
ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 37136 เด็กชาย กรวิชญ์ พิมพ์ตะคุ

2 37147 เด็กชาย กษิดิศ สายเนตร

3 37149 เด็กชาย ก้องภูคุณ ฉันทวรางค์

4 37165 เด็กชาย จรณพงศ์ ศรีพงศ์ธรพิบูล

5 37191 เด็กชาย ชชัวัชร กรรณิกา

6 37204 เด็กชาย ญาณวีร์ เรืองวิชยัวัฒน์

7 37211 เด็กชาย ณฐพร ไพรินทร์

8 37213 เด็กชาย ณพรรษ บุญส่ง

9 37215 เด็กชาย ณัชพล คิวเจริญ

10 37244 เด็กชาย ทยา ค าลือ

11 37273 เด็กชาย ธิษณะ ผกาวิสุทธิ์

12 37279 เด็กชาย ธีรภัทร ตามาตา

13 37297 เด็กชาย นิติศาสตร์ แจ่มจันทร์

14 37312 เด็กชาย พงศกร สุขจ้อย

15 37313 เด็กชาย พงศธร สังข์จันทร์

16 37351 เด็กชาย รชตะ ปั้นทิม

17 37359 เด็กชาย วชริวิทย์ โฉมหว่ง

18 37362 เด็กชาย วรปรัชญ์ เขมรุจินนท์

19 37370 เด็กชาย วัณณุวรรธน์ สีนวล

20 37385 เด็กชาย ศิวกร หาญก าธร

21 37396 เด็กชาย สกลวรรธน์ เรืองวิริยานนท์

22 37458 เด็กหญิง จารุศิริ ถนอมทองพันธ์

23 37461 เด็กหญิง จีรนันท์ ศีลสนิด

24 37478 เด็กหญิง ณัฐนันท์ แสนโกศิก

25 37483 เด็กหญิง ดารินทร์ ศรีศิลป์

26 37489 เด็กหญิง ธันยพร อุดมสุข

27 37508 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ รุ่งโรจน์

ช่ือ - สกุล

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 1  ประจ าปีการศึกษา  2560



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
28 37516 เด็กหญิง พรหมพร พรมเพ็ชร

29 37518 เด็กหญิง พัชราภา ประภาสัย

30 37522 เด็กหญิง พิมพ์นารา ศรีประทักษ์

31 37534 เด็กหญิง มนัสพร ทองอุไร

32 37541 เด็กหญิง รักษิณาพร ย้ิมยวน

33 37584 เด็กหญิง อภิญญา โสคร

ช่ือ - สกุล

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 1  ประจ าปีการศึกษา  2560           หน้า   2



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 37172 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ถาปาวงศ์

2 37179 เด็กชาย จุลจักร ค าโต

3 37238 เด็กชาย ณัฐศิวัช กิตตินันท์พาณิช

4 37245 เด็กชาย ทรงวุฒิ ขวัญเมือง

5 37263 เด็กชาย ธนภัทร วงศ์หาญ

6 37293 เด็กชาย นัทธพงศ์ นิ่มมณี

7 37296 เด็กชาย นิติพนธ์ ผ่องแผ้ว

8 37304 เด็กชาย ปรวรรษ บุญต้ัง

9 37323 เด็กชาย พัทธพล หงษ์บินโบก

10 37337 เด็กชาย ภาณุภัทร์ มีแพ

11 37358 เด็กชาย เรวิทย์ แสงดารา

12 37377 เด็กชาย วีริศ ขาวทุ่ง

13 37393 เด็กชาย เศรษฐกานต์ ศรศรี

14 37408 เด็กชาย สิทธิกร สุวรรณโรจน์

15 37421 เด็กชาย สุรยุทธ เจือจาน

16 37447 เด็กหญิง กัญชณิกา ปานแดง

17 37466 เด็กหญิง ชนกภัทร์ เฉือ่ยฉ่ า

18 37473 เด็กหญิง ณฐมน สนเจียม

19 37477 เด็กหญิง ณัฐณิชา เม่นเผือก

20 37480 เด็กหญิง ณัฐลดา นาคสุวรรณ

21 37495 เด็กหญิง นริศรา เมืองหลวง

22 37500 เด็กหญิง นิชา ไกรกิจราษฎร์

23 37507 เด็กหญิง ปภาวรินท์ มูลดี

24 37514 เด็กหญิง พรทรัพย์ กลิ่นอ าพร

25 37515 เด็กหญิง พรรณทวรรณ โกศิริ

26 37520 เด็กหญิง พิชชาพร สุขจ่าง

27 37523 เด็กหญิง พิมพ์มาดา แก้วทุ่ง

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 2  ประจ าปีการศึกษา  2560

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
28 37533 เด็กหญิง มนัสนันท์ แตงอ่อน

