
ล ำดบัที ่ 1.นกับญุ- ชือ่และนำมสกลุ 2.สงักดั (วดั/รร/คณะนกับวช/องคก์รฯลฯ) 3.สงัฆมณฑล

1 1 อนันา กรรณกิา แพงจันทร์ โรงเรยีนเซนตห์ลยุสศ์กึษา กรุงเทพฯ

2 2 เทเรซา่รุจริา ผวิเกลีย้ง โรงเรยีนเซนตห์ลยุส์ศกึษา กรุงเทพฯ

3 3 มารอีาปรยีารัตน ์ ศรจันทร์ โรงเรยีนกกุลาบวทิยา กรุงเทพฯ

4 4 เทเรซาปิยนันท ์ รัตนอดุม โรงเรยีนกหุลาบวทิยา กรุงเทพฯ

5 5 มารอีาวไิลวรรณ  โพธนิลิ โรงเรยีนกหุลาบวทิยา กรุงเทพฯ

6 6 มารอีาดวงใจ  ชอ่ดอกไม ้ โรงเรยีนกหุลาบวทิยา กรุงเทพฯ

7 7 จอรจ์ ชานนท ์ ศรธีงไชย โรงเรยีกหุลาบวทิยา กรุงเทพฯ

8 8 อนันา ศรจีติรา ลขิติเรอืงศลิป์ โรงเรยีนกหุลาบวทิยา กรุงเทพฯ

9 9 มารอีา ฐนิตินัท ์ ศรพัีนธบตุร โรงเรยีนกหุลาบวทิยา กรุงเทพฯ

10 10 ยอแซฟ อรรถพล ลิม้วรรธนะ โรงเรยีนกหุลาบวทิยา กรุงเทพฯ

11 11 เทเรซา อลงกรณ์ เขม้ตระกลู โรงเรยีนกหุลาบวทิยา กรุงเทพฯ

12 12 มารอีา วราภรณ์ ศรวีรกลุ ครูโรงเรยีนกหุลาบวทิยา กรุงเทพฯ

13 13 อาคาทา สมุาลี  เปลีย่นพันธ์ โรงเรยีนอสัสมัชญัศกึษา กรุงเทพฯ

14 14 มารอีา  รุง่ทพิย.์ กจิเจรญิ โรงเรยีนอสัสมัชญัศกึษา กรุงเทพฯ

15 15 เทเรซา ชศูร ี มธรุสสวุรรณ โรงเรยีนอสัสมัชญัศกึษา กรุงเทพฯ

16 16 เปาโล อาทติย ์ยนืยงเมตรตา โรงเรยีนสามัคคสีงเคราะห์ กรุงเทพฯ

17 17 ยอแซฟ อฐัพร เนตรพรม โรงเรยีนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

18 18 มารยีห์ลยุสธ์นนิทธ์ร ค าทองสขุ โรงเรยีนอสัสมัชญั กรุงเทพฯ

19 19 เทเรซา สธุาทพิ วงษ์บญุมา โรงเรยีนอสัสมัชญั แผนกประถม กรุงเทพ

20 20 ฟรังซสีเซเวยีร ์แสงประทปี วงษ์บญุมา โรงเรยีนอสัสมัชญั แผนกประถม กรุงเทพ

21 21 มารอีา นางสาวรุง่นภา มบีตุรภักดี โรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิยการ กรุงเทพฯ

22 22 ลซูอีา รจนา  ทองพลิา โรงเรยีนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ

23 23 องัเยลา จรีณา มอืกศุล โรงเรยีนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

24 24 อนันา อษุา ตรเีดชา โรงเรยีนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

25 25 ซสิเตอรม์าทลิดา กรรณกิาร ์เอีย่มไธสง คณะภคนิพีระหฤทัยพระเยซเูจา้แหง่กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร

26 26 อาคาทา ประไพพรรณ กติตวิภิาส โรงเรยีนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

27 27 มารอีาสชุาดา พจนธ์ยชยั โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพฯ

28 28 เทเรซา  เจยีมจติต ์ ทองประพน้ธุ์ โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพฯ

29 29 ลซูอีา ศศธิร คูว่รัิตน์ โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพฯ

30 30 เทเรซา รัชน ี  ชวประพันธ์ โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพฯ

31 31 เทเรซาจารุวรรณ  จันทรังษี โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพฯ

32 32 มารอีา  สริอิร  นันศรทีอง โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพฯ

33 33 มารอีา มาลณีิ จันทรังษี โรงเรยีนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพ

34 34 เทเรซา  สพุรรณี  ย า่รุง่ โรงเรยีนพระหฤทัยนนทบรุี กรุงเทพฯ

35 35 มารอีา  มัญธกิา  ศรจัีนทร์ โรงเรยีนพระหฤทัยนนทบรุี กรุงเทพฯ

36 36 ยอแซฟวทิลู อิม่ใจ โรงเรยีนพระแมม่ารสีาธปุระดษิฐ์ กรุงเทพฯ

37 37 เชชลีอีา แกว้กรยิา  แกว้บวัสา โรงเรยีนพระแมม่ารสีาธปุระดษิฐ์ กรุงเทพฯ
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38 38 มารอีา พสิมัย แสนรักษา โรงเรยีนพระแมม่ารสีาทร กรุงเทพฯ

39 39 เทเรซอีาทัศนา อสัดงพงพนา โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ

40 40 เซอรเ์บอรน์าดนี สกุลัยา สถาพรวลยัรัตน์ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ

41 41 เทเรซา ศริพิร  ร่างสงา่ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ บางนา กรุงเทพฯ

42 42 เทเรซา   ยพุาพนิ  วอ่งไว โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟทพิวลั กรุงเทพ

43 43 มารอีา สวุรรณา  ออ่นสวา่ง โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟทพิวลั กรุงเทพฯ

44 44 เทเรซา ชมพนุูท สนิธนุาวา โรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพฯ

45 45 มารลีรุด์ สพัุตรา ผอ่งศรี โรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต์ กรุงเทพฯ

46 46 แบรน์าแด็ต  ดมศิรา  ชุน้กตญัญู ร.ร.อสัสมัชญัสมทุรปราการ กรุงเทพฯ

47 47 คณุครูพัชร ี วไิลสดุา โรงเรยีนแมพ่ระฟาตมิา กรุงเทพฯ

48 48 อนันาสจุติรา  ชนิวรรัตน์ โรงเรยีนแมพ่ระฟาตมิา กรุงเทพฯ

49 49 เทเรซาสมศร ีเวยีรชยั โรงเรยีนแมพ่ระฟาตมิา  กรุงเทพฯ

50 50 มารอีา อารยา เหลานาค า โรงเรยีนแมพ่ระฟาตมิา กรุงเทพฯ

51 51 เทเรซา ภารด ีเทศชารี โนงเรยีนพระมารดานจิจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ

52 52 เทเรซา ดารณี   ตระกลูเง็ก โรงเรยีนพระมารดานจิจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ

53 53 มารอีา สดุใจ  ดวงบตุร โรงเรยีนพระมารดานจิจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ

54 54 อกัแนส สรัุษดา วงมะแสน วดัพระมารดานจิจานุเคราะห์ กรุงเทพ

55 55 มาเดอลนิ บรรจง พรหมสมัคร โรงเรยีนพระมารดานจิจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ

56 56 มารอีากอแรต ีอ าพันธ ์ชาภริมย์ วดัพระมารดานจิจานุเคราะห์ กรุงเทพ

57 57 เซซลีอีา สภุาภรณ์ สรุยิัพ โรงเรยีนพระมารดานจิจานุเคราะห์ กรุงเทพ

58 58 เทเรซาพระกมุารเยซ ูสเุทว ี ชนวฒัน์ โรงเรยีนพระมารดานจิจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ

59 59 มารอีา นภิาพร กจิส าเร็จ โรงเรยีนพระมารดานจิจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ

60 60 นาง วลัด ีอาระยะพงษ์ วดัคอนเซ็ปชญั แหง่พระแมเ่จา้ กรุงเทพฯ

61 61 เทเรซาแหง่พระกมุารเยซ ูสมฤทัย  ศรจติติ โรงเรยีนโยนออฟอารค์ กรุงเทพฯ

62 62 อกัแนส สริรัิกษ์ เกษตรบรบิรูณ์ วดัพระแมม่หาการุณย์ กรุงเทพฯ

63 63 อนันา กญัจณัฐ องัคณาสรุศรี วดัพระแมม่หาการุณย์ กรุงเทพฯ

64 64 มารอีาสภัุตรา สมัครร่วม วดันักบญุเซนฟรังซสิเซเวยีร ์ สามเสน กรุงเทพฯ

65 65 อนันาศรัณยา พรรณศริิ โรงเรยีนเซนตฟ์รังซสีเซเวยีร ์ กรุงเทพฯ

66 66 ลซูอีา กรรณกิา อปุพงศ์ โรงเรยีนเซนตฟ์รังซสีเซเวยีร์ กรุงเทพฯ

67 67 เทเรซา สาวนิี  เกษตรบรบิรูณ์ โรงเรยีนเซนตฟ์รังซสีเซเวยีร์ กรุงเทพฯ

68 68 มาเซอร ์ปีอา-มาร ีสนุทรเพยีร คณะเซนตป์อล เดอ ชารต์ร กรุงเทพฯ

69 69 คาทารนีา นภัสวรรณ  เจรญิส าราญ โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล กรุงเทพฯ

