
รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.4 หน้า 1

หน้า 1

เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 35806 นาย กรณัท วรากรเจริญ
2 35816 นาย กองพล จ่ายหนู
3 35818 นาย ก้องภพ พรรณคง
4 35831 นาย กีรติ สุธีรยงประเสริฐ
5 35846 นาย จิรโรจน์ เลิศล้้า
6 35882 นาย ณัฏชนน ยอดกุศล
7 35892 นาย ณัฐพงษ์ สีมารักษ์
8 35897 นาย ณัฐวีร์ จรวุฒิพันธ์
9 35974 นาย นิพิฐพนธ์ อู่ตุ้ม
10 36020 นาย พีรพัฒน์ วงศ์สวัสด์ิ
11 36044 นาย ภูรีทัต ศรีเมือง
12 36099 นาย ศุภกร ไกรกิจราษฎร์
13 36117 นาย สิรภพ กิตติธงโสภณ
14 36124 นาย สุธนัย วงษ์สาริกิจ
15 36173 นางสาว ชฎาพร สอนโต
16 36177 นางสาว ชนิสา เมฆเจริญ
17 36204 นางสาว นภสร ศรีม่วง
18 36206 นางสาว นภาพรรณ ภูมิวัฒนะ
19 36217 นางสาว บัณฑิตา จันเขียว
20 36240 นางสาว ภัคมล เพิง้จันทร์
21 36263 นางสาว วิลาสินี เอื้อจ้านงค์
22 36273 นางสาว ศุภาพิมพ์ ศรีรัตนานนท์
23 38275 นางสาว เบญญาภา ธิเสนา

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/1  ภาคเรยีนที่ 1  ปกีารศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.4 หน้า 2

หน้า 1

เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 35841 นาย จากฟ้า วาตาดา
2 35869 นาย ชินคุปต์ สังข์ทอง
3 35899 นาย ณัฐวุฒิ วันศรี
4 35900 นาย ณัฐวุฒิ กรรณิกา
5 35954 นาย ธีระศักด์ิ แย้มใย
6 35976 นาย บรรดาศักด์ิ พูลพัฒนะ
7 35985 นาย ปริวัฒน์ ทองเกล้ียง
8 35991 นาย ปุญณกานต์ ปานเมือง
9 36012 นาย พิชชากร โกศล
10 36042 นาย ภูรินทร์ ครุธชาติ
11 36043 นาย ภูริพัฒน์ ศศิรัตน์
12 36119 นาย สุชาติ บุญมาก
13 36152 นาย อิทธิกร อินทร์เรือง
14 38216 นาย จินดาวัฒน์ กระจาด
15 36166 นางสาว จรัญญา ข้าพงศ์
16 36234 นางสาว พิชยา รุ่งเรือง
17 36242 นางสาว ภัทรนันท์ น้อยจันทร์
18 37049 นางสาว สุภาวดี แก้วบังเกิด
19 38269 นางสาว ธนัชชา อินพัน
20 38273 นางสาว บุษยมาศ จินดารัตน์
21 38278 นางสาว ปาณิศรา ศิลาธนาคม
22 38282 นางสาว วนิดา พุม่เลียบ
23 38294 นางสาว สุภลักษณ์ โพธิส์อน
24 38296 นางสาว สุภาพรรณ วรรณศิริ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/3 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.4 หน้า 3

หน้า 1

เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 35815 นาย ก้องเกียรติ สุขสัมพันธ์ ฝร่ังเศส

