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901011 เด็กหญิงณภัทรธมนต์ พิเศษกุล เซนต์เมร่ี 43 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง

901012 เด็กหญิงกุลนิภา เตียวศิริทรัพย์ เซนต์เมร่ี 43 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง

908008 เด็กชายธีรรินทร์ สุนทรป๎ญญาวุธ แสงทองวิทยา 43 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง

908034 เด็กชายภูเบศ ชัยชนะประภา แสงทองวิทยา 43 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง

908009 เด็กชายปรเมษฐ์ ลีเมฆานนท์ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

908042 เด็กชายณัฐกิตต์ิ ประเสริฐพันธุ์ แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง

908004 เด็กชายธชาทัช เสรีกุล แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

908012 เด็กชายพิรพัฒน์ รัตนอภัยพงศ์ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

908043 เด็กชายบรรณ หยกณัฏฐ์ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

910004 นายธนวัฒน์  เอกวัฒน์ หัวหินวิทยาลัย 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง

908011 เด็กชายพลวรรธท์ จองศรีวรัตน์ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

908031 เด็กชายพงศ์พล วีรกุล แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

908103 เด็กชายพลคุณ ตฤษณวสุนธรา แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

910003 เด็กชายธีธัช  ภัทรศิริกุล หัวหินวิทยาลัย 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง

908002 เด็กชายณวร กิตติธิรางกูร แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908003 เด็กชายทรงธรรม์ เดชวายุกุล แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908005 เด็กชายธนโชติ เฉลียวพงศ์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908013 เด็กชายภัครสิทธิ ์วัดจัง แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908014 เด็กชายภัคศรัณย์ คงแก้ว แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908050 เด็กชายเทวกร ดิษฐสุวรรณ์ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908139 เด็กชายชวกร โกกิละวาที แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908147 เด็กชายนิสสรณ์ ละออสุวรรณ แสงทองวิทยา 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908233 เด็กหญิงชลิตา จุลสัตย์ ธิดานุเคราะห์ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

901023 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์ค าพันธ์ เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

901025 เด็กหญิงสุพิชญา ศรีพันธบุตร เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908007 เด็กชายธรรมนูญ ไพลกลาง แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908019 เด็กชายศิริพงศ์ พนมไพรสกุล แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908029 เด็กชายกันตภณ ยอดรัตน์ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908044 เด็กชายสวิส ธีระกุล แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908056 เด็กชายภูริชภาคย์ ภูอ่มร แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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908141 เด็กชายตะลันต์ หวังเกียรติขจร แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908145 เด็กชายนวกร มังคละ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908204 เด็กชายพันธวัสส์ จิระเกียรติกุล แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908220 เด็กชายณัฐชนน ปิติวรวงศ์ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908228 เด็กหญิงภารดี พัฒนโกวิท ธิดานุเคราะห์ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908230 เด็กหญิงไอหล้า กล่อมพงษ์ ธิดานุเคราะห์ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908018 เด็กชายวริทธิน์ันท์ เพ็งธนังค์ แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908023 เด็กชายภีมตนัยย์ อุไรรัตน์ แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908030 เด็กชายจิรภัทร หงนิพนธ์ แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908041 เด็กชายคุณัชญ์ ศุขมณี แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908093 เด็กชายชวภณ สุวรรณะ แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908152 เด็กชายศรัณยู วีรการณ์ แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908159 เด็กชายวีรภัทร กาวไธสง แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908217 เด็กชายพรภวิษย์ ทองเกล้ียง แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

910028 นางสาวณัชชา  ราษฏร์ภูธร หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

901001 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ทองสา เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

901010 เด็กหญิงฌัณไชด์ ค าภูแก้ว เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

901049 นางสาวพรชนก หิรัญวัฒนสิน เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

901053 เด็กหญิงปภาวี บุษราคัม เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908016 เด็กชายวงศธร มนต์สวัสด์ิชัย แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908045 เด็กชายธนิก โยมเอียด แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908079 เด็กชายวรดร สายะบุตร แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908080 เด็กชายจารุวิทย์ พันธุไ์พโรจน์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908126 เด็กชายอภินนท์ บุหลาด แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908143 เด็กชายธีทัต แสงวิเชียร แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908150 เด็กชายภูมิยศ ลาภณรงค์ชัย แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908156 เด็กชายต้นตะวัน มูสิกรังศรี แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908161 เด็กชายจารุกิตต์ิ ผลวัฒนานุวงศ์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908169 เด็กชายนิซอรีฟ สุไลมาน แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908186 เด็กชายวรรณธัช เจะแหละหมัน แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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908223 เด็กหญิงโชติชนิต บุญช่วย ธิดานุเคราะห์ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