70 70 มารอีา  ปานทพิย ์ เกษมวงศร๋าช โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง กรุงเทพฯ

71 71 เทเรซา รุง่ฤทัย  วงศจ์อม วดัมารยีส์วรรค์ กรุงเทพฯ

72 72 มารอีามักดาเลนานตินิาตร์   ศรโีชติ โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง กรุงเทพฯ

73 73 โทมัส จนิดา พลรักษ์ วทิเทคโนโลยดีอนบอสโก กรุงเทพฯ

74 74 มารอีา มลกิา  สทัุศนก์ลุ โรงเรยีนแมพ่ระประจักษ์ บางสะแก กรุงเทพฯ

75 75 เทเรซา ชนากานต ์สมรีาย วดัซางตาครูส้ กรุงเทพฯ

76 76 เทเรซา ปนัดดา ปิตนิติยน์รัินดร ์ โรงเรยีนสารสาสนเ์อกตรา กรุงเทพฯ



77 77 อนันา ศริลิกัษณ์ ลลีาวงศาโรจน์ โรงเรยีนสารสาสนเ์อกตรา กรุงเทพฯ

78 78 มารอีากอแรตต ีภาวนา  สวา่งอารมณ์ โรงเรยีนสารสาสนเ์อกตรา กรุงเทพฯ

79 79 มารอีา สายสมร อนิทรนาม โรงเรยีนสารสาสนเ์อกตรา กรุงเทพฯ

80 80 เปาโล โชคศกัดิด์า สารขตั ิ โรงเรยีนสารสาสนเ์อกตรา กรุงเทพฯ

81 81 น.มารอีา  อรอนงค ์ วทิยประไพพันธ์ โรงเรยีนสารสาสนเ์อกตรา กรุงเทพฯ

82 82 อากาทา สนัสนี มารศีรสีวสัดิ์ โรงเรยีนสารสาสนเ์อกตรา กรุงเทพฯ

83 83 มารอีา กญัญพัฒน ์นนทะนาคร โรงเรยีนสารสาสนเ์อกตรา กรุงเทพฯ

84 84 คณุครูวนัด ี วรีะศลิป์ โรงเรยีนสารสาสนเ์อกตรา กรุงเทพฯ

85 85 มารอีา วดัพระแมส่กลสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

86 86 ซสิเตอร ์มารอีามักดาเลนา นงนภัส  สวุรรณใจ โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

87 87 เทเรซาฐติมิา กลอ่มเกลี้ ้ย้ง วดันักบญุเปาโลบา้นนา กรุงเทพฯ

88 88 มารอีาจนิดา บตุรสละ โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

89 89 มารอีา สวุนันท ์จารุวงัสนัติ โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

90 90 มารอีา  ภรภัทร     สวุมิล โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

91 91 ยอหน์บปัตสิ ปัญญา  บตุรสละ โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

92 92 ฟรังซสิกา ณัฐณชิา  สรุยิกจิเจรญิ โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

93 93 เปโตร ภาวตั  กลุตงัวฒันา โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

94 94 ยอหน์บปัตสิ อภวิตัร สวุมิล โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

95 95 มารอีาเขมกิาร ์ ทารมีกุข์ โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

96 96 มารอีา วไิลลกัษณ์ ชวีเรอืงโรจน์  โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

97 97 อนันา ชนดิา อดุมสทิธพัิฒนา โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

98 98 เทเรซาณัฐพร  อมรสวา่งวงศ์ โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

99 99 มารอีารัตตยิา  วรัิตน์ โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

100 100 มารอีาสมุารถ  ทรงสตัย์ โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

101 101 มาสเตอรบ์ญุชว่ย  วรัิตน์ โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

102 102 มารอีาเขมกิาร ์ ทารมีกุข์ โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพฯ

103 103 มารอีาภรภัทร    สวุมิล โรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา กรุงเทพ

104 104 เปาโล ชาครติ เมตตาจติโต โรงเรยีนพระวสิทุธวิงส ์ กรุงเทพฯ

105 105 มารอีา สยั   ไพรวงษ์ โรงเรยีนพระวสิทุธวิงส์ กรุงเทพฯ

106 106 นางสาวชมภนุูช กิง่แกว้ โรงเรยีนพระว ิสทุธิวงส์ กรุงเทพฯ

107 107 เทเราเกยีรตมิณี  สกลุเกยีรตศิกัดิ์ โรงเรนียพระวสิทุธวิงส ์   กรุงเทพฯ

108 108 มารอีา อมุาพร  อรุณลกัษณ์ โรงเรยีนพระวสิทุธวิงส์ กรุงเทพฯ

109 109 มารอีา ราตร ีศรสีขุ โรงเรยีนพระวสิทุธวิงส์ กรุงเทพฯ

110 110 ซสิเตอร ์มารอีา วารรัีตน ์อดุมสทิธพัิฒนา โรงเรยีนพระวสิทุธวิงส์ กรุงเทพ

111 111 ซสิเตอร ์แบรน์าเด็ต มยรุา วาปีโส  โรงเรยีนพระวสิทุธวิงส์ กรุงเทพ

112 112 เทเรซาเกยีรตมิณี  สกลุเกยีรตศิกัดิ์ โรงเรยีนพระวสิทุธวิงส์ กรุงเทพฯ

113 113 เทเรซา  อญัชล ี อดุมสทิธพัิฒนา โรงเรยีนเซนตเ์ทเรซา กรุงเทพฯ

114 114 มารอีา รัตนา  บญุรักษา โรงเรยีนเซนตเ์ทเรซา กรุงเทพฯ

115 115 เทเรซา เกษมสาน แสนตา่งนา  โรงเรยีนเซนตเ์ทเรซา กรุงเทพฯ



116 116 เทเรซาวไิลลกัษณ์ เกษมวงศร์าช โรงเรยีนเซนตเ์ทเรซา กรุงเทพฯ

117 117 เทเรซา พัชร ีวจิติรวงศ์ โรงเรยีนดาราสมทุร กรุงเทพฯ

118 118 มารอีา มาล ีมัน่คง โรงเรยีนเซนตแ์อนโทนี กรุงเทพฯ

119 119 เทเรซามลวิลัย ์ เจรญิสขุ โรงเรยีนเซนตแ์อนโทนี กรุงเทพฯ

120 120 เทเรซาสนัุนทา  เตยีวเจรญิ วดั/โรงเรยีนเซนตแ์อนโทนี   กรุงเทพฯ

121 121 เทเรซา  วรรณา  บญุทว ี โรงเรยีนเซนตแ์อนโทนี กรุงเทพฯ 

122 122 มารอีา ปิยะนันท ์ตนัสวุงษ์ โรงเรยีนนักบญุยอแซฟอปุถัมภ ์หนองรี กรุงเทพฯ

123 123 อกัเนส วกิานดา ทองก าผลา วดัพระเยซเูจา้เสด็จขึน้สวรรค์ กรุงเทพฯ

124 124 ซสิเตอรเ์ทเรซา สมลกัษณ์ มธรุสสวุรรณ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

125 125 กาทารนีา วรรณวไิล กจิสวสัดิ์ วดันักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

126 126 เปโตรนลิลา ปิยะนันท ์ธรีานุวฒัน์ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

127 127 ฟรังซสิกา จนิตนา กจิแกว้ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

128 128 มารอีา สริรัิกษ์  สวสัดิพ์รปิติ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

129 129 เทเรซา อญัชลุ ีอภัยศรี โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

130 130 มารอีา วมิล  ค าชาลี โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

131 131 เทเรซา  ทัศนยี ์  ชาวปากน ้า โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

132 132 อนันาอนุร ีโพธสิทัุศน์ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

133 133 มาการตีา  สาวติร ี ตูส้ าราญ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

134 134 มารอีา  นริมล  กจิสกลุ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

135 135 มารอีานภาลยั   ไกรสมสขุ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

136 136 โรซาศริวิรรณ   กจิเตง่ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

137 137 เทเรซา ศริพิร ลอีอ้ม โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

138 138 มารธ์า  กติตมิา  กจิเจรญิ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

139 139 องัเยลา  ศริวิรรณ  จติรสวสัดิก์ลุ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

140 140 เลาเรนซอีา หลอ่ลกัษณ์ กจิประเสรฐิ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

141 141 วคิตอเรยี  วรรณา เชดิวฒุิ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