2 35847 นาย จีรภัทร ธูปเทียน ฝร่ังเศส

3 35921 นาย ธนธรณ์ ชามั่ง จีน

4 35930 นาย ธนภัทร สุริยะลังกา จีน

5 35955 นาย ธีริทธิ์ บุษบงค์ ฝร่ังเศส

6 35978 นาย เบญจพล อินดี จีน

7 35984 นาย ปรเมษฐ์ หงษ์เทศ จีน

8 36036 นาย ภาวศุทธิ ยิ้มเปีย จีน

9 36037 นาย ภาสกร วัคเทอร์ ฝร่ังเศส

10 36078 นาย ศรายุทธ กล่อมทุง่ จีน

11 36079 นาย ศราวุฒิ บุญเปีย่ม จีน

12 36082 นาย ศิรพงศ์ ดีโต จีน

13 36087 นาย ศิวากร สิงห์กรณ์ ฝร่ังเศส

14 36096 นาย ศุภวิชญ์ มานักฆอ้ง จีน

15 36449 นาย แทนไท ภารวงศ์ ฝร่ังเศส

16 38219 นาย ณัฐนันท์ ชินคีรี ฝร่ังเศส

17 36158 นางสาว กนกพร สุกใส ฝร่ังเศส

18 36162 นางสาว กันต์ศรา นาควิจิตร จีน

19 36165 นางสาว กิตติมา คงธิ จีน

20 36170 นางสาว จีรดา รุ่งเรือง จีน

21 36179 นางสาว ชุติกาญจน์ ศรีมินิพันธ์ จีน

22 36185 นางสาว ณัฐชา ศรีทวีกาศ จีน

23 36203 นางสาว นพมาศ ตรีข้า จีน

24 36208 นางสาว นริศรา วันทักษ์ จีน

25 36216 นางสาว บัณฑิตา ลักษณะวิเชียร ฝร่ังเศส

26 36219 นางสาว เบญจรงค์ เสือมั่น จีน

27 36231 นางสาว พัชรภรณ์ พันธะเสน จีน

28 36238 นางสาว ฟ้าชนก บุญเรือง จีน

29 36257 นางสาว วิชุดา สระกระโทก ฝร่ังเศส

30 36266 นางสาว ศิริกัญญา พุม่แก้ว ฝร่ังเศส

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/4 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.4 หน้า 4

หน้า 2

เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 36268 นางสาว ศิริรัตน์ จักษุ ฝร่ังเศส

32 36286 นางสาว สุภัทตรา อินนาค จีน

33 36295 นางสาว อมลวรรณ พ่วงจุ้ย จีน

34 36297 นางสาว อริสรา จอกสินธุ์ จีน

35 36299 นางสาว อักษร อนุสนธิ์ จีน

36 36837 นางสาว พิชญาภัค อยู่มา จีน

37 36844 นางสาว พิชญาภา อยู่มา จีน

38 38276 นางสาว ปณิตา ปิน่โตนด จีน

39 38284 นางสาว วริศรา เปรมกระสินธุ์ ฝร่ังเศส

40 38287 นางสาว ศิรประภา ค้าหมู ฝร่ังเศส

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/4 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.4 หน้า 5

หน้า 1

เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 35823 นาย กิตติพัฒน์ จันทร์นาค
2 35830 นาย กีรติ กันเพ็ง
3 35835 นาย เกียรติศักด์ิ เทียนทอง
4 35840 นาย จักรี หว่างเชื้อ
5 35879 นาย ณรงค์เดช ก้านศรีรัตน์
6 35933 นาย ธนะโชติ ถวิลบูลย์
7 35943 นาย ธวัชชัย ศรีปุงวิวัฒน์
8 35961 นาย นภัทร์ สร้อยเพ็ชร
9 35977 นาย บัญญพนต์ สร้อยสน
10 36005 นาย พลพล โพธิย์ิ้ม
11 36011 นาย พันพิชิต จันทร์นิ่ม
12 36029 นาย ภาคภูมิ ฉัตรชัยศิลป์
13 36047 นาย มนตรี เกิดช้้า
14 36074 นาย วีรภัทร อยู่ทุง่
15 36077 นาย ศรเพชร พลคล้าย
16 36092 นาย ศุภกิตต์ เกตุตะมะ
17 36118 นาย สิโรฒน์ พุทธธรรม
18 36121 นาย สุทธิราช น้อยนาค
19 36128 นาย สุวัฒนชัย อบเชย
20 38215 นาย จักรภัทร เชียงทิพย์
21 38239 นาย วงศกร ใจตรอง
22 36161 นางสาว กัญญารัตน์ นาคเจียม
23 36168 นางสาว จิดาภา จันเดช
24 36175 นางสาว ชนัดดา ชันยาสูบ
25 36189 นางสาว ณัฐธิดา มันเทศ
26 36198 นางสาว ธันยชนก เรืองแจ่ม
27 36211 นางสาว นัฐพร อินทร์ลับ
28 36224 นางสาว ปวันรัตน์ ค้าอิ่น
29 36236 นางสาว พิมพ์ลภัส พรมทุง่
30 36237 นางสาว ไพลิน รุ่งสวัสด์ิ

