


1 47 เด็กหญิง วิณิชยา เยนา อนุบาลบ้านด่านลานหอย
2 93 เด็กชาย ก้องภพ คชาธาร สายธรรม
3 41 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กาวิละบุตร อนุบาลบ้านด่านลานหอย
4 50 เด็กหญิง เขมนิจ ทิพย์สังวาลย์ อนุบาลสุโขทัย
5 45 เด็กชาย ธีรภัทร์ แก้วทุง่ อนุบาลสุโขทัย
6 84 เด็กชาย รชต นาคประเสริฐ อนุบาลสุโขทัย
7 42 เด็กหญิง ชญานิน พุม่ห้วยรอบ อนุบาลบ้านด่านลานหอย
8 67 เด็กหญิง จิตตานันท์ เสือภู่ กวางตง
9 75 เด็กชาย นันทวัฒน์ หมื่นมะโน กวางตง
10 85 เด็กชาย ณัฐศิษย์ พ่วงไผ่ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
11 58 เด็กชาย ปกาสิต เพ็ชรพุดจาด ชาญรัตน์วิทยา
12 08 เด็กชาย กิจภูธิป ยาวิลาด บ้านวังสมบูรณ์
13 49 เด็กชาย ธีรภัทร นิลทวี อนุบาลสุโขทัย
14 123 เด็กชาย สิทธิโชค เพ็งมา อนุบาลบ้านด่านลานหอย
15 35 เด็กชาย ธีธัช เลาบุญเสถียร อนุบาลสุโขทัย
16 46 เด็กหญิง ณัฐณิชา ปุญญพันธ์ อนุบาลบ้านด่านลานหอย
17 94 เด็กชาย ปุณณกฤต สุขมา สายธรรม
18 48 เด็กหญิง สุพรรษา พระบรรเทา อนุบาลบ้านด่านลานหอย
19 19 เด็กหญิง วิชญาพร ช่วยเพ็ญ บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
20 09 เด็กชาย ปิยังกูร แก้วเก่า อนุบาลสุโขทัย
21 74 เด็กหญิง เมย์ยานี เจิมเจริญสุข กวางตง
22 21 เด็กชาย ภคนันท์ ทรัพย์แสง อนุบาลสุโขทัย
23 29 เด็กชาย ชญานนท์ งามชัยชูสิทธิ์ อนุบาลสุโขทัย
24 56 เด็กชาย วรากร นนท์แก้ว อนุบาลสุโขทัย
25 101 เด็กชาย พิทนัณ อบเชย สายธรรม
26 121 เด็กชาย ณภัทร ศรีม่วง สายธรรม
27 27 เด็กหญิง อภิชญา รักถึง อนุบาลสุโขทัย
28 59 เด็กชาย พงศ์พิทักษ์ ค าสูง บ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)
29 97 เด็กหญิง จิราภา เมฆพัฒน์ สายธรรม
30 28 เด็กชาย สิรภพ นวลใย อนุบาลศรีส าโรง
31 01 เด็กหญิง ญาชิตา วรากรเจริญ อนุบาลสุโขทัย
32 36 เด็กหญิง กัญญ์พิชชา อินอยู่ อนุบาลสุโขทัย
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33 04 เด็กชาย ธิษณ์ธาวิน คงนา อนุบาลสุโขทัย
34 72 เด็กหญิง เจนนิเฟอร์ เกรแฮม กวางตง
35 55 เด็กชาย ธนวินท์ โชติแก้ว สายธรรม
36 51 เด็กชาย กิตติกวิน ค าวงษ์ เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)
37 32 เด็กหญิง พัทธ์ศิกาณจนห์ล่อหลอม อนุบาลศรีส าโรง
38 23 เด็กชาย ต้นแบบ ยืนยงค์ อนุบาลสุโขทัย
39 07 เด็กหญิง ปัณฑิตา บุญคง บ้านเนินพยอม
40 13 เด็กหญิง ณัฐชยา เรืองรอง อนุบาลสุโขทัย
41 63 เด็กชาย ก้องภพ จิตรพินิจ กวางตง
42 86 เด็กชาย ปฏิภาณ ปานข า วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
43 39 เด็กชาย ภูมรินทร์ มั่นคง อนุบาลสุโขทัย
44 24 เด็กชาย กิตติทัต ด้วงคง บ้านเนินพยอม
45 68 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ฝ้ันมงคล กวางตง
46 76 เด็กชาย ปริพรรห์ ดีสาร กวางตง
47 33 เด็กชาย พิจักษณ์ เสตะพันธ์ บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
48 64 เด็กชาย ณัฐภูมิ จันทร์เทศ กวางตง
49 16 เด็กชาย อัครพนธ์ มั่นหมาย อนุบาลสุโขทัย
50 118 เด็กหญิง เนตรทราย เนียมหอม สายธรรม
51 20 เด็กชาย วายุ นวลค า อนุบาลสุโขทัย
52 96 เด็กชาย อภิรักษ์ ทับจาก สายธรรม
53 43 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ภูก่ัน อนุบาลสุโขทัย
54 87 เด็กหญิง รัชนก ศรีคล้าย อนุบาลสุโขทัย
55 88 เด็กชาย ชัยรักษ์ นุ่มนิ่ม บ้านนาเชิงคีรี
56 17 เด็กหญิง พัชราพร ปล้องนาค เทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)
57 26 เด็กชาย ณดนย์ เหล่ียมไทย อนุบาลสุโขทัย
58 107 เด็กชาย กัณฑ์เอนก ภักดีบริบาล สายธรรม
59 22 เด็กชาย กฤติพงษ์ ดอกจันทร์ อนุบาลสุโขทัย
60 44 เด็กหญิง สุพิชชา อ านัคมาตร์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
61 57 เด็กหญิง ปนัดดาภรณ์ หมอกมืด อนุบาลสุโขทัย
62 71 เด็กชาย ศิริภัทร หอมหวล กวางตง
63 116 เด็กหญิง พชรกร บูชาวัง บ้านน  าเร่ือง
64 124 เด็กชาย ดนัย กล่ินขจร วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
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1 14 เด็กหญิง ปาณิสรา รุ่งเรือง อนุบาลสุโขทัย ส ารอง

2 40 เด็กหญิง อุษณิษา อนุเวที บ้านวังไฟใหม้ ส ารอง

3 60 เด็กหญิง เชาวน์ปวีณ กังวาล โรจนวิทย์มาลาเบีย่ง ส ารอง

4 115 เด็กหญิง กวิสรา คงจูด สายธรรม ส ารอง
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