29 37543 เด็กหญิง รัตนากร จิตพินิจ

30 37561 เด็กหญิง สิรัชชา กิจเกษมพงศ์

31 37564 เด็กหญิง สิริยากร เกิดทรัพย์

32 37576 เด็กหญิง สุรภา จิตรสว่าง

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 2  ประจ าปีการศึกษา  2560                หน้า  2

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 37137 เด็กชาย กฤตภาส ธงไชย

2 37160 เด็กชาย คณาธิป สุขสว่าง

3 37190 เด็กชาย ชโยดมภ์ แก้วทุ่ง

4 37240 เด็กชาย ดีแลน ริชาร์ด

5 37243 เด็กชาย ถิ่นไท มีสมบูรณ์

6 37267 เด็กชาย ธนวัตน์ อินดี

7 37270 เด็กชาย ธนารัตน์ หนูพุ่ม

8 37271 เด็กชาย ธราธิป กินูน

9 37274 เด็กชาย ธีรดนย์ ยาหมู่

10 37397 เด็กชาย สมศักดิ์ หาญกิจ

11 37435 เด็กชาย อาณกร อินสอาด

12 37593 เด็กชาย ณัฐนันท์ ว่องวิไลรัตน์

13 37594 เด็กชาย จิตรภัทร เจริญฉาย

14 37650 เด็กชาย ภานุพงศ์ แมลงภู่

15 37747 เด็กชาย ฐาปกรณ์ แจ่มดารา

16 37748 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แดงโชน

17 37749 เด็กชาย นนท์ปวิช สินสมุทร์

18 37750 เด็กชาย นพรรษ์ แก้วน้ าอ่าง

19 37751 เด็กชาย ภานุพงศ์ ทองแพ

20 37752 เด็กชาย ภูวนาท แก้วทุ่ง

21 37481 เด็กหญิง ณัฐศิมา บัวส้ม

22 37492 เด็กหญิง นภัสรัชฏ์ เหล่าไพโรจน์

23 37524 เด็กหญิง พิมพ์รภา นาคปัจฉิมสกุล

24 37526 เด็กหญิง ไพลิน บริรักษ์เลิศ

25 37528 เด็กหญิง ภัควลัญชพ์ร เหรียญเจริญ

26 37753 เด็กหญิง รุ่งระวี แมลงภู่

27 37754 เด็กหญิง เกวลิน ศิริโภคา

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 3  ประจ าปีการศึกษา  2560

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 37140 เด็กชาย กฤตานนท์ มากร่ืน
2 37144 เด็กชาย กฤษณพล เต่าเล็ก
3 37153 เด็กชาย กิตตินันท์ จันทร์ศรี
4 37169 เด็กชาย จักรพันธ์ ทรดิษ
5 37175 เด็กชาย จิรเมธ อุบลเจริญ
6 37181 เด็กชาย เจษฎา ทองสว่าง
7 37207 เด็กชาย ฐิติพงศ์ ธิใจ
8 37220 เด็กชาย ณัฐดนัย มันพร้าว
9 37247 เด็กชาย ทักษะ ทิน้อย
10 37258 เด็กชาย ธนพล พุกแก้ว
11 37264 เด็กชาย ธนภัทร มะลิกุล
12 37284 เด็กชาย นนทพัทธ์ น้อยค า
13 37331 เด็กชาย พีระพัฒน์ พาณิชโชคติกุล
14 37424 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ สุวรรณา
15 37430 เด็กชาย อภิวิชญ์ อโนทัย
16 37441 เด็กหญิง กนกวรรณ พุฒทอง
17 37446 เด็กหญิง กวินธิดา ผาดเรือง
18 37448 เด็กหญิง กัญญวรา ชายกลั่น
19 37469 เด็กหญิง โชติกา ทรัพย์สังข์
20 37491 เด็กหญิง นภัสกร สมย้ิม
21 37499 เด็กหญิง นันธิยา เพ็งย้ิม
22 37521 เด็กหญิง พิชญาภา แสงจันทร์
23 37527 เด็กหญิง ภควณี ดีเลิศ
24 37539 เด็กหญิง รติมา ดวงหาคลัง
25 37551 เด็กหญิง วิภาพร อินทร์เรือง
26 37571 เด็กหญิง สุธานี เรืองเที่ยง
27 37577 เด็กหญิง โสภิตนภา ฉุยฉาย
28 37580 เด็กหญิง อทิติยารัตน์ ดิษสงค์
29 37588 เด็กหญิง อัยลดา สุดาบุตร

