
รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.3 หน้า 1

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 36495 เด็กชาย เจนสรร เพชรทูล
2 36561 เด็กชาย ธนโชติ อินทร์ชม
3 36570 เด็กชาย ธนวัฒน์ เมฆพัฒน์
4 36596 เด็กชาย นฤนาท ประถมอินทร์
5 36625 เด็กชาย พงศกร ทองอิ้ม
6 36660 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ศรทอง
7 36675 เด็กชาย ภูวิชญะ อุตสาหกิจ
8 36682 เด็กชาย รัตติพงศ์ วงศ์ปัทมกุล
9 36715 เด็กชาย ศุภชัย แก้ววิเชียร
10 36716 เด็กชาย ศุภวัฒน์ ส้มส้า
11 36718 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กลีบสําโรง
12 36737 เด็กชาย สิริพันธ์ ต่ายมี
13 36774 เด็กหญิง กนกอร อินผูก
14 36776 เด็กหญิง กมลวรรณ ทัฬหสิริพงษ์
15 36777 เด็กหญิง กรกนก เล่ียมประเสริฐ
16 36784 เด็กหญิง กฤตติกา ใจทิม
17 36788 เด็กหญิง กัลญาณี กล่ินหอม
18 36813 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ แก้วบังเกิด
19 36825 เด็กหญิง ณิฌาพรรณ ทองสาด
20 36854 เด็กหญิง ปฐมาพร บวบมี
21 36860 เด็กหญิง พรไพลิน สืบคํา
22 36870 เด็กหญิง พิมพ์พลัช แม้นอินทร์
23 36881 เด็กหญิง ภิญญดา เกษมสําราญ
24 36896 เด็กหญิง วริศรา จันทรา
25 36897 เด็กหญิง ศศิชาติ พวงเงิน
26 36907 เด็กหญิง สุปรียา ทองอยู่
27 36910 เด็กหญิง สุพิชร์ญา พรมเพ็ชร
28 36913 เด็กหญิง สุรวิวรรณ ดีทุง่
29 36917 เด็กหญิง อภิชญา อรุณแจ้ง
30 36919 เด็กหญิง อรวรรณ จันทร์ทิม
31 36928 เด็กหญิง อินถวา พุดซ้อน

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/1  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.3 หน้า 2

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 36465 เด็กชาย กฤษณ์ธร โมทิม
2 36473 เด็กชาย กิตติวินท์ เขียวขาว
3 36477 เด็กชาย ไกรวิชญ์ ปลาพันธ์ดี
4 36505 เด็กชาย ชยังกูร แก้วทุง่
5 36517 เด็กชาย ฐาปน์กร ผลวงษ์
6 36537 เด็กชาย ณัฐพล แย้มนุช
7 36545 เด็กชาย ตฤษนันท์ อินทร์เรือง
8 36566 เด็กชาย ธนภูมิ หาญกําธร
9 36571 เด็กชาย ธนสิน แก้วเกตุ
10 36573 เด็กชาย ธนัชชัย ทัฬหสิริเวทย์
11 36591 เด็กชาย ธีรเมธ อินทรโชติ
12 36594 เด็กชาย นรบดี เหล่ียมไทย
13 36607 เด็กชาย บุญพันธุ์ หวังมีชัย
14 36622 เด็กชาย ปุณยวัจน์ กระพันเขียว
15 36654 เด็กชาย ภัทรกร สดใส
16 36664 เด็กชาย ภาสกร ถนอมทองพันธ์
17 36665 เด็กชาย ภีมพล พรมประดิษฐ์
18 36680 เด็กชาย รัชตะ พุดซ้อน
19 36691 เด็กชาย วาสิน สายสินธุ์
20 36692 เด็กชาย วิชพล ม่วงคํา
21 36736 เด็กชาย สิรภพ ศรีสวัสด์ิ
22 36746 เด็กชาย สุรพัศ มะลิซ้อน
23 36762 เด็กชาย อภิรักษ์ แก้วนิล
24 36767 เด็กชาย อิทธินันท์ บ้านกล้วย
25 36772 เด็กชาย เอกรัตน์ อ่อนเชตุ
26 36793 เด็กหญิง คณัสนันท์ น้อยนวล
27 36803 เด็กหญิง ชนากานต์ สาคร
28 36809 เด็กหญิง ฐิติยา พึง่พัก
29 36851 เด็กหญิง เบญจวรรณ ทองดี
30 36853 เด็กหญิง เบญญาภา คงหมื่นรักษ์
31 36857 เด็กหญิง ปุณยาพร ลือโฮ้ง
32 36922 เด็กหญิง อริสรา พึง่เรือง

