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917189 นายสรวิศ   เอกสัตย์ แสงทองวิทยา เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญทอง
917253 นายอู่ทอง   เสนางคนิกร แสงทองวิทยา เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน
917261 นายวริศ   ดีไชยเศรษฐ แสงทองวิทยา เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน
917243 นายชณฐัปกรณ์   สิรินทรโสภณ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917250 นายวริศ   จรัสปรีดาลาภ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917259 นายทานทตั เคอนิค   มาร์เยอร์-ชอล์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901011 ธนาเดช สินส่งเสริม เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917252 นายสรวีย ์  บุญมีประกอบ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917172 นายกฤตพล   ชูเจริญ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917239 นายจิราย ุ  หงส์อมตะ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917241 นายณฐักมล   พลดว้ง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917245 นายนิพิฐพนธ์   ศรีสุข แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917247 นายพิชญุตม ์  ลือปิยะพาณิชย์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917251 นายวฒิุพงศ ์  จงเจริญสันติ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917255 ด.ช.ธนกิจ   พินิจสกูล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
919075 พงศอ์มร  กาญจนอภิรักษ์ สารสิทธ์ิพิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902022 สโรชา ยิม้สบาย เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917019 นายธีรภทัร์   พรอนุวงศ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917129 ด.ช.ศุภณฐั   เสนียม์โนมยั แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917174 ด.ช.ชยพล   แวน่นุย้ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917185 นายภูริภทัร   ข  านอ้ย แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917226 นายศิวกร   ชยานนัตนุ์กูล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917258 นายวงศธร   เอียดคง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917260 นายพทุธิพล   เพญ็จนัทร์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901004 จกัริน นวกิจวฒันา เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901019 ธนภทัร คลงันาค เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901026 กานต ์จิวธัยากูล เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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901054 ชญานนท ์วารีเกษม เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902031 เนตรนภา แสงเนตร เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908114 ปุญญิศา โสภากุล ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917008 นายภูวนตัถ ์  รักเกิด แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917025 นายธนธรณ์   เกียรติคีรี แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917240 นายธนยันนัท ์  พรพลธีรกูล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917244 นายธนชั   แซ่หลี แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917254 นายชนะ   แซ่เอียบ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918126 นางสาวอริสา  ธรเสนา หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901007 สิรวิชญ ์โสฬสจินดา เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901034 ปฏิภาค จุลพลงั เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901036 ภาณุพงศ ์ภมรบุปผาชาติ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901062 กฤตเมธ ชา้งเผือก เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902011 ปาณิสรา โสดาดี เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917023 นายศิรชชั   แซ่ล่ิม แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917118 ด.ช.กวินเทพ   ปัญญาเป่ียมศกัด์ิ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917198 นายศิวกร   ศรีเทพ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917257 นายสรวีย ์  สุวรรณรักษ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918152 เด็กหญิงภณัฑิรา บุญก่อเก้ือ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918159 นางสาวอาทิมา ส่ือสุวรรณ์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901013 อฐัณฏัฐ์ เตม็สุวรรณพานิช เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901027 กวีรภทัร์ ไชยไธสง เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902010 พิชญพร จนัทุมมา เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902019 ณฐัมณฑน์ พิเศษกุล เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902025 ศิริขวญั วามะลุน เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902055 ณภทัรธมนต ์พิเศษกุล เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903091 ณฐัรุจา บุญสม ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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903126 ฐิตารีย ์สุทธธรรมจิตโต ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917003 ด.ช.ธญัยพิ์สิษฐ์   สารกิจพนัธ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917030 ด.ช.กฤติน   วิริยะรังสฤษฏ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917036 นายพิชา   เลิศตระกูล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917042 นายธนภทัร   แสงพายพั แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917064 นายวรชน   เวทยป์ระสิทธ์ิ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917068 นายศศพล   พลเดช แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917089 นายชวกร   ธีรภาพขจรเดช แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917090 นายเดชาภคั   ล้ิมโชติเดชา แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917095 นายสุมณเฑียร   นนัทินวคุณ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917183 นายพชรพล   ปลาทอง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917184 นายพชรพนัธุ์   วงศธุ์วานนท์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917188 นายศุภณฐั   โชติศิริ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917204 นายพงศพศั   บุญประสิทธ์ิ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917206 นายอภิวิชญ ์  ดว้งรุ่ง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917215 นายตน้กลา้   ไชยชนะ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917256 นายปภชัญา   วงศสุ์วรรณ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918106 เด็กหญิงอภิษฐา วงศจิ์นดาศกัด์ิ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918165 เด็กหญิงสาริศา กนัรัมย์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
