
รหัสสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน รางวลั

617077 ด.ช.สิรวิชญ ์  รุ่งแสง แสงทองวิทยา เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญทอง
601064 ชนนพฒัน์ ไพฑูรยโ์ยธิน เซนตด์อมินิก เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน
602033 จิตภินนัท ์โพธ์ิอ่อนจรูญ เซนตเ์มร่ี เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน
602044 ภทัราวรรณ ภาสอน เซนตเ์มร่ี เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน
603215 ปารีณา สถิตธรรมนิตย์ ดอนบอสโกวิทยา เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน
608129 เด็กหญิง อติพร พฒันรังสรรค์ ธิดาแม่พระ เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน
608291 ด.ญ. ภารวี ค  ารณฤทธิศร ธิดาแม่พระ เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน
618388 เด็กหญิงพิชชาพร หอมสุด หวัหินวิทยาลยั เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน
622092 เด็กชาย เจษฎา  ปุงปอพาน อนุบาลเอ่ียมสุข เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน
622093 เด็กชาย ธนพงษ ์ ลาดนอก อนุบาลเอ่ียมสุข เงินรางวลั+เกียรติบตัรเหรียญเงิน
603053 พีระกานต ์สุวรรณประสิทธ์ิ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603092 ทตัพิชา อิงศิโรรัตน์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
604193 ศรสวรรค ์ เมิกข่วง พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
614065 คุณานนต ์ทรงประดิษฐ์ ดรุณศึกษา 2 เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618332 เด็กหญิงพิชญาภา ทาทอง หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618381 เด็กหญิงกชพร เครือมา หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
621021 นารา จินตกานนท์ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
626007 เด็กชาย อภิรักษ ์สุนทรรัตนานนท์ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601018 พลภูมิ วงษวิ์ไลวารินทร์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601019 นนัทกร วิชากรกุล เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601079 ธนัยท์พัพ ์กิตติเจริญวิวฒัน์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603020 ปวรปรัชญ ์นิยมเหลา ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603030 ธมนวรรณ พิชยักาล ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608174 เด็กหญิง ศุภกาญจน์ สมบูรณ์ลกัขณา ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617066 ด.ช.พีรดนย ์  แซ่จึง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622116 เด็กหญิง วริศรา  ยางเครือ อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601008 ประวีณ สุจริตพาณิชยกุล เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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601037 วงศว์รัณ อุปวงษ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601048 นรภทัร สิริโกวิท เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601068 ภคัพล วารีเกษม เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602042 พิชญาภา งามเหลา เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603173 ณิชาพฒัน์ อ้ึงอารี ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603184 รพีพงศ ์อภิรัตน์วรากุล ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
604184 ปุณณดา  มงคลพิศ พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
604186 อิรวดี  จนัดารัตน์ พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608154 เด็กชาย ชนาธิป พลดี ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608208 เด็กหญิง ลดามาศ จนัทร์แกว้ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617058 ด.ช.ธนกฤต   ขวญันิมิตร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617060 ด.ช.ธนโชติ   สุวรรณประดิษฐ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617074 ด.ช.ศุภณฐั   บุญช่วย แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617078 ด.ช.สุวภทัร   ส ารวจเบญจกุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618368 เด็กหญิงขวญัฤดี ลาภงามเพียร หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622095 เด็กชาย ภูวเนศวร์  สาแกว้ อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622115 เด็กชาย พชรพล  วงษผ์กัเบ้ีย อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622127 เด็กชาย ธนวิทย ์ บานเยน็ อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
624007 เด็กหญิง ปรายไหม จินดาพล ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601001 ฐิประภทัธ์ เลิศประเสริฐภากร เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601017 วีรอศัว ์ล้ิมไพบูรณ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601039 ณฐัพชัร์ สิงหจูฑะ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601085 เปรม เปรมประพนัธ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601086 ภทัรพล ชยัมี เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602053 ปุญญิศา กอ้นกลมเปร้ียว เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603068 เศรษฐวิชญ ์ชยัจกัร์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603179 ณฐัวฒัน์ กิจจงเจริญยิง่ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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603181 แทนไท ธาตุท าเล ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
604185 ภทัรปภา  ทยอมใหม่ พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608137 เด็กหญิง ธญัภสัสร วงศชู์ศกัด์ิ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608177 เด็กชาย นราวิชญ ์ดีแกว้ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608207 เด็กหญิง ปิยทศัน์ เจริญสิน ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608294 ด.ญ. พิมพพิ์สาข ์เพียรเจริญ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617002 ด.ช.กศิเดช   วิสัยชนม์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617005 ด.ช.โอบบุญ   คูถิรตระการ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617008 ด.ช.ชญาณ์ชนญ ์  เจียมเวชวิทยาภร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617068 ด.ช.พทุธรักษา   รุจิรไพบูลย์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
621016 นภสร นนทเบญจวรรณ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
