด็กหญิงอรุชา เฉลิมไทย ดรุณศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606083 เด็กหญิงธาราทิพย์ จันทร ดรุณศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607083 เด็กหญิงภอภรรณ์  ล้ิมตระกูล หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607091 เด็กหญิงเฉิดโฉม  เพ็ชรสงคราม หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607152 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฉัตรเงิน หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607194 เด็กหญิงเอ็มม่า  การชารี หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607246 เด็กหญิงเจสสิกา ขวัญชีวา  เลโอเน่ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607265 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาสทอง หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607277 เด็กหญิงศศิธร  กิตติวุฒิไกร หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607317 เด็กชายชัยสิทธ์ิ  เกษร หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607322 เด็กหญิงปุญณิศา  บูรณวุฒิ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607332 เด็กหญิงวัชรี  สมิงทอง หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607355 เด็กชายชยณัฐ  ปราณปรีชากุล หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607360 เด็กชายพัชรพล  โอ่เงิน หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607365 เด็กหญิงจูน  ฮอลเต้ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607366 เด็กหญิงธนันดา  สเตคเกอร์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607371 เด็กหญิงกนิษฐา  บุญสงค์ หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607405 เด็กหญิงศิริธัญญา  ประเสริฐนิตยกูล หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608096 เด็กชายชยพัชร สมศรี นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608113 เด็กหญิงกนกพร ล้ิมไพบูลย์ นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608117 เด็กหญิงทัชชภร ทวีไกรกุล นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609041 เด็กหญิงณัฎฐธิดา บัวจุน มานะศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609077 เด็กชายธนกฤต หงนิพนธ์ มานะศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610013 เด็กชายกริดธิกุล นุราภักด์ิ ดรุณศึกษา 2 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610057 เด็กหญิงณัฎฐธิดา เต็มสังข์ ดรุณศึกษา 2 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610071 เด็กชายศุภกร นุราภักด์ิ ดรุณศึกษา 2 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610101 เด็กชายตันติวัฒน์ คงแก้ว ดรุณศึกษา 2 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611090 เด็กหญิงดวงฤทัย  ประถม อนุบาลเอ่ียมสุข 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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611096 เด็กหญิงบุญยรัตน  เยยโพธ์ิ อนุบาลเอ่ียมสุข 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611114 เด็กหญิง ปิยะพร  เก้าเอ้ียน อนุบาลเอ่ียมสุข 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611164 เด็กหญิง จิดาภา  เศรษฐกิจ อนุบาลเอ่ียมสุข 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611168 เด็กชาย ณปภัช  คุ้มสุวรรณ อนุบาลเอ่ียมสุข 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601311 เด็กชายชยพัทธ์ เชาวน์ดี ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601037 เด็กชายณัฐดนัย ผลวัฒนะ ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601039 เด็กชายญาณาธิป ค าวันดี ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601046 เด็กชายปัณณวิทย์ นิตย์กุลกานต์ ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601074 เด็กชายชญาน์ณินท์ เจริญชัย ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601081 เด็กหญิงธนัญญา สมพงษ์ ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601083 เด็กหญิงพรนภัส แสนมา ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601132 เด็กหญิงชนันท์กานต์ ศรียงค์ ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601133 เด็กหญิงพุทธธิดา โพธ์ิศรี ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601137 เด็กชายภัทรดร เพียรค้า ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601141 เด็กชายเขตต์อรัญ หัศกรรจ์ ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601166 เด็กชายภูบดี วายโศกา ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

