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308015 เด็กชายแทนคุณ กังแฮ แสงทองวิทยา 46 เงินรางวัล5,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
301049 เด็กหญิงณัฐธยาน์ จิรวัฒนานันต์ เซนต์เมร่ี 43 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
309496 เด็กชายทรรพตะวัน โมทนา ธิดาแม่พระ 43 เงินรางวัล3,000+เกียรติบัตรเหรียญทอง
301145 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ผดุงกมล เซนต์เมร่ี 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง
308023 เด็กชายเปศล ล่ิมกตัญญู แสงทองวิทยา 42 เกียรติบัตรเหรียญทอง
301134 เด็กหญิงศิริกัลยา พรรณรังษี เซนต์เมร่ี 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
301140 เด็กหญิงธัญชนก รอดมุ้ย เซนต์เมร่ี 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
308009 เด็กชายณัฐดนัย ฟูเกียรติ แสงทองวิทยา 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
310175 เด็กหญิงภัคจิรา  พลสุวรรณ หัวหินวิทยาลัย 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
310185 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธุจ์บสิงห์ หัวหินวิทยาลัย 41 เกียรติบัตรเหรียญทอง
301055 เด็กหญิงณัฐธิดา ศุภนิธิกุล เซนต์เมร่ี 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
301143 เด็กหญิงอติพร ไข่เพชร เซนต์เมร่ี 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
308001 เด็กชายกฤตธรรม บุญราช แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
308010 เด็กชายณัฐศิวัช ทองส่ง แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
308024 เด็กชายพรรษ จิตพุทธิ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
308029 เด็กชายมงคล ภิรมย์ราบ แสงทองวิทยา 40 เกียรติบัตรเหรียญทอง
301021 เด็กหญิงจูเลีย สุภาวดี ฟลาย เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
301036 เด็กหญิงปวริศา ศรีบุญชม เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
301063 เด็กหญิงภัทรวดี ทาอุสาห์ เซนต์เมร่ี 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309500 เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309510 เด็กหญิงปิยธิดา หาญจริยากูล ธิดาแม่พระ 39 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
301056 เด็กหญิงพิชชาภา ธาตุไชย เซนต์เมร่ี 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308027 เด็กชายภณภูริส รูปเต้ีย แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308037 เด็กชายเสฏฐวุฒิ แก้วสุวรรณ แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308041 เด็กชายอัครภาค ชยกรณัฐธร แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308043 เด็กชายรัญชน์พล วงศ์วิชัย แสงทองวิทยา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309297 เด็กชายณัฏฐพิเชษฐ์ เจริญพิริยะ ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309366 เด็กหญิงณัฐณิชา จงอริยะกุล ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309508 เด็กหญิงดล กล่ินเสาวคนธ์ ธิดาแม่พระ 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
316007 เด็กหญิงสุภัทรวดี  มณีนิล ดรุณศึกษา 38 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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301002 เด็กหญิงกฤษฏิฐิ์ตา นิระเคน เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
301015 เด็กหญิงฟาริดา ทองจันทนาม เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
301097 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา บุญผ่องศรี เซนต์เมร่ี 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308002 เด็กชายก้องภพ เล็กสุทธิ์ แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308018 เด็กชายธีษณะ เถาว์มูล แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308019 เด็กชายปกป้อง กาญจนะ แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308028 เด็กชายภูกวิน เรืองสุข แสงทองวิทยา 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
310097 เด็กชายอริยพล  คุ้มเมือง หัวหินวิทยาลัย 37 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
301011 เด็กหญิงศิริกานดา พรรณรังษี เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
301132 เด็กหญิงณฐอร พรหมเครือ เซนต์เมร่ี 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308017 เด็กชายธัญญาวิทย์ พาณิชย์กุล แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308022 เด็กชายเปรมณัช นพวงศ์ แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308032 เด็กชายเวหา สวัสดิกุล แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308042 เด็กชายธนกร ขุนภักดี แสงทองวิทยา 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309349 เด็กหญิงเขมศิตา ศักด์ิศรีวิธุราช ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309513 เด็กหญิงกิติพิชญา จินดาเรือง ธิดาแม่พระ 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
310047 เด็กชายเจษฎากร  แสงแก้ว หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
310203 เด็กหญิงธามาซิน ปภาวรินทร์  โอไบรน์ หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
310208 เด็กหญิงสุพิชญา  ออลสัน หัวหินวิทยาลัย 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
317116 เด็กหญิงรุ้งงาม พิลาวรรณ พระแม่มารี สาทร 36 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
301009 เด็กหญิงพัชร์อริญ ศิริมั่น เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
301048 เด็กหญิงฉมามาศ คลังสมบัติ เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