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/5 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.4 หน้า 6

หน้า 2

เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

31 36283 นางสาว สุธาสินี อู่ทอง
32 38262 นางสาว ชิโนรส บัวแก้ว
33 38264 นางสาว ณัฏฐิกา ศิริวิรวัฒน์
34 38265 นางสาว ณัฐกานต์ นพคุณ
35 38286 นางสาว วัสรา กัมปนาท
36 38299 นางสาว อพัทชญา วงค์เขียวแก้ว
37 38303 นางสาว อารษา กล่องชู

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/5 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.4 หน้า 7

หน้า 1

เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 35803 นาย กนกพล โพธิรี์
2 35810 นาย กล้าณรงค์ ชลฤทธิ์
3 35839 นาย คุณานนท์ ฉิมใจ
4 35842 นาย จิรกิตต์ิ อ่วมปิน่
5 35853 นาย ชญานนท์ ศรีเจริญ
6 35883 นาย ณัฐกิตต์ พะโยม
7 35909 นาย ทรงภพ สนเจียม
8 35917 นาย ธนกร วจนะถาวร
9 35936 นาย ธนากร ศรีทรง
10 35952 นาย ธีรเมธ ยิ้มแก้ว
11 35973 นาย นิพัฒณ์ แดงทุง่
12 35983 นาย ปรเมศร์ เจนใจ
13 35994 นาย พงพัฒน์ บุญเม่น
14 36001 นาย พบธรรม อ้นเหน่ง
15 36008 นาย พัฒนพงศ์ สุวรรณรัตน์
16 36013 นาย พิชญุตม์ พึง่จันทร์
17 36023 นาย ภคนันท์ โหมดบุตร
18 36058 นาย รุ่งรดิศ ทานะมัย
19 36065 นาย วรรธนะ เปรมแก้ว
20 36075 นาย วุฒิชัย แก้วทุง่
21 36113 นาย สิทธิพงศ์ ข้าจีน
22 36116 นาย สิรภพ สีมา
23 38213 นาย คฑาพล สุขนาค
24 38214 นาย จักรพงษ์ ลาป้อม
25 38235 นาย พีรพงษ์ วงค์รินทร์
26 38251 นาย เอกพจน์ ปานผ่อง
27 36164 นางสาว กาญจนาพร ก้าพลวิน
28 36180 นางสาว ญาตา ฤทธิก์ลาง
29 36183 นางสาว ฐิติวรดา ทองยอด
30 36209 นางสาว นริศรา สิงหา
31 36223 นางสาว ปรีญารัตน์ เรืองค้า

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/6 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.4 หน้า 8

หน้า 2

เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

32 36247 นางสาว มาลินี พุม่ม่วง
33 36289 นางสาว สุมิตรา สุริยะลังกา
34 38259 นางสาว จันทนา อาจสมจิตร
35 38271 นางสาว เนตรอัปสร ฮุยเขียว
36 38277 นางสาว ปัณฑิตา อ่อนพรม
37 38298 นางสาว อนุตตรีย์ อาทรประชาชิต

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/6 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561



