


ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1001 เด็กชาย ธรีพล ด าดี อนุบาลคีรีมาศ (วดับึง)
2 1002 เด็กชาย ณัฐวฒิุ สังข์จันทร์ อนุบาลสุโขทัย
3 1003 เด็กชาย สุรวธุ มัง่มี บ้านนาสระลอย
4 1004 เด็กชาย สุรพัศ พรมทุ่ง บ้านนาสระลอย
5 1005 เด็กชาย วชัระ ฤทธชิู ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)
6 1006 เด็กชาย พชร แก้วสุข เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

7 1007 เด็กชาย อภรัิตน์ อาคมวฒันะ อนุบาลเมืองสุโขทัย
8 1008 เด็กชาย สรวชิญ์ ยาแย้ม วดัลายมิตรภาพที่ 80
9 1009 เด็กชาย อริญชัย มากมี วดัลายมิตรภาพที่ 80
10 1010 เด็กชาย ณัฐพนธ์ เชิดแสง อนุบาลสุโขทัย
11 1011 เด็กชาย ณฐภทัร เชิดแสง อนุบาลสุโขทัย
12 1012 เด็กชาย มนัสนนท์ พุ่มพวง อนุบาลสุโขทัย
13 1013 เด็กชาย ภทัรพล ยอดเมือง อนุบาลสุโขทัย
14 1014 เด็กชาย พัชรพล สังข์จันทร์ อนุบาลสุโขทัย
15 1015 เด็กชาย จักรพรรณ ทรัพย์สุข อนุบาลสุโขทัย
16 1016 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ ภูป่ระเสริฐ อนุบาลสุโขทัย
17 1017 เด็กชาย กฤษฎา ทองอุไร เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

18 1018 เด็กหญิง อรนิดา เจ็กมะดัน วงัสงฆาราม
19 1019 เด็กชาย ปัญญพนต์ เป็นสุข อนุบาลศรีส าโรง
20 1020 เด็กชาย เนติพงษ์ โคตะมะ วดัสงฆาราม
21 1021 เด็กชาย กิตติพศ ชื่นจิตร วดัเสาหิน
22 1022 เด็กชาย นัทธพงศ์ มัน่เอี่ยม วดัคูหาสุวรรณฯ
23 1023 เด็กชาย พัชรพงศ์ กล่ าเมือง อนุบาลสุโขทัย
24 1024 เด็กชาย ณภทัร วงษ์พูล วดัสงฆาราม
25 1025 เด็กชาย พัชรพล กล่ าเมือง อนุบาลสุโขทัย
26 1026 เด็กชาย คณัสกร อยู่นาค สายธรรม
27 1027 เด็กชาย อมรเทพ ศรีสุวรรณ กวางตง
28 1028 เด็กชาย นนท์ปวธิ สินสมุทร์ กวางตง
29 1029 เด็กชาย ภญิโญ อ่วมกรุด อนุบาลสุโขทัย
30 1030 เด็กหญิง ณัฐศิมา บัวส้ม วดัคูหาสุวรรณฯ
31 1031 เด็กหญิง นพรัตน์ ใจดี วดัคูหาสุวรรณฯ
32 1032 เด็กหญิง ณัฐพงษ์ แดงโขน กวางตง
33 1033 เด็กชาย สิทธพิร ชุ่มฉาย บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์
34 1034 เด็กชาย จักรนรินทร์ จักขุประเสริฐ วดัคูหาสุวรรณฯ
35 1035 เด็กชาย กิตติชัย เขียวแก้ว อนุบาลสุโขทัย
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1036 เด็กชาย ภาณุพงศ์ เรืองเดช เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

2 1037 เด็กชาย สิริศักด์ิ มัน่ประสงค์ อนุบาลสุโขทัย
3 1038 เด็กหญิง วนัวสิาข์ ทองมาก บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์
4 1039 เด็กชาย ธนากร หมอกมืด ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)
5 1040 เด็กชาย ธนพัฒน์ บ้านกล้วย อนุบาลสุโขทัย
6 1041 เด็กชาย ธนัวา เพ็ชรร้อน อนุบาลสุโขทัย
7 1042 เด็กหญิง รัตติกาล มัน่จอง บ้านเกาะตาเล้ียง (ทองดีประชานุกูล)
8 1043 เด็กหญิง ปาริชาติ ลุตะภาค วดัลายมิตรภาพที่ 80
9 1044 เด็กชาย ธนพนธ์ ล าเจียก อนุบาลสุโขทัย
10 1045 เด็กชาย พิพัฒพล พรหมสิทธิ์ อนุบาลสุโขทัย
11 1046 เด็กชาย ปิยะพันธ์ อภรัิตน์ อนุบาลสุโขทัย
12 1047 เด็กชาย สัตยา ส าราญจิต อนุบาลสุโขทัย
13 1048 เด็กหญิง ชลธชิา เกิดศรี วดัคูหาสุวรรณฯ
14 1049 เด็กหญิง วาเลน คุ้มคง วงัสงฆาราม
15 1050 เด็กชาย กษิดิศ ศรีสุคล อนุบาลสุโขทัย
16 1051 เด็กชาย รัฐนันท์ ดีโต วดัสงฆาราม
17 1052 เด็กหญิง กนกอร วฒันา วดัคูหาสุวรรณฯ
18 1053 เด็กหญิง ปรานมณี คร่ าดี วงัสงฆาราม
19 1054 เด็กชาย ชาคริต เหมือนรอดดี เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

20 1055 เด็กชาย อติเทพ ชาญเพราะ เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