301054 เด็กหญิงจิราพัชร์ อุทัยรัฐนิธิกุล เซนต์เมร่ี 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308011 เด็กชายดิตถกร ธิติสถาพร แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308026 เด็กชายพทุธธาดา จิ้วจันทร์ คีตโมทนยีกลุ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308035 เด็กชายสมิทธิ เอี่ยมประเสริฐกุล แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
308036 เด็กชายสุภรุจ เกษมจันทรโรจน์ แสงทองวิทยา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309292 เด็กชายกฤติพงษ์ ฉิมกล่อม ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309351 เด็กหญิงวรัชยา อนันทขาล ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309385 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ผลพฤกษา ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
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309506 เด็กหญิงณัชปภา ชินทัตโสภณ ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
309515 เด็กหญิงนาฎนรี ศรีตะกุก ธิดาแม่พระ 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
310092 เด็กหญิงชญานุช  ดีเดช หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
310093 เด็กหญิงลลิดา  วิถีพานิชย์ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
310099 เด็กชายศักย์ศรณ์  วงศ์จินดาศักด์ิ หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
310163 เด็กชายศุภวิชญ์  เสริมสุข หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
310178 เด็กหญิงภอภรรณ์  ล้ิมตระกูล หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
310186 เด็กหญิงพาขวัญ  โพยายรส หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
310195 เด็กชายนรินทร์ไชย  สิรคุณไชย หัวหินวิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
316008 เด็กหญิงกชมน  ชูชาติ ดรุณศึกษา 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

318003 เด็กชายกันตินันท์ แสงทับทิม สารสิทธิพ์ิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

318007 เด็กชายชวิศ สุวรรณศรี สารสิทธิพ์ิทยาลัย 35 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
301053 เด็กหญิงอาภาภัทร เอี่ยมสอาด เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301080 เด็กหญิงทิพย์ธิดา ราชส่องดาว เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301094 เด็กหญิงไข่มุก แก้ววิเชียร เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301103 เด็กหญิงอชิรญา เตียสุวรรณ เซนต์เมร่ี 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308014 เด็กชายเตชิต ชูส้ัน แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308034 เด็กชายศุภกฤต ประเสริฐสิทธิ์ แสงทองวิทยา 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309317 เด็กชายชยพล จันทร์สุข ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309356 เด็กหญิงกรภัค เพชรหนู ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309379 เด็กหญิงชัชชญา บุญจันทร์ ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309501 เด็กชายอีต้ัน เชน ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309509 เด็กหญิงณิศชนา เสือแก้ว ธิดาแม่พระ 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310131 เด็กหญิงชนิดาภา จันทร์ธีร หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310168 เด็กชายวิชญ์ภาส ศิริบุญชูพันธ์ หัวหินวิทยาลัย 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
315020 เด็กหญิงมารีญา วงศ์วรรณ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
317138 เด็กชายอัตตะพงศ์ อัตตะพงศ์กร พระแม่มารี สาทร 34 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301004 เด็กหญิงธนัชพร วรรณแสวง เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301042 เด็กหญิงปานธีรา สัมมา เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301069 เด็กหญิงธัญญ์ชยา ผาจวง เซนต์เมร่ี 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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304008 เด็กหญิงอุรัสยา น้อยเสนา มนตรีศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308006 เด็กชายชวัลกร อรุณล่ิมสวัสด์ิ แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308020 เด็กชายปกรณ์ รัตนศรี แสงทองวิทยา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309403 เด็กหญิงกีรณัญน์ ชวพงษ์ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309445 เด็กชายกฤติน ศรีใหม่ ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309475 เด็กหญิงภัคจิรา รักดี ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309499 เด็กชายสกลภัทร เดชมณี ธิดาแม่พระ 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310002 เด็กชายวิศรุต รอดอยู่ หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310094 เด็กหญิงพริมา สุขศรี หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310173 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  นาคหนุน หัวหินวิทยาลัย 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
314032 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชัยชนะวงศ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
314034 เด็กหญิงดาปนีย์  ดงดินอ่อน อนุบาลเอี่ยมสุข 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
315002 เด็กชายวิกรัยวิชญ์ ฤทธิพรโสภณ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
316013 เด็กชายณวัฒน์  สุขไสย ดรุณศึกษา 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
