
รหัสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน รางวลั

308233 ด.ญ. ณฐัวรา ซุ่นสกุล ธิดาแม่พระ เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญทอง

302011 บุณยาพร รามสีดา เซนตเ์มร่ี เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน

303193 ณภญั วรวงศเ์ทพ ดอนบอสโกวิทยา เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน
317025 ด.ช.วรพงศ ์  ประดิษฐ์รุ่งวฒันา แสงทองวิทยา เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน

303073 ภาวี เสนาลอย ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308218 ด.ช. หฏัฐกมล แกว้สะอาด ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318155 เด็กชายฐปนวฒัน์ ปิยะรุจิราเวช หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318156 เด็กชายณฐัพล จนัทร์อินทร์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317016 ด.ช.ธชัชยั   เมฆตรง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317018 ด.ช.ปรัช   ลีฬหคุณากร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317042 ด.ช.อคัโรภาส   ศรีรุ่งเรือง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
326002 เด็กหญิง ปิยว์รา สวา่งวงษ์ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308219 ด.ช. ภูดิทกร เสถียรพงศป์ระภา ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318116 เด็กชายศุภกฤต เจียวยี่ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318139 เด็กหญิงธนกมล ช่อองัชญั หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318162 เด็กหญิงทกัษพร ศรีสุข หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318164 เด็กชายปิยพทัธ์ จ  าเริญวิทวสั หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317006 ด.ช.ฐปนรรฏ ์  ลีรติวงศ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317012 ด.ช.เตชินท ์  สัณฐิติการย์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317023 ด.ช.ภาคิน   ภูรยานนทชยั แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
324002 เด็กหญิง กฤติยาณี สามหว้ย ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302002 ปัทมา แซ่ตั้ง เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302013 รินรดา แสงหา้ว เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308057 เด็กชายกฤช เบา้ทอง ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308114 เด็กหญิง พนิตตา วฒิุพงศ์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318137 เด็กหญิงธญักร โชคสุชาติ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317027 ด.ช.อติรุจ   พลูยรัตน์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317030 ด.ช.กฤษณะ   โทเ้พชร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "การแข่งขันทางวชิาการ online คร้ังที่ 2"

สรุปผลสอบวชิาการออนไลน์ คร้ังที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 70%  ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 3

ลงชือ่                             

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รหัสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน รางวลั

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "การแข่งขันทางวชิาการ online คร้ังที่ 2"

สรุปผลสอบวชิาการออนไลน์ คร้ังที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 70%  ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 3

317046 ด.ช.ภูมิรพี   แสงอร่าม แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302017 ปรียาพร รู้บุญ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302028 พิชชาภา ปิงเมือง เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302042 ชารี เกา เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308056 เด็กชาย ธนทั ปลอดภยั ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308141 เด็กหญิง ธญัชนก ปานดี ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308179 เด็กหญิง รุจิราพร พทุธิรักษ์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308221 ด.ช. นทัธพงศ ์สิงหะ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308236 ด.ญ. อิงฟ้า มณีกาญจน์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
316075 เด็กหญิง ศิรินนัท ์ ประจนัตะเสน มนตรีศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318136 เด็กหญิงวิรากร ศิลปสมยั หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317019 ด.ช.ปัญญ ์  ชีวธนากรณ์กุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317020 ด.ช. ปัณณวฒัน์   แซ่ล่ิม แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317028 ด.ช.อธิภทัร   อคัรนพหงส์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317037 ด.ช. ศตทธ   บวรเนาวรักษ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317038 ด.ช.อชิระ   ไพบูลยพิ์ทยา แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317045 ด.ช. รามิล   บุญโรจน์พงศ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
326001 เด็กชาย รัตนภูมิ แสนเสนา นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
326003 เด็กชาย พีรัชชยั ชาญวารินทร์ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
326008 เด็กหญิง ศุภานิชญ ์เสือมาก นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302001 อรณิชชา อิธถาฤทธ์ิ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302022 ปภาวรินทร์ สุทธิบาท เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302040 สุวิชญา ประเทศไทย เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303108 จิรัฏฐ์ชยั เตง็รังสรรค์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308048 เด็กหญิง สิริพิชชา ค  าชุมภู ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308087 เด็กหญิง ชนิสรา เพชรศรี ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308117 เด็กหญิง พรกมน แพเพชรทอง ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308124 เด็กชาย ทกัษกร พฒันเดช ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

ลงชือ่                             

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รหัสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน รางวลั

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "การแข่งขันทางวชิาการ online คร้ังที่ 2"

สรุปผลสอบวชิาการออนไลน์ คร้ังที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 70%  ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 3