919022 ชาครีย ์ หนูคง สารสิทธ์ิพิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901008 ภพรพี พิมพานทอง เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901009 ธนภทัร์ รัตนวงศ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901022 ชิษณุพงศ ์แสงสินธุ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902002 คนิสรา เคนสีลา เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902021 นิธินาถ แก่นใจ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902044 พิณชันี พิศาลเศรษฐพงศ์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902048 ณิชา เกา เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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903018 ปาณสัม ์เลิศแสงอรุณ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903043 จกัรภทัร วิริยะทรงธรรม ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
916017 เด็กชาย กรินท ์แหลมทอง มนตรีศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917001 ด.ช.ชยธร   พฤกษรั์ตนนภา แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917002 นายชลชาติ   รัตนศรีทอง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917005 นายปกรณ์   ผ่องสุวรรณ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917034 นายชนวีย ์  ช านาญเวชกิจ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917047 ด.ช.พทัธดนย ์   ด่านสัจจารักษ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917054 นายธีรุทม ์  ชูทิพย์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917070 ด.ช.ธนรัชต   แกว้ลอย แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917073 นายกีรดิต   จิตนุรักษ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917099 นายโยธิน   ล้ิมโยธิน แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917181 ด.ช.ปวร   เเซ่ล่ิม แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917187 ด.ช.ศิวพล   ตั้งเธียรฐิติกุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917205 นายฮาริศ   สองเมือง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917235 ด.ช.จกัรกฤษณ์   นิลเพช็ร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917242 นายตน้ขา้ว   จิตรนิรัตน์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917262 ด.ช.ปฤชญีน   โยมเมือง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918240 นางสาวกชพร ธีระเดชานนท์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924005 เด็กหญิง บุษญากร ศรีงาม ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901006 ปวเรศ จิตการุณ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901017 ภูริวจัน์ ฤดีจรัสวลัย์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901028 กณัฑก์ฤช เหล่าพาณิชกร เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901051 ธีรภทัร วชัรโกเมนกุล เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901052 ปกรณ์ กวยาวงศ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902014 ปภาวรินทร์ แสนกลาง เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902018 นฐัญาพร ทิศาใต้ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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902024 ละอองฌาน อุปรินทร์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902056 กุลนิภา เตียวศิริทรัพย์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903011 ณฐัรัตน์ ศรีกุล ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903015 พศิน ล้ิมชยัพฤกษ์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903041 กญัญาณฐั มะดนมยั ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903112 จิตตานนัท ์วณิชจิรวฒัก์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908002 อริสรา พรหมนุช ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917009 นายม่ิงตระการ  ลิมปมาศ   บุญสุข แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917029 นายวงศวิ์ชญ   ตนัติมาสน์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917146 นายกฤตภาส   สุขสิริวรบุตร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917177 นายณฐัวชั   วงศส์ัมพนัธ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917182 นายพชรฌณ   ถาวรวงศ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917196 นายจรัณยวฒัน์   สุริยศราญสุข แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917200 นายนนท ์  หงษกิ์ตติยานนท์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917201 นายณภทัร   ณ พทัลุง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917203 นายปรมินทร์   ปรีชาวฒิุเดช แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917217 นายนภดล   ไชยเพชร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917225 นายวริศ   เคา้เป่ียมจิต แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918091 นายปิยวชั เหลืองนฤทยั หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918133 นางสาวเกศเกลา้ เปาเดล หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