602008 เด็กหญิงญาดา ทองโคตร มนตรีศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603016 เด็กหญิงประภาวดี รอเสนา เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603031 เด็กหญิงชัญญานุช โยประทุม เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603034 เด็กหญิงสมิตานันท์ พนาวัฒนวงศ์ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603091 เด็กหญิงณัฐพร นุชประยูร เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603098 เด็กหญิงอรยา อรจันทร์ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603100 เด็กหญิงพัชรอัมพร จ านงค์ศรี เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603124 เด็กหญิงสุธิดา กุลอ่อน เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605004 เด็กหญิงณัชณิชา แก้วมณี ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605112 เด็กชายอติรุจ กิจกร ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605113 เด็กชายภีมพล ครุฑสุวรรณ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605120 เด็กหญิงนาฎนรี ศรีตะกุก ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605136 เด็กหญิงปริญญดา อ าลอย ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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605214 เด็กหญิงนิชธาวัลย์ หนูปาน ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605229 เด็กหญิงวรนันท์ เอกรัตน์ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605256 เด็กหญิงชญานุช ภูมิไชยา ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605283 เด็กหญิงพิชญา ทองแหลม ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605301 เด็กชายกฤษฎา ทอธราเมธา ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605399 เด็กชายสมาร์ท ทองเขาล้าน ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605431 เด็กหญิงมีนา หอมหวน ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606055 เด็กหญิงลิยานา คงรัตน์ ดรุณศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606057 เด็กหญิงอัยริสา พรหมจันทร์ ดรุณศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606088 เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงลออ ดรุณศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606093 เด็กชายพชรพล สุขสวัสด์ิ ดรุณศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607102 เด็กชายกฤตพล  ทรัพย์มี หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607105 เด็กชายร็อคก้ี ภูผา  ฟรันซเค หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607236 เด็กหญิงบุษย์คเณศ  พ่ึงศร หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607245 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ชุนเกษา หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607248 เด็กหญิงรวีพร  ด ารงภูมิ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607251 เด็กหญิงพิชฏา  ทองโต หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607254 เด็กชายธนวรรธน์  สุกิจปาณีนิจ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607293 เด็กชายเตชินท์  พุกด า หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607318 เด็กชายอุกฤษฏ์  ด้วงวิเศษ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607362 เด็กชายวรภพ  ทนหนองแวง หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607399 เด็กหญิงศลิษา  คนเจน หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608046 เด็กชายณภัทร มณีประสาทพร นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608052 เด็กหญิงอรณิชชา อุระช่ืน นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608097 เด็กชายธนรณกร อัมพรศิริ นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608110 เด็กหญิงสุทธสินี พรพัฒนะเจริญชัย นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608163 เด็กชายธนวินท์ นิจผล นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608172 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ชมภูพงษ์ นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608184 เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์สวัสด์ิ นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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608208 เด็กหญิงกาญจน์นภา มาสอน นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608214 เด็กชายสุทธวีร์  จันทร์เพ็ญ นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608250 เด็กหญิงมนสิชา  ท านิล นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608260 เด็กหญิงสิริพัชสร  สินประเสริฐกุล นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608295 เด็กหญิงกัลยาทอง  ยศดี นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608314 เด็กหญิงณิชภัทร  หอมเจริญ นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609045 เด็กหญิงนรีกานต์ รักจันทร์ มานะศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609053 เด็กหญิงรรินธร ศรีนวล มานะศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610003 เด็กหญิงปุณยภัทร ชัยแก้ว ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610054 เด็กหญิงภัทราวดี รอดหยู่ ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610062 เด็กหญิงณัฐจิราภา จาระณะ ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610092 เด็กหญิงณัฐนรี วรรณบวร ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610115 เด็กหญิงสิริมา เอียดสุย ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610127 เด็กหญิงณัฐพัชร์ แสงวิรุณทร์ ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611079 เด็กหญิงธนัญญา  ล้ีเจริญรักษา อนุบาลเอ่ียมสุข 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611133 เด็กชายตะวันฉาย  เลินไธสง อนุบาลเอ่ียมสุข 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611134 เด็กชายชัยรัตน์  เทียนศิริวงศากุล อนุบาลเอ่ียมสุข 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601027 เด็กชายกฤติพงศ์ คลังนุช ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601061 เด็กหญิงอนันตชา กรณัฐภาส ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601072 เด็กชายชยภูเบศวร์ โพธิ ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601095 เด็กชายพจชรัตน์ พรมโสภา ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601098 เด็กชายปาณัท ผิวด า ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601109 เด็กชายเมษยาวีย์ น าพา ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601126 เด็กชายสกุลเอก วานิชวิเศษ ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601140 เด็กชายอาชวิน มีช้ันช่วง ดอนบอสโกวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