21 1056 เด็กหญิง รัตติยา โตบุญ วดัคูหาสุวรรณฯ
22 1057 เด็กหญิง ณัฐนิชา นุ่มพรม บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์
23 1058 เด็กชาย รพีภทัร น้อยทุ่ง บ้านนาสระลอย
24 1059 เด็กชาย ภวูนาถ แก้วทุ่ง กวางตง
25 1060 เด็กชาย จีระศักด์ิ หอมหวาน วดัคูหาสุวรรณฯ
26 1061 เด็กชาย คณาธปิ เมืองหนองหวา้ วดัคูหาสุวรรณฯ
27 1062 เด็กชาย ศิวกร ปานชัย กวางตง
28 1063 เด็กหญิง สุชาวดี ไชยจันทร์ วดัฤทธิ์ (ค าหมืน่ปทุมานุสสรณ์)
29 1064 เด็กชาย นัทดนัย แสงเมือง วดัคูหาสุวรรณฯ
30 1065 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เพมะ อนุบาลสุโขทัย
31 1066 เด็กชาย สนธยา ค ากระจ่าง วดัคูหาสุวรรณฯ
32 1067 เด็กหญิง ณิชากร อินทิพย์ บ้านลานกระบือ
33 1068 เด็กชาย เลิศพัฒน์ สินสนิท วดัคูหาสุวรรณฯ
34 1069 เด็กชาย คมสัน บุญชู วดัคูหาสุวรรณฯ
35 1070 เด็กชาย ปัณณธร พุ่มชา อนุบาลสุโขทัย
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1071 เด็กชาย ธนวรรณ จิ๋วเจาะ วดัคูหาสุวรรณฯ
2 1072 เด็กชาย เมธา ครุฑนาค วดัคูหาสุวรรณฯ
3 1073 เด็กหญิง ทิฆมัพร เที่ยงตรง บ้านวงัวน
4 1074 เด็กชาย วศิรุธ นุ่มพรม กวางตง
5 1075 เด็กชาย ศุภมิตร ศศิศรี อนุบาลสุโขทัย
6 1076 เด็กชาย สรสิช กิ่งจ้อ วดัคูหาสุวรรณฯ
7 1077 เด็กชาย เนติวฒิุ ชัยวฒันกุล อนุบาลสุโขทัย
8 1078 เด็กชาย สิรภพ แก้วทิม วดัคูหาสุวรรณฯ
9 1079 เด็กชาย อภสิิทธิ์ สุ่มเกตุ อนุบาลสุโขทัย
10 1080 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ทัยบุตร วดัคูหาสุวรรณฯ
11 1081 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ กล่ ามอญ วดัลายมิตรภาพที่ 80
12 1082 เด็กชาย ปฏพิัทธ์ สุกร วดัคูหาสุวรรณฯ
13 1083 เด็กชาย จิตรภทัร เจริญฉาย อนุบาลสุโขทัย
14 1084 เด็กชาย ภาศกร แสนผ่อง บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
15 1085 เด็กชาย ธรีทัต ศาลิศุปต อนุบาลสุโขทัย
16 1086 เด็กชาย สมศักด์ิ หาญกิจ สายธรรม
17 1087 เด็กชาย ธนภมูิ อยู่เล่ือน อนุบาลสุโขทัย
18 1088 เด็กชาย ภริูวจัน์ มณีวฒิุพิริยะ วดัคูหาสุวรรณฯ
19 1089 เด็กหญิง หัทยาพร ทองสวา่ง อนุบาลสุโขทัย
20 1090 เด็กชาย ธนาดล สายสมุด บ้านวงัลึก
21 1091 เด็กชาย วชิชากร หมืน่รัก บ้านวงัลึก
22 1092 เด็กหญิง สุนิสา แก้วสุติน บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์
23 1093 เด็กชาย อติชาติ เอี่ยมโสภณ วดัคูหาสุวรรณฯ
24 1094 เด็กหญิง วรัญญา กันเรือง เทศบาลเมืองสุโขทัย
25 1095 เด็กชาย ชิตนันท์ ยุทธศิ์ลป์ อนุบาลสุโขทัย
26 1096 เด็กหญิง รินรดา กล่อมกุล เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
27 1097 เด็กชาย ณัชพัฒน์ พันธส์น วดัคูหาสุวรรณฯ
28 1098 เด็กชาย ภานุพงศ์ ทองแพ วดัคูหาสุวรรณฯ
29 1099 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อยู่เนตร วดัคูหาสุวรรณฯ
30 1100 เด็กหญิง กัญญามาศ ประสม บ้านสามพวง(สามัคคีพิยา)
31 1101 เด็กชาย ธรีศักด์ิ บัวซ้อน อนุบาลสุโขทัย
32 1102 เด็กชาย อรรถพล ยอดหวงั วดัคูหาสุวรรณฯ
33 1103 เด็กชาย ธนัชชา อ้นเล่ห์ อนุบาลสุโขทัย
34 1104 เด็กชาย แทนคุณ หอมทอง อนุบาลสุโขทัย
35 1105 เด็กชาย วรรธนะ โตพันธ์ ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1106 เด็กชาย นันทภพ อินสด อนุบาลสุโขทัย
2 1107 เด็กชาย ธนวตัน์ อินจร วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
3 1108 เด็กชาย ภาระวี ศรีชู อนุบาลสุโขทัย
4 1109 เด็กชาย นันทกร อ่วมอินทร์ อนุบาลสุโขทัย
5 1110 เด็กชาย ฉัตรธพล มาลา วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
6 1111 เด็กชาย โสภณัฐ โพธิ์ข า บ้านหนองสามพญา
7 1112 เด็กชาย เจษฏา สร้อยสุข วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
8 1113 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ดีโต วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
9 1114 เด็กชาย อัญชิสา บัวป้อม บ้านนาสระลอย
10 1115 เด็กชาย ธรีพล สุทธวิลัิย บ้านยางเมือง
11 1116 เด็กชาย คณิต อินเอี่ยม อนุบาลสุโขทัย
12 1117 เด็กชาย เดชพัฒน์ พรมอ่วม วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
13 1118 เด็กชาย ยศกร เจริญสุข วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
14 1119 เด็กชาย สุทธพิร ชัยวรรณ์ อนุบาลสุโขทัย
15 1120 เด็กชาย อลงกรณ์ แก้วทุ่ง บ้านนาสระลอย
16 1121 เด็กหญิง วนัวสิาข์ สายทอง วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
17 1122 เด็กชาย นพพร ยิ้มเพ็ชร วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
18 1123 เด็กชาย อรรถพร ก้าวสัมพันธ์ อนุบาลสุโขทัย
19 1124 เด็กหญิง นันทิชา แก้วพงษ์ ศรีมหาโพธิ(์ประชาสรรค์)
20 1125 เด็กชาย ฐาปกรณ์ เอมเกษม บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์
21 1126 เด็กชาย อภวิชิญ์ หมวกสังข์ วดัลายมิตรภาพที่ 80
22 1127 เด็กชาย เกียงศักด์ิ พรมลอย วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
23 1128 เด็กหญิง นภาพร กลัดแก้ว บ้านหนองจัง
24 1129 เด็กหญิง ลักษณารีย์ เอี่ยมหน่อ วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
25 1130 เด็กชาย ยศพักษ์ โสภา วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
26 1131 เด็กชาย ดิศานุวตัร หนูมือง อนุบาลสุโขทัย
27 1132 เด็กชาย ปิยะบุตร ฉิมมี วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
28 1133 เด็กหญิง ศิรประภา บางทวี บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
29 1134 เด็กหญิง ฑิฆมัพร บวบขม วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
30 1135 เด็กชาย พิชาภพ ชาติพิมาย อนุบาลสุโขทัย
31 1136 เด็กหญิง สุพัฒน์ตรา ลัยกิจมงคล อนุบาลสุโขทัย
32 1137 เด็กหญิง ปริสา หาญอุไรพงษ์ อนุบาลสุโขทัย
33 1138 เด็กหญิง จิดาภา อยู่แย้ม อนุบาลสุโขทัย
34 1139 เด็กหญิง รสิตา บุญทวี สายธรรม
35 1140 เด็กชาย ธนวฒัน์ โพธิ์วงั วดัเตวด็ใน
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1141 เด็กชาย วชิระ ชูสุวรรณ์ กวางตง
2 1142 เด็กชาย ชัยเดช เอี่ยมหุ่น กวางตง
3 1143 เด็กชาย สุรยุทธ พิมพ์จ่อย บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
4 1144 เด็กหญิง ศดานันท์ คงเมือง วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
5 1145 เด็กชาย ลัทธพิล ธปูเทียน บ้านวงัตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพฯ 5)
6 1146 เด็กหญิง กนกพร ค าวฒันา สายธรรม
7 1147 เด็กชาย กฤศกร เจิมแสน วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
8 1148 เด็กหญิง จารุกัญญ์ กะนัน วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
9 1149 เด็กชาย ณัฐวฒิุ ลาวจันทร์ อนุบาลสุโขทัย
10 1150 เด็กหญิง จุฑาภรณ์ เปล่งปล่ัง บ้านเพชรไฝ
11 1151 เด็กหญิง รพีพัชร์ ไส้ทองค า กวางตง
12 1152 เด็กชาย ณัฐพงศ์ จาดไทย กวางตง
13 1153 เด็กหญิง จินต์จุฑา ลพค า กวางตง
14 1154 เด็กชาย ศักด์ิติยา ประจิตร วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
15 1155 เด็กชาย ธนา สุขพลอย บ้านด่าน
16 1156 เด็กหญิง ฑิฆมัพร ปานเกิด วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
17 1157 เด็กชาย ธนพล แสงทอง วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
18 1158 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ อินรุ่งเรือง บ้านเพชรไฝ
19 1159 เด็กชาย วศิรุต นุ่มพรม บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์
20 1160 เด็กชาย วรีภทัร ศรีจันทร์ บ้านเพชรไฝ
21 1161 เด็กชาย กิตติศักด์ิ บุญมี บ้านเพชรไฝ
22 1162 เด็กชาย สิทธกิร เกตุสอน อนุบาลสุโขทัย
23 1163 เด็กชาย พรพิพัฒน์ เสือมัน่ วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
24 1164 เด็กชาย ศิริปัญญา จินาเกตุ อนุบาลคีรีมาศ (วดับึง)
25 1165 เด็กหญิง ณัฏฐิรา เกิดช้ า  บ้านวงัตะคร้อ (ธนาคารกรุงพทฯ 5)
26 1166 เด็กชาย ธนดล บุญมี บ้านด่าน
27 1167 เด็กชาย ปัณณวฒิุ ยิ้มยวน อนุบาลสุโขทัย
28 1168 เด็กชาย กันตภณ จันทร์หอม อนุบาลสุโขทัย
29 1169 เด็กชาย อภสิิทธิ์ สังข์เจริญ สายธรรม
30 1170 เด็กหญิง กัญญาวร์ี ทิพโหมด สายธรรม
31 1171 เด็กชาย เจษฎาพร อุทรา อนุบาลศรีส าโรง
32 1172 เด็กชาย วรพัฒน์ ปั้นเหน่ง บ้านบางคลองประชาอุทิศ
33 1173 เด็กชาย เจริญชัย จ าปาทอง บ้านบางคลองประชาอุทิศ
34 1174 เด็กชาย พสธร ปิ่นโตนด วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
35 1175 เด็กหญิง พาวชิ ผูกอ้น วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1176 เด็กชาย ชาญวฒิุ เตชะมณีสถิตย์ อนุบาลสุโขทัย
2 1177 เด็กชาย อนุชิต สุภาพ บ้านวงัขวญั
3 1178 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ บุญค้ าชู วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
4 1179 เด็กชาย ณัฐวฒิุ พลอยแย้ม วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
5 1180 เด็กหญิง นรินทร์ธร จันทร์ปากน้ า เทศบาลเมืองสุโขทัย
6 1181 เด็กชาย ธนกฤต เย็นใส วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
7 1182 เด็กหญิง ณัฐณิชา เจริญยาว วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
8 1183 เด็กชาย เอกลักษณ์ มาผ้ึง อนุบาลสุโขทัย
9 1184 เด็กชาย ภญิโญยศ ป้วนป้อม อนุบาลสุโขทัย
10 1185 เด็กชาย ธนดล ปัญญาเครือ บ้านวงัตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพฯ 5)
11 1186 เด็กหญิง นฤมล คนดารา อนุบาลสุโขทัย
12 1187 เด็กชาย รัฐฐะ ทองสลับ กวางตง
13 1188 เด็กชาย เจษฏา ทองสวา่ง อนุบาลสุโขทัย
14 1189 เด็กชาย ชาคริต เสือแก้ว อนุบาลสุโขทัย
15 1190 เด็กหญิง อัจจิราพร ถึงทุ่ง วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
16 1191 เด็กหญิง ธนัชชา มีล้อม บ้านเพชรไฝ
17 1192 เด็กชาย นพรรษ แก้วน้ าอ่าง กวางตง
18 1193 เด็กหญิง ศิริพร เลิกม๊อก บ้านวงัวน
19 1194 เด็กหญิง ปวริศา เครือบคนโท อนุบาลสุโขทัย
20 1195 เด็กหญิง ภทัรปภา ดิษฐตะคุ อนุบาลสุโขทัย
21 1196 เด็กหญิง วรรธนา บัวนวล บ้านหนองจัง
22 1197 เด็กหญิง ฑิปปกรณ์ บุญมี บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์
23 1198 เด็กชาย ชาญณรงค์ เงินนา สายธรรม
24 1199 เด็กชาย รัตนกร ศิลา วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
25 1200 เด็กหญิง รุธริา คชบุตร วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
26 1201 เด็กหญิง ณัฐชยา ยอดแดง บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
27 1202 เด็กชาย ภาณุวชัร มาเอี่ยม วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
28 1203 เด็กชาย พีรพัท แม่นหวา วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
29 1204 เด็กชาย สรวชิญ์ ทรัพย์คง วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
30 1205 เด็กชาย ภาณุพงศ์ สุทธชิาติ อนุบาลสุโขทัย
31 1206 เด็กชาย บัณฑิต อยู่กลัด อนุบาลคีรีมาศ (วดับึง)
32 1207 เด็กชาย สิทธศัิกด์ิ แจ่มทุ่ง อนุบาลคีรีมาศ (วดับึง)
33 1208 เด็กชาย สิริวฒัน์ พุ่มเรียบ บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
34 1209 เด็กชาย นิธภิมูิ ปานบุตร วดัคูหาสุวรรณ (วดัครู 2504)
35 1210 เด็กหญิง สัณห์สินี จุลพวก บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
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ชือ่  -   ชือ่สกุล



ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1211 เด็กชาย พงศภรณ์ ภูโ่ต อนุบาลสุโขทัย
2 1212 เด็กชาย สิรภพ ชาติอุดม สายธรรม
3 1213 เด็กชาย อรัญ ตูมหอม สายธรรม
4 1214 เด็กชาย คณิต เหล็กเพ็ชร บ้านนาขุนไกร
5 1215 เด็กชาย กฤตธนกร ธนวงษ์อมร สายธรรม
6 1216 เด็กหญิง วนิดา วงัแผน อนุบาลสุโขทัย
7 1217 เด็กชาย นิธวิฒัน์ อ้นเล่ห์ สายธรรม
8 1218 เด็กชาย ณัฐภทัร นิรชล สายธรรม
9 1219 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อยู่แย้ม อนุบาลเมืองสุโขทัย
10 1220 เด็กชาย ณัฐนนท์ นมเนย อนุบาลสุโขทัย
11 1221 เด็กหญิง ทรรศนีย์ บัวผัน บ้านจอมสังข์
12 1222 เด็กหญิง เบญจพร ปัญทะนา บ้านวงัวน
13 1223 เด็กชาย วชิาฤทธิ์ อินทร์เนียม อนุบาลเมืองสุโขทัย
14 1224 เด็กชาย ธนพัฒน์ นิ่มทอง วดัคูหาสุวรรณฯ
15 1225 เด็กหญิง ธนัดดา ภควดีกุล เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
16 1226 เด็กชาย ธนากร โตบ ารุง วดัดุสิดาราม
17 1227 เด็กชาย รัฐภมูิ ทดเทียน วดัท่าฉนวน
18 1228 เด็กชาย ภริูภทัร แขนนอก บ้านมนต์คีรี
19 1229 เด็กชาย รพีภทัร เอมสอน บ้านเตวด็นอกฯ
20 1230 เด็กชาย จารุวตัร เนียมแสง วดัท่าฉนวน
21 1231 เด็กชาย อิทธพิัทธิ์ แจ่มโพธิ์ บ้านมนต์คีรี
22 1232 เด็กชาย ณัฐพล ฟองเพ็ชร วดัคูหาสุวรรณฯ
23 1233 เด็กชาย รัชชานนท์ กันอ่วม สายธรรม
24 1234 เด็กชาย ภริูพัฒน์ ทองยิ้ม เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