919061 ชยณฐั  ทองเวโรจน์ สารสิทธ์ิพิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924001 เด็กชาย เอเจ ทองประสูตร  กรอสเวนเนอร์ ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901002 สรวิศ เกียรติจรูญศิริ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901021 ฐิติวฒุน์ เตชะอ านวยวิทย์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901024 เสฏฐวฒิุ กูศ้กัด์ิสถาพร เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902012 ป่ินมนสั เน้ือแก่น เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902043 ศิรภสัสร กองค า เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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903010 สิรภพ จูมพรักษ์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903089 อรุชา วงษสิ์นธุ์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908109 ณิศลกัษณ์ ช่วยผดุง ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917015 นายชยัวฒัน์   อุดมรัตนสิริ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917018 นายธนธรณ์   วอ่งวรรธนะกุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917021 นายพชรพล   ธราเก้ือกูล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917032 นายจกัรภทัร   จ  ารัสบุญสม แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917033 ด.ช.นพพล   กอประดิษฐสกุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917043 นายนิธิศ   ธีรวรวิทย์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917057 นายพาทิศ   ธีรชิตกุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917075 นายวฒิุพล   เฮงวฒันา แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917106 ด.ช.นิธิ   พฒันรัชต์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917107 นายจิรวฒัน์   ถาวรพนัธ์ทิพย์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917119 ด.ช.กอ้งภพ   ก่อกิตติพงศ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917123 นายภูธเรศวร   วชิรพิศุทย์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917175 ด.ช.ชวิน   วาณิชยป์กรณ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917186 ด.ช.รชต   เสถียรวงศนุ์ษา แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917191 นายภคัพล   ชาติด า แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917197 นายธนวฒัน์   ชูถึง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917199 ด.ช.ปุญญพฒัน์   แสงทอง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917208 นายชนกณฐพงศ ์  บุญเลิศ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917213 นายณฐัสิทธ์ิ   คงยอด แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917223 นายภาณุวิชญ ์  นาคทองแกว้ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917230 นายจุติพล   ชูงาน แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917231 นายพศวีร์   ขจรไชยกูล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917238 นายคุณานนต ์  นิธิกุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917246 นายเบอร์นาร์ดคองเกียต   เปห์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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918107 นางสาววรวลญัช ์เกตุแกว้ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918168 เด็กหญิงชนากานต ์วงษส์งฆ์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921007 สุชญัญา เหล่าแค นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921011 ณฐันภสั บุญมา นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921054 พิมพสิ์ริ บุญสม นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924003 นางสาว อินทิรากร ราชนิตร์ ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924007 เด็กชาย พฤกษ ์จินดาพล ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924021 เด็กหญิง อีวา พรราชภกัดี ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901005 กฤชประพตัธ์ เลิศประเสริฐภากร เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901057 ฉลองบุญ พนสัอ าพน เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901064 ภูดิศ กิติสมประยรูกุล เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901065 ศุภณฐั  ฮนัส์ โห เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901117 ธนธสั ทศันะเจริญกิจ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903014 สุจิรา เนียมปาน ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903026 ภูริพล วงศแ์สงงาม ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903119 คติยา ศรีกุลวงศ์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903121 รติทศัน์ นวลศรี ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908110 เยาวลกัษณ์ รักษา ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
909011 เด็กชายชินาธิป  ชยัสิทธ์ิ ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
916020 เด็กหญิง ชญานิน บุญสุวรรณ์ มนตรีศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917012 นายปพนวจัน์   วสุพลเศรษฐ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917067 นายนนัทนทั   วรรณรัตน์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917069 นายวายพุฒัน์   สุดหลา้ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917074 นายยศพทัธ์   ศีรเศวตศาสตร์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917094 นายภรัณย ู  องักิตติสวสัด์ิ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917104 นายศศพล   เกียรติชีระนนัท์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917178 นายดรัณ   บูรณะ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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917207 นายวรเมธ   ยิง่ยงสกุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917219 นายปรคุณ   พนัฤทธ์ิด า แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917220 นายปริชญ ์  นาคเกตุ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917234 นายปฐวี   นิยมเดชา แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918121 เด็กหญิงกุลปริยา เศวตวงศ์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921020 สิรินดา ฤกษท์วีสุข นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921087 