142 142 ยออนันา อารยา  กจิสมัคร โรงเรยีนนักบญุเปโตร  กรุงเทพฯ

143 143 โยเซฟา ยพุาพรรณ  หว่งทอง โรงเรยีนนักบญุเปโตร  กรุงเทพฯ

144 144 เทเรซา มยรุ ีเผา่พงษ์ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

145 145 มาการตีา กมลา สรุยิพงศป์ระไพ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

146 146 มารยี ์พกิลุแกว้  วเิกะ่ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

147 147 เทเรซา ศริพิร ลอีอ้ม โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

148 148 เทเรซา นันทวนั กจิบ ารุง โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

149 149 มารอีา เยาวภา เจาฑาฑติ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

150 150 เซบาสเตยีน อนริุทธ ์มาเทีย่ง โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพ

151 151 มารอีานริมล  กจิสกลุ โรงเรยีนนักบญุเปโตร กรุงเทพฯ

152 152 เซซลีอีา อรอนงค ์ โทบตุร โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ ์ กรุงเทพฯ

153 153 คาเบรยีล ประเสรฐิ  สริโิรจนธ์รรม โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

154 154 แบรท์า วภิา  กจิฉลอง โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์ กรุงเทพฯ



155 155 อเบโต นพินธ ์สมบรูณ์พลูเพิม่ โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

156 156 มคีาแอล กนตธ์รี ์ชว่ยศรนีวล โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

157 157 เทเรซา เมทนิ ีสพุรรณพยัคฆ ์ โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ ์ กรุงเทพฯ

158 158 คณุครูจนิตนา  ผวิเกลีย้ง โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ ์ กรุงเทพฯ

159 159 อนัโตนโีอ อภวิฒัน์  สวสัดี โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ ์ กรุงเทพฯ

160 160 เทเรซา ทวิาพร ร าพรรณ์ โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

161 161 ฟรังซสิกา อรศิรา ชาวปากน ้า โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

162 162 มาการตีา นริมล   ประเสรฐิศรี โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

163 163 เชชลีอีา  สรุนิดา บรรจงรักษา โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

164 164 เทเรซา  อาภาพร  ชาวปากน ้า โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

165 165 ยอแซฟ สมหมาย ประเสรฐิสงัข์ โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

166 166 เทเรซา สรารัตน์ โตบญุรอด โรงเรยีนเซนตแ์อนดรูว์ กรุงเทพฯ

167 167 อนันา นางดรุณี แกว้มสีี โรงเรยีนเซนตแ์อนดรูว์ กรุงเทพฯ

168 168 ยอแซฟ เรงิศกัดิ ์ เจรญิสขุ โรงเรยีนเซนตแ์อนดรูว์ กรุงเทพฯ

169 169 เทเรซาอญัชล ี  บ ารุงวงษ์ โรงเรยีนเซนตแ์อนดรูว์ กรุงเทพฯ

170 170 เอลซีาเบ็ธนารรัีตน์  ยิง่ยวด โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

171 171 มารอีา นันทพร สรีะก า โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

172 172 แบรน์าแดต๊สภุาพร อนันตชาติ โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

173 173 อนันา ประไพ วงันอ้ย โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

174 174 โจเซฟิน นันทกิานต ์แกว้เกดิ โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

175 175 มารอีา อญัชล ีใจคง โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

176 176 อากาทา โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

177 177 ลซูอีา ศริธิร  ภาพันธ์ โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

178 178 มารอีา อญัชล ีใจคง โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

179 179 เซราฟีนา วไิลวรรณ บญุฤทธิ์ โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

180 180 อนันา โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

181 181 เทเรซา วราพร  รัชตะวรรณ โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

182 182 นางสาวมัชฌมิา    เสถยีรโชค โรงเรยีนนอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

183 183 อนันา ดารณี  อนัธพันธ์ โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

184 184 มารอีา อไุร พึง่เสดาะ โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

185 185 เทเรซา วนัทนา  สขุชยั วดันักบญุยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

186 186 มารวีาสนา ธารจีติร โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ



187 187 เทเรซา สรัุตน ์ อนันตชาติ โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

188 188 มารอีา อษุณีย ์สวุรรณทัต โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

189 189 มารอีามักดาเลนาประสานศรี  วงคส์วสัดิ์ โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

190 190 เทเรซา สจุริา สงัขรัตน์ โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

191 191 อากาทา วรรณนสิา ค าไทย โรงเรยีนยอแซฟอยธุยา กรุงเทพฯ

192 192 เยโนเวฟา จันทรา  โคตรก ากบั คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

193 192 ลซูอีา  มาลยั  วงศน์รีนาท คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

194 194 เทเรซา นริมล เจยีมสริิ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

195 195 ซซูานนา  สพุศิ   กจิสงวน คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

196 196 เทเรซาอดุม ศรดีารุณศลิป์ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

197 197 ซสิเตอรอ์กัเนส วนดิามาลาวาลย์ คณะธดิาแม่พระองค์อปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

198 198 ซสิเตอรเ์ทเรซา  พรพริุณ  จันทรเ์ดน่ดวง คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ ์ กรุงเทพฯ

199 199 เชชลีอีา ซสิเตอร ์นติยา ยอแซฟ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ กรุงเทพฯ

200 200 Sant'Anna- แอนนา กราสซ ี(Anna Grassi) คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ ์ กรุงเทพฯ

201 201 น.อกัเนส กรรณาภรณ์  โสทน คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ กรุงเทพ

202 202 Sr. Elda Barattino Congregation of the Daughters of Mary Help of Christians Bangkok

203 203 ซสิเตอรเ์ทเรซา  สมุติรา  โจสรรคนุ์สนธิ ์ คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ กรุงเทพฯ 

204 204 มารอีา เจนจริา   แซต่า่ว คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ กรุงเทพฯ

205 205 มาเรยีมักดาเลนา สพัุตรา  แจม่ครีรัีตน ์ คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ กรุงเทพฯ

206 206 มารอีา อรอมุา  เดชเวยีงชยั คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ กรุงเทพฯ

207 207 มาธาร ์อรอนงค ์  เดชเวยีงชยั คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ กรุงเทพฯ 

208 208 ซสิเตอรเ์ทเรซา กลุธดิา  อมรธรีะกลุ คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ กรุงเทพฯ

209 209 ซ.เทเรซา อรสิรา  สรุปิะ คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ กรุงเทพ

210 210 ซ.อนันา พรรณี   วยุแม คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ กรุงเทพฯ

211 211 นอวสิเชชลีอีา บญุวลัย ์ อรุณเรอืง คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ กรุงเทพฯ

212 212 นอวสิเชชลีอีา ศริลิกัณ์  เตมิธนศกัดิ์ คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ กรุงเทพฯ

213 213 เอลซิาเบ็ธฯ ระววีรรณ  เขยีวไชย คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ กรุงเทพฯ

214 214 ซสิเตอรม์ารอีา วชัรา  ชยัพันธ์ คณะธดิาเมตตาธรรม แหง่นักบญุวนิเซนตเ์ดอรป์อล กรุงเทพฯ

215 215 เปาโล สมบตั ิงามวงศ์ แผนกครสิตศาสนธรรม อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

216 216 มารอีากาญจนี ทองอนิทร์ สถาบนัธดิาพระราชนิมีาเรยีผูน้ริมล กรุงเทพฯ

217 217 มารยี ์กมลรัตน ์กมลสทุธิ สถาบนัธดิาพระราชนิมีาเรยีผูน้ริมล กรุงเทพฯ



218 218 มักซมีเีลยีน ศริวิรรณ ประลองผล คณะภคนิเีซนตป์อล เดอ ชารต์ร กรุงเทพฯ

219 219 เซอรโ์คลมับา ป่าเกรยีงไกร คณะเซนตป์อล เดอะ ชารต์ร กรุงเทพฯ

220 220 เซอรเ์อดวนิา วอ่งไว คณะภคนิเีซนตป์อลเดอชารต์ร กรุงเทพฯ

221 221 เซอรม์ารเีกรส บญุทวิา   ศริกินัต์ คณะเซนต ์ปอล เดอ ชารต์ร กรุงเทพ

222 222 มารอีา มารก์ารตีา สวุฒันา บญุยนิดี ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

223 223 ซ. มารอีา เพ็ชรรัตน ์ สขุส าราญ ศนูยอ์บรมมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

224 224 ซ. อากาทา ปิยมน จ าเรญิชโลทร ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

225 225 ซ. คาธารนีา  พรทพิย ์ มลูนอ้ย ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

226 226 นางสาว เทเรซา แหง่พระกมุารเยซ ูแสงหลา้ ตระกลูววิฒันช์ยั ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

227 227 Maria Nguyen Kieu Minh Diem ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