308137 เด็กหญิง สุวภทัร บุญมา ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308191 เด็กชาย ก่อศกัด์ิ คงศกัด์ิ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
314052 รัตนสินี เช่ียววิทย์ ดรุณศึกษา 2 เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
314060 ชุติพร เพง็จนัทร์ ดรุณศึกษา 2 เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317001 ด.ช.กฤชณทั   ธรรมชาติ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317004 ด.ช.ชลชั   กาลสัมฤทธ์ิ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317021 ด.ช.พศธร   เพง็ประพฒัน์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317024 ด.ช.ภูมิพฒัน์   หนูอุไร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317034 ด.ช.ปัณณธร   หวานสนิท แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
324004 เด็กหญิง จุฬาลกัษณ์ รามสูรย์ ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
326006 เด็กหญิง พทัธวรรณ เกิดเรือง นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
326007 เด็กหญิง ชิตชนก มูณี นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302031 ชนญัธิดา ทวาเรศเรืองคาม เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303018 นภสันนัท ์ขลีุดี ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303040 สุธีระ เลิศภูมิปัญญา ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303152 วรินทร ทตัตินาพานิช ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
304067 เฉลิมชนม ์ ปุริตงัสันโต พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308065 เด็กหญิง ชนากานต ์ศรีชุม ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308074 เด็กหญิง ปภาภทัร จิตมัน่ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308084 เด็กชาย วิศรุต หีตหม่ืน ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
309039 เด็กหญิง กุลนาถ  นพรัตน์ ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
316100 เด็กหญิง กญัญาพชัร  จุฑาเวฬุ มนตรีศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318127 เด็กหญิงอมัพร เทียมหมอก หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
319027 บุรินทร์  พฒุแตง สารสิทธ์ิพิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317022 ด.ช.พศวีร์   ศรีอนนัต์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317029 ด.ช.กฤติน   จนัทรัตน์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
324009 เด็กหญิง เขมจิรา แสงสวา่งวฒันะ ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302037 สุวรรณกลัยา ปิยฉตัรสกุล เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
ลงชือ่                             

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รหัสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน รางวลั

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "การแข่งขันทางวชิาการ online คร้ังที่ 2"

สรุปผลสอบวชิาการออนไลน์ คร้ังที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 70%  ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 3

302043 ภิญญดา ภูริชินวฒิุ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303055 อคัรวฒัน์ ธนานนทเ์กรียง ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303087 พิสิฐนนัท ์งามชยัภูมิ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303097 ญาณาธิป สีบุญเรือง ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303115 ปริยากร เอ่ียมโพธ์ิ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303170 ทิตานนั อิงศิโรรัตน์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303228 ปุริม ใหญ่โสมานงั ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303230 จอมเทพ ชยัสวา่ง ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303237 คีรพรรด์ิ สิริโรจนมงคล ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
304063 ภูริพฒัน์  การงาน พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308028 ด.ช. ปุณณวิช อรุณศิริวฒันา ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308041 เด็กหญิง ธนิษฐา จง้คีรี ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308053 เด็กหญิง จิรชยา จิตราภิรมย์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308066 เด็กหญิง จิดาภา ลาขมุเหล็ก ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308069 เด็กหญิง ศรวิษฐา ทองเฝือ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308070 เด็กหญิง รักษณาลี วิชญวิศิษฏช์ล ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308091 เด็กหญิง จิตติพฒัน์ พิกุลทอง ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308108 เด็กชาย ธนากร เริงวิทย์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308115 เด็กหญิง รสริน ช่วยอยู่ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308144 เด็กหญิง ปรางค ์จีนดว้ง ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
314053 ศุภชยั หมุกแกว้ ดรุณศึกษา 2 เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
315030 เด็กหญิงปรีดาพร     ชุ่มอภยั นวลนอ้ยพิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318129 เด็กหญิงพชรมล เวชวิมลรัตนา หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318150 เด็กหญิงปุณยวีศ ์ทองทกัษิณ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318157 เด็กชายชนกานต ์หอวฒันกุลพงศ์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317003 ด.ช. เจติพทัธ์   โรจนพิทยากุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317031 ด.ช.คุณพระรักษา   รุจิรไพบูลย์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317040 ด.ช.ปภาณ   จงกุลมณี แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

ลงชือ่                             

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รหัสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน รางวลั

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "การแข่งขันทางวชิาการ online คร้ังที่ 2"

สรุปผลสอบวชิาการออนไลน์ คร้ังที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 70%  ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 3