621082 ณภชัชมน กล่ินเพย นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622094 เด็กชาย ชลภงักร  บวับงัใบ อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622098 เด็กชาย มิตรธิศาล  รัตนสิงหา อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622121 เด็กชาย ธนภูมิ  ภูกนั อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601060 จิรา กุลจิราพงษ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601072 ภวตั พรหมสุคนธ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601112 มฆัวตัว ์จงสวสัด์ิชยั เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602009 นินาดา จารักษ์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602011 ณชัชา เตาะไทสงค์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602024 ธญัชนก มกัโกมินทร์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602043 ภคัธีมา ธุระพนัธ์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603015 คมัภีรดา พลจนัทร์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603073 ตุลา วระไวย์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603117 ชวิศร อ้ึงมณีประเสริฐ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603118 ณภทัรสรวง แสงสวา่ง ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603185 นภสัวรรณ เลิศแสงอรุณ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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603201 ภูเบศวร์ ช่อผกา ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603220 กฤตธี ไชยผาสุข ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608096 ด.ช. จิรัฏฐ์ ด่านชนะ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608198 เด็กชาย ทิวตัถ ์แยม้แสง ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608274 เด็กชาย ภูริชภณ ติณณาธร ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608288 ด.ช. ยีเ่หิง จา้ว ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
611031 เด็กหญิงพดุตาล  พรมทา อนุบาลจนัทรัตน์ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617017 ด.ช.ธนภูมิ   พฒัโน ภูมิภมร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617026 ด.ช.ปัณณวิชญ ์  พิธพรชยักุล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617046 ด.ช.เขตโสภณ   ศรทอง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617050 ด.ช.ชยัดิฐ   ล่ิมกาญจนโชติ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618372 เด็กชายพิรวิชญ ์อ่ิมฤทธา หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622022 เด็กหญิง ณฏัฐาวรีย ์ สุธีดวงสมร อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622101 เด็กหญิง ปวริศา  อภิรมยดี์ อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
626006 เด็กชาย ณพลพทัธ์ พระกะยาพนัธ์ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
626008 เด็กหญิง องัคณา แซ่ท่อง นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601040 ณฐัลกัษณ์ วิทยาเกษมสันต์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601044 เติมปีติ อศัวเลิศลกัษณ์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601066 ติณณภพ อศัวสัมฤทธ์ิ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602051 นนัทภคั อิธถาฤทธ์ิ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602056 วรรณวณิช เศษสมบูรณ์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602058 รินกะ นิชิ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602071 นนัทน์ลิน ชยัจนัทร์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603013 ภคนนัท ์ริมชยัสิทธ์ิ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603034 ภพธร พนูศรีอร่าม ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603035 ภพธรรม พนูศรีอร่าม ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603098 สุรพศั กล ่าแสง ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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603177 ธนชัชา ธนพิทกัษ์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603183 ธนกร ศรีนฤวรรณ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603256 กฤษณะพงศ ์คงตระกูลพิทกัษ์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
604181 ตนัติกร  เส่ียงบุญ พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608148 เด็กหญิง ปุริมปรัชญ ์ทองดว้ง ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608166 เด็กหญิง นภสร เกตุแกว้ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608186 เด็กหญิง กุลพชัร วรรัตนานุรักษ์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608287 ด.ช. โรม นาคเทวญั ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608292 ด.ญ. ชนกชนม ์รัตนเดชากร ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617031 ด.ช.ภูกิจ   ศกัด์ิสิทธิกร แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617040 ด.ช.เศรษฐพงศ ์  ป่ินทอง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617042 ด.ช.อฐั   วนศิริพงศ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617057 ด.ช.เตชทตั   ทศัญาณ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617061 ด.ช.ธาวิน   วิชานนท์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617075 ด.ช.สรัล   แซ่ล่ิม แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617076 ด.ช.สิรภพ   ศรีรัตนโชติ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618251 เด็กชายประวีร์ณฐั สังขท์อง หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618344 เด็กหญิงดารินทรา วิจิตตพ์นัธ์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618380 เด็กชายนพกร ออลสัน หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
621052 โศจิรัตน์ เพชรเทียน นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
626003 เด็กหญิง กานตธิ์ดา ไพบูลยอ์นนัต์ นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
626009 เด็กหญิง ปวรวรรณ เจียรณาสาธิต นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601078 สรวิชญ ์เตชะไพโรจน์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601125 กฤษฎ ์ดีถนอม เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602045 พิสชานาฏ แล่นทม เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602068 ปริชญา กองมณี เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602073 เบญญาภา รามสีดา เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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602074 พิชชาภา พิลาไชย เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603009 ณฐัพร องักลมเกลียว ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603140 ญาณวฒิุ จงมีสุข ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603199 กนัตพิ์ชชา นารอง ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603216 ภูริภทัร เพง็สา ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608131 เด็กหญิง กวิสรา จิวารัตน์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608144 เด็กหญิง นภเกตน์ วงษแ์หวน ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608171 เด็กหญิง พิชญธิดา แสงประทีป ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608175 เด็กหญิง มนสัวี เตชะนุวฒันพนัธ์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608236 เด็กหญิง ปกรนนัท ์ฝึกกิจการ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608242 เด็กหญิง กญัญาพกัตร์ เพชรหนู ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608243 เด็กหญิง พิชญา พร้อมประเสริฐ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608250 เด็กหญิง รัตนหทยั ศรีเทพ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608286 ด.ช. กุลเชษฐ์ สมบติัยานุชิต ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608289 ด.ญ. นนัทนชั จิตตนิ์ยม ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