วริษฐา ชวาลโชติกุล นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924006 เด็กชาย เจษฏา ศรีอกัษร ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924011 นางสาว ฮาโมเนีย หวอ่ง ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924013 เด็กหญิง ปิติยา ปิยะชนะการ ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924020 เด็กชาย เกียรติกุล   ทิพยร์อด ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926012 เด็กหญิง มทันา แสวงสิทธ์ิ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901015 จิราย ุก าจรเวทย์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901016 ภูวิศ เกิดปราโมทย์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901023 ศรณ์ จดัเครือ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901025 สุภกิณห์ ติณพนัธ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901056 นภทัร ยนปลดัยศ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901086 สิทธา เกตุราทร เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901124 เขมพงศ ์พทุธรักษา เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901160 ชานน หล่อพาณิชกุล เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901181 พชร สินชู เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901182 ธนโชติ ตั้งใจทวีสุข เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901186 กนัตพงศ ์โภชนา เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902032 ธิติกานต ์อุ่นวิเศษ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902034 สุชาดา ลุนละวงค์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902036 สลิลทิพย ์ศศิมณฑลกานต์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903001 วริสรา เจรจาศิลป ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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903023 กิรนฐั เสนานุช ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903036 ณฏัฐธิดา ประเสริฐสังข์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903094 กนัตพฒัน์ ดุจหทยัวิวฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903111 ภทัรภร เปรมปรู ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903118 ญาโณทยั โคตรบรรเทา ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903124 กฤตเมธ มาธิสุทธ์ิ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903127 ยมิูโกะ ฮากิโนะ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903168 คชพล ศรีโสดาพล ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908007 สราสินี ปิยะรัตน์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908011 ภรกญั ตรีสิริเกษม ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908039 สุวชัฎา ทองดี ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917007 นายภาณุพงศ ์  เลิศวีรนนทรัตน์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917010 นายรพีพล   จุฑาพล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917011 นายรัตนากร   คงลิขิต แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917020 ด.ช.ปภินวิช   สุนทรปิติคุณ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917022 นายวีรวฒัน์   ไชยเฉลิมวงศ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917027 ด.ช.อิษฎา   บวับาล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917037 นายเมธสั   ไชยมณี แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917040 นายเดชาธร   สุทธิพงศ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917045 ด.ช.ปรานต ์  ไชยภกัดี แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917077 นายเปรมวิทย ์  โงว้ศิริ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917086 นายกรกฤต   จิระวาณิชกุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917092 นายธีรภูมิ   บุญเพชรแกว้ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917097 นายเตม็ตะวนั   จองใจอนุรักษ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917122 ด.ช.ชนสรณ์   ติวงค์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917128 นายณฐัศรัณย ์  แซ่อ่ึง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917145 นายวีระวฒัน์   สังขเ์พชร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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917194 นายศุภกิตต์ิ   จองโชติศิริกุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917210 นายกิตติศกัด์ิ   กุกแกว้ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917211 นายกุลธร   วฒันธรรมเมธี แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917216 นายธนทั   จิรพงศกร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917224 นายเมธาสิทธ์ิ   หลิน แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918085 เด็กชายวินิทร เพง็ค  า หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918241 เด็กหญิงสราวลี ภู่ผาสุก หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
919012 ศุภณฐั  ศิริวรศิลป์ สารสิทธ์ิพิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921010 รพีภรณ์ เหลืองสอาด นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921016 อดิศรา น่ิมแดง นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921037 ฟ้าใส แตม้ฤทธ์ิ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921047 สุรัญชนา อินทร์สอน นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921053 ปนิตตา ขนัธ์แกว้ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926002 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ประวิเศษ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926004 เด็กชาย อติกนัต ์สินธวานนท์ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926010 เด็กหญิง ญาดา ไทยฉิม นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901055 ปรัตถกร อุดมอานนัท์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901076 ณฐัพงศ ์ช่ืนธีระวงศ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901096 อติพล เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901097 ภาสกร ธาดาประทีป เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901102 กิตติภทัร์ นาคศรี เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901122 ฐิติวจัน์ เรืองณรงค์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902015 จริญญาภรณ์ พิมพภู์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902030 จิราภรณ์ บึงบุษบา เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902035 เพชรชรัตน์ เทพวฒิุสถาพร เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902092 อิสรีย ์เจริญลาภถาวร เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903039 กุลกญัญา สายสุพรรณ์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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903068 วีรภทัร์ ศรีสุนาครัว ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903098 ภารุจ เกียรติศรีธนกร ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903114 ณฐัดนยั กล่ินหวล ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903115 ณฐัหทยั แชง ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903120 ฑิตยา จ  าปาวงศ์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908014 ฐาปนี อาณาศิริ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908090 พรชนก เอกเพชร ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908103 น ้าฟ้า ฮอฟฟ์มนัน์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908116 ชญัญารัตน์ เหลาะเหม ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
913017 เด็กหญิงสิริมา  ภกัดีวานิช อุปถมัภวิ์ทยาพนม เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917004 นายนครินทร์   เพชรศรี แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917006 ด.ช.อภินทัธ์   พิทยาเจริญวงศ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917014 นายศุภฤกษ ์  จนัทราช แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917024 นายพสักร   สุววชัรานนท์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917031 นายธีรภทัร   เฮง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917079 นายธนบดี   ด ามาก แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917088 ด.ช.ชญานิน   อุทิตสาร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917102 ด.ช.อคัรวิทย ์  สิทธิประการ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917138 ด.ช.พีรภาสกร์   อินทร์จนัทร์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917166 นายภูวเดช   จนัทร์วิจิตร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917167 นายบดินทร์   ประยทุธสินธุ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917170 นายเศรษฐพงศ ์  หนูขาว แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917173 นายจิราย ุ  พลูสุข แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917192 นายวิศรุช   ปุณสิริณนั แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917227 นายสรวิชญ ์  ชยัเอก แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918081 เด็กชายณภทัร กาญจนา หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918102 เด็กหญิงเมษิณี ปานสวย หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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919059 นพดล  หาญกิตติกาญจนา สารสิทธ์ิพิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
919071 ณภทัร  กนกพฒันากร สารสิทธ์ิพิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
919073 ไทพฒัน์  ทองค า สารสิทธ์ิพิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921012 ลลิตา คงพาณิชยต์ระกูล นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921070 ชญานิน เงินพุ่ม นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
923016 นายสุภชยั ช่ืนขจร เซนตฟ์รังซิสเซเวียร์แพร่ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924018 เด็กหญิง สิริประภา จราฤทธ์ิ ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926009 เด็กชาย ธญัพิสิษฐ์ บริสุทธ์ิ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926030 เด็กชาย วรทนนทน์ แดงละอุ่น นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901039 ชวิน ถนดักสิกิจ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901040 ดลดิลก อคัคธนากุล เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901058 ปัญญ ์ธญักิจจานุกิจ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901090 อธิพฒัน์ ก  าแหงเดชพล เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901103 เศรษฐศกัด์ิ แซ่เลา้ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902029 ฐิติพร สิทธ์ิอมรพร เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902037 นยัน์ปพร มณีวทัธิกรโชติ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902080 จุฬาลกัษณ์ กสัโป เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903019 ณชล ชมประยรู ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903031 สุจิรา วิทยากร ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903035 ธญัพิชชา มูลมะนสั ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903037 ธนวฒิุ พนาลิกุล ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903042 ยศภทัร รัตนประเสริฐ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903044 พิริยะ พรมแกว้มา ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903045 จุฬา ชยัอมรไฟศาล ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903090 ณฐัพล สุนนท์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903099 ปดิพฒัน์ ท่อแกว้ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903100 นิธิกร ตั้งกิตติเกษม ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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903122 ปิติพงศ ์ปัญญาใส ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903123 โชติธารินทร์ ฉตัรพฒันจิรากุล ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908005 เปมิกา อดิเทพสถิต ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908094 กฤติมา คงชุม ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908102 ธารารัตน์ ล่องอ าไพ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908108 พิชชาภา สังโชติ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908117 สตกมล อาจสุวรรณ์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