25 1235 เด็กชาย นฤเบศ กัณเกตุ เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

26 1236 เด็กชาย ไชยวทิย์ มัน่เหมาะ อนุบาลสุโขทัย
27 1237 เด็กชาย รัฐศาสตร์ บุญมา อนุบาลสุโขทัย
28 1238 เด็กชาย ศรายุทธ ไกรป๊อก บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
29 1239 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ปลัดกอง บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
30 1240 เด็กหญิง ชนัญชิดา พรมนิ่ม วดัท่าฉนวน
31 1241 เด็กชาย ธนกฤต พาต่อ สายธรรม
32 1242 เด็กหญิง อุดมลักษณ์ เจือจาน อนุบาลสุโขทัย
33 1243 เด็กหญิง วมิลสิริ เฟื่องอิ่ม อนุบาลสุโขทัย
34 1244 เด็กหญิง กชนันท์ ศรีดี อนุบาลสุโขทัย
35 1245 เด็กหญิง นันธชิา เพ็ชรบัวจันทร์ วดัท่าฉนวน
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1246 เด็กชาย พันวธุ ผูกอ้น วดัคูหาสุวรรณฯ
2 1247 เด็กชาย นรบดี จันที วดัคูหาสุวรรณฯ
3 1248 เด็กหญิง นภสักร สมยิ้ม อนุบาลสุโขทัย
4 1249 เด็กชาย ธนพัฒน์ ทิฆมัพรธรีวงศ์ เชิงคีรี(สุวชิานวรวฒิุ)
5 1250 เด็กชาย กิติวฒัน์ พิเศษรักษ์ วดัท่าฉนวน
6 1251 เด็กชาย สรวศิ โตง้ิว วดัคูหาสุวรรณฯ
7 1252 เด็กชาย ภานุวฒัน์ ยิ้มแย้ม อนุบาลสุโขทัย
8 1253 เด็กชาย พัชรพล เล่ือนลอย บ้านคลองปลายนา
9 1254 เด็กชาย พชรพล ฉัตรสุวรรณ อนุบาลสุโขทัย
10 1255 เด็กชาย ยุทธการ อ่องกล่ิน บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์
11 1256 เด็กชาย ธรรมรงศ์ นุ่มพรม วดัคูหาสุวรรณฯ
12 1257 เด็กชาย อภรัิกษ์ จูพันธ์ บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
13 1258 เด็กชาย นพเก้า สุเทพ เทศบาล 1 (บ้านในเมือง)
14 1259 เด็กหญิง จุฑามาศ ถวลิบูลย์ วดัท่าฉนวน
15 1260 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สวนม่วง บ้านน้ าเร่ือง
16 1261 เด็กหญิง ภริมล พุ่มพวง วดัท่าฉนวน
17 1262 เด็กชาย ฐิติณัฎฐ์ ปัญจุมพล สายธรรม
18 1263 เด็กชาย ต้นแบบ ยานุกูล บ้านบางคลอง(ราษฏอุทิศ)
19 1264 เด็กหญิง อินธอุร พลพุฒ บ้านห้วยไคร้
20 1265 เด็กหญิง นลิสา นันทิใจ บ้านลานกระบือ
21 1266 เด็กชาย ธรีภทัร อิ่มขาว บ้านคลองปลายนา
22 1267 เด็กชาย ชัยวฒัน์ ปานทุ่ง อนุบาลคีรีมาศ (วดับึง)
23 1268 เด็กชาย ศักดา จันทร์หอม อนุบาลสุโขทัย
24 1269 เด็กชาย รชต แป้นจาก วดัคูหาสุวรรณฯ
25 1270 เด็กหญิง รติมา ธปูทอง วดัคูหาสุวรรณฯ
26 1271 เด็กชาย วรกันต์ รามจักร บ้านหนองบัว
27 1272 เด็กชาย สุภทัรชัย อ้นอยู่ บ้านหนองจัง
28 1273 เด็กหญิง หยกผกา บวบหอม อนุบาลสุโขทัย
29 1274 เด็กหญิง ชมพูนุช จาดเข็ม อนุบาลสุโขทัย
30 1275 เด็กชาย นราวชิญ์ ดวงเทียน วดัคูหาสุวรรณฯ
31 1276 เด็กชาย ปรเมศร์ ธรรมเสนา อนุบาลสุโขทัย
32 1277 เด็กชาย คุณพัฒน์ พรมนิล ป่ามะม่วง
33 1278 เด็กชาย พัชรพล ทองค า วดัคูหาสุวรรณฯ
34 1279 เด็กชาย ชินวตัร เจริญศิลป์ พุ่ยฮัว
35 1280 เด็กชาย ธณุวฒัน์ คงดอน อนุบาลสุโขทัย
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โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม



ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1281 เด็กชาย พงศพัศ พุ่มพรม อนุบาลเมืองสุโขทัย
2 1282 เด็กชาย สิทธพิล จ ารุราย อนุบาลเมืองสุโขทัย
3 1283 เด็กชาย เจษฎา อ าพร อนุบาลเมืองสุโขทัย
4 1284 เด็กหญิง กัญญารัตน์ หนองหลวง วดัคูหาสุวรรณฯ
5 1285 เด็กชาย พงศธร สวา่งพงษ์ อนุบาลเมืองสุโขทัย
6 1286 เด็กชาย วธิาน ศรีบผา อนุบาลเมืองสุโขทัย
7 1287 เด็กชาย ณัชพล ยิ้มยวน วดัใหม่ไทยบ ารุง
8 1288 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ นันสันเทียะ วดัคูหาสุวรรณฯ
9 1289 เด็กหญิง วชิญาดา จันทะขาว บ้านหนองตูม
10 1290 เด็กชาย ภาณุพงศ์ พะโยม อนุบาลสุโขทัย
11 1291 เด็กหญิง อาทิตยา เกตุอ่อน อนุบาลเมืองสุโขทัย
12 1292 เด็กชาย อาณกร อินสอาด บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย"์
13 1293 เด็กหญิง เพ็ญพิสุทธิ์ เสือแก้ว วดัลายมิตรภาพที่ 80
14 1294 เด็กชาย พีรวชิญ์ คล่ าคง บ้านลานทอง
15 1295 เด็กชาย พลชนะ แก้วทุ่ง วดัคูหาสุวรรณฯ
16 1296 เด็กชาย สรวชิญ์ ป้องเรือ วดัปรักรัก
17 1297 เด็กหญิง มนทกานต์ ชนะโต บ้านเตวด็นอกฯ
18 1298 เด็กชาย ปิยะวฒัน์ น้อยยม วดัคูหาสุวรรณฯ
19 1299 เด็กชาย ณัฐวฒิุ นุ่มพรม บ้านลานทอง
20 1300 เด็กชาย พัชรพล เที่ยงมณี อนุบาลสุโขทัย
21 1301 เด็กชาย กฤษกร มงคลจันทร์ อนุบาลสุโขทัย
22 1302 เด็กหญิง บุศรา กล่ าบัว บ้านลานทอง
23 1303 เด็กชาย พัสกร พูลโพธิ์ สายธรรม
24 1304 เด็กชาย พีรภาส สุดจิตร์ อนุบาลศรีส าโรง
25 1305 เด็กชาย ยศภทัร นุ่มพรม บ้านปากคลอง
26 1306 เด็กชาย วรีภทัร เมืองเป้า เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

27 1307 เด็กชาย กฤชณรงค์ มายา อนุบาลศรีส าโรง
28 1308 เด็กหญิง อัมภวา ถึงจันทร์ อนุบาลสุโขทัย
29 1309 เด็กหญิง วรรณวภิา หลิมวานิช บ้านน้ าเร่ือง
30 1310 เด็กหญิง ณัฐพร เนียนใจดี บ้านน้ าเร่ือง
31 1311 เด็กชาย ศุภโชค จั่นจีน อนุบาลศรีส าโรง
32 1312 เด็กชาย ธรีวฒัน์ จั่นจีน บ้านเขาดินไพรวนั
33 1313 เด็กหญิง สุทัตตา สอสุดใจ บ้านน้ าเร่ือง
34 1314 เด็กชาย ธรีวฒัน์ ไทยเจริญ บ้านดอนส าโรง
35 1315 เด็กชาย กิตติพัฒน์ จันโท สายธรรม
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1316 เด็กหญิง ยลรดา พลคล้าย อนุบาลเมืองสุโขทัย
2 1317 เด็กหญิง ชนิดา มายะนันท์ อนุบาลเมืองสุโขทัย
3 1318 เด็กชาย ชยุตพงศ์ พุ่มตุ๊บ อนุบาลสุโขทัย
4 1319 เด็กชาย ฐาปกรณ์ แจ่มดารา วดัคูหาสุวรรณฯ
5 1320 เด็กชาย วรินทร ภราดรเจริญ บ้านวงัโคนไผ่
6 1321 เด็กหญิง สุเมธนิี แทนธนวฒัน์ วดัคูหาสุวรรณฯ
7 1322 เด็กชาย ประติภตัร์ เทียนพัน วดัคูหาสุวรรณฯ
8 1323 เด็กชาย ชัชวาล เจริญศรี สายธรรม
9 1324 เด็กชาย อรรณพ พาต่อ บ้านหนองมะเกลือ
10 1325 เด็กชาย สหรัถ ทองอ่อน อนุบาลสุโขทัย
11 1326 เด็กชาย ติณณภพ นุเวที วดัหนองตาโชติ
12 1327 เด็กหญิง นภากรณ์ ประเทศ บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
13 1328 เด็กหญิง ณัฐพล ใจตา อนุบาลสุโขทัย
14 1329 เด็กชาย ธนกร ฉิมอ่อง อนุบาลสุโขทัย
15 1330 เด็กหญิง อนุชา ปานเมือง อนุบาลสุโขทัย
16 1331 เด็กชาย อนันต์ชัย ปั้นงามวงศ์ อนุบาลสุโขทัย
17 1332 เด็กชาย กันตพิชญ์ ธนิวล อนุบาลสุโขทัย
18 1333 เด็กหญิง ธนัยพร สารถี อนุบาลสุโขทัย
19 1334 เด็กชาย สุชัญญา อินถาวงศ์ บ้านวงัหิน
20 1335 เด็กชาย ณัฐนันท์ วอ่งวไิลรัตน์ เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

21 1336 เด็กหญิง สิริรัตน์ อ้นเล่ห์ เทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล)
22 1337 เด็กชาย ยุทธพงศ์ เกตุบ ารุง บ้านบางคลองราษฎร์อุทิศ
23 1338 เด็กชาย ชยานันต์ คงมี บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
24 1339 เด็กชาย วฒิุพงษ์ เข็มดี อนุบาลโรจนวทิย์
25 1340 เด็กชาย จักรพันธ์ ธปูทอง อนุบาลศรีส าโรง
26 1341 เด็กหญิง สิทธชิัย พละทรัพย์ อนุบาลศรีส าโรง
27 1342 เด็กชาย วชัรพล โตพ่วง สายธรรม
28 1343 เด็กชาย อภณัิฐติกร เมฆพันธ์ เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