901002 เด็กหญิงพรวิรุณ เลิศวงศ์ษา เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

901016 นางสาวปิยาภรณ์ ค าวันดี เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

901047 เด็กหญิงอิสรีย์ เจริญลาภถาวร เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908021 เด็กชายหัฏฐกร อยู่หนู แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908026 เด็กชายชยวัฒน์ กาญจนะแก้ว แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908035 เด็กชายภูเบศ กรรัศมีโชติ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908036 เด็กชายศุทธวิทย์ จารุพิสุทธิว์งศ์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908073 เด็กชายภูวนนท์ นิลพัฒน์สกุล แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908076 เด็กชายชยณัฐ พูลสวัสด์ิ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908087 เด็กชายคุณัญํู  โกยสกุล แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908131 เด็กชายจิรันธนิน ปิตายัง แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908135 เด็กชายจิรภัทร จันทร์โสภา แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908144 เด็กชายนนท์ปวิช แก้วนุกูล แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908146 เด็กชายนิทธันท์ จิรวัฒน์อ าไพ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908160 เด็กชายวีรภัทร ปิยะวงศ์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908165 เด็กชายถิรธวัช ชนะกิจ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908173 เด็กชายชญานนท์ นราวิจิตร แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908178 เด็กชายภีมพัฒน์ มงคลพิทักษ์สุข แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908181 เด็กชายปุณณภพ ช่อผกา แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

908183 เด็กชายพรณ์ภวิศช์ ถาวรนุรักษ์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
909082 นางสาวพรไพลิน หลักชุม ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

918054 เด็กชายนทีธร ยินดี สารสิทธิพ์ิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

901009 เด็กหญิงชาลิสา เอียการนา เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

902001 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โรจนโอฬารรัตน์ นารีวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908001 เด็กชายคณิน น้ าผุด แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908010 เด็กชายปิยะพงษ์ แซ่ซู แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908020 เด็กชายศรัณย์กร ชัยสุนทรานนท์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908027 เด็กชายชาญวิทย์ ไชยมะโณ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908033 เด็กชายภรวีร์ บุญพันธ์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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908048 เด็กชายชัยณรงค์ จิรไพโรจน์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908071 เด็กชายฤทธี  รุ่งรัตนศิลป์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908075 เด็กชายอัยยรัช กีรติอารีย์กุล แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908112 เด็กชายณัฐวุฒิ สักจง แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908118 เด็กชายกรวิชญ์ ลิม แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908132 เด็กชายศิวัฒม์ชัย แก้วเหมือน แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908134 เด็กชายวีรพัฒน์ เทพโซะ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908137 เด็กชายชนวีร์ ปานนิล แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908153 เด็กชายสิรวิชญ์ บุณศรีรัตน์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908167 เด็กชายปิติกร ดิษฐโชติ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908185 เด็กชายวชิรวิทย์ ชุณหศิลป แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908221 เด็กหญิงณิชา ฮาสุวรรณกิจ ธิดานุเคราะห์ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908225 เด็กหญิงกันตินันท์ เมธาชยานันท์ ธิดานุเคราะห์ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908231 เด็กหญิงวิชยา ช่วยมาก ธิดานุเคราะห์ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908232 เด็กหญิงภูษิตา จันทร์แป้น ธิดานุเคราะห์ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908236 เด็กหญิงปาลิตา แก้วสนิท ธิดานุเคราะห์ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909006 เด็กหญิงปาจรีย์ ร บุญโณ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909025 นางสาวณัฐพัชร์ แสงศรีค า ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909081 เด็กหญิงกรมิษฐ์ นะมะ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910001 นายกิตติศักด์ิ  พิริยะธัญญากรม หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910007 เด็กชายรัฐนันท์  ล้ิมเกียรติเชิดชู หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910027 นางสาวณิชาภัทร  เทียมชาติ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910086 เด็กหญิงจิรัชญา  คงทวีศักด์ิ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

918019 เด็กชายภีมทพนธ์ รัดแดง สารสิทธิพ์ิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