909019 เด็กหญิงอารียา  ตรีแกว้ ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
909033 เด็กหญิงเปรมศิณี  เดิมหล่ิม ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917016 ด.ช.ฐิติวสัส์   เพช็ร์พนัธ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917026 ด.ช.กฤชพล   จิตเท่ียง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917035 นายธชัธรรม   วราหะกิจ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917041 นายภทัรนิธ์ิ   จิโรภาส แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917051 นายณฐัวร   จิตตว์โรดม แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917056 นายพงศธร   แซ่ฟุ่ ง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917058 นายฟาเดล   นิลพฤกษ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917093 นายปัณณธร   พินยักุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917117 นายเอกณชั   เกียรติภกัดี แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917137 ด.ช.กนัตภณ   พรหมแกว้ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917158 นายธีรภทัร์   ทิพยส์งคราม แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917165 นายภาคิน   อินทรสูตร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917176 นายชสัวีย ์  และตี แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917179 นายธานทั   เกา้เอ้ียน แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917190 นายโรจน์   ธารสมถวิล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917209 นายกานพงษ ์  ภกัดีพิน แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917214 นายสรสิช   เดชชนินทร์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917228 นายศิริชยั   แดงช่ืน แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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917229 นายภูบดี   สูรยะกานตานนท์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917232 นายวชิรวิทย ์  กงัพานิช แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917233 ด.ช.ศิวกร   เพช็ร์ดี แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918074 เด็กชายสรนนัท ์สุขสวสัด์ิ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918077 เด็กหญิงรภทัภร ธีระเดชานนท์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918088 เด็กชายณนาวิน สุขเกษม หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918095 เด็กชายพศวีร์ ล้ิมเกียรติเชิดชู หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918109 เด็กหญิงกุลนนัท ์ปราณอุดมรัตน์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918214 เด็กหญิงชรินพชัร แซ่เฮง หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918238 นางสาวกานตสิ์รี เกียรติปภาวงษ์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918243 เด็กหญิงปณรรฏฐ์ษร อุทธา หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
919067 ธนพล  บุญถาวรวงศ์ สารสิทธ์ิพิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
919072 ณฐักิตต์ิ  แสนสม สารสิทธ์ิพิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921002 มนญัญา บรรจงศิริ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921052 นิรัชพร บุญลอ้ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921062 นิติดาว ทายสงฆป์ระไพร นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921093 สุฐิตา นนทารักษ์ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921109 ภุมรินทร์ แกว้สอาด นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924002 เด็กหญิง ณฏัฐณิภทัร์ สังสุข ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924004 เด็กชาย ธนภทัร เกลา้ชยั ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924019 เด็กหญิง เยาวภา หลานเด็น ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926005 เด็กหญิง วรรพร ศรีสุพรรณ์ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926032 เด็กหญิง สุธีมา สินลาลบั นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901010 นวิน โตศิลานนท์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901014 ปิติภูมิ พิเชียรพงษ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901020 จิรภทัร โชคเชาวว์รรธน์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901066 ศิรภพ จุลละภมร เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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901067 กิตติพิชญ ์ค  าตรง เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901068 พิสิษฐ์ สืบสินนนัทพร เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901089 เขมทตั กวยาวงศ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901100 ปณิธาน เกริกอาชาชยั เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
901159 จิตติพฒัน์ เชาวนศรีมานนท์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902001 นนัทภคั เหมุทยั เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902006 วิชิตา สายชยัภูมิ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902033 กวิสรา วิเศษศรี เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902046 พรวิรุณ เลิศวงศษ์า เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902053 ชาลิสา เอียการนา เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902082 ณฐัณิชา พรหมสาขา ณ สกลนคร เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