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/2  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.3 หน้า 3

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 36463 เด็กชาย กฤษกร พรมฟู
2 36464 เด็กชาย กฤษฎิ์ ยาน้อย
3 36512 เด็กชาย ชัยวัฒน์ บัวป้อม
4 36635 เด็กชาย พรหมพิริยะ ชวนกระโทก
5 36638 เด็กชาย พศวัต ใจยอด
6 36651 เด็กชาย พุฒิพงศ์ เอื้อกุศลสมบูรณ์
7 36672 เด็กชาย ภูริณัฐ ดีจริง
8 36699 เด็กชาย ศตายุ อินทร์ปิน่
9 37047 เด็กชาย จิรฐา บุญเพ็ญ
10 37048 เด็กชาย อณุชา กันทะวงค์
11 36806 เด็กหญิง ชุลีกร แก้วนัยจิตต์
12 36807 เด็กหญิง ฐิตาพร หมื่นรักษ์
13 36810 เด็กหญิง ฐิติวรดา พันธ์ชัย
14 36836 เด็กหญิง นพรดา สุขเจริญ
15 36838 เด็กหญิง นฤภร ทองอยู่
16 36868 เด็กหญิง พิมพกานต์ กล่ินเจาะ
17 36878 เด็กหญิง ภัทรวรรณ ภักดีณรงค์
18 36888 เด็กหญิง ลภัสภาส์ ธูปชาวนา
19 36918 เด็กหญิง อภิสรา ใจแสน

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/3  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.3 หน้า 4

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 36458 เด็กชาย กรวิชช์ ธรรมวัฒนากาญจน์
2 36461 เด็กชาย กฤตนัย ยนต์นิยม
3 36479 เด็กชาย คุณานนท์ บัวดี
4 36499 เด็กชาย เจษฎากร หอมหวาน
5 36522 เด็กชาย ณวรรธน์ โตเหีย้ม
6 36528 เด็กชาย ณัฐนันท์ สุขสมบัติ
7 36538 เด็กชาย ณัฐพล ชัยสุข
8 36614 เด็กชาย ปภินวิทย์ นาโตนด
9 36626 เด็กชาย พงศ์ฑัต ทับจาก
10 36628 เด็กชาย พงศธร เทศมี
11 36629 เด็กชาย พงศ์พล พรมเรือง
12 36642 เด็กชาย พิชชากร ปานเขียว
13 36674 เด็กชาย ภูริภัทร ทองเป้า
14 36679 เด็กชาย รัชชนนท์ เทียกมูล
15 36695 เด็กชาย วิศรุธ เจาะเหรียญ
16 36697 เด็กชาย วีรภัทร เมฆเสือ
17 36708 เด็กชาย ศิวพงษ์ สุวรรณพูล
18 36719 เด็กชาย ศุภสัณห์ ศรีโสภณ
19 36731 เด็กชาย สิทธิโชค ชนะภัย
20 36735 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ เชยสุข
21 36747 เด็กชาย สุรวีร์ จันทร์เทศ
22 36755 เด็กชาย อนันต์ฐพงษ์ วังล้อม
23 36761 เด็กชาย อภิภูมิ หนองหลวง
24 36786 เด็กหญิง กัญญาณัฐ คชสาร
25 36811 เด็กหญิง ณภัทร บัวป้อม
26 36856 เด็กหญิง ปุณฑรี พาแก้ว
27 36866 เด็กหญิง พัทธนันท์ ทิมรุ่ง
28 36874 เด็กหญิง พีรยา ชีเปรม
29 36909 เด็กหญิง สุพิชญา ไกรกิจราษฎร์
30 36911 เด็กหญิง สุภัสสร ชุมศรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/4  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.3 หน้า 5