29 1344 เด็กชาย วาริศ ฟองสวสัด์ิ อนุบาลสุโขทัย
30 1345 เด็กชาย น่านนที ห้อยมาลา อนุบาลสุโขทัย
31 1346 เด็กชาย ปฤณวฒัน์ ตุงคะสิริ กวางตง
32 1347 เด็กหญิง รัตตมณี บุญค้ าชู บ้านหรรษา(เจริญประชานุเคราะห์)
33 1348 เด็กหญิง อภชิญา บัวผัน วดัโบสถ์
34 1349 เด็กชาย นันธวฒัน์ ค าเที่ยง มิตรสัมพันธ ์(เพียวอนุสรณ์)
35 1350 เด็กชาย วชัระ ประเจิดสกุล อนุบาลสุโขทัย
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1351 เด็กชาย ปัญากร แสงหิรัญ อนุบาลสุโขทัย
2 1352 เด็กชาย นวพล ชาญวทิยกร วดัคูหาสุวรรณฯ
3 1353 เด็กชาย ศุภวชิญ์ อุ่นอุรา วดัคูหาสุวรรณฯ
4 1354 เด็กชาย เธยีรดนัย เพ็งสวา่ง บ้านเตวด็กลาง
5 1355 เด็กชาย เกษมศักด์ิ สุขอิ่ม อนุบาลบ้านด่านลานหอย
6 1356 เด็กชาย รัชชานนท์ สุขจ่าง เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

7 1357 เด็กชาย สุริยา เชื้อกุลา วดัคูหาสุวรรณฯ
8 1358 เด็กชาย พนัสนันท์ กล่ินสวรรค์ อนุบาลเมืองสุโขทัย
9 1359 เด็กชาย พีระพัฒน์ จันทร์ศรีทอง เทศบาลเมืองสุโขทัย
10 1360 เด็กชาย ฐปนนท์ กล้าหาญ บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
11 1361 เด็กชาย เมธา มาพร อนุบาลบ้านด่านลานหอย
12 1362 เด็กชาย ธนกฤติ ทองดี อนุบาลสุโขทัย
13 1363 เด็กหญิง อาภสัรา แก้วทอง บ้านเตวด็กลาง
14 1364 เด็กชาย กันตภณ พุ่มผกา เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

15 1365 เด็กชาย จิรพงศ์ สืบบุญ เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

16 1366 เด็กชาย ปกรณ์ คงรักษา บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
17 1367 เด็กชาย สุทธกิานต์ แก้วแสง บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)
18 1368 เด็กชาย ธนกานต์ ศรัพยัฆ บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
19 1369 เด็กหญิง ณภทัร นาคอยู่ เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

20 1370 เด็กชาย นรินทร์พงษ์ ด้วงลอย บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)
21 1371 เด็กชาย กิตติภมูิ เกตุขาว เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

22 1372 เด็กชาย สุรเกียรติ รอดจันทร์ บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)
23 1373 เด็กหญิง อลิสา บิดา เทศบาลเมืองสุโขทัย
24 1374 เด็กชาย โอภาส เจริญศรี บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)
25 1375 เด็กหญิง กนกพิญช์ ช่องท้วม อนุบาลเมืองสุโขทัย
26 1376 เด็กหญิง มะลิสา ทรงศรี เทศบาลเมืองสุโขทัย
27 1377 เด็กหญิง ปนิตา อินทิพย์ อนุบาลสุโขทัย
28 1378 เด็กชาย ธรีภทัร์ โชติพฤฒิพงศ์ บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร)
29 1379 เด็กชาย อนันทิพย์ กระแบกหอม อนุบาลสุโขทัย
30 1380 เด็กชาย ปุณยดิษย์ บางเกตุ เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