611020 เด็กชายสงกรานต ์ ตาสาโรจน์ อนุบาลจนัทรัตน์ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
613088 เด็กหญิงวิมลสิริ สัมพนัธ์ อุปถมัภวิ์ทยาพนม เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617004 ด.ช.กนัต ์  กิตติพล แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617036 ด.ช.ปพนศกัด์ิ   สุขเสรีทรัพย์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617044 ด.ช.กรวิชญ ์  พลูสุข แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617059 ด.ช.ธนกฤต   วรรณมูลิก แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617064 ด.ช.ปัณณวิชญ ์  วาณิชยสุ์วรรณ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617069 ด.ช.รัชพล   นนัทกาญจน์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617073 ด.ช.ศรัณยพงศ ์  จ  าเริญนุสิต แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617079 ด.ช.สิรวิชญ ์  กาญจนคีรีธ ารง แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618189 เด็กชายจกัรินทร์ เจียมสูงส่ง หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618204 เด็กหญิงพชัรนนัท ์วิเศษสมบติั หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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618279 เด็กหญิงกร สาลีวรรณ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618293 เด็กหญิงนชัชา เอกเพชร หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618342 เด็กหญิงณฐัณิชา ไชยแกว้ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618352 เด็กหญิงวิรันดา ศรีอุทารวงศ์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618367 เด็กหญิงปวีณ์กร นิธิโกสินทร์ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618393 เด็กหญิงเอ็นญ่า อญัยาดา  ลนัด้ี หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
621004 วิริยา จีนเหลียง นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
621053 อโรชา โสตดี นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622102 เด็กหญิง พิชชญาภา  ปะสังขีนี อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
624001 เด็กหญิงพิชญสิ์นี หนูทอง ดาราสมุทรภูเก็ต เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601016 ปัณณวฒัน์ สิมะสุวรรณรงค์ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601028 ณฐัพล ภู่ไพจิตร์กุล เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601069 ธาวิน ศุภางคเสน เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601082 ชยานนท ์จนัทร์สาส์น เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601091 ศิธา นาคศิริ เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
601152 ภาสวิชญ ์เพ่ิมศรีเดช เซนตด์อมินิก เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602007 สกุลกาญจน์ ศรีวรสาร เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602055 วราภรณ์ แสงเรืองเอก เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602080 พิชญา อโนชาเดช เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
602092 ภคมน อารมณ์ เซนตเ์มร่ี เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603011 ธนชัชา เต่าแกว้ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603016 พีรภาส มาศแกว้ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603021 นนัทน์ภสั คล่ืนแกว้ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603044 ชญาดา วิสุทธิรัตนมณี ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603058 นฐพร จนัดาวลัย์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603087 ณชัชพฒัน์ เช่ียวรุ่งโรจน์ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603186 วีรัชกรณ์ เอ่ียมสินธร ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
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603193 ศิวาการ ศิริวานก ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
603257 ชยพทัธ์ ธิติศกัด์ิ ดอนบอสโกวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
604088 รุจิรดา  ปัตตาเนย์ พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
604182 ปองคุณ  ศาลาจนัทร์ พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
604189 นรินทรา  เยน็อารมย์ พระกุมารศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
605016 เทพรักษ ์ศรีจนัทร์ พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608162 เด็กชาย รชต เขียนดว้ง ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608167 เด็กหญิง จิณณพตั แซ่อุ่ย ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608168 เด็กหญิง กรองขวญั แป้นพฒัน์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608173 เด็กหญิง รินรดา สุภาวิทย์ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608189 เด็กหญิง นภทัร ศิลปพรหมมาศ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608206 เด็กหญิง ภูริชญา วิชยัธวชั ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608216 เด็กหญิง ธญัชนก บุษบรรณ ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608224 เด็กหญิง ฐิติกานต ์ปลดัรักษา ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
608239 เด็กชาย ชนศัภณ ณ สงขลา ธิดาแม่พระ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
609031 เด็กหญิง วิภาดา      ช่วยคงคา ดรุณศึกษา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617012 ด.ช.ณฐันนัท ์  เจนยงศกัด์ิ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617014 ด.ช.เตชินท ์  สุทธินุ่น แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617018 ด.ช.ธชัธรรม ์  กษิด์ิเดชพงศ์ แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617039 ด.ช.ศุภฤกษ ์  ยอดมุณี แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617041 ด.ช.สิรวิชญ ์  เจริญศิลป์พานิช แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
617070 ด.ช.รัตนสินทร์   จิตติวงศส์มาน แสงทองวิทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618217 เด็กหญิงฐานิดา กลา้ดี หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618335 เด็กหญิงจิตตทิ์พย ์พฒุจร หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618343 เด็กหญิงพิรกาญจน์ เช้ือวงษบ์ุญ หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618350 เด็กหญิงฌานิยา จนัทรวารีเลขา หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
618387 เด็กหญิงนทัธมน จุยกระจาย หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