317091 เด็กชายพชรมงคล นราปัญญากุล พระแม่มารี สาทร 33 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301008 เด็กหญิงกัญญาภัทร ชีพจ าเป็น เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301047 เด็กหญิงจิตชญา กุประดิษฐ์ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301057 เด็กหญิงเออะแมนเด้อ โบว์ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301076 เด็กหญิงอภิรดา แก่งมงคล เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301089 เด็กหญิงณัฐณิชา สุภาพันธ์ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301126 เด็กหญิงธนกานต์ สมองาม เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301152 เด็กหญิงนริษราวรรณ พนมไพโรจน์ เซนต์เมร่ี 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
302009 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีเพ็ชร นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
302018 เด็กชายรชต ชูก้าน นารีวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308016 เด็กชายธรรมสรณ์ วิเชียร แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308021 เด็กชายปุญญพัฒน์ สังข์พราหมณ์ แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308040 เด็กชายอริญชย์ ณ ชาตรี แสงทองวิทยา 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309347 เด็กชายชยพล ไชคชัยกวิน ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309404 เด็กหญิงการต์พิชชา ทองน้อย ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309451 เด็กหญิงภัทรภร คงทรัพย์ ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ลงชื่อ                                

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)



รหัสสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล

รายชือ่นักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 3"
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

309490 เด็กชายกฤษฎิล์ภณ มุขรัษฎา ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309517 เด็กหญิงณิชกมล ปิน่ทองศรี ธิดาแม่พระ 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310049 เด็กหญิงเขมินทรา  วิจิตต์พันธ์ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310057 เด็กชายธาวิน  วรรัตนกุล หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310106 เด็กหญิงปวริศา  บุญฉิม หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310146 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เถาลิโป้ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310202 เด็กหญิงฐิตา  ทิพย์ทวีชาญ หัวหินวิทยาลัย 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
311068 เด็กหญิงปุณยภัทร ชัยแก้ว ดรุณศึกษา 2 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
314030 เด็กหญิงวริศรา  คูเมือง อนุบาลเอี่ยมสุข 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
317123 เด็กชายวสุพล ชูกล่ินขจร พระแม่มารี สาทร 32 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301041 เด็กหญิงธัญวีร์ เลิศธรรมวัฒน์ เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301068 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประเสริฐสุข เซนต์เมร่ี 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
302001 เด็กหญิงจิตณิชา สุวรัตน์ นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
302003 เด็กหญิงธนันณัฏฐ นกงาม นารีวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
304007 เด็กหญิงณติญา ไชยณรงค์ มนตรีศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
304020 เด็กชายธนากร วรรณศรี มนตรีศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
305013 เด็กหญิงพิชชุดาญ์ มากชัย มานะศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
305045 เด็กชายกฤษณพงศ์ ภูมิสิริรัฐ มานะศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
307123 เด็กชายพัฒนศักด์ิ สุวรรณแย้ม โชคมณีศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308008 เด็กชายฐิติวุฒิ พลธีระ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308031 เด็กชายวรพนธ์  นพกรณัฐกฤต แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308038 เด็กชายโสภณวิชญ์ จุลโสภณ แสงทองวิทยา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309374 เด็กหญิงชนิดาภา แก้วอ าดี ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309375 เด็กหญิงเหนือฟ้า ไชยอร่าม ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309415 เด็กชายสิริรัฐ สายหยุด ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309416 เด็กหญิงนันทิพัฒน์ เด่นสุนทร ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309468 เด็กหญิงสาธิดา บริเพชร ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309478 เด็กชายภัทรวินทร์ นิลรัตน์ ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309521 เด็กหญิงพลอยรัตน์ แซ่เต้ือง ธิดาแม่พระ 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310001 เด็กชายพัชรพล  บุญจันทร์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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310007 เด็กหญิงกมลาสน์  อินทรสถาพร หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310040 เด็กหญิงแคทเธอรีน แคโรล  ซอลเตอร์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310083 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  กล้าดี หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310084 เด็กชายเกียรติกุล  ศรประสิทธิ์ หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310103 เด็กหญิงณัฐนิช  ปราบกรี หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310120 เด็กชายณัฐกฤต  ยะถาค า หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310132 เด็กหญิงศศิธร  แจ่มแสง หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310169 เด็กชายธีร์  วงษ์ชื่น หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310193 เด็กชายสกุล  แฉ่ฉาย หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310197 เด็กชายกฤตพล  ทรัพย์มี หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310209 เด็กหญิงวรณรรฏฐ์  อุทธา หัวหินวิทยาลัย 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