602010 เด็กชายชนิตว์นันธ์ เฉิดละออ มนตรีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

602021 เด็กหญิงณัฐณิชา ป่ินทอง มนตรีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603038 เด็กหญิงพิชชภา พวงกันยา เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603044 เด็กหญิงภคนันท์ อินทปัญญา เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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603068 เด็กหญิงเบญญาดา ฮุงหวล เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603073 เด็กหญิงแทนณิชา จูมพรักษ์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603150 เด็กหญิงปริยฉัตร อมาตยกุล เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603158 เด็กหญิงกุสุมา บุญสิทธ์ิ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603178 เด็กหญิงธัญชนก ไมตรี เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605025 เด็กชายชยพล โชคชัยกวิน ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605040 เด็กหญิงวีรภัทรา สุขมหา ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605163 เด็กหญิงธีวัลย์นัฐ แก้วพิชัย ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605166 เด็กหญิงเขมณัฐน์ พัฒน์มาศ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605172 เด็กหญิงชนากานต์ ธรรมปรีชา ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605268 เด็กหญิงณภาภัช อู่วณิชย์กุล ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605285 เด็กหญิงธัญนันท์ ข าแก้ว ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605316 เด็กหญิงศดานันท์ จันทร์ประเสริฐ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605348 เด็กหญิงโชติรส เพชรอาวุธ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605379 เด็กหญิงชาลิสา ฉิมชูทอง ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605407 เด็กหญิงศิรภัสสร ถึงเจริญ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605429 เด็กหญิงนภสร แก้วเกิดเถ่ือน ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605457 เด็กหญิงพรนภัส วงศ์อินทร์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606009 เด็กหญิงป่ินมณี เกล้ียงช่วย ดรุณศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606019 เด็กหญิงวรกานต์  อนงค์ ดรุณศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606051 เด็กชายณัฐกิตต์ิ มณีเจริญ ดรุณศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606053 เด็กหญิงเมธาวดี ทองประดับ ดรุณศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606059 เด็กหญิงพัชราภรณ์ จโนภาส ดรุณศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606095 เด็กชายภูเดชา ธานีรัตน์ ดรุณศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607029 เด็กชายนรภัทร  คงชาตรี หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607030 เด็กชายอริยพล  คุ้มเมือง หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607070 เด็กชายเมธินทร์  โล่สิริลักษณ์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607090 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธ์ุจบสิงห์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607110 เด็กหญิงเอียลิน ลินเนียยา  คาร์ลสัน หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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607111 เด็กหญิงทิพธิดา  ช้างแก้ว หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607112 เด็กหญิงศุภารมย์  มาลี หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607114 เด็กหญิงสุพิชญา  ออลสัน หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607144 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปานฉลอม หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607153 เด็กชายอิศราวัฒน์  จันทร์สงค์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607165 เด็กชายธนิก  สินธุวราวรรณ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607294 เด็กชายพนธกร  ช่ืนบาน หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607309 เด็กชายศศกร  สอนโยหา หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608005 เด็กชายศิรศักด์ิ อังคสุทธิพงษ์ นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608006 เด็กชายสุวัจน์ ภู่ทอง นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608041 เด็กชายณัฐภัทร  อมรรัตน์ธ ารงค์ นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608042 เด็กชายภูริภัสร์ ประพฤติกิจ นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608101 เด็กชายชลาธิป นุติพรรณ นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608108 เด็กหญิงสู่ขวัญ คุ้มมาลัย นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608135 เด็กหญิงธนพร สุทธิศาสนกุล นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608145 เด็กชายณัฐฐพล บางจาก นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608170 เด็กชายรัตนกร  รัตนทรัพย์ นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608171 เด็กชายนพรุจ  รุ่งวิทยา นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608176 เด็กหญิงไอรดา  หนุนภักดี นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608179 เด็กหญิงกัญชลิกา  บวรสุคนธชาติ นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608209 เด็กหญิงบัณฑิตา สุฉันทบุตร นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608211 เด็กหญิงวรินทร อยู่ยอด นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608264 เด็กหญิงพนิดา  ยินดีภพ นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608267 เด็กหญิงกมลนิตย์  ด้วงป้ัน นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608274 เด็กชายวีรชัย  สมพงษ์เจริญ นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608277 เด็กชายพลวรรธน์  สวัสดิผล นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608286 เด็กหญิงปาณิสรา  เพ็งเลา นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609013 เด็กชายพลชญตร์ บุญปถัมภ์ มานะศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609038 เด็กหญิงสุกัลย์ธิดา สุวรรณ มานะศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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609058 เด็กหญิงภาสินี ล าเจียก มานะศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610007 เด็กหญิงศศิกานต์ บุญวงศ์ ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610089 เด็กหญิงอัญยุรัศม์ิ ทองยอด ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610100 เด็กชายณัฐดนัย ทองทะวัย ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610126 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร หม่ืนจร ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610139 เด็กชายพงศกร มณีกาญจน์ ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611048 เด็กชายพลเสฏฐ์  เยยโพธ์ิ อนุบาลเอ่ียมสุข 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611053 เด็กหญิงสุวิธวัลย์  ดาราวรรณ์ อนุบาลเอ่ียมสุข 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611068 เด็กหญิงชญานุช  วรรณมาตร อนุบาลเอ่ียมสุข 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611072 เด็กหญิงกีรติ  สมกิจ อนุบาลเอ่ียมสุข 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611088 เด็กหญิงชนาภา  มอญบุดดา อนุบาลเอ่ียมสุข 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601034 เด็กหญิงสุพิชญา จู่มา ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601057 เด็กชายจิรปรมัตถ์ บิดา ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601075 เด็กชายวิทวัส เจริญรัตน์ ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601084 เด็กหญิงภัทราพร จันทรพรหมเดช ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601086 เด็กชายแววปราชญ์ หล าดี ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601110 เด็กหญิงกุลปริยา กุลยะ ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601163 เด็กชายพีรดนย์ พันนาโส ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

