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ล าดับที่ โรงเรยีนเดิม

1 เด็กหญิง จิดาภา บวันุ่ม กวางตง

2 เด็กหญิง ภทัทสิรินทร์ พฒันเจริญ สายธรรม

3 เด็กหญิง กัญญาวร์ี สามัคคี อนุบาลสุโขทยั

4 เด็กหญิง วณิิชยา เยนา อนุบาลบา้นด่านลานหอย

5 เด็กหญิง กัลยกร บญุคง กวางตง

6 เด็กชาย เตชิน มะลิซ้อน อนุบาลสุโขทยั

7 เด็กหญิง นารา ยุบล กวางตง

8 เด็กหญิง ปณิฐาน ล้ิมสกุล กวางตง

9 เด็กชาย วฒิุกร วฒิุศิริศาสตร์ กวางตง

10 เด็กชาย สิทธโิชค เพง็มา อนุบาลบา้นด่านลานหอย

11 เด็กหญิง กัญญพชัร หมั่นบรรจง อนุบาลสุโขทยั

12 เด็กหญิง รุจรวี เรืองเดช อนุบาลสุโขทยั

13 เด็กชาย ก้องภพ คชาธาร สายธรรม

14 เด็กหญิง พทัธธ์รีา ตันโน อนุบาลศรีส าโรง

15 เด็กหญิง กัญญ์พชิชา อินอยู่ อนุบาลสุโขทยั

16 เด็กหญิง ชญานิน พุ่มหว้ยรอบ อนุบาลบา้นด่านลานหอย

17 เด็กชาย ปองภพ ชมเชย อนุบาลศรีส าโรง

18 เด็กหญิง ณัฐณิชา ปญุญพนัธ์ อนุบาลบา้นด่านลานหอย

19 เด็กหญิง สุณัฎฐา นักธรรม อนุบาลศรีส าโรง

20 เด็กชาย ธรีภทัร์ แก้วทุ่ง อนุบาลสุโขทยั

21 เด็กหญิง สุพรรษา พระบรรเทา อนุบาลบา้นด่านลานหอย

22 เด็กชาย ปพนวชิ ศรีพฒัน์ กวางตง

23 เด็กหญิง โยษติา โฉมพุ่ม กวางตง

24 เด็กหญิง วชิญาพร ช่วยเพญ็ บา้นคลองตาล (กระจ่างจินดา)

25 เด็กชาย ศุภวชิญ์ กาวลิะบตุร อนุบาลบา้นด่านลานหอย

26 เด็กหญิง จีระภสัสร ฉลองสัพพญัญู อนุบาลศรีส าโรง

27 เด็กหญิง จิตตานันท์ เสือภู่ กวางตง

28 เด็กชาย ปณุณกฤต สุขมา สายธรรม

29 เด็กหญิง เขมนิจ ทพิย์สังวาลย์ อนุบาลสุโขทยั

30 เด็กชาย ธธีชั เลาบญุเสถียร อนุบาลสุโขทยั

31 เด็กชาย ธรีภทัร นิลทวี อนุบาลสุโขทยั

32 เด็กชาย ธษิณ์ธาวนิ คงนา อนุบาลสุโขทยั

33 เด็กหญิง กวสิรา ตันเจริญ สายธรรม

34 เด็กหญิง พมิญาดา เชื้อทอง อนุบาลศรีส าโรง

35 เด็กหญิง จิดาภา ปลูกสร้าง อนุบาลสุโขทยั
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36 เด็กชาย อภวิชัร์ เดชฟุ้ง อนุบาลสุโขทยั

37 เด็กชาย ฐากูร มีประเสริฐ กวางตง

38 เด็กหญิง ชัญญานุช ทบัเนินทอง อนุบาลสุโขทยั

39 เด็กชาย ชวภณ สุขวฒัน์ สายธรรม

40 เด็กชาย สิรภพ นวลใย อนุบาลศรีส าโรง

41 เด็กหญิง ธญัยชนก ศรีมาลัย กวางตง

42 เด็กหญิง อรนิช ด้วยลอย กวางตง

43 เด็กหญิง จันทกานต์ พรมเทยีน กวางตง

44 เด็กชาย ปริพรรห์ ดีสาร กวางตง

45 เด็กชาย จิรัสม์ มะโนทน สายธรรม

46 เด็กชาย นันทวฒัน์ หมื่นมะโน กวางตง

47 เด็กหญิง ธญัวรัตน์ พรมเพช็ร อนุบาลสุโขทยั

48 เด็กชาย ปฏภิาณ ปานข า วดัคูหาสุวรรณ (วนัครู 2504)