314045 เด็กชายวชิรวิทย์  พะโยโค อนุบาลเอี่ยมสุข 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
315012 เด็กชายหฤษฎ์  จิรวัฒน์ศิวาพร เซนต์ยอเซฟสกลนคร 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
316045 เด็กหญิงศุวิสา  เพ็ชรหนุน ดรุณศึกษา 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
317105 เด็กชายชยกร อังผาดผล พระแม่มารี สาทร 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
317108 เด็กชายปภิณวิทย์ ปัญญา พระแม่มารี สาทร 31 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301014 เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์ลี เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301072 เด็กหญิงจิรัฐติยา เสตะรมยะ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301119 เด็กหญิงสิริภัทร เปรมพันธ์พงษ์ เซนต์เมร่ี 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
302006 เด็กชายสุวัจน์ ภูท่อง นารีวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
305003 เด็กชายพลชญตร์ บุญปถัมภ์ มานะศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
305030 เด็กหญิงขวัญจิรา จิตติ มานะศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308012 เด็กชายดุลยพล ค านวณ แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
308033 เด็กชายศุภกร ศุภรทวี แสงทองวิทยา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309354 เด็กหญิงณิศลา สมหมาย ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309378 เด็กหญิงสุภิชชา วัตรากรณ์ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309405 เด็กชายสุกฤษฎิ ์นนทกัป ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309462 เด็กชายพัสกร เซ่ียงฉิน ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309484 เด็กชายณัฐพสิษฐ์ อินทร์ปราบ ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
309519 เด็กหญิงพิชญาภา หาญด ารงค์กูล ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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309525 เด็กหญิงปภัชญา สุรวุฒิสกุล ธิดาแม่พระ 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310010 เด็กชายอาชวิต  ยางธิสาร หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310015 เด็กชายธนกฤต  เฉลิมดิษฐ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310020 เด็กหญิงปังกานต์  ราชพันแสน หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310096 เด็กชายนรภัทร  คงชาตรี หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310125 เด็กชายเมธินทร์  โล่สิริลักษณ์ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310127 เด็กชายชนาธิป  มามาก หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310129 เด็กหญิงปัณพร  นานพสุนทรศิลป หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310150 เด็กหญิงยมลพร  ชื่นบาน หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
310188 เด็กหญิงกาญรินตา  สันถวชาติ หัวหินวิทยาลัย 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
311070 เด็กหญิงอนันตญา แซ่เล้า ดรุณศึกษา 2 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
316017 เด็กชายปณิธาน  มิตรชู ดรุณศึกษา 30 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
301024 เด็กหญิงปาณิศรา พาพินิจ เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301040 เด็กหญิงกัญญาภัค รักษ์มณี เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301050 เด็กหญิงนิชาภัทร วุฒิเสน เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301095 เด็กหญิงทรัพย์สิรี วงษ์ก าภูม เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301112 เด็กหญิงปพิชญา หนองนา เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301130 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ บุญทน เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301137 เด็กหญิงเมธากาญจน์ หุง่เมือง เซนต์เมร่ี 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
302008 เด็กหญิงอรภัทร อินภมร นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
302016 เด็กหญิงอุรัสยา อนุกูลชาญชม นารีวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
304010 เด็กหญิงธิดาวัลย์ ทองโคตร มนตรีศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
305012 เด็กหญิงกัลยาวรวีร์ ลอยพิพันธ์ มานะศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