918029 เด็กชายจิรภัทร นราแก้ว สารสิทธิพ์ิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

918039 เด็กชายนภัทร ต้ังวิรุฬห์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901029 เด็กหญิงอารยา ดีใหม่ เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901031 เด็กหญิงชลธิชา บุรุษภักดี เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901042 เด็กหญิงบุษกร แก้วค าแสน เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901048 เด็กหญิงอนัญญา มีจันที เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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902007 เด็กหญิงกานต์พิชชา ประชาบาล นารีวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

902033 เด็กหญิงศุภกาญจน์ พัฒนะสุขะ นารีวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908017 เด็กชายวรพล โฆษิตทรัพย์ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908024 เด็กชายนนทวัฒน์ รักสงค์ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908032 เด็กชายปิยภพ นพรัตน์ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908037 เด็กชายเตชินท์ทิวัตถ์ รตะไพบูลย์ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908052 เด็กชายพชร ศรีเฉลิม แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908053 เด็กชายพศิน นพกรณัฐกฤต แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908054 เด็กชายพิทวัส จันทขวัญ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908061 เด็กชายณัฐกฤต อ าไพชัยโชค แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908074 เด็กชายกาณจนพงศ์ เพ็ชรสีเงิน แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908081 เด็กชายธนกฤต  โก แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908091 เด็กชายกมลพร รัตนา แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908095 เด็กชายถวิล ฮาสุวรรณกิจ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908099 เด็กชายธิสิทธ พลพินิจ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908101 เด็กชายนิทธนต์ จิรวัฒน์อ าไพ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908121 เด็กชายธีราทัต เลิกดี แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908148 เด็กชายพศวีร์ สุวรรณรัศมี แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908154 เด็กชายอภิภษณุ พฤทธิพ์หล แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908163 เด็กชายชญานนท์ ไชยานุกิจ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908170 เด็กชายก่อพงศ์ แก้วชู แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908194 เด็กชายพัสกร แก้วอ าไพ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908203 เด็กชายพณพจน์ หงส์อัครพันธุ์ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908206 เด็กชายภูธิป ธรรมป๎ญญาสกุล แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908219 เด็กชายวริศ ภิสัชเพ็ญ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908227 เด็กหญิงปาณิสรา กาญจนโชติกมล ธิดานุเคราะห์ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910015 เด็กหญิงณัฐตะวัน  ด าภูผา หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910083 เด็กหญิงผลิดา  โฆษะบดี หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901004 เด็กหญิงณิชา เกา เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901008 เด็กหญิงศุภิสรา พุม่เมือง เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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901020 เด็กหญิงเจริญรัตน์ พันธ์ค า เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901021 เด็กหญิงกฤติมา ดาแร่ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901028 เด็กหญิงสุชญา เมืองเชียงหวาน เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901046 เด็กหญิงปพิชญา ด้วงพันล า เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901054 เด็กหญิงภคมณ คุประตกุล เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901064 เด็กหญิงรวิวรรณ สารพิมพ์ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

902010 เด็กหญิงสุธารส โชติพานิช นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908057 เด็กชายเมธาสิทธิ ์รัตนมณี แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908066 เด็กชายสิรจักร สายอ๋อง แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908077 เด็กชายถิรชนม์ บุญช านาญ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908082 เด็กชายพาทิศ ทรรศนกุลพันธ์ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908083 เด็กชายศุภฤกษ์ ฟาง แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908090 เด็กชายธนวัฒน์ ยะติวัฒน์ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908094 เด็กชายณัฐสิทธิ ์ถาพรสวัสด์ิ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908106 เด็กชายพุฒิพงศ์ เทพยา แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908133 เด็กชายพิพัฒน์ วัชรกุล แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908136 เด็กชายชนภัทร แซ่จอง แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908138 เด็กชายชยุต แสงสงวน แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908158 เด็กชายพิริยากร พันธ์ทองเพ็ชร แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908162 เด็กชายจิตรภณ ชูสุริแสง แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908174 เด็กชายณภัทร อ าภา แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908179 เด็กชายนภสินธุ ์สุบรรพวงศ์ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908184 เด็กชายพันธ์ยศ เมฆไพศาลศิลป์ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908189 เด็กชายศุภฤกษ์ ชาครานนท์ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908200 เด็กชายณฐนนท์ เสรีลิขิตกุล แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909009 นางสาวกันต์กมล วรรณเต็ม ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909056 นางสาวชลธิชา ชลรินทร์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909067 เด็กหญิงมิ่งกมล ซอเสียงมงคล ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910002 เด็กชายวรภัทร  ทรงสุวรรณ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910011 เด็กหญิงปารมี  เลิศลิมปิยะรัตน์ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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910016 เด็กหญิงกัญจนพร  พรมจันทร์ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910025 นางสาวทัตพิชา  แก้วเกิด หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910095 เด็กชายวงศกร  สุขกิจ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910104 เด็กชายอนันตชัย  ดีทองค า หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