31 1381 เด็กชาย กฤษฎา เกตุทอง บ้านวงัขวญั
32 1382 เด็กหญิง น้ าทิพย์ ทับนาค อนุบาลเมืองสุโขทัย
33 1383 เด็กหญิง เจนจิรา สนติ บ้านวงัแดด
34 1384 เด็กชาย ศุรวร์ี สอนค าหาร อนุบาลสุโขทัย
35 1385 เด็กหญิง ปาริชาต ท าสุนา บ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ)
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1386 เด็กชาย จิรวฒัน์ ระวชิัย บ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ)
2 1387 เด็กชาย ณัฐวฒิุ ครุธโม อนุบาลบ้านด่านลานหอย
3 1388 เด็กชาย พชรดนัย เนียมมา อนุบาลสุโขทัย
4 1389 เด็กชาย ศุภชาติ โตมาก อนุบาลสุโขทัย
5 1390 เด็กชาย ธรีศักด์ิ สุ่มเกตุ อนุบาลสุโขทัย
6 1391 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ค าแก้ว อนุบาลสุโขทัย
7 1392 เด็กหญิง สภานันท์ คล่ ากล่อง บ้านววัแดด
8 1393 เด็กหญิง กิติยาพร โพธิ์ทอง บ้านวงัแดด
9 1394 เด็กชาย ภาณุวชิญ์ จุ้ยพ่วง อนุบาลสุโขทัย
10 1395 เด็กชาย สิรวชิญ์ แจ่มจันทร์ อนุบาลสุโขทัย
11 1396 เด็กชาย วรรัฐ จิตบุตร บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
12 1397 เด็กชาย วศิรุต เนียมเรือง ชุมชนบ้านทะนง
13 1398 เด็กหญิง ญาณิศา กุดขุนทด บ้านส านัก
14 1399 เด็กชาย ศุทธวร์ี ภูข่ า วดัท่าฉนวน
15 1400 เด็กหญิง สิทธศัิกด์ิ ศรีบระยูร บ้านหนองยาว
16 1401 เด็กชาย ศุภกาญจน์ เกิดที่สุด อนุบาลสุโขทัย
17 1402 เด็กหญิง เนตรนภา ค าหนู บ้านประดู่เฒ่า
18 1403 เด็กหญิง สุภชัชา ปิ่นทอง บ้านประดู่เฒ่า
19 1404 เด็กชาย วชิราลักษณ์ หล านุ้ย บ้านเนินพยอม
20 1405 เด็กหญิง พัชรพร แก้วค ากอง บ้านดอนกลาง
21 1406 เด็กชาย ภานุพงศ์ แมลงภู่ อนุบาลสุโขทัย
22 1407 เด็กชาย จีรศักด์ิ พิมพ์ขาวข า อนุบาลสุโขทัย
23 1408 เด็กหญิง สุกัญญา คงพัด บ้านวงัตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพฯ 5)
24 1409 เด็กชาย ศักดินนท์ ม่วงศรี วดัท่าฉนวน
25 1410 เด็กชาย เพชรรัตน์ มัน่หมาย ศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์)
26 1411 เด็กชาย ธนพัฒน์ กันนา บ้านเนินพยอม
27 1412 เด็กชาย เจษฎา โคกสันเที๊ยะ อนุบาลสุโขทัย
28 1413 เด็กชาย ชัยมงคล เดชะผล บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
29 1414 เด็กชาย ภวูเนศวร์ อินดี อนุบาลบ้านด่านลานหอย
30 1415 เด็กชาย นที พูลจันทร์ อนุบาลบ้านด่านลานหอย
31 1416 เด็กชาย สราวฒิุ พุทแช่ม อนุบาลสุโขทัย
32 1417 เด็กชาย ณัฐวฒิุ อุ่นนุช อนุบาลบ้านด่านลานหอย
33 1418 เด็กชาย วรพล สมอนาค อนุบาลบ้านด่านลานหอย
34 1419 เด็กหญิง จุฬารัตน์ เลิกม๊อก อนุบาลเมืองสุโขทัย
35 1420 เด็กชาย นันทกร ชาภริมย์ บ้านจอมสังข์
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1421 เด็กชาย จิระพงษ์ บุญคง อนุบาลบ้านด่านลานหอย
2 1422 เด็กหญิง วรัชยา ชาภริมย์ บ้านจอมสังข์
3 1423 เด็กชาย ธนกฤต ชูเที่ยง บ้านกง (ราชฎร์อุทิศ)
4 1424 เด็กหญิง สิริกัญญา มัน่เหมาะ อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวทิยา)
5 1425 เด็กชาย พีรพัฒน์ ครุธโม บ้านหนองไม้กอง
6 1426 เด็กหญิง ณัฐชา หล้าประเสริฐ บ้านหนองไม้กอง
7 1427 เด็กหญิง สุกัญญา เมืองแป้น บ้านหนองไม้กอง
8 1428 เด็กหญิง กรรวี จันทร์ทร บ้านหนองไม้กอง
9 1429 เด็กหญิง ลัลนา บุญมี นิมิตศึกษา
10 1430 เด็กหญิง สุพัตรา เพ็ชรพูล บ้านส านัก
11 1431 เด็กหญิง สุนิษา บุญศิริ วดัคูหาสุวรรณฯ
12 1432 เด็กชาย มนพัทธ์ ฝ้ายเทศ อนุบาลจังหวดัสุโขทัย
13 1433 เด็กชาย อรรถพล จังกินา บ้านหรรษา(เจริญประชานุเคราะห์)
14 1434 เด็กหญิง ศรัณย์พร หวงัคีรีห์ บ้านสนามบิน
15 1435 เด็กชาย ศุภกิจ ก าเนิด บ้านกล้วย
16 1436 เด็กหญิง ศกุนิชญ์ จันทร์ไทย บ้านกล้วย
17 1437 เด็กหญิง อนุสรา บุญไธสง บ้านกล้วย
18 1438 เด็กชาย ชาคครัย์ ไกรนรา ณัฏฐวฒิุวทิยา
19 1439 เด็กชาย ชนาธปิ สังข์ทอง สายธรรม
20 1440 เด็กชาย จีรศักด์ิ ศิริโภคา บ้านกล้วย
21 1441 เด็กหญิง อาภสัรา ผูกอ้น บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
22 1442 เด็กหญิง อนุสรา อินทร์ยา บ้านสนามบิน
23 1443 เด็กหญิง สุพัตรา แสงอรุณ บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
24 1444 เด็กชาย วรวศิิษฎ์ วรรณโส สายธรรม
25 1445 เด็กชาย คามิน มาบุญ อนุบาลสุโขทัย
26 1446 เด็กชาย นภสักร โอนวงั อนุบาลบ้านด่านลานหอย
27 1447 เด็กชาย รพีภทัร เพ็งน่วม อนุบาลบ้านด่านลานหอย
28 1448 เด็กชาย ณัฐกานต์ พงสะพัง บ้านหนองยาว
29 1449 เด็กชาย ทวศัีกด์ิ เอี่ยมมาก สายธรรม
30 1450 เด็กชาย จิระศักด์ิ ลวดลาย อนุบาลเมืองสุโขทัย
31 1451 เด็กหญิง สิราวรรณ ปานพรม อนุบาลบ้านด่านลานหอย
32 1452 เด็กชาย ณัฐพล เพื่อนบ้าน อนุบาลสุโขทัย
33 1453 เด็กชาย จิตตพงษ์ จันทวี บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
34 1454 เด็กชาย สรนันท์ แซ่ล่อ สายธรรม
35 1455 เด็กชาย ไชยวฒัน์ สุวฒัน์เมฆนิทร์ สายธรรม
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1456 เด็กชาย พีรณัฐ อินทรหอม กวางตง
2 1457 เด็กชาย เจียระไน พรมมี วดัคูหาสุวรรณฯ
3 1458 เด็กชาย กรกวี ชื่นเชย เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

4 1459 เด็กชาย ภาคภมูิ ป้อมวงศ์ บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
5 1460 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ พันธุ์เขียว เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

6 1461 เด็กชาย ภานุพงศ์ แหยมทุ่ง เทศบาลเมืองสุโขทัย
7 1462 เด็กชาย กุลพัทธนนท์ เจริฐวฒิุ สายธรรม
8 1463 เด็กชาย ภาณุวฒัน์ ธปูเทียน เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

9 1464 เด็กหญิง เกศกนก สุดพันธ์ เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