902096 เอ้ือการย ์อินเล็ก เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903020 สุนนัทินี สมภกัดี ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903025 พรปิติ พรมโสภา ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903029 พิมพน์ารา รัตวร ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903033 ณฐัณิชา ธารทรัพย์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903103 วิมลรัตน์ ดารารัตน์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903106 ธนพร ทบัปัญญา ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903110 กฤติน วนิจวรางกุล ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903117 กนกกาญจน์ โคตรบรรเทา ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903129 ศิวกร ดาวงค์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
903183 ณฐัชนนท ์ทองสังวรณ์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
904041 นางสาว สุฑาภทัร  ยอ่มกระโทก พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
904051 เด็กหญิง วิมลมณี  นามนนท์ พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908016 ฐปนรรฆ ์ศรีเทพ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908098 พลอยชมพ ูกุลวิเศษ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
908121 ธนัยพร ไชยชนะ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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913025 เด็กหญิงปาตลี  สุวรรณวงษ์ อุปถมัภวิ์ทยาพนม เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917013 นายศกัดิพฒัน์   สุขวิไล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917049 นายกอ้งภพ   พฒัโน แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917062 ด.ช.ยศภทัร   สกุลเด็น แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917063 นายปฐมพร   ถาวรประสิทธ์ิ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917076 นายวสวตัต์ิ   ศรีนาค แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917096 นายเกียรติภูมิ   พิรักษ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917108 นายชานน   โลหะ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917112 ด.ช.พิชชากร   พฒันพงศ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917120 ด.ช.สพล   โชติช่วง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917124 ด.ช.ธนธชัณ์   เรืองเกียรติกุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917127 นายศรุจ   เเกว้คง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917131 ด.ช.นพคุณ   ชาลปติ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917140 นายมนสัวี   นคัราบณัฑิตย์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917164 นายวีระฉตัร   สุวรรณวงศ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
917212 ด.ช.จกัรภทัร   รัตนพนัธ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918008 เด็กหญิงปนดัดา ภกัดีวงศ์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918087 เด็กชายวรินทร ไชยเสริฐ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918097 นายภวตั ผ่องอ าไพ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918100 เด็กหญิงช่อผกา เผือกทอง หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918111 เด็กหญิงเรืองจิรา เกตุแกว้ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918117 เด็กหญิงประภารัตน์ ทองมาก หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918118 นางสาวกนัติชา แสงเดือน หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918119 เด็กหญิงกนกภรณ์ วนัเตม็ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918155 เด็กหญิงนิกษนิ์ภา พ่ึงเนียม หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918166 เด็กหญิงณฐัธิดา เรือนจนัทร์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
918184 เด็กชายนฤเบศ โพธิสาเกษ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

                                                 


ลงชือ่                             

 

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รหัสสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียน รางวลั

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "การแข่งขันทางวชิาการ online คร้ังที่ 2"

สรุปผลสอบวชิาการออนไลน์ คร้ังที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 50%  ระดับช้ัน มธัยมศึกษาปีที่ 3

919042 มณฑล  สาลี สารสิทธ์ิพิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
919064 ภูดิศ  วฒันสินธุ์ สารสิทธ์ิพิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921001 อาทิตยา สวา่งเมฆ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921003 เบญญาภา เอ้ือวงศสุ์วรรณ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921009 นนัทน์ภสั แสงวชัรพฤกษ์ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921031 ลิปิการ์ โยคาวจร นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921048 ณฐัชยา อยูสุ่ขดี นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921049 นนทน์รี ธเนศนิตย์ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921056 สโรชา คานงาม นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921064 จุฑารัตน์ อศัวทรัพยไ์พศาล นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921068 หทยัชนก พิมพพ์งษ์ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921077 วลัคุว์ดี ปิยธนรังสรรค์ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921097 จารวี เช็คสกุล นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921105 ณฏัฐวรรณ กนิษฐคนธ์ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
921108 กรณฐัฏ ์จนัทร์วาววาม นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
924009 เด็กหญิง รีดา้ เกริล์ ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926003 เด็กหญิง จิดาภา เพชรก าเนิด นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926006 เด็กหญิง ปูริดา เรืองศรี นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926014 เด็กหญิง ศรินดา ฟาน นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926045 เด็กชาย ตรีพฒัน์ พรศรี นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
926050 เด็กชาย ณภทัร เยาวเลิศ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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