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 36466 เด็กชาย กฤษสิริน สุริยะคําวงศ์
2 36467 เด็กชาย ก้องภพ กลํ่าบัว
3 36476 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ น้อยเอี่ยม
4 36506 เด็กชาย ชยากร สุวรรณนาค
5 36507 เด็กชาย ชัยธวัช พวงจาริตย์
6 36513 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ ทองพรรณ
7 36521 เด็กชาย ณรงค์ชัย ก้านศรีรัตน์
8 36562 เด็กชาย ธนทัต อยู่ทอง
9 36569 เด็กชาย ธนวัฒน์ กล่ินประทับ
10 36574 เด็กชาย ธนัชชา พานิชสมบัติ
11 36579 เด็กชาย ธนาวุฒิ ประสงค์ดํารงชัย
12 36580 เด็กชาย ธเนศ ทรัพย์รําลึก
13 36585 เด็กชาย ธัชพล กันภัย
14 36602 เด็กชาย นิธิพัฒน์ กล่ินทุง่
15 36615 เด็กชาย ปภินวิทย์ สอนเกตุ
16 36623 เด็กชาย พงศกร อู่ตุ้ม
17 36637 เด็กชาย พลวัฒน์ กัดฟัก
18 36648 เด็กชาย พีรภาส เรืองแจ่ม
19 36667 เด็กชาย ภุทชรัตม์ ศรีสว่าง
20 36676 เด็กชาย รณชัย รอดพระ
21 36698 เด็กชาย ศดานนท์ พรมมี
22 36753 เด็กชาย อดิศร บัวพันธ์
23 36754 เด็กชาย อธิป นามมั่น
24 36781 เด็กหญิง กรรนิกา คนไว
25 36787 เด็กหญิง กัญญารัตน์ บุญมาก
26 36791 เด็กหญิง กุลจิรา แก้วทอง
27 36802 เด็กหญิง ชนกชีวา วงค์ษา
28 36812 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ โตสุข
29 36814 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองธรรม

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/5  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.3 หน้า 6

หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

30 36822 เด็กหญิง ณัฐสนันท์ บุญเรือง
31 36823 เด็กหญิง ณัฐินี หลาแก้ว
32 36842 เด็กหญิง นันท์นลิน ทับทิม
33 36843 เด็กหญิง นันทิชา อินทหอม
34 36850 เด็กหญิง เบญจมาพร ทวียนต์เนรมิตร
35 36863 เด็กหญิง พัชรพร วงค์คํา
36 36873 เด็กหญิง พิมพิกา เสือเพ็ง
37 36885 เด็กหญิง รพีภรณ์ สัพทเสวี
38 36891 เด็กหญิง วนิศรา สุวรรณทอง
39 36901 เด็กหญิง สมฤดี นุชรอด
40 36912 เด็กหญิง สุภารัตน์ รอดเกตุ
41 36921 เด็กหญิง อรัญกาญจน์ กล่อมถึก

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/5  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.3 หน้า 7