ลงชือ่                             

 

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)



รหัสสอบ ช่ือ-สกุล โรงเรียน รางวลั

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านตามโครงการ "การแข่งขันทางวชิาการ online คร้ังที่ 2"

สรุปผลสอบวชิาการออนไลน์ คร้ังที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 70%  ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6

618398 เด็กหญิงญาณธิชา ถนอมธนสาร หวัหินวิทยาลยั เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
621007 ณทัภร มนสัปัญญากุล นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
621023 พรชนก บุญประเสริฐ นารีวฒิุ เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622081 เด็กหญิง พอเพียง  จ  าปาทอง อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622100 เด็กชาย วนัพิทกัษ ์ เพชรเล่ือน อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622104 เด็กหญิง ปฑิตาภรณ์  แสงธะนู อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622108 เด็กหญิง อภิญญา  ยศสา อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622118 เด็กหญิง จิรพชัร  พานะ อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622119 เด็กหญิง กมลชนก  เสนารัตน์ อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
622129 เด็กชาย นราธิป  สุนทรหา้ว อนุบาลเอ่ียมสุข เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
625276 เด็กชาย ณฐัวฒิุ  หงษม์ณี เทพพิทกัษพิ์ทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
625277 เด็กชาย อคัรเดช  หาทรัพย์ เทพพิทกัษพิ์ทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
625284 เด็กหญิง กมลทิพย ์ ฤกษสิ์ริศุภกร เทพพิทกัษพิ์ทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
625285 เด็กหญิง ขวญัจิรา  เหมะนคั เทพพิทกัษพิ์ทยา เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์
626010 เด็กหญิง พิชญาภคั ศรีจ  านอง นิรมล ชุมพร เกียรติบตัรผ่านเกณฑ์

ลงชือ่                             

 

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)