317041 ด.ช.สันตท์ศน์   พรวิลาศสิริ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
324006 เด็กชาย พชรพล เฉิดโฉม ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302015 กญัญณ์พชัญ ์เตง็ณฤทธ์ิศิริ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302030 ปัณฑารีย ์ประทุมวนั เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302032 อริญชยา ภูธรศรี เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302038 สาริศา สายสุทธิ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303052 ฆสัรา ล้ิมสุวรรณ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303065 เพชรพระพทุธ องคต์ระกูลอารี ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303079 ณฐัรัตน์ พทุธวงศ์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303086 ธนพนธ์ สกุลธนวฒัน์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303137 ธญัธรณ์ สุวรรณประสิทธ์ิ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303148 ชวิศา อ านวยมงคล ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303164 พิมพว์รีย ์แกว้เกิดมี ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303165 พิมพล์ภสั แกว้เกิดมี ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308036 เด็กชาย โยตการณ์ พราหมณ์สุดสงคราม ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308037 เด็กชาย แทนคุณ ภิรมยส์มบติั ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308075 เด็กหญิง อภิชญา คหะวงษ์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308100 เด็กหญิง ภทัรฤทยั บุญญภทัร ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308195 เด็กหญิง ปรายฟ้า แซ่โก๊ย ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308197 เด็กหญิง เพชรภิญญา อ่อนค า ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308203 เด็กหญิง นทัธ์ชนนั พฒันศกัด์ิ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308226 ด.ญ. ปวิตรา บุญมา ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308228 ด.ญ. สโรชา แซ่หวอ่ง ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308230 ด.ญ. พิมพว์ลี เทียมประทีป ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308232 ด.ญ. กวิษรา กุมภกาญจน์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308239 ด.ญ. ชณิสรา วิริยากุลภทัร ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
309003 เด็กหญิงป่ินมณี  เกล้ียงช่วย ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
309006 เด็กหญิงสุวิชญา  อนุศิลป์ ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

ลงชือ่                             

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รหัสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน รางวลั

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "การแข่งขันทางวชิาการ online คร้ังที่ 2"

สรุปผลสอบวชิาการออนไลน์ คร้ังที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 70%  ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 3

309019 เด็กหญิง ภทัรวดี  ชูสงคราม ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
309023 เด็กหญิง อรอุมา  สีงาม ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318057 เด็กชายเจตนิพทัธ์ ฉตัรเงิน หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
318165 เด็กหญิงสวิชญา สองสี หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317005 ด.ช.ชยัมงคล   เลิศกุลวดี แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317007 ด.ช.ณปภชั   สังขถ์าวร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317033 ด.ช.ปติ   ทิพยร์องพล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317035 ด.ช.ภทร   ยอดเสถียร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317039 ด.ช.อติรุจ   จนัทสระ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
322058 เด็กหญิงกุลจิรา  เหมือนสิงห์ อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
324016 เด็กชาย ราชพฤกษ ์แซ่ตนั ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
325071 เด็กหญิง ศรัญยา  สิงสารี เทพพิทกัษพิ์ทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
326005 เด็กหญิง ประภสัสร สารวลัภ์ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
326010 เด็กชาย ยซุูฟ มซัซอร์ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302010 คริษฐา ฤกษรั์กษา เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302026 ธนพร แกว้เหล่ายงู เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302029 พิชญดา คมทศันียกุล เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

302041 ณฐัรดา สุขพานิช เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303080 ณภทัร เดชอภิชาติ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303128 ธนะวิทย ์เป่ียมวิริยะ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

303155 สิรวิชญ ์ดอกบวัหลวง ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
304037 ภูมิตระกูล  ชูชา พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308107 เด็กชาย ณภทัร จนัทราธรกุล ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308139 เด็กหญิง สุชญัญา คงพยคัฆ์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
308227 ด.ญ. ชรินทร์ทิพย ์จรารัตน์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
309008 เด็กหญิงวรัชธร  ทองประจง ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
309013 เด็กชายสงกรานต ์ทองค า ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
309014  เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเดช ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

ลงชือ่                             

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รหัสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน รางวลั

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "การแข่งขันทางวชิาการ online คร้ังที่ 2"

สรุปผลสอบวชิาการออนไลน์ คร้ังที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 70%  ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 3

309015 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เก้ือกูล ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
309031 เด็กชาย กุนตน์ที พงศพ์รหม ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
309034 เด็กชาย ธนวฒัน์  ดิสระ ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
309035 เด็กชาย ธนกฤต  บุรีรักษ์ ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
311014 เด็กหญิง กษมา  สินธุวรพนัธ์ อนุบาลจนัทรัตน์ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
311015 เด็กหญิง กญัญาพชัร  ภารจ ารัส อนุบาลจนัทรัตน์ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
311036 เด็กชายปวเรศ  ภูวงษ์ อนุบาลจนัทรัตน์ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
314082 อษัฎาภรณ์ ษรเดช ดรุณศึกษา 2 เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
316092 เด็กชาย ชนิตวน์นัธ์  เฉิดละออ มนตรีศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317010 ด.ช.ณฐัวรรธน์   บริรักษส์กุลชยั แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
317032 ด.ช.ฐปณวชัร์   แซ่ฉ่อง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
324001 เด็กหญิง ณชัชา ลีละหุต ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
324003 เด็กหญิง ปิยะธิดา จินตพล ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

ลงชือ่                             

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)