912005 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ ธนพิทักษ์ ดอนบอสโกวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

918012 เด็กชายณรงค์ยศ ลิมาลัย สารสิทธิพ์ิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901005 เด็กหญิงมนสิชา วางัสสุมา เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901007 เด็กหญิงปณิตา พัฒนาอนุสกุล เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901015 เด็กหญิงแพทรียา เมอร์เรย์ เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901061 เด็กหญิงฐาปณี สูหา เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901062 เด็กหญิงณัฐธพร พระภิเดช เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

902012 เด็กหญิงรัญศญา อครชานันท์ นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

902026 เด็กหญิงจิรสุดา ทองเนียม นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908049 เด็กชายณัฐกรณ์ จองโรจนกิจ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908062 เด็กชายภูธเนศ อังศุโชติกุล แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908063 เด็กชายเพชรแพรทอง อินอุทัย แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908068 เด็กชายพงศกร สันติวงษ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908089 เด็กชายศิวกร  พรพนานุรักษ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908110 เด็กชายชวาทิก ธรฤทธิ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908123 เด็กชายลัทธพล ล่ิมพัฒนพิทักษ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908124 เด็กชายธนภัทร อุนทรีจันทร์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908140 เด็กชายณธกร นันทพงศ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908142 เด็กชายทรรศ หอประยูร แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908149 เด็กชายภรภัทร ธรรมศิริพงษ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908164 เด็กชายตฤณ บุญช่วย แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908166 เด็กชายธีรทัศน์ จันทระ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908187 เด็กชายวิชยุตม์ รอดทิพย์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908191 เด็กชายภีม ศรีสุวรรณวิเชียร แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908192 เด็กชายภูรี เล้ารัตนบูรพา แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908193 เด็กชายริชวรรณ ตอหิรัญ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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908197 เด็กชายจักรพันธ์ พฤกษ์ชญานันท์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908199 เด็กชายณัฐดนัย พงษ์ธรรมรักษ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908210 เด็กชายสิรวิชญ์ เอกไมตรี แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908211 เด็กชายจิรัฎฐ์ เสาวธารพงศ์ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908234 เด็กหญิงนัสรีน หนูจันทร์ ธิดานุเคราะห์ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909001 เด็กหญิงวรัมพร ส้มแก้ว ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909002 นางสาวประภัสสร ส้มแก้ว ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909017 นางสาวณัฐธิดา ส าคัญจิตต์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901019 เด็กหญิงณัฐพัชร์ จันทรสิงหาญกิจ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901022 เด็กหญิงหทัยภัทร วงศ์อาษา เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901026 นางสาวณัฐริดา ศรีชมภู เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901040 เด็กหญิงสริยา สุขสวัสด์ิ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901043 เด็กหญิงอนุธิดา ก าเนิดกาลึม เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901050 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สมบูรณ์พร้อม เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901051 เด็กหญิงเอื้อการย์ อินเล็ก เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

902006 เด็กหญิงวิชิตา จันทนะโสต นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

902009 เด็กหญิงธนภรณ์ คุ้มรุ่งเรือง นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

902018 นางสาวปฐมาพร แก้วค า นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

902032 เด็กหญิงชัญญานุช ผ่ึงผาย นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

902034 เด็กหญิงณัฐชยา เอียดสุย นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

