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10164 ด.ช. กฤตภาส รัตนเวสส์ แสงโสม 65 1 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
10285 ด.ช. เศรษฐสิริ สิริธนาดล อุดมวิทยา 60 2 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
10367 ด.ช. ธัชชาภัทร ดิษสกุล อนุบาลต้นกล้า 55 3 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
10001 ด.ช. พชรพล นวลแก้ว กรพิทักษ์ศึกษา 54 4 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
10189 ด.ญ. ญาณิศา บาหลัง บูรณะร าลึก 54 4 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
10331 ด.ญ. สุพิชชา อินทชิต อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 54 4 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
10148 ด.ช. ศุทธณัฐ สินธภิุญโญ สาธติพัฒนา 52 7 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
10050 ด.ช. นันทพัฒน์ มีเจริญ บูรณะศึกษา 51 8 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
10330 ด.ช. ภูมินพิิฐ แสนหรัิณย์ อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 51 8 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
10088 ด.ญ. ธนิยนันทน์ มหาศิริมงคล มาแตร์เดอีวิทยาลัย 50 10 แขง่เพชรยอดมงกฏุ
10098 ด.ช. ศุภฤกษ์ กอธงชัย ราชวินติ 49 11 ทุนเกยีรติบัตร
10099 ด.ญ. จิดาภา ปิน่คุณากร ราชินี 49 11 ทุนเกยีรติบัตร
10212 ด.ญ. วิจิตรา ฉนัทวิลาศ อนุบาลสธุีธร 49 11 ทุนเกยีรติบัตร
10224 ด.ช. วงศ์วริศ พงศ์ชัยภัทร อนบุาลศรีวิชัยรัตน์ 49 11 ทุนเกยีรติบัตร
10152 ด.ช. ฐณภทร เกตุ เภาเจริญ สาธิตละอออุทิศ มรภ.สวนดุสติ 48 11 ทุนเกยีรติบัตร
10379 ด.ช. ณัณสวัส เจตะวัฒนะ สยามสามไตร 47 16 ทุนเกยีรติบัตร
10024 ด.ช. ณัษฐภัทร คุ้มเมธา ซางตาครู้สศึกษา 46 17 ทุนเกยีรติบัตร
10101 ด.ญ. ฉตัรสดุา บุญอินทร์ ราชินี 46 17 ทุนเกยีรติบัตร
10150 ด.ช. ภารุจ ต้ังเทียนทอง สาธิตละอออุทิศ มรภ.สวนดุสติ 46 17 ทุนเกยีรติบัตร
10175 ด.ญ. ธญานี เจริญกลุ สาธติ "พิบลูบ าเพ็ญ" ม.บรูพา 46 17 ทุนเกยีรติบัตร
10210 ด.ช. ภวินท์ พรมหนู อนุบาลสธุีธร 46 17 ทุนเกยีรติบัตร
10211 ด.ช. พุทธชาด เขาแก้ว อนุบาลสธุีธร 46 17 ทุนเกยีรติบัตร
10246 ด.ช. นรเศรษฐ์ธาดา พงศ์เลิศคณิต แย้มสอาดรังสติ 46 17 ทุนเกยีรติบัตร
10286 ด.ช. ศุภกร สุรินทร์ อุดมวิทยา 46 17 ทุนเกยีรติบัตร
10213 ด.ญ. สริิรัชฏา เขียวสนาม มารีย์วิทยา 45 25 ทุนเกยีรติบัตร
10172 ด.ช. อัครวินท์ ลิ้มพรรัตน์ อัสสมัชัญแผนกประถม 44 26 ทุนเกยีรติบัตร
10309 ด.ช. กันตภูมิ แก้วหมื่นไวย อนุบาลสระบุรี 44 26 ทุนเกยีรติบัตร
10356 ด.ช. วีรภัทร ปรัยนุ แสงอรุณ 44 26 ทุนเกยีรติบัตร
10312 ด.ญ. ธีรยา หมัดอ่าดัม อนุบาลเสาไห้ 43 29 ทุนเกยีรติบัตร
10344 ด.ญ. พิมพิศา เสวะกะ อนบุาลระยอง 43 29 ทุนเกยีรติบัตร
10349 ด.ช. ธธีชั สายโยธา เซนต์คาเบรียล 43 29 ทุนเกยีรติบัตร