ช่ือ - สกุล

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 4  ประจ าปีการศึกษา  2560

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 37143 เด็กชาย กฤษฎา  ยืนยัน
2 37145 เด็กชาย กษิดิ์เดช  แย้มประดิษฐ์
3 37154 เด็กชาย กิตตินันท์  บุญสิงห์
4 37159 เด็กชาย เกียรติศักดิ์  จันทร์ศรี
5 37201 เด็กชาย เชดิศักดิ์ ครุธโม
6 37241 เด็กชาย ดุลยชยั  สีสุธรรม
7 37265 เด็กชาย ธนวัฒน์  มีเจริญ
8 37272 เด็กชาย ธารา  ไกลวิเศษ
9 37280 เด็กชาย ธีรภัทร  ล่องทอง
10 37294 เด็กชาย นัทธพงศ์  พันเชื้อ
11 37311 เด็กชาย ปิยังกูร  พุ่มกระจ่าง
12 37332 เด็กชาย พุฒพิสุทธิ์  บุญมาก
13 37344 เด็กชาย ภูบดินทร์  พิทยาวิวัฒน์กุล
14 37348 เด็กชาย มานพ  จันทร์เมือง
15 37380 เด็กชาย ศราวุธ  ชา่งค า
16 37390 เด็กชาย ศุภณัฐชยั  สายเสม
17 37425 เด็กชาย อธิวัฒน์  ใจโพธิ์
18 37438 เด็กชาย เอกภพ  จันทร์เทพ
19 37442 เด็กหญิง กนกวรรณ แสงอุทัย
20 37444 เด็กหญิง กมลรัตน์ เขาค่าย
21 37451 เด็กหญิง กัญญารัตน์ วัฒนะ
22 37456 เด็กหญิง จรรยพร ไกกาศ
23 37474 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญมา
24 37513 เด็กหญิง ปีตมณี เนื้อไม้
25 37537 เด็กหญิง รจนา ทับเพ็ชร
26 37553 เด็กหญิง วิลาสินี สิงหาญ
27 37556 เด็กหญิง ศรินยา สุวรรณเสง่ียม
28 37557 เด็กหญิง ศุจินทรา อ่อมฤทธิ์
29 37558 เด็กหญิง ศุภาวรรณ ช านาญพล
30 37586 เด็กหญิง อริสรา แย้มเหม็น
31 37591 เด็กหญิง อารีรัตน์ ปั่นก าจร

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 5  ประจ าปีการศึกษา  2560

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 37134 เด็กชาย กรกวี ชื่นเชย

2 37138 เด็กชาย กฤตยชญ์ สีนวล

3 37148 เด็กชาย ก้องเกียรติ เขียวข า

4 37174 เด็กชาย จิรภัทร นกนาค

5 37231 เด็กชาย ณัฐภัทร น าทรัพย์รุ่งโรจน์

6 37242 เด็กชาย ไตรภพ แบ่งขุนทด

7 37246 เด็กชาย ทวีศักดิ์ เอ่ียมมาก

8 37251 เด็กชาย ธนกฤต ชเูที่ยง

9 37256 เด็กชาย ธนดล บุญดี

10 37257 เด็กชาย ธนพนธ์ ล าเจียก

11 37268 เด็กชาย ธนัชชา อ้นเล่ห์

12 37278 เด็กชาย ธีรภัทร อ่ิมขาว

13 37287 เด็กชาย นรบดี จันที

14 37295 เด็กชาย นันธวัฒน์ ค าเที่ยง

15 37306 เด็กชาย ปัญญพนต์ เป็นสุข

16 37307 เด็กชาย ปัณณธร พุ่มชา

17 37317 เด็กชาย พชรพล ฉัตรสุวรรณ

18 37324 เด็กชาย พันวุธ ผูกอ้น

19 37346 เด็กชาย ภูวเนศวร์ อินดี

20 37352 เด็กชาย รพีพัชร์ ไส้ทองค า

21 37354 เด็กชาย รัชชานนท์ สุขจ่าง

22 37374 เด็กชาย วิธาน ศรีบผา

23 37384 เด็กชาย ศิวกร ปานชยั

24 37400 เด็กชาย สรยุทธ แสงศรี

25 37406 เด็กชาย สหรัถ ทองอ่อน

26 37410 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ แจ่มทุ่ง

27 37429 เด็กชาย อนุชติ สุภาพ

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 6  ประจ าปีการศึกษา  2560

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
28 37431 เด็กชาย อภิสิทธิ์ สุ่มเกตุ