รายชือ่นักเรียนปี 2561 ม.4 หน้า 9

หน้า 1

เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 35819 นาย ก้องภพ แก้วเกิด
2 35824 นาย กิตติพันธุ์ เมฆเสือ
3 35876 นาย ณภัทร รัตนะ
4 35911 นาย ทองพิทักษ์ บุญชู
5 35928 นาย ธนภัทร อารีรักษ์
6 35931 นาย ธนภูมิ เจ๊กแจว
7 35949 นาย ธีรภัทร จันทรา
8 36022 นาย พุฒิพงศ์ แสนสุขทวีทรัพย์
9 36045 นาย ภูวดล บุญจวง
10 36052 นาย รพีภัทร โพธิเ์รือง
11 36059 นาย ลัทธพล เกตุเอี่ยม
12 36101 นาย สกนธ์ อยู่กลัด
13 36115 นาย สิปปวิชญ์ จันโท
14 38226 นาย ธัชชานนท์ ตาลสอน
15 36157 นางสาว กชณิกา แก้วทันค้า
16 36169 นางสาว จิรกฤต อยู่ดี
17 36182 นางสาว ฐิตาภา ทองเชื้อ
18 36188 นางสาว ณัฐธิชา ดีรอด
19 36228 นางสาว พรปวีณ์ จางวางคง
20 36229 นางสาว วรงค์ภรณ์ ปกครอง
21 36233 นางสาว พิชชาพร อารีเอื้อ
22 36254 นางสาว วาเลนท์ อุ้ยทรัพย์
23 36256 นางสาว วิชญาพร มากมี
24 36261 นางสาว วิมลสิริ แดงเรือง
25 36267 นางสาว ศิริกาญจน์ กล่ินหอม
26 36274 นางสาว สายธาร สระทองอิ้ง
27 36276 นางสาว สาวิตรี ด้วงฟู
28 36282 นางสาว สุธาสินี เมฆพัฒน์
29 36294 นางสาว หทัยชนก สายนวล
30 36298 นางสาว อริสา ปิน่ม่วง
31 36301 นางสาว เอเชีย จันทร์งาม
32 38301 นางสาว อรุโณทัย หันจรัส

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4/7 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล
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หน้า 1

เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

1 35834 นาย เกริกฤทธิ์ ลบข้า
2 35863 นาย ชัยรัตน์ ทรงกล่ิน
3 35894 นาย ณัฐภัทร พึง่เงิน
4 35902 นาย ณัฐวุฒิ คุ้มพวก
5 35935 นาย ธนัช ค้าปาน
6 35938 นาย ธนาเทพ สีปานเงิน
7 35959 นาย นพสินธุ์ อบเชย
8 35967 นาย นันท์นภัส ละจุ้ม
9 35996 นาย พงศธร รัตนปัญญากร
10 36030 นาย ภาณุ เพ็ชรมณี
11 36048 นาย มีชัย ทวิชาชาติ
12 36085 นาย ศิวกร สุขเกตุ
13 36100 นาย ศุภากร ใจอิ่ม
14 36104 นาย สรเพชญ์ เขียวคล้าย
15 36136 นาย อนุภัทร อ่อนเชตุ
16 36139 นาย อภิศักด์ิ อยู่ทอง
17 38240 นาย วริศ บัวถา
18 36156 นางสาว กชกร อายุเจริญ
19 36159 นางสาว กนกวรรณ สังข์ทอง
20 36174 นางสาว ชนัญชิดา มาน้อย
21 36186 นางสาว ณัฐชา นาคสุวรรณ
22 36207 นางสาว นริศรา อบเชย
23 36220 นางสาว ปนัดดา ถิ่นฐาน
24 36260 นางสาว วิภาวดี เฉยเมล์
25 36262 นางสาว วิลาวัณย์ นามวงษา
26 36281 นางสาว สุณิสา เยโท้
27 36285 นางสาว สุพัตรา ฟืน้ตน
28 36293 นางสาว โสริญา เทีย่งรัตน์
29 36296 นางสาว อรจิรา ข้าทุง่
30 37122 นางสาว โสรญา เสนาะพิน
31 38261 นางสาว ชนกนันษ์ เมธีสกุลวงศ์