10361 ด.ช. ติณหณ์พัตร เจียมตระกลู อนบุาลสุรินทร์ 43 29 ทุนเกยีรติบัตร
10020 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ไข่สังข์ เชิดเจิมศิลป์ 42 33 ทุนเกยีรติบัตร
10073 ด.ญ. สทุัตตา เกรียงพัฒนากุล พระต าหนักสวนกุหลาบ 42 33 ทุนเกยีรติบัตร
10075 ด.ญ. ขวัญจิรา มะลิสวัสดิ์ พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสน)ี 42 33 ทุนเกยีรติบัตร
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10083 ด.ช. ชวิน ชายวงศ์ พิพัฒนา 42 33 ทุนเกยีรติบัตร
10157 ด.ช. ปานเมธ โกพระ สารสาสนวิ์เทศร่มเกลา้ 42 33 ทุนเกยีรติบัตร
10234 ด.ช. วิศวะ สายลงักา เปรมประชาวัฒนา 42 33 ทุนเกยีรติบัตร
10347 ด.ช. ดลภัทร ธนัโยดม เซนต์คาเบรียล 42 33 ทุนเกยีรติบัตร
10354 ด.ญ. ทพิรดา เตปนิตา แสงอรุณ 42 33 ทุนเกยีรติบัตร
10007 ด.ญ. พิมกมล ภู่ระหงษ์ คันนายาว 41 41 ทุนเกยีรติบัตร
10052 ด.ญ. ธัญธร จาตุรพิทักษ์กุล บูรณะศึกษา 41 41 ทุนเกยีรติบัตร
10087 ด.ญ. ชนมน จันทวิมล มาแตร์เดอีวิทยาลัย 41 41 ทุนเกยีรติบัตร
10114 ด.ช. วิททสุ กานต์ปริยสนุทร เลิศหล้า ถนนเกษตรนวมินทร์ 41 41 ทุนเกยีรติบัตร
10120 ด.ช. สจิุนดา คงคาเขต วัดบางเตย 41 41 ทุนเกยีรติบัตร
10184 ด.ญ. ธมน สวุรรณอ าไพ อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 41 41 ทุนเกยีรติบัตร
10293 ด.ญ. ฐานิดา แก้วสองสี สวุรรณวงศ์ 41 41 ทุนเกยีรติบัตร
10006 ด.ช. ศุภวิชญ์ สธุัญญวินิจ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 40 48 ทุนเกยีรติบัตร
10082 ด.ญ. รมณ จัตตานนท์ พิพัฒนา 40 48 ทุนเกยีรติบัตร
10219 ด.ญ. ชโลรัตน์ ภู่ธิชัย อนุบาลนครสวรรค์ 40 48 ทุนเกยีรติบัตร
10364 ด.ญ. กลัยภรณ์ พนาพันธ์ อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 40 48 ทุนเกยีรติบัตร
10378 ด.ช. ชนรรฆ์ พูนวัตถุ สยามสามไตร 40 48 ทุนเกยีรติบัตร
10051 ด.ช. อธิป ดันงา บูรณะศึกษา 39 53 เกยีรติบัตร
10176 ด.ญ. สุรดา ไพจิตต์ สาธติ "พิบลูบ าเพ็ญ" ม.บรูพา 39 53 เกยีรติบัตร
10179 ด.ญ. พัชรนนัท์ ลิ้มประเสริฐ อนบุาลชลบรีุ 39 53 เกยีรติบัตร
10232 ด.ญ. ปัณณพร จ่างกมล เซนต์ฟรังซสีเซเวียร์ 39 53 เกยีรติบัตร
10261 ด.ญ. สภุานันท์ เสอืมั่น โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 39 53 เกยีรติบัตร
10308 ด.ช. ธนาธิป คูณตาแสง อนุบาลสระบุรี 39 53 เกยีรติบัตร
10327 ด.ช. นทัธี จตุปาริสุทธิ์ อัสสัมชัญธนบรีุ 39 53 เกยีรติบัตร
10360 ด.ญ. กฤศนรัตน์ พงษ์ชะอุ่มดี อนบุาลสุรินทร์ 39 53 เกยีรติบัตร
10368 ด.ช. จิรัฏฐ์ เวียงเจริญ อนุบาลต้นกล้า 39 53 เกยีรติบัตร
10383 ด.ญ. จิลาวัลย์ ทรัพย์มูล สขุเจริญผล 39 53 เกยีรติบัตร
10004 ด.ช. ปณชัย ธนะปักษ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 38 63 เกยีรติบัตร
10008 ด.ญ. วริศรา หลังทอง คันนายาว 38 63 เกยีรติบัตร
10022 ด.ช. ธีรัช แซโ่ง้ว ซางตาครู้สศึกษา 38 63 เกยีรติบัตร
10078 ด.ญ. ญาณิศา เชิดชื่น พระหฤทัยคอนแวนต์ 38 63 เกยีรติบัตร