10 1465 เด็กชาย วฒิุนันท์ นวลเอี่ยม บ้านกล้วย
11 1466 เด็กชาย สมิหลา อารีรักษ์ บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
12 1467 เด็กชาย สรยุทธ แสงศรี วงัตะคร้อ
13 1468 เด็กหญิง ธญัวรัตน์ คงนา สายธรรม
14 1469 เด็กชาย ณัฐพล ไพรโรจน์ เชิงคีรี (สุวชิานวรวฒิุ)
15 1470 เด็กชาย ณัฐภทัร น าทรัพย์รุ่งโรจน์ อนุบาลสุโขทัย
16 1471 เด็กชาย อนลัส อินทร์ปาน อนุบาลสุโขทัย
17 1472  เด็กชาย กรฤทธิ ข าพิษ ตล่ิงชัน
18 1473 เด็กชาย ณฐนนท์ ทองบุญ อนุบาลสุโขทัย
19 1474 เด็กชาย ฐิติศักด์ิ หล่อนครบุรี บ้านกล้วย
20 1475 เด็กชาย ภคินทร์ แพ่งเม้า วดัฤทธิ(์ค าหมืน่ปทุมนุสรณ์)
21 1476 เด็กชาย ธนวฒัน์ พุฒชื่น บ้านกล้วย
22 1477 เด็กชาย คุณานนต์ พยัคฆน์้อย ผ่องสุวรรณวทิยา
23 1478 เด็กชาย ถิ่นไท มีสมบูรณ์ บ้านโตนด
24 1479 เด็กชาย ธรีภทัร สุขอ้น บ้านหนองสองตอน
25 1480 เด็กชาย เอกรัตน์ เทียนพรรณ์ บ้านกล้วย
26 1481 เด็กชาย ปฏพิล ยิ้มเปีย บ้านกล้วย
27 1482 เด็กหญิง สุชาวดี คงรักษา บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
28 1483 เด็กชาย กฤษณพล เต่าเล็ก บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
29 1484 เด็กชาย ชัยณรัตน์ อิ่มค า วดัเชตุพน
30 1485 เด็กชาย สุธศัีกด์ิ โพธิ์ขวญั วดัทุ่ง
31 1486 เด็กชาย อภรัิกษ์ สวาทวงศ์ วดัทุ่ง
32 1487 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เม้าทุ่ง อนุบาลสุโขทัย
33 1488 เด็กชาย มณฑล รักป้อม บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
34 1489 เด็กชาย อิทธพิัทธ์ สุกายะ บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
35 1490 เด็กชาย จิรภทัร นกนาค บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1491 เด็กชาย กรภทัร์ พุ่มชา บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
2 1492 เด็กหญิง ศรัณพร จุดประสงค์ บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
3 1493 เด็กชาย นิพิชยญ์พล ไกรกิจราษฎร์ อนุบาลสุโขทัย
4 1494 เด็กชาย กฤตยชญ์ สีนวล บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
5 1495 เด็กชาย วรากร โมเรือง บ้านป้อมประชานุกูล
6 1496 เด็กชาย ฐนัทธี บุญเฉย บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
7 1497 เด็กชาย นพณัฐ มีสุวรรณ บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
8 1498 เด็กหญิง สุภาวดิา อินมี บ้านป้อมประชานุกูล
9 1499 เด็กชาย ปิยวรรณ เอี่ยมทอง บ้านป้อมประชานุกูล
10 1500 เด็กชาย ธรีนาถ เกิดป้อม บ้านป้อมประชานุกูล
11 1501 เด็กชาย นิรัชพร แก้วทุ่ง บ้านป้อมประชานุกูล
12 1502 เด็กหญิง พัชรพร จ้อยอ่อง บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
13 1503 เด็กชาย ก้องเกียรติ เขียวข า บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
14 1504 เด็กชาย ธนากร บุญชุ่ม บ้านเหมืองตามุก
15 1505 เด็กชาย ธนินท์รัฐ น้อยอินทร์ อนุบาลสุโขทัย
16 1506 เด็กหญิง มาริสา มัน่อ่ า บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
17 1507 เด็กหญิง ภดิูศ ดัดทิพย์ วดัคูหาสวรรค์(วนัครู 2504)
18 1508 เด็กหญิง ประภาสิริ เพ็งเปรม บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
19 1509 เด็กชาย วรวทิย์ อ้นปาน อนุบาลสุโขทัย
20 1510 เด็กชาย กฤตย์มงคล อัมพรภาค เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

21 1511 เด็กหญิง จันทิมา อ่วมจินดา บ้านเตวด็นอกฯ
22 1512 เด็กหญิง เบญญาภา สุดสัมฤทธิ์ อนุบาลสุโขทัย
23 1513 เด็กหญิง อมลวรรณ น้อยนวล บ้านวงัขวญั
24 1514 เด็กหญิง แพรวา คชสิทธิ์ อนุบาลสุโขทัย
25 1515 เด็กหญิง ทิพย์วรรณ นิลเนตร บ้านกล้วย
26 1516 เด็กชาย ชนธญั นวมบุตร อนุบาลสุโขทัย
27 1517 เด็กชาย ณัฐชนน ทองศรี อนุบาลสุโขทัย
28 1518 เด็กชาย เมธาวนิทร์ ศิริโภคา บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
29 1519 เด็กชาย สุรวธุ คชแก้ว บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
30 1520 เด็กชาย จีรพัส กรรณิกา วดัเชตุพน
31 1521 เด็กชาย ศิวชั อินทร์เรือง บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
32 1522 เด็กชาย อ ามาลิน เล่ือนชิต บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
33 1523 เด็กชาย ไตรภพ แบ่งขุนทด บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
34 1524 เด็กชาย นวพล ขังทัศน์ อนุบาลสุโขทัย
35 1525 เด็กหญิง ศิรวรินทร์ ปรีดาภริมย์ อนุบาลสุโขทัย
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ที่ เลขที่ผู้สมคัร จบจากโรงเรยีน ลงลายมอืชือ่
1 1526 เด็กชาย จีรวฒัน์ เกิดป้อม บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
2 1527 เด็กชาย คชพลณรงค์ สุวรรณรัตน์ อนุบาลสุโขทัย
3 1528 เด็กหญิง ณัฐวกิาร์ กรรเจียก บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
4 1529 เด็กชาย ปัณวรรธน์ สิทธเิศรษฐ อนุบาลสุโขทัย
5 1530 เด็กชาย สนธยา ข้อเพชร บ้านน้ าเร่ือง
6 1531 เด็กชาย จีรศักด์ิ สวสัด์ิประภา อนุบาลสุโขทัย
7 1532 เด็กหญิง อภญิญา มากมี เทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ด ารงค์ประชาสรรค์)

8 1533 เด็กหญิง เมธาวี โพธิ์รี บ้านลานเอื้อง
9 1534 เด็กชาย ณัฐวฒิุ ยอดเลิศ อนบาลบ้านด่านลานหอย
10 2001 เด็กหญิง นิชาภทัร ชวนชื่น บ้านนาขุนไกร
11 2002 เด็กหญิง สุภาพร ปัญญาวงศ์ บ้านนาขุนไกร
12 2003 เด็กชาย นราวชิญ์ ดีไทย อนุบาลสุโขทัย
13 2004 เด็กชาย ณัฐวฒิุ ลาวจันทร์ อนุบาลสุโขทัย
14 2005 เด็กชาย ปกรณ์ คงรักษา บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
15 2006 เด็กชาย เจษฏาภรณ์ เพมะ อนุบาลสุโขทัย
16 2007 เด็กชาย มณฑล รักป้อม บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม
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