305024 เด็กหญิงสิฎาภา มณีโชติ มานะศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308013 เด็กชายต้ังคุณ ค าเจริญ แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308025 เด็กชายพัชรโรจน์  เพ็ชร์พันธ์ แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308030 เด็กชายรัชชาพงษ์ ปรากฎชื่อ แสงทองวิทยา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309360 เด็กหญิงนันท์นภัส ชื่นชม ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309390 เด็กหญิงกัญญณัท พลโยธา ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309392 เด็กชายพงศ์คุณากรณ์ ยอดสมุทร ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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309410 เด็กหญิงกัญจนพร รุ่งแก้ว ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309452 เด็กชายกิตติณัฏฐ ศรีอาภานนท์ ธิดาแม่พระ 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310035 เด็กชายพัทธนันท์  มากมี หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310140 เด็กชายจิรพิภัทร  ชูมาก หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310158 เด็กชายดิศรณ์  กิจเถกิง หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310196 เด็กชายณัฐพงศ์  สมุทรภักดี หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310205 เด็กหญิงทิพธิดา  ช้างแก้ว หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310212 เด็กหญิงอลิสา  พูนม่น หัวหินวิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311073 เด็กหญิงกัลยรักษ์ ทองเส็ง ดรุณศึกษา 2 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311092 เด็กหยิงสุธีกานต์ พรหมมุสิก ดรุณศึกษา 2 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
314041 เด็กหญิงสุธิมา  ล้ าเลิศ อนุบาลเอี่ยมสุข 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
315008 เด็กหญิงณัชริญา ดาบสุวรรณ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
315011 เด็กชายฐิติวัฒน์ พยุหะ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
316001 เด็กหญิงสาริศา ขาวนวล ดรุณศึกษา 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317095 เด็กชายธีรพงศ์ รักษ์ถาวรวงศ์ พระแม่มารี สาทร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317096 เด็กหญิงบุญญิศา คงเมือง พระแม่มารี สาทร 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

318017 เด็กชายสหัสริน พงศ์อัมพรนารา สารสิทธิพ์ิทยาลัย 29 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301029 เด็กหญิงปณภัช พงศ์พาป้อ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301043 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา มีวัฒนสม เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301045 เด็กหญิงสมัชญา จันทร์พุฒ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301075 เด็กหญิงกฤชอร ค าวิจิตต์ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301077 เด็กหญิงกรกันยา ศรีปัจฉิม เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301085 เด็กหญิงกชพร พรมกุล เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301093 เด็กหญิงกฤตพร ศรีอ้วน เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301096 เด็กหญิงปรียาดา ประสานศรี เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301111 เด็กหญิงอาริยา ศรีวงษ์ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301127 เด็กหญิงธารญา พงษ์กันหา เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301148 เด็กหญิงปุณบุณยา ทองเจริญ เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301151 เด็กหญิงพรสวรรค์ พรมยาลี เซนต์เมร่ี 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
304021 เด็กหญิงสมิตา ทิวาวรรณ มนตรีศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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308005 เด็กชายคณุตม์ ราชแสง แสงทองวิทยา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309346 เด็กชายยศสรัล  เกิดอุดม ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309353 เด็กหญิงอัจฉรียา รักษานุ่ม ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309414 เด็กชายชิษณุพงศ์ ลิขิตมงคลสกุล ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309426 เด็กชายณัฐนภันต์ ภูว่ัฒนา ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309446 เด็กชายสิรวิชญ์ พันธ์ศิริวรกุล ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309476 เด็กหญิงณัฐณิชา มีเดช ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309491 เด็กชายเทพทัต อ าไพเมือง ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309522 เด็กหญิงณปภา ต้ังพิรุฬห์ ธิดาแม่พระ 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310016 เด็กหญิงณภัทร  ชุติภัทรชูมณี หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310110 เด็กหญิงนัชฐกมล  ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310114 เด็กหญิงปภาวรินท์  โพธิส์าชัย หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310142 เด็กชายพาทิศ  อ่วมสอาด หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310143 เด็กหญิงอลิส  อองเดร่ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310147 เด็กหญิงอารยา  ฉิมโหมด หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310157 เด็กชายธาย เจอรามี่  ฮาน หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310194 เด็กชายวรชาติ  ลุนเดลล์ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310214 เด็กชายสฐกฤษฎิ ์ประค าศรีวงศ์ หัวหินวิทยาลัย 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311064 เด็กหญิงศศิวิมล สุขใส ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311077 เด็กชายพุทธิชาต ช านาญแป้น ดรุณศึกษา 2 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
316011 เด็กหญิงธัญชนก  สุขอินทร์ ดรุณศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
316019 เด็กชายศรันร์วิศว์  จริตงาม ดรุณศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