10079 ด.ญ. ณัฐณิชา โชติกวณิชย์ พระหฤทัยคอนแวนต์ 38 63 เกยีรติบัตร
10084 ด.ช. ภัทรพล พันธ์เลิศระพี พิมลวิทย์ 38 63 เกยีรติบัตร
10108 ด.ญ. พัชรดา สุขศิริสัมพันธ์ เลศิหลา้ 38 63 เกยีรติบัตร
10300 ด.ญ. ศศิกาญจน์ นันทะวงษ์ สขุเจริญผลแพรกษา 38 63 เกยีรติบัตร
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10301 ด.ญ. ศิรดา กัดฟัก สขุเจริญผลแพรกษา 38 63 เกยีรติบัตร
10304 ด.ช. สริทัศณ์ เพชรดี อัสสมัชัญสมุทรปราการ 38 63 เกยีรติบัตร
10346 ด.ญ. ปวริศา เอ้ืออ านวยพร อนบุาลระยอง 38 63 เกยีรติบัตร
10365 ด.ญ. พอหทยั ปิน่ประยูร อนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 38 63 เกยีรติบัตร
10370 ด.ญ. ณัฏฐวดี อิศวเรศตระกลู สาธติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัฝ่าย 38 63 เกยีรติบัตร
10085 ด.ญ. รติมา วัชรกมล พิมลวิทย์ 37 76 เกยีรติบัตร
10089 ด.ญ. ชนิตสริิ อนุมานไพศาล มาแตร์เดอีวิทยาลัย 37 76 เกยีรติบัตร
10171 ด.ช. ณพล สขุุมรัตนาพร อัสสมัชัญแผนกประถม 37 76 เกยีรติบัตร
10190 ด.ญ. พรนภัส ทองสม บูรณะร าลึก 37 76 เกยีรติบัตร
10220 ด.ช. ภูริ ศิวสริิการุณย์ อนุบาลนครสวรรค์ 37 76 เกยีรติบัตร
10222 ด.ญ. ธนพร ดาวดึงส์ อนบุาลศรีวิชัยรัตน์ 37 76 เกยีรติบัตร
10299 ด.ญ. เปมิกา หนูทับ สขุเจริญผลแพรกษา 37 76 เกยีรติบัตร
10313 ด.ญ. สมิตา เตโช อนุบาลเสาไห้ 37 76 เกยีรติบัตร
10316 ด.ช. จีรภัทร พวงจันทร์ อนบุาลสิงหบ์รีุ 37 76 เกยีรติบัตร
10375 ด.ญ. นิชา ปราบพรหม สารสาสน์วิเทศศึกษา 37 76 เกยีรติบัตร
10002 ด.ญ. สวุารี จะลา กรพิทักษ์ศึกษา 36 86 เกยีรติบัตร
10003 ด.ญ. ฐิติรัตน์ โกศล กรพิทักษ์ศึกษา 36 86 เกยีรติบัตร
10023 ด.ญ. กานธ์กนิษฐ์ ลักษณวิศิษฎ์ ซางตาครู้สศึกษา 36 86 เกยีรติบัตร
10025 ด.ช. ภูวดล ลีลาเกียรติวิณช เซนต์ปีเตอร์ 36 86 เกยีรติบัตร
10070 ด.ญ. ชนัญญา ศรีมณี พญาไท 36 86 เกยีรติบัตร
10122 ด.ช. พีระพัฒน์ สขุบ ารุง วัดบางเตย 36 86 เกยีรติบัตร
10123 ด.ญ. รตานรี ทีป่ระเสริฐ วัดม่วง 36 86 เกยีรติบัตร
10163 ด.ช. จิรกร จงรัตนกิจ แสงโสม 36 86 เกยีรติบัตร
10173 ด.ช. กฤษฎา สงิหะคเชนทร์ อัสสมัชัญแผนกประถม 36 86 เกยีรติบัตร
10191 ด.ญ. ศศลักษณ์ ศรีเทพ บูรณะร าลึก 36 86 เกยีรติบัตร
10205 ด.ญ. ธัญยธรณ์ โรจนอัครพงค์ สคุนธีรวิทย์ 36 86 เกยีรติบัตร
10241 ด.ญ. อรสวรรค์ ช่างทองดี อัมพรไพศาล 36 86 เกยีรติบัตร
10311 ด.ญ. จินตนา เพลินบุญ อนุบาลเสาไห้ 36 86 เกยีรติบัตร
10333 ด.ญ. พันธพัฒน์ โพธสิาขา มหาวีรานวัุตร 36 86 เกยีรติบัตร
10335 ด.ญ. เพียงอัมพร บุญเกลือ แย้มสอาด 36 86 เกยีรติบัตร
10342 ด.ญ. จิดาภา ปรูณวัฒนกลุ ดุสิตวิทยา 36 86 เกยีรติบัตร
10357 ด.ญ. ทกัษพร เอ่ียมสืบทบั เทศบาลวัดโขดทมิทาราม 36 86 เกยีรติบัตร
10362 ด.ช. ตฤณ ต้ังวงศ์เจริญกจิ อนบุาลสุรินทร์ 36 86 เกยีรติบัตร
10391 ด.ช. ชุติพนธ์ ศุขสวุรรณ์ ทิวไผ่งาม 36 86 เกยีรติบัตร