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 36472 เด็กชาย กิตติภพ อิ่มเขียว
2 36478 เด็กชาย ขวัญชัย สอนทุง่
3 36498 เด็กชาย เจษฎากร โมทิม
4 36519 เด็กชาย ณฐภัทร จิตรพินิจ
5 36524 เด็กชาย ณัฐกานต์ โสอุดร
6 36534 เด็กชาย ณัฐพล หล่ายศรี
7 36539 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ พึง่สกุล
8 36550 เด็กชาย ทรงพล เนียมแท่น
9 36554 เด็กชาย ทิวากร อยู่แย้ม
10 36582 เด็กชาย ธวัชชัย หมู่ขํา
11 36605 เด็กชาย นิรภัทร สอนน้อย
12 36613 เด็กชาย ปฏิภาณ บัวเผ่ือน
13 36616 เด็กชาย ปรัชญา อิ่มบุญ
14 36636 เด็กชาย พลกฤต แย้มวงศ์
15 36641 เด็กชาย พัสสน ยิ้มประดิษฐ
16 36652 เด็กชาย พุฒิพงษ์ พุม่ห้วยรอบ
17 36659 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ภูมี
18 36702 เด็กชาย ศศพล แก้วสระแสน
19 36709 เด็กชาย ศุภกร บุญเรือง
20 36745 เด็กชาย สุรณัฐ บุญย้าย
21 36752 เด็กชาย อดิเทพ ขู่เข็ญ
22 36757 เด็กชาย อนุพงศ์ โพธิท์ัย
23 36760 เด็กชาย อภิชาติ พุม่เรียบ
24 36768 เด็กชาย อิทธิพล คชแก้ว
25 36778 เด็กหญิง กรณัฐ แป้นเกิด
26 36779 เด็กหญิง กรพินธ์ แก้วมาก
27 36782 เด็กหญิง กรรวี ดําดี
28 36795 เด็กหญิง จรรญารัตน์ อุ่นนุช
29 36808 เด็กหญิง ฐิติมา กลํ่าเอม
30 36829 เด็กหญิง ธนัชชา ตาเปีย้

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/6  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.3 หน้า 8

หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 36834 เด็กหญิง ธารารัตน์ เขียวเรือง
32 36835 เด็กหญิง ธีมาพร ประเสริฐกุล
33 36849 เด็กหญิง บุษกร โคตรภักดี
34 36867 เด็กหญิง พิชญา แดนอุดม
35 36871 เด็กหญิง พิมพ์ไพลิน นาควิจิตร
36 36882 เด็กหญิง ภีรญา เกตุขาว
37 36890 เด็กหญิง วณิดา แดงทุง่
38 36895 เด็กหญิง วราลักษณ์ เพ็งอ่าํ
39 36899 เด็กหญิง ศศิประภา ขําพงศ์
40 36902 เด็กหญิง สโรชา ศรีบุระ
41 36903 เด็กหญิง สาลินี มณีนิล
42 36927 เด็กหญิง อารีรัตน์ เป้ทุง่

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/6  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล
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หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 36468 เด็กชาย ก้องภพ ภูศ่รี
2 36484 เด็กชาย จักรภัทร เจิมเจริญสุข
3 36541 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เหว่าจันทร์
4 36542 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พูลสังข์
5 36546 เด็กชาย ตะวัน ทรัพย์มาก
6 36547 เด็กชาย ตะวันฉาย พัชนี
7 36552 เด็กชาย ทวีชัย ม้วนอ่าํ
8 36572 เด็กชาย ธนัชกร ธนวงษ์อมร
9 36630 เด็กชาย พงษ์ศักด์ิ อินประถม
10 36658 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ขาวแจ่ม
11 36661 เด็กชาย ภานุพงษ์ แก้วแดง
12 36671 เด็กชาย ภูริชย์ ค้อมทอง
13 36677 เด็กชาย รัชชานนท์ จิณาเกตุ
14 36686 เด็กชาย วรพงศ์ พุม่ไม้
15 36690 เด็กชาย วัศพล คงรักษา
16 36693 เด็กชาย วิทูร กิทํา
17 36700 เด็กชาย ศรรตวัฒน์ ชูเทีย่ง
18 36705 เด็กชาย ศิรชัช รอดม่วง
19 36710 เด็กชาย ศุภกิจ กุณามา
20 36741 เด็กชาย สุกิจภาคิน พิศอ่อน
21 36744 เด็กชาย สุรชัย คุ้มศักด์ิ
22 36749 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ดาคําแสง
23 36770 เด็กชาย อิทธิฤทธิ์ ศรีนรา
24 36785 เด็กหญิง กวินทรา คงจูด
25 36796 เด็กหญิง จรวยพร เจริญยาว
26 36804 เด็กหญิง ชลธิชา พะโยม
27 36815 เด็กหญิง ณัฐนันทน์ นุชเปรม
28 36828 เด็กหญิง ธนพร บัวผัน
29 36839 เด็กหญิง นฤมล คําสุก
30 36858 เด็กหญิง พชรพร ทองหล่อง