902039 เด็กหญิงปณิตา ตู้จินดา นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908015 เด็กชายภูวิศ บูรณะวัฒนากูล แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908022 เด็กชายริน โยเนฮะยะ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908025 เด็กชายปวริศ ศิริคุรุรัตน์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908038 เด็กชายสิรวิชญ์ มณีวรรณ์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908047 เด็กชายจงชนะ ขจัดโรคภัย แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908058 เด็กชายรัฐพล ดิลกวราห์กุล แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908072 เด็กชายเตชินท์ นับถือบุญ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908085 เด็กชายวิชชากร ศรีกรด แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908098 เด็กชายธนิศร อภิรัตน์ไพบูลย์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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908102 เด็กชายพชรพล นาคเป้า แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908104 เด็กชายพลวัฒน์ แท่นทอง แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908111 เด็กชายกรพล เกราะเพชร แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908114 เด็กชายสันติภาพ ศิริพรมพิศาล แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908115 เด็กชายนราพัฒน์ โส๊ะขาว แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908128 เด็กชายธีรภัทร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908129 เด็กชายญาณธร นิลหัสรังษี แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908151 เด็กชายวิชญ์ ปรีดาวรานนท์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908175 เด็กชายณภัทร นิศวอนุตรพันธ์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908198 เด็กชายชานนท ไชยพลวัต แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

908213 เด็กชายณัฏฐ์ ชยาภิวัฒน์ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909020 เด็กหญิงธมลวรรณ วิชัยดิษฐ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909035 นางสาวสุทธญาณ์ กัลล์ประวิทย์ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909079 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทองอ่อน ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
909085 นางสาวพิมพ์มณี คริสต์ป๎ณฑา ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910005 นายสิรวิชญ์  ยุทธวารีชัย หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910006 เด็กชายสุภวัจน์  โกวิทย์ศิริกุล หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

910014 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเล้ียง หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

912002 เด็กหญิงนฏกร เหล่าศิริวิจิตร ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

912004 เด็กหญิงณัฐพร ต้ังโนนสูง ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

912010 เด็กหญิงชัญญานิษฐ์ ต้ังโนนสูง ดอนบอสโกวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

916037 เด็กหญิงชนกานต์  แสงสุริยันต์ ดรุณศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

918001 เด็กชายธนเดช ปราดเปรียว สารสิทธิพ์ิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

901014 เด็กหญิงศิรินญา ไชยโคตร เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901017 เด็กหญิงนิตย์ธิดา ทิพย์เทพา เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901041 เด็กหญิงปนัดดา พุม่มี เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901052 นางสาวปนัดฏา อินแก้ว เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901055 เด็กหญิงทับทิม จันทร์หล้า เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

902008 เด็กหญิงปาณิสรา งามตา นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908006 เด็กชายภัทรพล กิจเจริญ แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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908028 เด็กชายทรธร ทวีป๎ญญาวงศ์ แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908040 เด็กชายธนภัทร หอมไชยแก้ว แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908069 เด็กชายอภิมงคล มะหัปผลา แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908122 เด็กชายพีรณัฐ ปฐมกุล แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908127 เด็กชายธนาชัย เอกไพรัตน์ แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908130 เด็กชายพงศธร สุวรรณยอด แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908177 เด็กชายภูมิ สายสุวรรณ แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908180 เด็กชายป๎ณณทัต นกหนู แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908201 เด็กชายธนภัทร ภูอรัณย์ แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909008 เด็กหญิงวีริสรา อึ้งประดิษฐ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909018 เด็กหญิงจิรัชญา เนียมมูสิก ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909040 เด็กหญิงปุญณญิศา ดิษฐาน ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909054 นางสาวญาดา จันทรขนิฐ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909080 นางสาวมณฑิชา พลจร ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910045 เด็กหญิงกังสดา  สังข์ทอง หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910068 เด็กชายภูดิศ  สุวรรณศรี หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912001 เด็กหญิงมธุรดา หมั่นวิชา ดอนบอสโกวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
915035 เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยทองพันธ์ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901003 เด็กหญิงศิริปรียา เต็มตาวงษ์ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901006 เด็กหญิงจิดาภา ภาวะชาติ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901033 เด็กหญิงอาภากร มานะพาณิชย์ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901034 เด็กหญิงฟาติมา ทองจันทนาม เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901038 เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมสาขา ณ สกลนคร เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901057 เด็กหญิงขวัญชนก ศรีวิพันธุ์ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901058 เด็กหญิงไบรโอนี่ นิโคลัส เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