602016 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีกวดแก้ว มนตรีศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603028 เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนเพียง เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603043 เด็กหญิงวรกัญญา พวงม่ัง เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603087 เด็กหญิงชุดาณัฏฐ์ อธินิธิโรจน์ เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603095 เด็กหญิงภคมน ษิณปักษา เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603106 เด็กหญิงณัชพร สมันวงค์ เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603108 เด็กหญิงณัฎฐาวรีย์ ภู่สมบูรณ์ เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603110 เด็กหญิงนงณภัส สุเนตร เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603139 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองแสน เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603149 เด็กหญิงณัฐณิชา ปลัดบาง เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603173 เด็กหญิงปาริชาติ รัตนเพชร เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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605047 เด็กหญิงปุณิกา อักษรภักดี ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605054 เด็กชายศุภสัณห์ จันทร์ไทย ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605076 เด็กชายสิรวิชญ์ พันธ์ศิริวรกุล ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605081 เด็กหญิงปาณิสรา เวฬุการ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605117 เด็กหญิงณิศชนา เสือแก้ว ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605124 เด็กหญิงปภัชญา สุรวุฒิสกุล ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605126 เด็กชายกษิดิศ ไกรนุกูล ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605140 เด็กหญิงซีรีน อินอาม ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605222 เด็กชายพงศกร ยอดมณี ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605226 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หนูขาว ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605240 เด็กหญิงกวินธิดา จันทร์มณี ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605241 เด็กหญิงชลพรรษ มากศรี ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605252 เด็กหญิงดุจฟ้าใส ธานีรัตน์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605255 เด็กหญิงรภัสกร เกิดแก้ว ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605259 เด็กชายกิตติพัทธ์ สงปลอด ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605278 เด็กหญิงอชิรญา ตันติวชิรฐากูร ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605287 เด็กชายพิชญะ แก้วสุขสี ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605294 เด็กหญิงสุกัญญา ด่านสุวรรณ์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605319 เด็กหญิงกัญญารัตน์ นพสกุล ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605332 เด็กหญิงธนิษฐา ธนาพล ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605373 เด็กหญิงภัคธีมา ภูเขาทอง ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605427 เด็กหญิงนัฐนันท์ หนูแปลก ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605432 เด็กหญิงณัฏฐากร รักสวัสด์ิ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605435 เด็กชายศักดิโชติ กิตธรรมรัตน์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605436 เด็กชายวชิรวิทย์ อดิเทพสถิต ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605446 เด็กชายธนดนัย ดาวเรือง ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606034 เด็กชายอรุณ สวนแก้ว ดรุณศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606086 เด็กหญิงวิรัญชนา หนูอุไร ดรุณศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607053 เด็กหญิงยมลพร  ช่ืนบาน หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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607061 เด็กชายดิศรณ์  กิจเถกิง หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607065 เด็กชายนิธิเดชน์  อินทร์ศรีทอง หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607072 เด็กชายวิชญ์ภาส  ศิริบุญชูพันธ์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607084 เด็กหญิงอาทิตยา  วัดขนาด หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607106 เด็กชายวชิรกรณ์  ศรีมุข หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607120 เด็กหญิงอารยา  เมอร์ฟ่ี หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607211 เด็กชายธนบดี  จันทร์สง่า หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607216 เด็กชายสมพงศ์  