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/7  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
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หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 36861 เด็กหญิง พรรณพัชร มะลิพรม
32 36869 เด็กหญิง พิมพ์นภัส มั่นคง
33 36883 เด็กหญิง มัทนพร หมอกมืด
34 36884 เด็กหญิง เมษิฌาย์ ประชาสนธิ์
35 36886 เด็กหญิง รัชธิชา ดีเอี่ยม
36 36887 เด็กหญิง รัชนีกร ใสสา
37 36893 เด็กหญิง วรรณชนก สีสุข
38 36898 เด็กหญิง ศศิธร ยอดเกล้ียง
39 36900 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ คงณรงค์
40 36906 เด็กหญิง สุปรียา พุม่เผย
41 36920 เด็กหญิง อรอารี พ่วงสีนาค
42 36923 เด็กหญิง อโรชา เสือแหวว

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/7  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล
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หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 36482 เด็กชาย จักรพรรณ์ รอดสิน
2 36486 เด็กชาย จารุกิตต์ิ มากจ้อย
3 36489 เด็กชาย จิรวัฒน์ สมัครการ
4 36490 เด็กชาย จิรวัฒน์ ช่วยหลํา
5 36494 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ แตงไทย
6 36515 เด็กชาย ชินวัตร มั่นทุง่
7 36525 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ ขําอิ่ม
8 36567 เด็กชาย ธนวัฒน์ ขอนดอก
9 36575 เด็กชาย ธนากร กองบุญมา
10 36604 เด็กชาย นิพล ผดุงญาติ
11 36621 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ พัฒนเจริญ
12 36634 เด็กชาย พรหมพิพัฒน์ พรมฟู
13 36639 เด็กชาย พศิน กนกวิไลกุล
14 36663 เด็กชาย ภานุวัฒน์ แดงใหม่
15 36704 เด็กชาย ศิรชัช อินทร์มา
16 36714 เด็กชาย ศุภชัย กาศร
17 36730 เด็กชาย สิทธิโชค เขียวแก้ว
18 36734 เด็กชาย สิทธิรัตน์ เธียรทิพย์วิบูล
19 36742 เด็กชาย สุภกิตห์ เอี่ยมดี
20 36750 เด็กชาย หฤษฏภูมิ คงมา
21 36771 เด็กชาย อุดมศักด์ิ จิ๋วพรม
22 36773 เด็กชาย ไอศวรรย์ สุวรรณกูล
23 37031 เด็กชาย ณัฐวัตร ทองพล
24 37764 เด็กชาย ทวีชัย สุดแสง
25 37767 เด็กชาย ธนาธิป สุ่มแก้ว
26 36783 เด็กหญิง กรองแก้ว เกตุคง
27 36789 เด็กหญิง กัลยรัตน์ รอดทุง่
28 36790 เด็กหญิง การะเกด แก้วนิล
29 36792 เด็กหญิง กุลพัฒษ์ อินทร์ลับ
30 36800 เด็กหญิง จิรายุ หนูแย้ม

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/8  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล
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หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 36830 เด็กหญิง ธณัชชา ทวีศักด์ิบวรกุล
32 36841 เด็กหญิง นวภรณ์ ต้ังมั่น
33 36846 เด็กหญิง นิราวรรณ พุฒมา
34 36847 เด็กหญิง นุจรี เมฆสว่าง
35 36852 เด็กหญิง เบญญทิพย์ ด่านวิจิตร์
36 36865 เด็กหญิง พัชราพร จันทร์ผ้ึง
37 36894 เด็กหญิง วรรณสาห์ กิ่งจ้อ
38 36905 เด็กหญิง สุธาสินี ดําดี
39 36916 เด็กหญิง อภิชญา สุวรรณเจริญ
40 36924 เด็กหญิง อัฐภิญญา บุรีรักษ์