228 228 นางสาว เฮเลนา จฬุาลกัษณ์ ไพรพนาดอน ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

229 229 นางสาว เทเรซา แหง่พระกมุารเยซ ูนฤหทัย บญุธรรม ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

230 230 นางสาว เทเรซา แหง่พระกมุารเยซ ูอารยีา กนูาพชื ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

231 231 นาย มัทธวิ ภานุพงศ ์อว้นเย็นดี ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

232 232 นาย โทมัส ภานุรุจ อว้นเย็นดี ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

233 233 นาย เปโตร ศริวิฒัน ์ แกว้บา้นดู่ ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

234 234 นางสาว ลเูซยี ขวญัสดุา อรุณศริปิรดีา ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

235 235 นาย อนัตนแหง่ปาดวั พพัิฒน ์กมลสทุธิ ศนูยอ์บรมครสิตศาสนธรรม ระดบัชาติ กรุงเทพฯ

236 236 เทเรซา ภาณุมาศ ตรมีขุ คณะภคนิพีระหฤทัยของพระเยซเูจา้แหง่กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

237 237 ซ.มารอีา บงัอร มธรุสสวุรรณ คณะภคนิพีระหฤทัยของพระเยซเูจา้แหง่กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

238 238 มากาเร็ต พจ.พชิญนาถ วรีานนท์ รพ.เซนตห์ลยุส์ กรุงเทพฯ

239 239 เปโตร อนันต ์วรศินราทร วดัพระมหาไถ่ ร่วมฤดี กรุงเทพฯ

240 240 ซสิเตอรเ์ทเรซา อรุณี  โลกวทิย์ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ ์ กรุงเทพ

241 241 Michaela Clare วดัพระกมุารเยซู กรุงเทพ

242 242 แอนดรูย ์ธนสิร ขนุออน่ ปากกลดั ฟระประแดง กรุงเทพ

243 243 มคีาแอลลา แคลร ์ วสนัุนท ์ชุม่เชือ้ วดัพระกมุารเยซู กรุงเทพ

244 244 มาการตีา้ ยาณี ภานุรักษ์ คณะภคศิรชีมุพาบาล กรุงเทพฯ

245 245 ลเิดยี มนัส วงษ์นลิ แผนกครสิตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภบิาลฯ กรุงเทพฯ

246 1 ซสิเตอร ์อกัแนส วลัภา  ธารน ้าเดชา คณะรักกางเขนแหง่ จันทบรุี จันทบรุี

247 2 ซสิเตอรอ์นันา กมลวรรณ เกตพัุนธ์ คณะรักกางเขน แหง่ จันทบรุี จันทบรุี

248 3 ซสิเตอรม์ารอีา มัยตร ีสรุะเสยีง คณะรักกางเขน แหง่ จันทบรุี จันทบรุี



249 4 ซสิเตอรม์ารอีา วมิลรัตน์ พัสดุ คณะรักกางเขน แหง่ จันทบรุี จันทบรุี

250 5 เทเรซา กาญจนี จอกทอง โรงเรยีนเซนตป์อลคอนแวนต์ จันทบรุี

251 6 อนันาอคัรภา อนิทชติ วดัแมพ่ระลกูประค าสตัหบี จันท

252 7 ยอหน์ บปัตสิตา นุพันธุ ์ทศุมาลี แผนกครสิตศาสนธรรม สงัฆมณฑลจันทบรุี จันทบรุี

253 8 อนันา อรุณประภา สขุกสี แผนกครสิตศาสนธรรม สงัฆมณฑลจันทบรุี จันทบรุี

254 9 มารอีา  โจเซฟ   ดาราวด ี สขุดารา  โรงเรยีนปรชีานุศาสน์ จันทบรุี

255 10 มารอีา ปรยิากร ฉายแกว้ แผนกครสิตศาสนธรรม สงัฆมณฑลจันทบรุี จันทบรุี

256 11 ชดิชนก นรสงิห์ แผนกครสิตศาสนธรรม สงัฆมณฑลจันทบรุี จันทบรุี

257 12 มารอีา วลรัีตน ์  เกดิวชิยั โรงเรยีนดาราสมทุร ศรรีาชา จันทบรุี

258 13 คณุราตรพีร แซส่ง แผนกค าสอน-พระคมัภรี ์สงัฆมณฑลจันทบรุี จันทบรุี

259 14 ลอเรนซ์ กติมิศกัดิ์ ตนัชยั ศนูย์สงัฆมณฑลจันทบรุี จันทบรุี

260 15 คณุพอ่เปาโล อนัเด ไชยเผอืก วดัพระครสิตประจักษ์ บา้นเลา่ นครนายก จันทบรุี

261 16 เทเรซานพวรรณ เข็มทอง โรงเรยีนดาราสมทุร  ศรรีาชา จันทบรุี

262 17 เทเรซา ปรศินา กนัภัย โรงเรยีนดาราสมทุร ศรรีาชา จันทบรุี

263 18 เทเรซา อรปรยีา เข็มมณี โรงเรยีนสตรมีารดาพทัิกษ์ จันทบรุี

264 19 อนันา ศริกิร ค าพา โรงเรยีนสตรมีารดาพทัิกษ์ จันทบรุี

265 20 อนันา วงเดอืน หัวใจ โรงเรยีนสตรมีารดาพทัิกษ์ จันทบรุี จันทบรุี

266 21 เทเรซา วลัลดา เลา้กอบกลุ วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์บางแสน จันทบรุี

267 1 คาทารนีา รัชพร โพธทิอง คณะภคนิผีูรั้บใชค้นป่วย แหง่นักบญุคามลิโล เชยีงราย

268 2 คณุพอ่เปาโล เกรยีงยศ ปิยวณัโณ ชมุชนการเรยีนรูเ้ซเวยีร,์ คณะเยสอุติ เชยีงราย

269 3 มารธ์าน ้าฝน โวย่แม ้ วดัแมพ่ระรับสาร บา้นพนาเสรี เชยีงราย

270 1 คณุพอ่สริชิยั บหุงาสวรรค์ สงัฆมณฑลเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

271 2 อกัแนสจงดวีงศจ์อมพร ศนูยป์ระสานงานแพร่ธรรมสงัฆมณฑลชม. เชยีงใหม่

272 3 ดอมนิโิก ซาวโีอ สนุทร วงศจ์อมพร ฝ่ายสงัคมมสิซงัเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

273 4 มารอีา สภุาวรรณ  โชตผิล คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ เชยีงใหม่

274 5 เทเรซา  วไิลพร  เต็มอรุณรุง้ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ เชยีงใหม่

275 6 เทเรซา มัทนา ลาเซอร์ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ เชยีงใหม่

276 7 ลเูชยี สทิธ ิชยตุพิาณชิย ์ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ เชยีงใหม่

277 8 กาตารนีา นุชนารถ ภคอานนท ์ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ เชยีงใหม่

278 9 มารอีา สทุธดิา จ าปาพยงุ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ เชยีงใหม่

279 10 มารอีา สรินิาฏ  เงนิสเุจ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ เชยีงใหม่



280 11 ซสิเตอรอ์องเชลคิ จติรลดา ฉลองกจิไพศาล คณะเซนตป์อลเดออชารต์ร เชยีงใหม่

281 12 นโิคลสั  ขรรค์ชยั ร ิทู ร.ร.มงฟอรต์วทิยาลยั  แผนกประถม เชยีงใหม่

282 13 Mary Catherine-Anurak Chaiyaphuek Good Shepherd Sister Thailand Chiang Mai

283 14 ซสิเตอรม์ารอีา สวุรรณา ชยัพรแกว้ โรงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลยั เชยีงใหม่ เชยีงใหม่

284 15 เทเรซา ดวงพลอย  มณีไพรสณฑ์ โรงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลยั เชยีงใหม่ เชยีงใหม่

285 16 ดาเนยีลลา สพัุตรา กติตธิารยังกรู โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั แผนกประถม เชยีงใหม่