902031 เด็กหญิงศิวารินทร์ เภาเกิด นารีวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908055 เด็กชายเพชร เพชรม่วง แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908060 เด็กชายปราชญา สิงห์กัญญา แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908086 เด็กชายนพรุจ โรจนประศาสน์ แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908119 เด็กชายชาญชิต กิรดาพิพัฒน์พงศ์ แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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908125 เด็กชายกฤติน แซ่จิว แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908176 เด็กชายธนกร ถิระผลิกะ แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908190 เด็กชายสิปปกร เพชรศิราสัณห์ แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909029 เด็กหญิงกฤติมา ณรงค์ฤทธิ์ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909032 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สังข์เมฆ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909033 เด็กหญิงสุวีรยา พากุล ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909034 เด็กหญิงกวิสรา แซ่เล้ียง ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909043 เด็กหญิงพัชรพร ศรีอมร ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909075 เด็กหญิงจิตรโสภา เอ่งฉ้วน ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910017 นางสาวณัฐณิชา  สังข์พุก หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910019 เด็กหญิงธนพร  เทียนธนากร หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910020 เด็กหญิงอภิชญา  คิญชกวัฒน์ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912009 เด็กหญิงดลยากร ฮวดคูณประเสริฐ ดอนบอสโกวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
915002 เด็กหญิงอติกานต์ หนองหารพิทักษ์ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
915031 เด็กชายพานทอง โสนนอก เซนต์ยอเซฟสกลนคร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

916002 นางสาวณัฐพร  นุ่นสังข์ ดรุณศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

916028 เด็กชายพัชรพล  อนันตพันธ์ ดรุณศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918028 เด็กชายเผ่าพัฒน์ แถวโนนง้ิว สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918042 เด็กชายภูริน กาญจนก าเนิด สารสิทธิพ์ิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901018 เด็กหญิงทิพย์ธิดา เจริญรัตน์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901030 เด็กหญิงศศิกาญจน์ ธรรมสรางกูร เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901045 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ วงสุนา เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901063 เด็กหญิงปาณิสรา ภูมิเงิน เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

902002 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ กุลลีลาชัย นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

902021 เด็กหญิงวิไลวรรณ นิ่มประพฤติ นารีวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908039 เด็กชายก้องภพ สุขเกษม แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908084 เด็กชายธราธาร ปะสัน แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908100 เด็กชายน้ าเพชร คงหนู แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908105 เด็กชายพศวัต ผลทวีชัย แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908117 เด็กชายชลากร ตันติเวชกุล แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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908171 เด็กชายจิรกิตต์ิ เอกกะยอ แสงทองวิทยา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909004 เด็กหญิงอัยยรัตน์ บาลทิพย์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909012 เด็กหญิงณัชชา ศีลวุฒิจันทร์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909014 นางสาวญาณิศา สุวรรณพงศ์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909015 นางสาวนันทิพร เหล่าบุญกล่อม ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909030 นางสาวชญานิศวร์ กุลชัยยะพัฒน์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909063 เด็กหญิงรมิดา คงสุวรรณ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909078 เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วคงคา ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910010 เด็กหญิงเพชรลดา  ชื่นอารมณ์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910012 เด็กหญิงวันนิสา  สุกสี หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910013 เด็กหญิงเปมิกา  พันธ์สังข์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910021 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วัลลภาณุสิทธิ์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910051 นายเธียรธนัตถ์  คงคาลัย หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910059 เด็กหญิงลัชชา  ขุนประเสริฐ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910088 นางสาวชลฏิกา  พินิจรัมย์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
915001 เด็กหญิงณัฐณิชา นามวงษ์ษา เซนต์ยอเซฟสกลนคร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
915019 เด็กชายรัฐศาสตร์  กระจายภักดี เซนต์ยอเซฟสกลนคร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

916043 เด็กชายนาภูวิศ   เทวะบุรี ดรุณศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918005 เด็กชายธนกฤต จันทรมหา สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918013 เด็กชายยุทธนา ลีลอย สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918023 เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญสิทธิพ์รชัย สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918024 เด็กชายสิทธิชัย โตเอี่ยม สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918030 เด็กชายเปรมวิทย์ อินทร์จันทร์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901024 เด็กหญิงธารทอง นาคสังข์ เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

902037 เด็กหญิงน้ าทิพย์ สิทธิจารย์ นารีวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908051 เด็กชายกฤษตฤณ โชติ แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908065 เด็กชายพชร สมบัติยานุชิต แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908067 เด็กชายสิปปวิชณ์ แซ่คู แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908109 เด็กชายณัฐวรรธน์ อิสระพานิช แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908168 เด็กชายปุณยธร ค้าขาย แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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908172 เด็กชายจิรายุ บริรักษ์สกุลชัย แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908188 เด็กชายวิธวินท์ อิสระโชติ แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908218 เด็กชายพีรทัตต์ ลาภณรงค์ชัย แสงทองวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909016 นางสาวนัทธมน ลักษณะอัฐ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909026 เด็กหญิงณัฐกานต์ จินา ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909028 เด็กหญิงนันท์นภัส วงค์สุบรรณ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909042 เด็กหญิงภัทรธิดา ชินพิมาย ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909049 นางสาวแพรวา อินทร์ชู ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909059 เด็กหญิงธันยชนก  รักบัวทอง ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909066 เด็กหญิง ณัฐรดี แก้วขวัญ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910009 นายศุภกร  เศรษฐปฏิเวช หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910018 เด็กหญิงปนัสญา  ไวว่องวิทยาคุณ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910026 เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิประเสริฐ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910030 เด็กชายวราวุฒิ  อันภักดี หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910082 นางสาวรภัทภร  ธีระเดชานนท์ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910111 นางสาวสิริวิภา  ค านุ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912003 เด็กหญิงณัชชารีย์ โคตบุตร ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912008 เด็กหญิงพลอยใส บรมปิยสวัสด์ิ ดอนบอสโกวิทยา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
915029 เด็กหญิงพรณภา ข าสุวรรณ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

916023 เด็กหญิงณัฏฐาภัค  จีนศรีคง ดรุณศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918020 เด็กชายธนภูมิ วังมะนาว สารสิทธิพ์ิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918025 เด็กชายพีรภัทร ทันสมัย สารสิทธิพ์ิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918037 เด็กชายนิธิพัฒน์ ก าลังหาญ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901036 นางสาวจุฬาลักษณ์ กัสโป เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

901056 เด็กหญิงชัชฐิชา คลังสมบัติ เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

902017 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เจษฎากานต์ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908059 เด็กชายวิธวินท์ สินฉิม แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908078 เด็กชายธนวัฒน์ ง่วนอ่อน แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908097 เด็กชายธนธรณ์ เสถียรเพชร แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908116 เด็กชายภูริ ณะแฉล้ม แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                              

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)



ชื่อเขา้ระบบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล

รายชือ่นักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 3"
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3

908157 เด็กชายธนากร ปิยะถาวรชัย แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

908182 เด็กชายพชร โกฎิสิน แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909005 เด็กหญิง ชยิกา เทพชู ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909013 เด็กหญิงสุจิวัลย์ ไชยแขวง ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909031 เด็กหญิงประภัสสร พัฒน์แช่ม ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909044 เด็กหญิงวณิชชา รัตนคม ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909047 นางสาววิทิตา ศรีประสาท ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909050 เด็กหญิงแพรวมิตา เทพแก้ว ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909051 เด็กหญิงนภสร ณ เจริญ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909060 เด็กหญิงปรณัฐ ภัทรรังรอง ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909083 นางสาวชุติกาญจน์ ฟ้าสิริพร ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
909087 เด็กหญิงลลิตภัทร แสงเพลิง ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910008 เด็กชายธนโชติ  ค าคล้าย หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910022 นางสาวธัญทิพย์  พุม่พวง หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

910055 เด็กชายกันตพัฒน์  เกิดร่วม หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

912006 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พินิจการวัฒน์กุล ดอนบอสโกวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
915014 เด็กหญิงวัลทิญา  วิกาเงิน เซนต์ยอเซฟสกลนคร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
915030 เด็กหญิงณิชารีย์ พรหมสิทธิ์ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

916013 นายเพชรภูมิ  มณีวรรณ ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

916015 เด็กชายสิทธิชัย  ราชรักษ์ ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

916016 เด็กหญิงกลมทิพย์  กล่ินรุ่งโรงจน์ ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918004 เด็กชายนวพรรษ สมสกุล สารสิทธิพ์ิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918018 เด็กชายวุฒิภัทร สง่าจันทร์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918027 เด็กชายเกียรติกุล ศรีโนนยาง สารสิทธิพ์ิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918032 เด็กชายธนาคิม เสาวรส สารสิทธิพ์ิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918033 เด็กชายธีรภัทร ทิพย์สุวรรณ์ สารสิทธิพ์ิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

918035 เด็กชายพชรพล  ศุภวิทยามงคล สารสิทธิพ์ิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                              

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)