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/8  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561
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หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 36460 เด็กชาย กฤตนัย เรืองเถื่อน
2 36462 เด็กชาย กฤษกร คุณทะวงษ์
3 36471 เด็กชาย กิตติพันธ์ โพธิดี์งาม
4 36481 เด็กชาย จักรกฤษ ทับเงิน
5 36487 เด็กชาย จิตติพัฒน์ สาลีเสา
6 36488 เด็กชาย จิรเดช อินชาญ
7 36491 เด็กชาย จิราเมธ บุญมา
8 36501 เด็กชาย เฉลิมกิตต์ิ ใฝ่จิตร
9 36523 เด็กชาย ณัชพล ชัยวัฒนกุล
10 36527 เด็กชาย ณัฐตินนท์ รอดภู
11 36558 เด็กชาย ธนกร วนิชพิสิฐพันธ์
12 36559 เด็กชาย ธนกฤษ์ณ รอดสิน
13 36564 เด็กชาย ธนพล สอนกล่ิน
14 36577 เด็กชาย ธนาธิป จันทร์สวรรค์
15 36578 เด็กชาย ธเด็กชายุต กล่ินศิริ
16 36581 เด็กชาย ธเนศ มณีวรรณ
17 36584 เด็กชาย ธวัชชัย พุกเกล้ียง
18 36593 เด็กชาย นพวิทย์ บุญชุ่ม
19 36603 เด็กชาย นิธิพัฒน์ ทิมแบบ
20 36606 เด็กชาย บวรรัฐ ต้นประสงค์
21 36611 เด็กชาย เบญจมินทร์ รชตกาญจน์กูล
22 36612 เด็กชาย ปกรณ์ชัย หมวกสังข์
23 36656 เด็กชาย ภาคภูมิ นาคสังข์
24 36662 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ อินทหอม
25 36673 เด็กชาย ภูรินทร์ บรรจง
26 36717 เด็กชาย ศุภวิชญ์ มีสัตย์
27 36727 เด็กชาย สายฟ้า คงอยู่
28 36729 เด็กชาย สิขรินทร์ ยอดทองเลิศ
29 36732 เด็กชาย สิทธินนท์ ยังดี
30 36743 เด็กชาย สุเมธ ไกรตะโม่

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/9  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล
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หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 36751 เด็กชาย อชิระ วันทะมาศ
32 37438 เด็กชาย พุฒิสรรค์ ศรีรักษ์
33 37768 เด็กชาย วันชนะ บูรณศักด์ิ
34 36775 เด็กหญิง กมลเนตร ดําดี
35 36816 เด็กหญิง ณัฐนิชา วังทอง
36 36819 เด็กหญิง ณัฐพร ขําทุง่
37 36824 เด็กหญิง ณิชกานต์ อุปรี
38 36826 เด็กหญิง ตะวันฉาย แทนง้ิว
39 36827 เด็กหญิง ทินรัตน์ ดําดี
40 36833 เด็กหญิง ธัญพิชชา วินิจฉัย
41 36855 เด็กหญิง ปัทมาพร นามศรีพันธ์
42 36859 เด็กหญิง พรทิพย์ ใจชื่น
43 36879 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ยุวศรี
44 36915 เด็กหญิง อธิชา พุม่พวง
45 36925 เด็กหญิง อัยญดา พรมสีดา