286 17 เปโตร ภาคภมู ิใจส าเร็จ คณะเซนตค์าเบยีล เชยีงใหม่

287 18 เบเนดกิต ์ธรีะชยั เจรญิส าราญ คณะเซนตค์าเบรยีล เชยีงใหม่

288 19 เปโตรวรุธ  แหวนเพ็ชร คณะเซนตค์าเบรยีล เชยีงใหม่

289 20 สเตเฟน ธนภมู ิสายพรหม คณะเซนตค์าเบรยีล เชยีงใหม่

290 21 บราเดอร ์ยอหน์ อภสิทิธิ ์งามวงศ์ คณะเซนตค์าเบยีล เชยีงใหม่

291 22 เปาลาสจุนิดา  เหมอืนแท ้ คณะเซนคารเ์บรยีล เชยีงใหม่

292 23 มารอีา  ประนอม  ชุม่ศรี คณะโฟโคลาเร เชยีงใหม่

293 24 ยอแซฟ ศราวธุ สงิหใ์หญ่ คณะเซนตค์าเบรยีล เชยีงใหม่

294 1 อกัแนส ศศเิพ็ญ จติอทัุศน์ โรงเรยีนนารวีทิยา ราชบรุี

295 2 ยาโกเบ กศุล มัธยมชาติ โรงเรยีนนารวีทิยา ราชบรุี

296 3 เทเรซาแหง่พระกมุารเยซ ูณัฐชา นยิมธรรม โรงเรยีนนารวีทิยา ราชบรุี

297 4 มารอีา โดลซเีลยี ศรยวรรธน์ ปัญญาเลศิ โรงเรยีนนารวีทิยา ราชบรุี

298 5 อาคาทา รุง่ฟ้า ศรจีรรัิกษ์พร โรงเรยีนนารวีทิยา ราชบรุี

299 6 มารอีา วราภรณ์ ศรพีนมธรรม โรงเรยีนนารวีทิยา ราชบรุี

300 7  แคโรรนี จันทรเ์พ็ญโชคเหมาะ โรงเรยีนนารวีทิยา ราชบรุี

301 8 เทเรซา กฤตยิา  ระดมกจิ รร.นารวีทิยา วดันักบญุอนัตน ราชบรุี

302 9 ซสิเตอรอ์งัแนส  ทพิวรรณ  จารุวภิาค คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ ราชบรุี

303 10 ซสิเตอรอ์กัเนส รัตนา รัดมกจิ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ ราชบรุี

304 11 ซสิเตอรเ์ซซลีอีา   กลุธดิา  แกว้อดุร คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ ราชบรุี

305 12 ซสิเตอร ์อนันา  พันธท์พิย ์  คิม้แหน โรงเรยีนนารวีฒุิ ราชบรุี

306 13 อกัแนส พรพรรณ  ทองอ าไพ โรงเรยีนนารวีฒุิ ราชบรุี

307 14 เทเรซา กลัยรัตน ์กจิเตง่ วดัแมพ่ระนจิจานุเคราะหท์ุง่เขาหลวง ราชบรุี

308 15 คามลิลา นันทนา โฆษิตโรจนฤกษ์ โรงเรยีนสารสทิธิพ์ทิยาลยั ราชบรุี

309 16 มอนกีา สายรุง้  อนิทวงศ์ โรงเรยีนด าเนนิวทิยา ราชบรุี

310 17 มอนกีา สายรุง้  อนิทวงศ์ โรงเรยีนด าเนนิวทิยา ราชบรุี



311 18 มารอีา สจุติรา  กงักง๋ โรงเรยีนเทพนิทรพ์ทิยา ราชบรุี

312 19 มารอีา นติวดา  ออ่นเทศ โรงเรยีนเทพนิทรพ์ทิยา ราชบรุี

313 20 คาเบรยีล สทิธโิชค ด ารงศกัดิ์ โรงเรยีนวนัทามารอีา ราชบรุี ราชบรุี

314 21 มารอีา จารุณี เตยพรมทอง โรงเรยีนวนัทามารอีา ราชบรุี ราชบรุี

315 22 นางเปโตรนลิลา สภุาภรณ์ ชอ้ยเครอื โรงเรยีนอดุมวทิยา ราชบรุี ราชบรุี

316 23 โรซา กาญจนา วรีวงศ์ โรงเรยีนอดุมวทิยา ราชบรุี ราชบรุี

317 24 อนันาจฑุาภรณ์ ระดมกจิ วดัแมพ่ระสายประค าศกัดิส์ทิธิ์ ราชบรุี

318 25 โรซา อภริด ีสขุสวสัดิ์ วดันักบญุอนัตน ราชบรุี

319 26 มารอีา กฤตยิา  อตุสาหะ ฝ่ายบคุคลาภบิาล สงัฆมณฑลราชบรุี ราชบรุี

320 27 บาทหลวงอนัตน วรีะเทพ วาทนเสรี ศนูยค์รสิตศาสนธรรม สงัฆมณฑลราชบรุี ราชบรุี

321 28 เทเรซา ศริลิกัษณ์ เบญจภมุรนิ ศนูยค์รสิตศาสนธรรม สงัฆมณฑลราชบรุี ราชบรุี

322 29 ยอหน์บอสโก ภวูดล กลิน่สวสัดิ์ ศนูยค์รสิตศาสนธรรม สงัฆมณฑลราชบรุี ราชบรุี

323 30 มารอีา ณัฐกานต ์ศรพีกุ ศนูยค์รสิตศาสนธรรม สงัฆมณฑลราชบรุี ราชบรุี

324 31 มารอีา โดเมนกิา บรุน บารบ์นัตนิี สพุรรณกิาร ์จงุใจ ศนูยค์รสิตศาสนธรรม สงัฆมณฑลราชบรุี ราชบรุี

325 32 มารก์ารตีา อนัธกิา เบญจกลุ ศนูยค์รสิตศาสนธรรม สงัฆมณฑลราชบรุี ราชบรุี

326 33 เปาโล วศิรุต ปัญจลาภสกลุ โรงเรยีนธรีศาสตร์ ราชบรุี

327 34 อนันา นรัิตนดา   ตนัตระกลู โรงเรยีนธรีศาสตร์ ราชบรุี

328 35 อนัตน ศกัดิช์ยั  สวา่งงาม โรงเรยีนธรีศาสตร์ ราชบรุี

329 36 มารอีาสรุพีร อนิทรธนี โรงเรยีนธรีศาสตร ์ ราชบรุี

330 37 กาทารนีาสรุรัีตน ์จนีเอยี โรงเรยีนธรีศาสตร ์ ราชบรุี

331 38 เทเรซาสมุาส ทรัพยเ์ย็น โรงเรยีนธรีศาตร์ ราชบรุี

332 39 เทเรซาจฑุาวรรณ    เพิม่สาย โรงเรยีนธรีศาสตร์ ราชบรุี

333 40 กาธารนีาวราภรณ์  ธงชยัอรยิกลุ วดัอคัรเทวดามคีาแอล ราชบรุี

334 41 อากาทา เซซลีอีา กรนุช เจรญิผล โรงเรยีนนารวีฒุิ ราชบรุี

335 42 กาอารนีาวราภรณ์ ธงชยัอรยิกลุ วดัอคัรเทวดามคีาแอล  ราชบรุี

336 43 มารอีา พนดิา กจิเจรญิ วดัแมพ่ระเป็นทีพ่ ึง่ ทา่หวา้ ราชบรุี

337 44 เรยนีา  สภุาภรณ์  ณอภวินัทา โรงเรยีนนารวีทิยา ราชบรุี

338 45 โทมัส  สมาบตั ิ เสง็เจรญิ โรงเรยีนดรุณาราชบรุี ราชบรุี

339 1 เชชลีอีา นภิา ผดงุผล วดัแมฟ่าตมิา และ โรงเรยีนอรุณวทิยา สรุาษฎรธ์านี

340 2 มารอีา กอแรตต ีสฤุทัย ฉัตรบรรยงค์ วดัแมพ่ระฟาตมิา บา้นแสงอรุณ สรุาษฎรธ์านี

341 3 ซสิเตอรเ์ทเรซาอษุณีย ์เหมบตุร คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ สรุาษฎรธ์านี



342 4 ซสิเตอรอ์กัแนส นลิบุล  ทวิากร คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ สรุาษฎรธ์านี

343 5 ซสิเตอรเ์ทเรซาประยงคศ์ร ี แยม้สนุทร คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ สรุาษฎรธ์านี

344 6 ซสิเตอรม์ารอีา มะลวิลัย ์ตนัสงิห์ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ สรุาษฏรธ์านี

345 7 ซสิเตอรอ์นัเจลา ทองอยู ่กจิสกลุ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ ์ สรุาษฎรธ์านี

346 8 ซสิเตอรค์ทัรนิ  ศรวีไิลวรรณ  คิม้แหน คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ สรุาษฎรธ์านี

347 9 ซสิเตอร ์มารอีา พรพมิล    ออ่นไถล คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ สรุาษฎรธ์านี

348 10 เทเรซา จันทรเ์พ็ญ กิง่แกว้เพชร คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ สรุาษฎรธ์านี

349 11 มารก์ารตีา นติยาภณ์ เสง็เจรญิ โรงเรยีนธดิานุเคราะห์ สรุาษฎรธ์านี

350 12 ซสิเตอรเ์ทเรซา วนัเพ็ญ จุย้เย็น โรงเรยีนธดิานุเคราะห์ สรุาษฎรธ์านี

351 13 ซสิเตอร ์เทเรซา นุจรนิทร ์ บดุดา โรงเรยีนธดิานุเคราะห์ สรุาษฎรธ์านี

352 14 ซสิเตอร ์อนันา มกุดา ศริวิรศลิป์ โรงเรยีนธดิานุเคราะห ์  สรุาษฎรธ์านี

353 15 Sr.Ana Rosa Sivori โรงเรยีนธดิานุเคราะห ์ สรุาษฎรธ์านี

354 16 นางสาวศรสีดุา สทุธรัิตนากร โรงเรยีนธดิานุเคราะห์ สรุาษฎรธ์านี

355 17 เทเรซาชลธชิา แซโ่ลว้ โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สรุาษฎรธ์านี