จันทร์เมือง หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607219 เด็กชายสุประวีณ์  เวโรจน์วัฒนา หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607232 เด็กหญิงณิชนันทน์  เจือน้ าหอม หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607243 เด็กหญิงเอลล่ี อารียา  สเลเตอร์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607258 เด็กชายกฤษิกร  หงษ์ทอง หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607328 เด็กหญิงสุชานาฎ  พลศักด์ิ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607340 เด็กหญิงบุณฑริกา  บึงไกร หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607342 เด็กหญิงฐิตารีย์  นิดดา หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607353 เด็กชายโรเบิร์ต  เฟรเซอร์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607392 เด็กชายวิลเล่ียม  โครซอน หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607398 เด็กหญิงพัชพร  เกียรติทับทิว หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608002 เด็กชายปัณฑ์ เลิศสุวรรณโรจน์ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608034 เด็กชายโชติพัฒน์ กิตติสุริยะนนท์ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608098 เด็กชายธนกฤต กล่ินอุบล นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608159 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ทัศนสุวรรณ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608166 เด็กชายเกียรติกุล  สมประสงค์ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608185 เด็กหญิงสุภัชชา เทียมเสมอ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608195 เด็กหญิงกรกนก  กองสัมฤทธ์ิ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608197 เด็กหญิงรังสิมา บุญยินดี นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608253 เด็กหญิงปวีรดา  โสดยวง นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608261 เด็กหญิงธนพร นาคราช นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608263 เด็กหญิงสุภัสสรา  ห่อนาค นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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608292 เด็กหญิงรมนปวีร์  วงษ์ทวีทรัพย์ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608294 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ธิติธรรม นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608310 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปานเทวัน นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609003 เด็กหญิงปุณณ์ปวีย์ ไชยนาพงศ์ มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609034 เด็กหญิงญาดา  เกตนันต์ มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609036 เด็กหญิงณัฐณิชา เฉลิมงาม มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609054 เด็กหญิงกฤตชญา แก้วทอง มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609072 เด็กหญิงภูริชญา ปรัชญาวณิชย์ มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609093 เด็กหญิงพิยดา แย้มส าราญ มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610039 เด็กหญิงจิดาภา ทวีรัตน์ ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610055 เด็กหญิงพิชญาภา ล้านเพชร ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610068 เด็กชายคมน์ปรัชญ์ ป่ินทองพันธ์ุ ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610095 เด็กชายอานุชา รัตนภักดี ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610113 เด็กหญิงจิราวรรณ ชูไชยยัง ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611030 เด็กหญิงศุภรัสม์ิ  สิทธิพูลวรันธร อนุบาลเอ่ียมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611081 เด็กหญิงกุลภัทร์  โพธ์ิเงิน อนุบาลเอ่ียมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611091 เด็กชายพีรณัฐ  สุทธา อนุบาลเอ่ียมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611127 เด็กหญิงเพียงลดา  อาปัดชิง อนุบาลเอ่ียมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611145 เด็กชายสุขสันต์  ภูดวงจิตร อนุบาลเอ่ียมสุข 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601301 เด็กหญิงมนัสนันท์ ศิลปะรายะ ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601017 เด็กชายเปรมปรีดี สุขประเสริฐ ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601060 เด็กหญิงพิมพ์ดาว สุขช านาญ ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601076 เด็กชายถิรวุฒิ บุญส าราญ ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601080 เด็กหญิงปุณญิสา แก้วพระโอ๊ะ ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601112 เด็กชายชินโชติ คมนานุกิจ ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