49 เด็กชาย ณภทัร ศรีม่วง สายธรรม

50 เด็กชาย กิตติกวนิ ค าวงษ์ เทศบาลวดัไทยชุมพลฯ

51 เด็กหญิง วนิดา แสงชัย วดัคูหาสุวรรณ (วนัครู 2504)

52 เด็กหญิง ปวริศา จิตกล้า อนุบาลศรีส าโรง

53 เด็กชาย อรรถวศิญ์ รอดวเิศษ อนุบาลสุโขทยั

54 เด็กชาย ศุภณัฐ ชีเปรม สายธรรม

55 เด็กหญิง พรปวณ์ี โสพสั อนุบาลศรีส าโรง

56 เด็กหญิง อรอุมา ศิริสิทธิ์ กวางตง

57 เด็กหญิง ธญัญรัตน์ ศิริวลัลภ กวางตง

58 เด็กหญิง พรทพิย์ เหล่ียมไทย กวางตง

59 เด็กหญิง ธมลวรรณ อินทร์พล้ัง วดัคูหาสุวรรณ (วนัครู 2504)

60 เด็กชาย อนุภทัร ฟกับาง สายธรรม

61 เด็กหญิง ณภทัร ต้ังกรณ์สกุล อนุบาลสุโขทยั

62 เด็กหญิง นภสัสร คงน้อย กวางตง

63 เด็กหญิง สุชญา ผ่องใส อนุบาลสุโขทยั

64 เด็กชาย ปยิังกูร แก้วเก่า อนุบาลสุโขทยั

65 เด็กหญิง รัตนทพิย์ ศุภวชิญ์ชคกุล กวางตง

66 เด็กชาย กฤติพงษ์ ดอกจันทร์ อนุบาลสุโขทยั

67 เด็กหญิง เมย์ยานี เจิมเจริญสุข กวางตง

68 เด็กหญิง นันทพ์นิตา นวลเอี่ยม อนุบาลสุโขทยั

69 เด็กชาย ธนวนิท์ โชติแก้ว สายธรรม

70 เด็กชาย อติวชิญ์ เนียมหอม กวางตง
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71 เด็กหญิง ธนพรรณ อ าพร อนุบาลสุโขทยั

72 เด็กชาย ณัฐภทัร กล่อมกมล กวางตง

73 เด็กหญิง วชิญาภา วงศ์วเิศษ อนุบาลสุโขทยั

74 เด็กหญิง พทัธศิ์กาญจน์ หล่อหลอม อนุบาลศรีส าโรง

75 เด็กหญิง ญาชิตา วรากรเจริญ อนุบาลสุโขทยั

76 เด็กชาย ทศภมูิ สุวรรณภาชน์ สายธรรม

77 เด็กหญิง ชญานุตม์ ตาบญุถึง อนุบาลศรีส าโรง

78 เด็กหญิง นวภทัร อ่ าวงศ์ อนุบาลสุโขทยั

79 เด็กหญิง วริศรา อภริพงศ์ อนุบาลบา้นด่านลานหอย

80 เด็กหญิง สิริกร สมสาย กวางตง

81 เด็กชาย ณัฐภมูิ จันทน์เทศ กวางตง

82 เด็กชาย ตะวนั หล้าปนิตา สายธรรม

83 เด็กหญิง มนัสนันท์ เหล่ียมประเสริฐ สายธรรม

84 เด็กหญิง จีราภา เมฆพฒัน์ สายธรรม

85 เด็กหญิง ธญัญรัตน์ ฝ้ันมงคล กวางตง

86 เด็กหญิง พชัรพฤกษ์ พณิดนตรี กวางตง

87 เด็กหญิง จารุวรรณ ยิ้มยวน สายธรรม

88 เด็กหญิง พมิพว์รีย์ พลแก่น กวางตง

89 เด็กหญิง เนตรทราย เนียมหอม สายธรรม

90 เด็กชาย ราชิต ศรีสมุทร อนุบาลสุโขทยั

91 เด็กหญิง ศรุตา แซ่ต้ัง กวางตง

92 เด็กหญิง นวนิดา ล่ิมภษูติเจริญ บา้นคลองตาล (กระจ่างจินดา)

93 เด็กหญิง ศิริมาต รอดนุช วดัคูหาสุวรรณ (วนัครู 2504)

94 เด็กชาย ศุภวชิญ์ พู่กัน อนุบาลสุโขทยั

95 เด็กหญิง กรกนก เทศกุลณี สายธรรม

96 เด็กหญิง เขมจิรา พมิผาสุข สายธรรม

97 เด็กชาย ก้องภพ จิตรพนิิจ กวางตง

98 เด็กหญิง อภชิญา รอดทมิ กวางตง

99 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บา้นกล้วย กวางตง

100 เด็กหญิง เจนนิเฟอร์ เกรแฮม กวางตง
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