316022 เด็กหญิงณัฐมน  พรหมกุล ดรุณศึกษา 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317093 เด็กชายพลอธิป กังสดาลอ าพล พระแม่มารี สาทร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317106 เด็กชายวชิรวิทย์ ภูมิเกาะ พระแม่มารี สาทร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317133 เด็กชายกฤติน บุญเลิศ พระแม่มารี สาทร 28 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301003 เด็กหญิงคุณารัก สารีวงษ์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301005 เด็กหญิงปวรรัตน์ อินไชยบุญ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301019 เด็กหญิงกนกกานต์ ภูษา เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301028 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันนาโส เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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301037 เด็กหญิงบุญฐิสา เวชอุไร เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301098 เด็กหญิงฤดีพร ทองสัมฤทธิ์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301107 เด็กหญิงปาณิสรา รัตนสิมากร เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301139 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คุโน เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301153 เด็กหญิงชลกร ลาวัลย์ เซนต์เมร่ี 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
304001 เด็กชายภานุพงศ์ ทองโคตร มนตรีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
304002 เด็กหญิงทัชชญา เรือสุวรรณ์ มนตรีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
304013 เด็กหญิงณัชชา ศรีเชียงพิมพ์ มนตรีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307097 เด็กชายเกียรติคุณ  จุดศรี โชคมณีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307103 เด็กหญิงชยพร บรรณวงษา โชคมณีศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309304 เด็กหญิงมนัญชยา ศศิภูริพลังกร ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309328 เด็กหญิงมนัสนันท์ ขวัญกุล ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309343 เด็กชายธีรภัทร บุรินทร์กุล ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309348 เด็กชายเนติธร ปิน่แก้ว ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309432 เด็กชายพิชญุตม์ หลางหวอด ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309434 เด็กหญิงชมิตานันท์ พรหมศิลป์ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309440 เด็กหญิงนพลักษณ์ กองประดิษฐ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309442 เด็กชายอิทธิกร แก้วเชื้อ ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309523 เด็กหญิงพิมพาภรณ์ โพธิพ์ิชญกุล ธิดาแม่พระ 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310006 เด็กหญิงนภัสร์นันท์  สุวรรณกิจ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310038 เด็กหญิงณฐอร  พวงดอกไม้ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310105 เด็กหญิงจิดาภา  พึง่แดง หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310107 เด็กหญิงภูริชญา  ทองสุข หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310122 เด็กชายกันตภณ  กุลภัทรสกุล หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310130 เด็กหญิงชัญญาภัค  กล่ินอยู่ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310136 เด็กหญิงเมธปิยา  หาญณรงค์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310145 เด็กหญิงณัฐิอริยา  ทรงสุวรรณ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310160 เด็กชายธนวัฒน์ เดริคเดล  ลีเวอร์ หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310167 เด็กชายรัชพล  ฮู้ฟชมิด หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310174 เด็กหญิงชัญญานุช  สหเดชบารมี หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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310201 เด็กชายวชิรกรณ์  ศรีมุข หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310206 เด็กหญิงศุภารมย์  มาลี หัวหินวิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311067 เด็กชายกริดธิกุล นุราภักด์ิ ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311113 เด็กชายสุปริญญา กุศลสุข ดรุณศึกษา 2 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
314047 เด็กชาย ชยากรณ์  กิจอักษร อนุบาลเอี่ยมสุข 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
316041 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หัสสุวรรณ์ ดรุณศึกษา 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317081 เด็กชายณฐนน โชคอุดมพงศา พระแม่มารี สาทร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317114 เด็กหญิงชนัฐปภา แซ่โค้ว พระแม่มารี สาทร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317130 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ เตชวงศ์วณิช พระแม่มารี สาทร 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