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/9  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
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หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 36469 เด็กชาย กัณฐพงษ์ โมราลาย
2 36508 เด็กชาย ชัยนิรันดร วงศ์เฮือน
3 36510 เด็กชาย พรรณธนพล ยิ้มประดิษฐ์
4 36514 เด็กชาย ชิติพัทธ์ ต้ังสวัสด์ิ
5 36529 เด็กชาย ณัฐพงศ์ นิลนุ้ย
6 36531 เด็กชาย ณัฐพงษ์ สุ่มแก้ว
7 36548 เด็กชาย ถิรวัฒน์ โฉมห่วง
8 36555 เด็กชาย เทพทัต แต้มทอง
9 36560 เด็กชาย ธนโชติ อรุณวิง
10 36587 เด็กชาย ธีรภัทน์ ผาไข
11 36590 เด็กชาย ธีรภัทร ปล้องนาค
12 36597 เด็กชาย นวพล ภิรมย์
13 36600 เด็กชาย นันทพงศ์ สุ่มเกตุ
14 36610 เด็กชาย เบญจพล เม่นแม่สลิด
15 36617 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ชํานาญปรุ
16 36618 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ สกุลเจริญพานิชย์
17 36633 เด็กชาย พรหมพิพัฒ พรหมสิทธิ์
18 36645 เด็กชาย พีรพัฒน์ ซ่อนกล่ิน
19 36649 เด็กชาย พุฒิธร แย้มนิ่ม
20 36650 เด็กชาย พุฒิพงศ์ จันทร์อ่อน
21 36655 เด็กชาย ภัทรวุฒิ ตันตระกูล
22 36657 เด็กชาย ภาคิไนย อ้นเล่ห์
23 36681 เด็กชาย รัฐพงศ์ คํานาค
24 36683 เด็กชาย วงศธร แสงสว่าง
25 36684 เด็กชาย วชิรวิทย์ รอดทัพ
26 36706 เด็กชาย ศิริชัย ใบทองคํา
27 36721 เด็กชาย เศรษศิริ จิโน
28 36722 เด็กชาย สมศักด์ิ พัดทุง่
29 36733 เด็กชาย สิทธิพล บวบมี
30 36738 เด็กชาย สิริรัฐ กล่ินลูกอิน

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/10  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล
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หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 36766 เด็กชาย อาทิตย์ เรืองคํา
32 37132 เด็กชาย ธนินโชตน์ พัชระเตชากิตต์ิ
33 37769 เด็กชาย ติรัสกร เปีย่มเพ็ชร์
34 36780 เด็กหญิง กรรณิการ์ ทองหล่อง
35 36797 เด็กหญิง จันทิมา เสือเณร
36 36801 เด็กหญิง จุฑาภรณ์ พุฒเพ็ง
37 36805 เด็กหญิง ชลธิชา นันทะเสน
38 36821 เด็กหญิง ณัฐภัสสร ทัว่ดาว
39 36845 เด็กหญิง นิตยา สอนโต
40 36876 เด็กหญิง เพ็ญนภา ศิริโภคา
41 36880 เด็กหญิง ภาวิดา พรมอ่วม
42 36904 เด็กหญิง สุชาดา สมนึก
43 36926 เด็กหญิง อาทิตยา แสงดารา
44 37765 เด็กหญิง พรปวีณ์ เอี่ยมสอาด
45 37766 เด็กหญิง ทัยไท พุม่เรือง

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/10  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.3 หน้า 17

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 36456 เด็กชาย กนกชัย สอนโต
2 36470 เด็กชาย กิตฌ์ฐิพัศก์ ขันธ์ศรี
3 36475 เด็กชาย เกษมสันต์ อ่าํอยู่
4 36483 เด็กชาย จักรพล มิตรละม่อม
5 36493 เด็กชาย จุลจักร จันทร์โบ
6 36502 เด็กชาย ชญานนท์ มณีโชติ
7 36503 เด็กชาย ชญานนท์ สุขเสริฐ
8 36504 เด็กชาย ชนะรัตน์ เดชใจทัด
9 36509 เด็กชาย ชัยยา พร้อมมูล
10 36526 เด็กชาย ณัฐชนน กันทะวัง
11 36533 เด็กชาย ณัฐพนธ์ บุญจันทร์
12 36540 เด็กชาย ณัฐวัตร แก้วนิล
13 36543 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ดําดี
14 36553 เด็กชาย ทิพานนท์ อ่อนวัน
15 36592 เด็กชาย นพดล อิ่มชา
16 36599 เด็กชาย นวพล เข็มแอ๊ด
17 36631 เด็กชาย พชร หุน่สิงห์
18 36632 เด็กชาย พรหมนาท แก้วแดง
19 36666 เด็กชาย ภีรวัฒณ์ บวบมี
20 36685 เด็กชาย วรกิจ ครุธชาติ
21 36688 เด็กชาย วรากร วจนะถาวร
22 36689 เด็กชาย วัชพล คลํ่าคง
23 36712 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ สีนวลอินทร์
24 36720 เด็กชาย ศุภเสกข์ หาญกําธร
25 36723 เด็กชาย สราวุธ ขวัญเขียว
26 36725 เด็กชาย สหรัฐ ศรีพยัคฆ์
27 36726 เด็กชาย สาธิน กล่ินหอม
28 36728 เด็กชาย สาริน ปานเกตุ
29 36739 เด็กชาย สืบสาน เนียมหอม
30 36740 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ฟักเจริญ