601142 เด็กชายอภิษฎา ไวสีแสง ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

602003 เด็กหญิงพิชญากร วะมะพุทธา มนตรีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

602009 เด็กหญิงศิรินันท์ ประจันตะเสน มนตรีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603015 เด็กหญิงนามิเอะ จันมะดัน เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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603066 เด็กหญิงพรรณิดา ลาภเกียรติเสรี เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603089 เด็กหญิงสุภัสสรา แสนสูง เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

603126 เด็กหญิงณัฏฐธิดา สิทธิ เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605030 เด็กหญิงเขมศิตา ศักด์ิศรีวิธุราช ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605037 เด็กหญิงสิริโมฬี บุณยทัต ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605133 เด็กชายภูมิภัทร ทองผล ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605137 เด็กหญิงอรินธิฬา วัลลิสุต ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605138 เด็กหญิงธนิษฐา จ้งคีรี ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605142 เด็กหญิงชนกนันท์ กาญจนพานิช ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605149 เด็กหญิงจิลลาภัทร ถ่ินหัวเตย ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605159 เด็กชายนพัตธร รุจิภักด์ิ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605175 เด็กหญิงชัญญาภัค กาญจนโสภา ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605189 เด็กหญิงริซกีน่า ยูซบ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605208 เด็กหญิงนัทธมน เสือทอง ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605212 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร จรา ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605237 เด็กชายชุติพนธ์ เผือกภูมิ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605239 เด็กหญิงธัญญชนก อุ่นพิชัย ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605243 เด็กหญิงสันต์ฤทัย ขนานทอง ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605253 เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงชาตรี ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605263 เด็กชายศุภเสกข์ ห้วยนุ้ย ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605264 เด็กหญิงปริชมน สุวรรณเทียบ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605269 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ล้ิมสุวรรณ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605304 เด็กหญิงครองขวัญ จินดาวรรณ์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605307 เด็กหญิงร่มฉัตร บุณยนพพงศ์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605313 เด็กหญิงธัญชนก เพ็งบูลย์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605364 เด็กหญิงชญานิศ พัฒเสน ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605382 เด็กหญิงนภสร เพ็ชรสังข์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605397 เด็กชายพีรพัฒน์ ทองต าลึง ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

605402 เด็กชายธัชนนท์ โสมคง ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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605408 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เรืองฤทธ์ิ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606001 เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์แก้ว ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606004 เด็กชายพงศธร หม่วยนอก ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606006 เด็กหญิงวราพร ใจเย็น ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606032 เด็กชายวันฉัตร แสงทวี ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606040 เด็กหญิงปิยฉัตร สายคุ้ม ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

606092 เด็กหญิงมณฑกาญจน์ พิบูลย์ ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607044 เด็กหญิงซาร่า โซฟี สุนิรชา   ยูฮานส์สัน หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607060 เด็กชายธาย เจอราม่ี  ฮาน หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607132 เด็กชายสิริณัฎฐ์  บุญเกตุ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607141 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุขศรี หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607208 เด็กชายวุฒิพงษ์  กระสินธ์ุ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607338 เด็กหญิงชนิดา  ใหญ่ประเสริฐ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607347 เด็กชายชยพล  ฮู้ฟชมิด หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607352 เด็กชายบุณยกร  จิรายุวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607354 เด็กชายยศสวิน  กล่ินอ าภา หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607361 เด็กชายอนาวิล  ชุบทอง หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

607390 เด็กชายราฟาเอล  เฮเรล่า พอร์ส หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608008 เด็กชายนรพยัคฆ์ สุธรรมวุฒิไกร นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608021 เด็กหญิงจิตณิชา สุวรัตน์ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608026 เด็กหญิงกนกภรณ์ พ่วงเล็ก นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608060 เด็กหญิงปัณณิกา โทนทะ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608066 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีคัตธมาตย์ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608100 เด็กชายภูตะวัน นันทวิจิตราภรณ์ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608136 เด็กหญิงชิดชนก พากเพียร นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608167 เด็กชายธัชนันท์  ทองสุกใส นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608175 เด็กหญิงสราลี  ท้วมผาสุข นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608177 เด็กหญิงกัญดาพร  จินทา นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608180 เด็กหญิงภัทรมล  ม่านทอง นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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608189 เด็กหญิงญานภัทร ไชยพฤกษ์ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608275 เด็กชายกรวิชญ์  เนตรจรัส นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608291 เด็กหญิงอริสรา  โนวยุทธ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608304 เด็กหญิงสุตาภัทร  มะปัญญา นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608311 เด็กหญิงจารุวรรณ  เขียนทอง นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

608312 เด็กหญิงภาพศิลป์  จันทร์แต่งผล นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609042 เด็กชายภาคิน ชูมณี มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609047 เด็กชายทินภัทร เอกทัตร มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609057 เด็กหญิงสุพิชญา บุตรตะกะ มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

609061 เด็กหญิงบุณปวีร์ ช่วยนรินทร์ มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610109 เด็กหญิงพุทธิชา ช านาญแป้น ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610119 เด็กหญิงสุตาภัทร สังข์แก้ว ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610124 เด็กชายกิตติภพ ประการแก้ว ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610125 เด็กหญิงเบญญาภา บ ารุงชาติ ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

610142 เด็กหญิงปฐมพงค์ หิรัญสุข ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611013 เด็กหญิงศุภรัตน์  ประมายะยัง อนุบาลเอ่ียมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611015 เด็กชายนพเมศฐ์  ตันติอมรรัตน์ อนุบาลเอ่ียมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611017 เด็กหญิงฐิติวรดา  ห่านค าวงษ์ อนุบาลเอ่ียมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611034 เด็กหญิงปรีย์วรา  พยัคฆชัยวรกุล อนุบาลเอ่ียมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611103 เด็กชายธันยา ศรีโวหาร อนุบาลเอ่ียมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611146 เด็กชายพีรพัฒน์  นินทะราช อนุบาลเอ่ียมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

611147 เด็กชายกษิดิศ  จันทร์สุวรรณ์ อนุบาลเอ่ียมสุข 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงช่ือ                              

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)