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
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1 35837 นาย เขตโสภณ ภัทร์ประศาสน์
2 35838 นาย คิมหันต์ ชื่นเปร่ือง
3 35857 นาย ชนินทร์ ปรีทุง่
4 35858 นาย ชยพล ปาณะดิษ
5 35915 นาย ธนกร จินะ
6 35925 นาย ธนพัฒน์ กระแย้ม
7 35968 นาย นันทปรีชา สอนทุง่
8 35970 นาย นิติธร สะแม
9 35980 นาย ปฏิพัทธ์ ค้าสัตย์
10 35989 นาย ปัณณวิชญ์ ยิ้มยวน
11 36025 นาย ภัชนิพงศ์ รัตน์บ้านด่าน
12 36070 นาย วิชาฤทธิ์ ชั่งทอง
13 36103 นาย สรชัช สงค์อนุกูล
14 36107 นาย สรศักด์ิ คุ้มสา
15 36137 นาย อภิรักษ์ ชัยชนะ
16 36140 นาย อรงกต อินทร์เอี่ยม
17 36451 นาย กฤษฎา อ่วมจรยิ้ม
18 36914 นาย ณัฐพล แก้วคุ้ม
19 36163 นางสาว กัสมาพร เขียวเหลือง
20 36178 นางสาว ชลธิชา มิตรพ่วง
21 36191 นางสาว เตชินี เดชศรี
22 36194 นางสาว ทิพย์ธัญญา คุ้มคง
23 36201 นางสาว ธิดา ดัดดิษฐ์
24 36244 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ไหมเหล่ียม
25 36248 นางสาว ยูถิกา แบนลี
26 36255 นางสาว วิจิตรา เพ็งจังหวัด
27 36258 นางสาว วิปัศยา อินอยู่
28 36287 นางสาว สุภัทรา พรมมี
29 36291 นางสาว สุเมธินี รัตนมณี
30 38253 นางสาว กณิกา ตาเมา
31 38268 นางสาว อัจฉราพักตร์ ลภัสวรรธน์
32 38288 นางสาว ศิริพร ศรีสวัสด์ิ

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
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1 35802 นาย กนกพล จึงวงศ์ไพบูลย์
2 35849 นาย เจษฎากร วงศรีรักษ์
3 35859 นาย ชยากร วรสี
4 35877 นาย ณภัทร อาเทศ
5 35887 นาย ณัฐพงศ์ สมคุ้ม
6 35896 นาย ณัฐวัฒน์ บุญสายัง
7 35912 นาย ทะนงศักด์ิ ยิ้มปิน่
8 35922 นาย ธนบูลย์ ยิ้มยวน
9 35939 นาย ธนาวุฒิ ส้ารี
10 35981 นาย ปฐกรณ์ ปัน่สิน
11 35987 นาย ปัณณธร คงกระพันธ์
12 35988 นาย ปัณณธร ไชยวิโน
13 36004 นาย พลกฤต ม่วงค้า
14 36015 นาย พิริยกร เชียงกาขัน
15 36055 นาย รัชชานนท์ ค้าปาน
16 38234 นาย พิเชษฐ์ บุญชูช่วย
17 38246 นาย อภิเดช ภักดี
18 36192 นางสาว ทองชมพู หน่อสร้อยทอง
19 36197 นางสาว ธัญญารัตน์ สีนวล
20 36205 นางสาว นภัสสร ชุ่มชุมภู
21 36225 นางสาว ปิยวรรณ แสงทอง
22 36230 นางสาว พรรพษา เนตรประดิษฐ์
23 36275 นางสาว สายฝน พึง่เพีย้
24 38254 นางสาว กมลนิตย์ มั่นเหมาะ
25 38260 นางสาว จันทิรา วิวัฒนผล
26 38266 นางสาว ณัฐธนันธ์ ทัดปรอย
27 38272 นางสาว บุณยาพร พรมมี
28 38279 นางสาว พรไพลิน แย้มโตนด
29 38283 นางสาว วริศรา สวนดอกไม้
30 38285 นางสาว วันธนา เฝือยา
31 38292 นางสาว สุธาสินี บุญมี
32 38300 นางสาว อรพินท์ ข้าแย้ม

