
 
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล สังกัด 
1 นางมารีอาอันนา ณัฏฐากร  เกษพรหม         วัดอัครเทวดามีคาแอล  จ.ลพบุร ี
2 นางลูซีอา วัลลา  ผังลักษณ์                            โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา  จ.ชลบุร ี
3 ซิสเตอร์มารีอา กอแรตตี พิไลวรรณ  กิจสวัสดิ์    

(ได้รับรำงวัลผลกำรเรียนดีเด่นอนัดับที่ 1)   
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน 

4 นางสาวมารีอามาร์การีตา สุวัฒนา  บุญยินดี     โรงเรียนอัสสัมชัญพณิชยการ  กรุงเทพฯ 
5 นายนิโคลัส สมพงษ์  วาปีกัง        สังฆมณฑลนครราชสีมา 
6 ซิสเตอร์อากาทา ทวีลักษณ์  วรรณศรีรัตน์        คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน 
7 นางสาวมารีอา ศิริวรรณ  ตนประเสริฐ                 โรงเรียนนารีวิทยา  จ.ราชบุรี 
8 นางสาวอันนา สายธาร  สินเจริญ                  โรงเรียนบอสโกพิทักษ์  จ.นครปฐม 
9 นางสาวเทเรซา กุลรวี  น ้าสมบูรณ์                คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร ์
10 ซิสเตอร์อันนา อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า      

(ได้รับรำงวัลผลกำรเรียนดีเด่นอนัดับที่ 2)   
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

11 นางสาวคลารา วนิดา  ทวีชัยไพศาล       โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด 
12 นางมารีอา รัชฎา  เย็นเพชร       โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์  หนองร ี
13 นางสาวเทเรซา รัตติพร  ธรรมนิตย์   

(ได้รับรำงวัลผลกำรเรียนดีเด่นอนัดับที่ 2)             
โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์  หนองร ี

14 ซิสเตอร์มารีย์มักดาเลนา ขันทะล ี สียะมงคุน     คณะรักกางเขนแห่งเชียงหวาง  สปป.ลาว 
15 นายเปโตร ปรีชา  ศรีพรปิยรัศม ี วัดนักบุญเปาโลกลับใจ  แม่สะเรียง 
16 ซิสเตอร์เทเรซา เพชรสมัย  ไชยะวงสาหะ        คณะรักกางเขนแห่งเชียงหวาง  สปป.ลาว 
17 ซิสเตอร์มารีอา สุวรรณา  ชัยพรแก้ว    

(ได้รับรำงวัลผลกำรเรียนดีเด่นอนัดับที่ 2)   
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน 

18 นางสาวอัญจลา ยุพาพร  ฮวดศิริ         วัดเซนต์แอนโทนี  จ.ฉะเชิงเทรา 
19 นางสาวเทเรซา รพีพร  ระดมกิจ     ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี 
20 นางสาวมารีอา ลูร์ด เรตินา  พรสินโลก คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน 
21 นางสาวมารีอา  วันสาม  พันตาราสะหมี          สังฆมณฑลเวียงจันทน์  สปป.ลาว 
22 ว่าที่ร้อยตร(ีหญงิ) จุฬาลักษณ์  สิงห์สา   

(ได้รับรำงวัลผลกำรเรียนดีเด่นอนัดับที่ 2)   
โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง 

23 นางสาวเทเรซา วราภรณ์  บุญทองมาก   
 (ได้รับรำงวลัผลกำรเรียนดีเด่นอนัดับที่ 1)   

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห ์

24 นางสาวมารีอา นันทิชา  โยพา      คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 
25 นางสาวแบร์นาแด๊ต อุบล  ประลองผล  มูลนิธิบ้านมารีนา  จ.เชียงใหม ่
26 นางสาวเซซีลีอา จิรัฐิติ  โสควาทู        คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 
27 นางสาวลูซีอา สุธินันท์  ตระกูลวิวัฒน์ชัย      โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 
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28 นางสาวมารีอากอแรตตี อรัญญา  บัวหลวง ส้านักมิสซังเชียงใหม ่
29 นายมีคาแอล พูลภัทร  เกียรติยาพร   วัดนักบุญเปโตร  แม่ลาน้อย 
30 นางสาวแบร์นาแด๊ต วีณา  เฉลิมธุวานนท์        คณะรักกางเขน แห่งจันทบุร ี
31 นางสาวเทเรซา ชลลดา  ธูปประโคม     คณะฟรังซิสกันอุบลฯ 
32 นางสาวเอลีซาเบ็ธ พิกุล  ช่อดะ      วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ นสวรรค ์ (แม่ปอน) 
33 นางสาวเทเรซา นิภา  วนาเฉลิมศรี                 วัดพระมารดา  ขุนห้วยช่องแคบ  จ.ตาก 
34 นายยอแซฟ ธวัตรชัย  ธนะศรี     โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบรุ ี
35 นางสาวเซซีลีอา สุวรรณา  อาจ่า         วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ นสวรรค ์ (แม่ปอน) 
36 นางสาวแบร์นาแด๊ต แสนนิรัตน์  วจีอนุสรณ์    วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ นสวรรค ์ (แม่ปอน) 
37 นางสาวมารีอา ประภัสสร  โยธาศรี     คณะภคินเีซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร 
38 นางสาวเซซีลีอา พรทิพย์  มูลน้อย           วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ นสวรรค ์ (แม่ปอน) 
39 ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต ดวงดาว  พรรณนภาไพร คณะรักกางเขนแห่งท่าแร ่
40 ซิสเตอร์อันนา ปนัดดา  แสนปาก คณะรักกางเขนแห่งท่าแร ่
41 ซิสเตอร์เทเรซา นิลารัตน์  แสนพลอ่อน คณะรักกางเขนแห่งท่าแร ่
42 ซิสเตอร์มารีอา นภาพร  ทาสุวรรณ์ คณะรักกางเขนแห่งท่าแร ่
43 ซิสเตอร์ลูซีอา อ้าภา  วงศ์ในกวด คณะรักกางเขนแห่งท่าแร ่
44 ซิสเตอร์เซซีลีอา แก้วกริยา  แก้วบัวสา คณะรักกางเขนแห่งท่าแร ่
45 นางสาวหลุยส์มารี อรณิชา  เมอแล วัดนักบุญเทเรซา  เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย 
46 นางสาวมารีอา ฌาณาภรณ์  จันทรุพันธ์ วัดบ้านเซเวียร์  กรุงเทพฯ  

 