356 18 มารอีา ฉัตฑรกิา อภชินังกรู โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สรุาษฎรธ์านี

357 19 เทเรซา ชญาภรณ์ ยนปลดัยศ โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สรุาษฎรธ์านี

358 20 มารอีา สรุศิา เทยีนแกว้ โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ สรุาษฎรธ์านี

359 21 โรซา ดารกิา มากนาดอน โรงเรยีนธดิาแมพ่ระ  สรุาษฎรธ์านี

360 22 ราฟาแอล กฤช แสงไกร โรงเรยีนเทพมติรศกึษา  สรุาษฎรธ์านี

361 23 มารธ์า พรธนา ไชยหนัก โรงเรยีนดาราสมทุรภเูก็ต สรุาษฎรธ์านี

362 24 มารธ์า พรธนา ไชยหนัก โรงเรยีนดาราสมทุรภเูก็ต สรุาษฏรธ์านี

363 25 อนันา วรรณา สงัขรัตน์ โรงเรยีนดาราสมทุรภเูก็ต สรุาษฎรธ์านี

364 26 มารอีา จรรยพร แซล่ิม้ โรงเรยีนเจรญิศรศีกึษา สรุาษฎรธ์านี

365 27 มารอีา จารุวรรณ คงทอง โรงเรยีนอรุณวทิยา สรุาษฎรธ์านี

366 28 อนันา  วรินิทรย์า  อนิทรแ์ยม้ โรงเรยีนหัวหนิวทิยาลยั   สรุาษฎรธ์านี

367 29 บราเดอร ์อนัดรูว ์สรุชยั รัตนยอ่มงามดี คณะซาเลเซยีน สรุาษฎรธ์านี

368 30 มารอีาจารุวรรณ คงทอง โรงเรยีนดาราสมทุรภเูก็ต สรุาษฎรธ์านี

369 31 มาการติา อนิธริา ปานมศีรี โรงเรยีนดาราสมทุร สรุาษฎรธ์านี

370 32 มารอีากอเร็ตต ีกาญจน์ แสงไกร ศนูยง์านอภบิาลสงัฆมณฑลสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี

371 33 เทเรซาแหว่พระกมุารเยซ ูชอ่ฟ้า ชยัพชิญากลุ โรงเรยีนถนอมศรศีกึษา สรุาษฎรธ์านี

372 34 เทเรซาแหง่พระกมุารเยซสูวุรรณี หอมฟุ้ง โรงเรยีนถนอมศรศีกึษา สรุาษฎรธ์านี



373 35 ยาชนิทา ยาทนิทา  พึง่พรพระ โรงเรยีนถนอมศรศีกึษา สรุาษฎรธ์านี

374 36 เทเรซามนีา อดลุยเ์กษม โรงเรยีนถนอมศรศีกึษา สรุาษฎรธ์านี

375 37 โรซา นุจรนิทร ์จติตอ์ทัุศ โรงเรยีนนริมลชมุพร สรุาษฎรธ์านี

376 38 นางสาวมารอีา คนงึนจิ  พมิทอง โรงเรยีนนริมลชมุพร สรุาษฎรธ์านี

377 39 องัเยลา สโรศณีิย ์เบรัตนกลุ โรงเรยีนนริมลชมุพร สรุาษฎรธ์านี

378 40 อารม์ารยี ์ชลธชิา สงา่วงษ์ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟเกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี

379 41 มารอีาสพัุตรา มลุสทุธิ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟเกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี

380 42 มารอีาวลัธนี จันทรส์ขุ โรงเรยีเซนตโ์ยเซฟเกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี

381 43 องัเยลา มนฤทัย ผลาเลศิ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟเกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านั

382 44 มารอีา กลุธดิา สงา่วงษ์ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟเกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี

383 45 เทเรซาสภุา จันทรส์ขุ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟเกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี

384 46 มารอีา อจัจมิา สขุอบุล อาสนวหิารอคัรเทวดาราฟาเอล สรุาษฎรธ์านี

385 47 เทเรซา ธดิาเพ็ญ  จรัสศรี คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ สรุาษฎรธ์านี

386 48 ซสิเตอร ์อกัเนส นรา นยิมไทย คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ สรุาษฎรธ์านี

387 49 ซสิเตอรเ์ทเรซาประยงคศ์ร ี แยม้สนุทร โรงเรยีนเจรญิศรศีกึษา / คณะภคนิผีูรั้บใชด้วงหทัยนริมลของพระแมม่ารยี์ สรุาษฎรธ์านี

388 50 มารอีา ทวิาพร  ปัน้ทอง วดัแมพ่ระองค์อปุถัมภ์  พนม สรุาษฎรธ์านี

389 51 มารอีาจารุวรรณ คงทอง โรงเรยีนดาราสมทุรภเูก็ต สรุาษฎรธ์านี

390 52 โรซา ดารกิา มากราดอน โรงเรยีนธดิาแมพ่ระสรุาษฎรธ์านี สรุาษฎรธ์านี

391 1 ลซูอีา ร าพัน ปณุขนัธุ์ โรงเรยีนรุง่อรุณวทิยา นครราชสมีา

392 2 มารธ์า  ปัทมา  ปรุาสะเก โรงเรยีนรุง่อรุณวทิยา นครราชสมีา

393 3 มารอีา  ธดิา  ชุม่ศรี โรงเรยีนรุง่อรุณวทิยา นครราชสมีา

394 4 นาย ยอแซฟ แสงสรุ ีวรีะโห โรงเรยีนรุง่อรุณวทิยา นครราชสมีา

395 5 มัทธวิ ธรีพันธ ์ปณุขนัธุ์ วดัแมพ่ระปฏสินธนิริมล ปากชอ่ง นครราชสมีา

396 6 อนันา สดุาบณุกร จ าพันดงุ วดัแมพ่ระปฏสินธนิริมลปากชอ่ง นครราชสมีา

397 7 เปียรนีา เบญจพร ตัง้สขุเกษมสนัติ์ อาสนวหิารแมพ่ระประจักษ์ทีเ่มอืงลรูด์นครราชสมีา นครราชสมีา

398 8 แบรน์าแดต๊ชบาทพิย์ วฒันาประสทิธิ์ อาสนวหิารแมพ่ระประจักษ์ที่เมอืงลูรด์นครราชสมีา นครราชสมีา

399 9 โรซาร ีกาญจนา  นพแกว้ อาสนวหิารแมพ่ระประจักษ์ทีเ่มอืงลรูด์นครราชสมีา นครราชสมีา

400 10 เปโตร อาสนวหิารแมพ่ระประจักษ์ทีเ่มอืงลรูด์นครราชสมีา นครราชสมีา

401 11 มารอีา ชาดา กรรณกิาร์ อาสนวหิารแมพ่ระประจักษ์ทีล่รูด์ นครราชสมีา นครราชสมีา

402 12 เทเรซาสมาพร วาปีกงั โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ บรุรัีมย์ นครราชสมีา

403 13 ธชิากร ลาดนอก วดันักบญุยอแซฟหนองไมง้าม นครราชสมีา



404 14 มารอีาเฉลมิศร ี วาปีกงั โรงเรยีนเทเรซาอปุถัมภ์ นครราชสมีา

405 15 มารอีา วราภรณ์ วาปีทะ โรงเรยีนเทเรซาอปุถัมภ์ นครราชสมีา

406 16 ลซูอีา พชรมน  ลบัสงูเนนิ วดันักบญุเทเรซา โนนแกว้ นครราชสมีา

407 17 เทเรซา อชัฎา  โชคลาภ โรงเรยีนเทเรซาอปุถัมภ์ นครราชสมีา

408 18 มารอีาโสภา  สหีอมกลิน่ โรงเรยีนเทเรซาอปุถัมภ์ นครราชสมีา

409 19 ยอแซฟ ประสทิธิ ์ ลาจันทกึ โรงเรยีนเทเรซาอปุถัมภ์ นครราชสมีา

410 20 เทเรซามนัสชนก ประทมุมา โรงเรยีนเทเรซาอปุถัมภ์ นครราชสมีา

411 21 อนันา ปญุญสิา สรุยิัพ วดันักบญุเทเรซา นครราชสมีา

412 22 มารอีา อารรัีตน ์ ทพิยส์นทิ วดันักบญุเทเรซาบา้นโนนแกว้ โรงเรยีนเทเรซาอปุถัมภ์ นครราชสมีา

413 23 เทเรซาสพัุตรา  ปยุสวุรรณ์ โรงเรยีนเทเรซาอปุถัมภ์ นครราชสมีา

414 24 ยอแซฟ กอบกจิ ดกชาฝ้าย โรงเรยีนเทเรซาอปุถัมภ์ นครราชสมีา

415 25 มารอีา วภิา  วาปีโส แมพ่ระคนกลางแจกจา่ยพระหรรษทาน นครราชสมีา

416 26 อนันา จริาภรณ์ พณิทะปะกงั วดัแมพ่ระคนกลางแจกจา่ยพระหรรษทาน นครราชสมีา

417 27 มารอีา  เพ็ญพักตร ์ วาปีกงั โรงเรยีนมารดาวนารักษ์ นครราชสมีา

418 28 ทโิมธ ีเรยีว ค ามะนาง โรงเรยีนมารยีแ์กง้ครอ้ นครราชสมีา

419 29 เทเรซา พนิใจ ค าแพง โรงเรยีนมารยีอ์ปุถัมภช์ยัภมู ิ นครราชสมีา

420 30 มารอีาพชิญญ์าภัทร สขุทะเล โรงเรยีนมารยีอ์ปุถัมภช์ยัภมู ิ นครราชสมีา

421 31 เทเรซานางมาลนิี   พะชะนะ วดันักบญุยอแซฟบา้นโนนงิว้ นครราชสมีา

422 32 มาระโก ปวรวทิย ์ไชยรักษ์ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟศกึษา นครราชสมีา

423 33 มารอีากญัญา  วาปีกงั โรงเรยีนมารพีทัิกษ์ นครราชสมีา

424 34 มารอีา ไพรนิทร ์ วาปีกงั โรงเรยีนมารพีทัิกษ์ นครราชสมีา

425 35 เทเรซา ภาวณีิ ศรทีน โรงเรยีนมารพีทัิกษ์ นครราชสมีา

426 36 โรซารุง่ทพิย ์ศรสีรุะ โรงเรยีนมารยีว์ทิยา นครราชสมีา

427 37 เทเรซาสมฤทธิว์งศส์งา่ โรงเรยีนมารยีว์ทิยา นครราชสมีา

428 38 มาทลิดา ปานทพิย ์ เฟ่ืองสงูเนนิ โรงเรยีนมารยีว์ทิยา  นครราชสมีา

429 39 แคธรนี สภุธดิา วาปีเน โรงเรยีนมารยีว์ทิยา  นครราชสมีา

430 40 ลชูอีา อ าภา วงศใ์นกวด โรงเรยีนมารยีว์ทิยา  นครราชสมีา

431 41 อนันา อไุร   อาษาสขุ โรงเรยีนมารยีว์ทิยา  นครราชสมีา

432 42 มารธ์า สพัุฒตรา วาปีเน โรงเรยีนมารยีว์ทิยา  นครราชสมีา

433 43 มารอีา จามร ี พงษ์ไพร โรงเรยีนมารยีว์ทิยา  นครราชสมีา

434 44 เซราฟีนา พัชรภีรณ์  พานชิ โรงเรยีนมารยีว์ทิยา  นครราชสมีา



435 45 คาทารนีา กรรณกิาร ์โกจนิอก โรงเรยีนมารยีว์ทิยา  นครราชสมีา

436 46 โรสแมรนีงคราญ ประทมุตรี โรงเรยีนมารยีว์ทิยา นครราชสมีา

437 47 เทเรซา ณชิาภัทร วจิติรไพฑรูย์ วดัมารยีส์มภพในโรงพยาบาลเซนตเ์มรี่ นครราชสมีา

438 48 มารอีา สนุศิา แป้นสกลุ วดัแมพ่ระฟาตมิา นครราชสมีา นครราชสมีา

439 49 มารอีา มักดาเลนา ยพุาภรณ์ แป้นสกลุ วดัแมพ่ระฟาตมิานครราชสมีา นครราชสมีา

440 50 นางสาวนฤมล  บ ารุงการ โรงเรยีนมารยีรั์กษ์ นครราชสมีา

441 51 มาธา สธุติา สหีาดี โรงเรยีนมารยีรั์กษ์ นครราชสมีา

442 52 มารอีา มลวิรรณ์ ลาดจันทกึ โรงเรยีนมารยีรั์กษ์ นครราชสมีา

443 53 มอนกิา ศริลิกัษณ์ กลุสวุรรณ โรงเรยีนมารยีรั์กษ์ นครราชสมีา

444 54 เปโตร  รเมศ ประไพพงศก์าร วดัพระเยชเูจา้เสด็จขึน้สวรรค์ นครราชสมีา

445 55 หลยุสส์พัพัญญู  ประทมุปี วดันักบญุเทเรซาโนนแกว้ นครราชสมีา

446 56 เซอรแ์ทแรส  บญุรักษ์  หมัน้ทรัพย์ คณะเซนตป์อล เดอ ชารต์ร นครราชสมีา

447 57 เซอรฟ์ลอรา  ลอืเดชกงัวารไกร คณะเซนตป์อล เดอ ชารต์ร นครราชสมีา

448 58 เซอรค์าทารนีา  วาปีท า คณะเซนตป์อล เดอ ชารต์ร นครราชสมีา

449 59 เซอรม์าเรยีอานา  วอ่งไว คณะเซนตป์อล เดอ ชารต์ร นครราชสมีา

450 60 เซอรเ์ซนตล์คุ  ศรอี านวยโชค คณะเซนตป์อล เดอ ชารต์ร นครราชสมีา

451 61 Fr.Giovanni Contarin คามลิเลยีน  โคราช นครราชสมีา

452 62 ดาเนยีล อาสนวหิารแมพ่ระประจักทีเ่มอืงลรูด์ นครราชสมีา

453 63 เทเรซา สมาพร  วาปีกงั โรงเรยีนมารยีอ์นุสรณ์ นครราชสมีา

454 64 มารอีา มนตร ีบรูพาชยานนท์ วดัปากชอ่ง นครราชสมีา

455 65 เทเรซา บวัไข วรีะโห ศนูยค์ าสอนสงัฆมณฑลนครราชสมีา นครราชสมีา

456 66 คณุพอ่เปรมปร ีวาปีโส ผูอ้ านวยการศนูยค์ าสอนสงัฆมณฑลนครราชสมีา นครราชสมีา

457 1 อนัตนอทิธฤิทธิ ์วอ่งไว ศนูยค์รสิตศาสนาธรรมอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง ทา่แร ่หนองแสง

458 2 คณุพอ่เปาโล วรเมธ มาหนู ศนูยค์รสิตศาสนาธรรมอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง ทา่แร-่หนองแสง

459 3 อนันาสภุาพร  ค าปิตะ ศนูยค์รสิตศาสนาธรรมอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง ทา่แร-่หนองแสง

460 4 มารอีา สนัุนท ์ เทพกรรณ์ แผนกครสิตศาสนธรรม  อคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง ทา่แร-่หนองแสง

461 5 มารก์ารตีา ทองแยม้ โพธมิล วดัพระครสิตราชานาจาร ทา่แร-่หนองแสง

462 6 ยเูลยีนนา เพ็ญน ีสวุรรณบผุา สกัการสถานพระมารดาแหง่มรณสกัข ีสองคอน ทา่แร-่หนองแสง

463 7 เทเรซา สกุลัยา  วอ่งไว ศนูยค์รสิตศาสนธรรมเซนตป์อล สองคอน ทา่แร-่หนองแสง

464 8 เซอร ์ เจน  วอ่งไว คณะภคนิเีซนตป์อล  เดอ  ชารต์ร ทา่แร-่หนองแสง

465 9 เซอรเ์บดา มารยี ์สายเสมา คณะภคณีิเซนตป์อล เดอ ชารต์ร ทา่เเร-่หนองเเสง



466 10 กาทารนีาจันทรเ์พ็ญ   บษุบา คณะภคนิรัีกกางเขนแหง่ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง

467 11 เทเรซา ปัญญาพร แสงสวุรรณ์ ศนูย์ค าสอนอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง ทา่แร-่หนองแสง

468 12 มารอีา อรัญญา น าสยุ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง

469 13 มารอีา  นางจรีะพร  สลางสงิห์ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ  ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง

470 14 มารอีา อรัญญา น าสยุ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง

471 15 เทเรซาปราณี แสนเมอืง วดัอคัรเทวดามคีาแอลทา่แร่ ทา่แร่หนองแสง

472 16 เปโตร พงษ์พพัิฒน์   น าสยุ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ  ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง

473 17 โรซา สภุาพร พะนะลม โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง

474 18 ลชูอีาเกษราภรณ์ อนิธเิสน โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง 

475 19 มารอีา  อจัจนา  ผลจันทร์ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ  ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง 

476 20 เทเรซา สกุญัญา  กฎแกว้ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง

477 21 กาทารนีาศวิาพร  ทองอนัตงั โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง

478 22 โทมัสคงศกัดิ ์  ทองอนัตงั โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ  ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง

479 23 เทเรซา ศริรัิตน ์  ศรคีรชมุ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง

480 24 มารอีาวไิรรักษ์  ทองลงั โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง

481 25 มารอีา มักดาเลนา ศรินิทพิย ์ เสมอพทัิกษ์ มสิซงัโรมันคาทอลกิทา่แร่ -หนองแสง ทา่แร-่หนองแสง

482 26 อนันา พัชรนิทร ์ชมุปลา โรงเรยีนเซนตย์อแซฟนครพนม ทา่แร-่หนองแสง

483 27 ลชูอีา  ศริดา  บรรจงศลิป์ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล ทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง 

484 28 ซสิเตอร ์สจุติตรา วอ่งไว อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอลทา่แร่ ทา่แร-่หนองแสง

485 29 ยอแฟซ ธนีาภัทร นภาพทิยาเลศิ คณะภราดานอ้ยกาปชูนิ ทา่แร-่หนองแสง

486 30 ซสิเตอรว์ไิล สภุารส วดัเเมพ่ระถวายพระกมุารในพระวหิาร บา้นจันทรเ์พ็ญ ทา่แร-่หนองแสง 

487 31 มารอีา วนัมานพ ปีพมิพ์ วดัแมพ่ระถวายพระกมุารในพระวหิาร บา้นจันทรเ์พ็ญ ทา่แร-่หนองแสง

488 32 มารอีาถนัดศร ี ปเูพ วกัแมพ่ระถวายพระกมุารในพระวหิาร บา้นจันทรเ์พ็ญ ทา่แร-่หนองแสง

489 33 มารอีาบญุสอน  ฮวดคนัทะ วดัเเมพ่ระถวายพระกมุารในพระวหิาร บา้นจันทรเ์พ็ญ ทา่แร-่หนองแสง

490 34 ยออนันา อทุศิ พรมงอย วดัเเมพ่ระถวายพระกมุารในพระวหิาร บา้นจันทรเ์พ็ญ ทา่แร-่หนองแสง

491 35 อกัแนสสมปอง หงษ์จันทร์ วดัเเมพ่ระถวายพระกมุารในพระวหิาร  บา้นจันทรเ์พ็ญ ทา่แร-่หนองแสง

492 36 หลยุส์รุง่ฤดี จันทรังษี โรงเรยีนมารยีพ์ทัิกษ์พังโคน ทา่แร-่หนองแสง

493 37 ลดัดาวลัย ์เทพกรรณ์ วดันักบญุยอแซฟ ค าเกิม้ ทา่แร-่หนองแสง

494 38 มารอีาธติภิรณ์ วงษ์มแีกว้ โรงเรยีนมารยีพ์ทัิกษ์ พังโคน ทา่แร-่หนองแสง

495 39 อกัแนส อไุรย ์ ฝ่ายวงค์ วดันักบญุยอแซฟ ค าเกิม้ ทา่แร-่หนองแสง

496 1 เซอรม์าร-ีเอมเม  รัตนา  โพธทิอง คณะภคนิเีซนตป์อล  เดอ ชารต์ร สงัฆมณฑลอดุรธานี



497 2 ซสิเตอร ์ยพุด ีจารุวภิาค โรงเรยีนเซนตเ์มรี ่คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ อดุรธานี

498 3 มารอีา ธริาวดี วงคโ์อษฐ โรงเรยีนเซนตเ์มรี่  อดุรธานี

499 4 ซสิเตอรบ์านเย็น ดวงมาลา โรงเรยีนเซนตเ์มรี ่คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ ์ อดุรธานี

500 5 มารอีา มักดาเลนา ณัฐตญิา เพือ่นใบลี โรงเรยีนเซนตเ์มรี่ อดุรธานี

501 6 มารอีา อมรนิทร ์ ฤทัยคงถาวร โรงเรยีนเซนตเ์มรี่ อดุรธานี

502 7 มารอีา ผกามาศ  มาสอน วดันักบญุยอหน์บปัตสิต์ อดุรธานี

503 8 ซสิเตอรเ์ทเรซา จนิตนา  อิม่รุง่เรือ่ง คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ อดุรธานี

504 9 ซสิเตอร์วรรณี ฉัตรสภุางค์ โรงเรยีนวสิทุธวิงศ์  คณะธดิาแม่พระองค์อปุภัมภ ์ อดรธานี

505 10 ซสิเตอรอ์ากาทา พรรณี จารุวภิาค คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ อดุรธานี

506 11 อกัแนส โยธกิา บญุธาตุ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ อดุรธานี

507 12 ซสิเตอร ์มารอีา สริกิานต ์ ศรเีผลา คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ อดุรธานี

508 13 คาเทรนีา สรุนาร ี วเิจยีร คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ อดุรธานี

509 14 คณุมัลลกิา ดา้นซอม คณะธดิาแม่พระองค์อปุถัมภ์ อดุรธานี

510 15 ซสิเตอรเ์ทเรซาอษุณีษ์  ธรีะพัชรรังษี คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ อดุรธานี

511 16 ซสิเตอรม์ารอีา กอเร็ตต ี ดารณีิ  หมัน้ทรัพย์ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ อดุรธานี

512 17 ซสิเตอรม์ารเ์กรติา ศรอีทัุย โสทน โรงเรยีนเซนตเ์มรี ่ คณะธดิาแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ์ อดุรธานี

513 18 เปโตร เรอืงชยั  วรรณธัญญารัตน์ ศนูยค์รสิตศาสนธรรมสงัฆมณฑลอดุรธานี อดุรธานี

514 19 เทเรซา่ สนุสิา  ทองจันทร์ โรงเรยีนมหาไถศ่กึษาเมอืงพล อดุรธานี

515 20 ซสิเตอร ์แมรี ่เวอรจ์เินยี สนัุนทา หรัิญญการ คณะภคนิศีรชีมุพาบาล อดุรธานี

516 21 มารอีา ธริาวดี วงคโ์อษฐ โรงเรยีนเซนตเ์มรี่ อดุรธานี

517 1 เซอรอ์าเมล ีกมล หรกิลุรักษ์ คณะภคนิเีซนตป์อล เดอ ชารต์ร นครสวรรค์

518 2 เซอรอ์งัเชลกีา ตนนาซ า คณะภคนิเีซนตป์อล เดอ ชารต์ร นครสวรรค์

519 3 เซอรอ์าลนีา  อาลนี  ฤทัยหวนพนา คณะเซนตป์อล เดอ ชารต์ร นครสวรรค์

520 4 อนันา ลดัดา กล า่ชยั โรงเรยีนลาซาลโชตริวนีครสวรรค์ นครสวรรค์

521 5 เอมมานูเอล รณชยั   ดา่นศรกีลุ โรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต ์ล านารายณ์ นครสวรรค์

522 6 เทเรซา สาธติา ทมุเมอืงปะก วดัเซนตน์โิกลาส พษิณุโลก นครสวรรค์

523 7 คณุพอ่ยอหน์บปัตสิ ไพโรจน์ เกตรัุตน์ พระสงฆ ์วดันักบญุมาระโก ก าแพงเพชร นครสวรรค์

524 8 อกัแนส ล าเพ็ญ   ดอกไม ้ โรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟศรเีพชรบรูณ์ นครสวรรค์

525 1 ซสิเตอรส์วุรรณี พันธว์ไิล อารามรักกางเขนแหง่อบุลราชธานี  อบุลราชธานี

526 2 ซสิเตอรม์ารยีเ์ซเวยีร ์ทพิากร บญุประสม คณะรักกางเขนแหง่อบุลราชธานี อบุลราชธานี

527 3 เอลซีาเบ็ธ พชิาณกิา บรรจง คณะรักกางเขนแหง่อบุลราชธานี อบุลราชธานี



528 4 มารอีา กมลรัตน์ ทองเฟ้ือง คณะรักกางเขนแหง่อบุลราชธานี อบุลราชธานี

529 5 อนันา สภุานันท ์จ าปารัตน ์ คณะรักกางเขนแหง่อบุลราชธานี อบุลราชธานี

530 6 มารอีา ประกายดาว งามวงศ์ คณะรักกางเขนแหง่อบุลราชธานี อบุลราชธานี

531 7 อนันา รนิลณี ศริบิรูณ์ คณะรักกางเขนแหง่อบุลราชธานี อบุลราชธานี

532 8 มอนกิา ภคพร อาษากลาง คณะรักกางเขนแหง่อบุลราชธานี อบุลราชธานี

533 9 มารอีา อมรนิทรา สงัวรจติ คณะรักกางเขนแหง่อบุลราชธานี อบุลราชธานี

534 10 เปโตรประสทิธิ ์ จันทะโมคา เจา้หนา้ทีศ่นูยค์ าสอน อบุลราชธานี

535 11 เทเรซา นลนิี  พมิพกณัต์ อาสนวหิารแมพ่ระนริมลอบุลราชธานี อบุลราชธานี