318011 เด็กชายกัญจิน์ณัฏฐ์ พันดา สารสิทธิพ์ิทยาลัย 27 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301016 เด็กหญิงอธิลดา ปัทมาคม เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301018 เด็กหญิงกชพรรณ คงหมุน เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301025 เด็กหญิงภัคธีมา ราชส่องดาว เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301067 เด็กหญิงอลิษา โชคชัยภักดี เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301078 เด็กหญิงสุภาณัฐ พานดอกไม้ เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301082 เด็กหญิงภัทรธิดา อุ่นสิน เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301087 เด็กหญิงญาณภัทร กาลวิบูลย์ เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301104 เด็กหญิงธนวรรณ ศรียาคะบุตร เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301106 เด็กหญิงปัญฑิตา ไชยมาสุข เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301113 เด็กหญิงปรายฟ้า จักษุสุวรรณ เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301122 เด็กหญิงกนกพิชญ์ เหลืองพิสุทธิกุล เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301128 เด็กหญิงวรัญญา งามเสน่ห์ เซนต์เมร่ี 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
304009 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แสนสร้อย มนตรีศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
305017 เด็กหญิงปุญญิศา ยังอุ่น มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
305034 เด็กหญิงปพิชญา ศรีปล่ัง มานะศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307107 เด็กหญิงพสชนันท์  ฤาชากูล โชคมณีศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309176 เด็กชายกฤชนนท์ สุขแก้ว ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309262 เด็กชายธนชาติ ตันธนกุล ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309284 เด็กหญิงซาน่า ธัญชนก เอเลอร์ส ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309287 เด็กหญิงเปีย่มสุข เจริญสิน ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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309296 เด็กหญิงชนัญชิตา เนียมมูสิก ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309310 เด็กหญิงณัฐณิชา อนันต์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309312 เด็กหญิงฐิติวรดา ทับเมือง ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309313 เด็กหญิงณัชณิชา แก้วมณี ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309330 เด็กหญิงภัทรวดี ทวนทอง ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309350 เด็กหญิงภูสิปราง จุลานุพันธ์ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309373 เด็กหญิงปุณิกา อักษรภักดี ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309412 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา เกตุแก้ว ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309417 เด็กชายเตชินท์ ทองต าลึง ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309433 เด็กหญิงกานต์ธิดา พรหมเจือ ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309481 เด็กชายพงศกร ขาวเรือง ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309497 เด็กชายน่านฟ้า รักษภักดี ธิดาแม่พระ 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310018 เด็กหญิงวรรณวริน  ดงเจริญ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310039 เด็กหญิงธันยมัย  ชนประเสริฐ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310045 เด็กชายณฐกร  ชาวนา หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310048 เด็กหญิงณกมล  สมศักด์ิ หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310087 เด็กชายชวนนท์  งามชม หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310119 เด็กชายจิตรภาณุ  พ่วงลาภหลาย หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310138 เด็กชายณัฏฐศิษฐ์  เพิม่พานิช หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310162 เด็กชายนิธิเดชน์  อินทร์ศรีทอง หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310199 เด็กชายโทมัส  โครซอน หัวหินวิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311066 เด็กหญิงศุภรัสมิ์ เรืองรักษ์ ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311069 เด็กหญิงภัทรชญา  ฤทธิชัย ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311075 เด็กชายมหาศาล นวนมุสิก ดรุณศึกษา 2 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
315003 เด็กหญิงนภสร ทรงเหล็กสิงห์ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
315005 เด็กหญิงสิริภัสสร  ขยันเกตุกรณ์ เซนต์ยอเซฟสกลนคร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
316021 เด็กชายร่มเกล้า  นุราภักด์ิ ดรุณศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
316026 เด็กหญิงกรชนก  ฝอยทอง ดรุณศึกษา 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317094 เด็กหญิงนินันยาภรณ์ พลชลี พระแม่มารี สาทร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317124 เด็กหญิงจิราภา นัยสุทธิ พระแม่มารี สาทร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
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317132 เด็กชายณัฏฐพล เสาวดี พระแม่มารี สาทร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317134 เด็กชายนาวิน ใยลออ พระแม่มารี สาทร 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

318014 เด็กชายอัครพัทธ์ เทพรส สารสิทธิพ์ิทยาลัย 26 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301031 เด็กหญิงดวงกมล กุมสติ เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301033 เด็กหญิงกัญญานันท์ วิชัยพล เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301034 เด็กหญิงลภัสสินี วงศ์เสน เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301052 เด็กหญิงลีญ่า มอมบลูว์ เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301058 เด็กหญิงขวัญจิรา เมนะสวัสด์ิ เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301059 เด็กหญิงแคร์ร่ี วิลสัน เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301074 เด็กหญิงนัฐธยาน์ พพิฒัน์สกลุภาคย์ เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301084 เด็กหญิงวรัชญ์ศยา ทรัพย์ธนถาวร เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