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/11  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.3 หน้า 18

หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 36756 เด็กชาย อนาวิล แสงประยงค์
32 36759 เด็กชาย อภิชัย อยู่สถิตย์
33 36798 เด็กหญิง จิรนันท์ บุญคง
34 36818 เด็กหญิง ณัฐพร ไกรทอง
35 36820 เด็กหญิง ณัฐพร ครุธนวล
36 36864 เด็กหญิง พัชรพร หล่อประดิษฐ์
37 36872 เด็กหญิง พิมพ์มาดา คลังภักดี
38 36877 เด็กหญิง แพรวา หลําภักดี
39 36889 เด็กหญิง ลลิตา รอบุญ
40 36892 เด็กหญิง วรนิษฐา สืบดี
41 36908 เด็กหญิง สุพิชญา เกตุแก้ว
42 37641 เด็กหญิง ธันย์ชนก กล่ันเรือง
43 37773 เด็กหญิง ฉัตรลัดดา เพ็งอิน

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/11  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.3 หน้า 19

หน้า 1
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 36459 เด็กชาย กริชนัย เกิดแย้ม
2 36485 เด็กชาย จักรี แสนทนะ
3 36492 เด็กชาย จิรายุส เอี่ยมบัว
4 36497 เด็กชาย เจษฎา แฟงพุม่
5 36532 เด็กชาย ณัฐพงษ์ สอนดี
6 36536 เด็กชาย ณัฐพล บุญมาก
7 36544 เด็กชาย ตรัยรัตน์ พึง่ทรัพย์
8 36549 เด็กชาย ทนงศักด์ิ บุญคลํ่า
9 36551 เด็กชาย ทรรศพร แสฉิม
10 36563 เด็กชาย ธนพนธ์ เฟือ่งอิ่ม
11 36568 เด็กชาย ธนวัฒน์ แก้วโชติ
12 36583 เด็กชาย ธวัชชัย ใจทิม
13 36586 เด็กชาย ธีรพัฒน์ เพ็งสว่าง
14 36595 เด็กชาย นรภัทร อู่ตุ้ม
15 36598 เด็กชาย นวพล รอดยา
16 36601 เด็กชาย นิติกร บวบมี
17 36608 เด็กชาย บุญยวีร์ กลับทุง่
18 36619 เด็กชาย ปีติพงศ์ ทองแดง
19 36620 เด็กชาย ปีรติ สิงห์วี
20 36627 เด็กชาย พงศธร สังข์จันทร์
21 36640 เด็กชาย พัทธานันท์ อินมี
22 36643 เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ คําพวง
23 36646 เด็กชาย พีรภัทร ตันกิตติภิญโญ
24 36653 เด็กชาย พูนสิน พุม่พวง
25 36668 เด็กชาย ภูเบศ รอดมา
26 36670 เด็กชาย ภูมิพิพัฒน์ เป้ทุง่
27 36687 เด็กชาย วรัญญู โตสุข
28 36694 เด็กชาย วิธวัฒน์ สุวรรณรัตน์
29 36701 เด็กชาย ศรวัสย์ อินทิพย์

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/12  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.3 หน้า 20

หน้า 2
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

30 36711 เด็กชาย ศุภกิจ โสอุดร
31 36713 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ แพรบุตร
32 36748 เด็กชาย สุรศักด์ิ โนรา
33 36764 เด็กชาย อภิสิทธิศั์กด์ ทรัพย์รําลึก
34 36765 เด็กชาย อัษฎาวุฒิ พิมผาสุข
35 38306 เด็กชาย ศุภกร ปานอยู่

รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3/12  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย