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
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1 35854 นาย ชนาธิป มากจีน
2 35875 นาย ณฐนนท์ คุ้มแสง
3 35947 นาย ธิติภัทร หนูเมือง
4 36010 นาย พันกร ภัสสร.
5 36021 นาย พีรภัทร มั่นปาน
6 36026 นาย ภัทรชาติ คุมสระ
7 36028 นาย ภัทรุตม์ ศรีสว่าง
8 36142 นาย อรรถพล สุขสว่าง
9 36452 นาย ทรงพล เหรียญเจริญ
10 38227 นาย นพดล อินทร์พ่วง
11 38232 นาย พรประเสริฐ ศักด์ิเสือ
12 38242 นาย วัลลภ อินทร์เทศ
13 36214 นางสาว น้้าฝน เต่าเล็ก
14 38255 นางสาว กันยารัตน์ อ่อนบุญ
15 38257 นางสาว กิตติยา โกสาทิศ
16 38258 นางสาว จรรยพร แก่นยิ่ง
17 38263 นางสาว ณัฏฐณิชา ทรัพย์มาก
18 38267 นางสาว ณัฐพร ชะรากลาง
19 38274 นางสาว เบญจมาภรณ์ ทรัพย์เมือง
20 38289 นางสาว ศิริรัตน์ ทองเดช
21 38290 นางสาว ศุภาพร เทือกสุยะ
22 38297 นางสาว โสภิตนภา ล้ิมรส

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
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1 38217 นาย จิรายุ แก้วผุย
2 38218 นาย ญาณวุฒิ โพธิท์อง
3 38220 นาย ณัฐพงศ์ พิมสุก
4 38221 นาย ณัฐวุฒิ ลาโภ
5 38222 นาย ณัฐสิทธิ์ ฉายสังข์
6 38223 นาย ธนกฤต ร่าเริง
7 38224 นาย ธนวัฒน์ บุญยังมาก
8 38225 นาย ธวัชชัย น้อยอินทร์
9 38228 นาย นันทิพัฒน์ ไชยตัน
10 38229 นาย บริบูรณ์ อยู่นิ่ม
11 38230 นาย บุญฤทธิ์ ประทุมมา
12 38231 นาย ปัณณวัฒน์ มีวิริยกุล
13 38233 นาย พัทธดนย์ ทองเมือง
14 38236 นาย ภาสรรค์ ขึ้นทันตา
15 38237 นาย ภูริภัทร เรืองสวัสด์ิ
16 38238 นาย เมธัส จันทะคูณ
17 38241 นาย วัชโรวุฑฒ์ิ สะโรบล
18 38243 นาย สหรัฐ ไชยแสง
19 38244 นาย สิรวิชญ์ กิติมา
20 38245 นาย สุรสีห์ มีแก้ว
21 38247 นาย อภิรักษ์ สนองคุณ
22 38248 นาย อภิศักด์ิ ฉายเงาคงคา
23 38249 นาย อัครพนธ์ เกิดยิ้ม
24 38250 นาย อัครพล เพิม่พูล
25 38252 นาย เอกศิลา แสงคร้าม
26 38256 นางสาว กัลยา สอนจันทร์
27 38280 นางสาว พิมพกานต์ อุ่นเรือน
28 38281 นางสาว มลทณา กล่ินแสง
29 38291 นางสาว สรณ์สิริ สุริยะใหม่
30 38293 นางสาว สุนิสา ถมภิรมย์
31 38295 นางสาว สุภานัน จุ่งใจ
32 38307 นางสาว ไพลิน ส้าราญใจ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสุโขทัย
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