301114 เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศีลอุดม เซนต์เมร่ี 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
302007 เด็กชายศิรศักด์ิ อังคสุทธิพงษ์ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
302010 เด็กชายนรพยัคฆ ์สุธรรมวุฒิไกร นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
302021 เด็กชายศิลา ดวงภุมเมศ นารีวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
305010 เด็กหญิงกมลวรรณ ศิริอนันต์ มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
305025 เด็กหญิงณิชา รุจิราวรรณ มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
305028 เด็กชายพัฒนพล สังขออง มานะศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
307110 เด็กหญิงพิชญธิดา กุลมา โชคมณีศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
308007 เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทรสกุลโรจน์ แสงทองวิทยา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309022 เด็กหญิงอุนนดา ศรีโรจน์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309198 เด็กหญิงธันยรัตน์ น้อยแนม ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309220 เด็กชายธาวิน ข าแก้ว ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309278 เด็กหญิงธิติธาดา จิตราภิรมย์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309345 เด็กชายแทนคุณ ศรีไชย ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309359 เด็กหญิงสิริโมฬี บุณยทัต ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309362 เด็กหญิงวีรภัทรา สุขมหา ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309372 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ แก้วทองดี ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309377 เด็กหญิงกมลรัตน์ โจมฤทธิ์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309394 เด็กชายสุกฤษฎิ ์ประดิษฐพร ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                                

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)



รหัสสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน คะแนน ผลรางวัล

รายชือ่นักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "แข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) ครั้งที่ 3"
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

309408 เด็กชายอนพัช มีเพียร ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309421 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กล่ินสัมผัส ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309435 เด็กชายอริญญ์ธร เกิดพงษ์พันธ์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309447 เด็กชายปภินวิช ใบกว้าง ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309450 เด็กหญิงปภาดา สุวรรณปากแพรก ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309498 เด็กชายเอสรา อริยประกาย ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309518 เด็กหญิงสุนิษา ศักด์ิศรีสุวรรณ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
309520 เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีรักษ์ ธิดาแม่พระ 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310003 เด็กชายนิติธร  ทองอ่อน หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310024 เด็กหญิงธีราภรณ์  ทุบผอม หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310025 เด็กหญิงลักษิกา  มิตรดี หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310029 เด็กหญิงพิมพ์กวี  เล้าศิริมงคล หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310044 เด็กชายกฤษณัฏฐ์  แก้วสีเหลือง หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310053 เด็กหญิงพร้อมเพชร  เมฆหมอก หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310086 เด็กชายเอกภพ  วชิระ หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310091 เด็กชายธีรยุทธ  สุนทโรภาส หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310098 เด็กชายสิรวิชญ์  สว่างพราว หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310124 เด็กชายปฐมภู  เจียรนัย หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
310183 เด็กหญิงนฤภร  เหลืองนฤทัย หัวหินวิทยาลัย 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
311044 เด็กหญิงพรรวินท์ มูสิกะ ดรุณศึกษา 2 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
316020 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรภักด์ิ ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
316033 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญยศ ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
316042 เด็กหญิงชยภา  คงก าไร ดรุณศึกษา 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317067 เด็กชายอนาวิล บัณฑิต พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317069 เด็กชายคณัสนันท์ เฮงพัฒนาพงศ์ พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317083 เด็กหญิงภูษณิศา เขมปัญญานุรักษ์ พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
317121 เด็กหญิงศิรัญญา ป้องเกียรติชัย พระแม่มารี สาทร 25 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ                                

(บาทหลวงอนุสิทธิ ์จันทร์เพ็ญ)