29 37453 เด็กหญิง กิติยาพร โพธิ์ทอง

30 37467 เด็กหญิง ชนัญชดิา พรมนิ่ม

31 37475 เด็กหญิง ณัฏฐิรา เกิดช้ า

32 37482 เด็กหญิง ณิชากร อินทิพย์

33 37484 เด็กหญิง ทรรศนีย์ บัวผัน

34 37490 เด็กหญิง นพรัตน์ ใจดี

35 37498 เด็กหญิง นันธิชา เพ็ชรบัวจันทร์

36 37502 เด็กหญิง นิรัชพร แก้วทุ่ง

37 37504 เด็กหญิง บุศรา กล่ าบัว

38 37505 เด็กหญิง เบญจพร ปัญทะนา

39 37509 เด็กหญิง ประภาสิริ เพ็งเปรม

40 37511 เด็กหญิง ปาริชาต ท าสุนา

41 37525 เด็กหญิง แพรวา คชสิทธิ์

42 37531 เด็กหญิง ภิรมล พุ่มพวง

43 37532 เด็กหญิง มนทกานต์ ชนะโต

44 37538 เด็กหญิง รติมา ธูปทอง

45 37562 เด็กหญิง สิราวรรณ ปานพรม

46 37578 เด็กหญิง หยกผกา บวบหอม

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 6  ประจ าปีการศึกษา  2560            หน้า   2

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 37139 เด็กชาย กฤตย์มงคล อัมพรภาค

2 37141 เด็กชาย กฤษฎา ทองอุไร

3 37142 เด็กชาย กฤษฎา เกตุทอง

4 37150 เด็กชาย กันตพิชญ์ ธินวล

5 37162 เด็กชาย คมสัน บุญชู

6 37171 เด็กชาย จิตตพงษ์ จันทวี

7 37186 เด็กชาย ฉัตรธพล มาลา

8 37188 เด็กชาย ชนาธิป สังข์ทอง

9 37199 เด็กชาย ชนิวัตร เจริญศิลป์

10 37203 เด็กชาย ไชยวิทย์ มั่นเหมาะ

11 37221 เด็กชาย ณัฐนนท์ นมเนย

12 37259 เด็กชาย ธนพัฒน์ ทิฆัมพรธีรวงศ์

13 37276 เด็กชาย ธีรนาถ เกิดป้อม

14 37281 เด็กชาย ธีรศักดิ์ สุ่มเกตุ

15 37288 เด็กชาย นราวิชญ์ ดวงเทียน

16 37309 เด็กชาย ปิยะบุตร ฉิมมี

17 37316 เด็กชาย พชร แก้วสุข

18 37325 เด็กชาย พาวิช ผูกอ้น

19 37326 เด็กชาย พิพัฒพล พรหมสิทธิ์

20 37327 เด็กชาย พีรณัฐ อินทรหอม

21 37329 เด็กชาย พีรวิชญ์ คล่ าคง

22 37343 เด็กชาย ภิญโญยศ ป้วนป้อม

23 37401 เด็กชาย สรวิชญ์ ป้องเรือ

24 37411 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ศรีบระยูร

25 37415 เด็กชาย สิริศักดิ์ มั่นประสงค์

26 37416 เด็กชาย สุทธิกานต์ แก้วแสง

27 37418 เด็กชาย สุธีศักดิ์ โพธิ์ขวัญ

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 7  ประจ าปีการศึกษา  2560

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
28 37434 เด็กชาย อรัญ ตูมหอม

29 37440 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ชอ่งท้วม

30 37455 เด็กหญิง เกศกนก สุดพันธ์

31 37462 เด็กหญิง จุฑาภรณ์ เปล่งปลั่ง

32 37465 เด็กหญิง เจนจิรา สนติ

33 37468 เด็กหญิง ชนิกา มายะนันท์

34 37479 เด็กหญิง ณัฐพร เนียนใจดี

35 37485 เด็กหญิง ทิฆัมพร เที่ยงตรง

36 37493 เด็กหญิง นภาพร กลัดแก้ว

37 37512 เด็กหญิง ปิยวรรณ เอ่ียมทอง

38 37517 เด็กหญิง พัชรพร จ้อยอ่อง

39 37529 เด็กหญิง ภัทรปภา ดิษฐตะคุ

40 37540 เด็กหญิง รสิตา บุญทวี

41 37549 เด็กหญิง วาเลน คุ้มคง

42 37559 เด็กหญิง สภานันท์ คล่ ากล่อง

43 37568 เด็กหญิง สุชาวดี ไชยจันทร์

44 37572 เด็กหญิง สุพัฒน์ตรา ลัยกิจมงคล

45 37585 เด็กหญิง อมลวรรณ น้อยนวล

46 37587 เด็กหญิง อัมภวา ถึงจันทร์

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 7  ประจ าปีการศึกษา  2560            หน้า   2

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 37135 เด็กชาย กรภัทร์ พุ่มชา

2 37152 เด็กชาย กิตติชยั เขียวแก้ว

3 37158 เด็กชาย เกษมศักดิ์ สุขอ่ิม

4 37168 เด็กชาย จักรพันธ์ ธูปทอง

5 37183 เด็กชาย เจษฏา สร้อยสุข

6 37189 เด็กชาย ชยุตพงศ์ พุ่มตุ๊บ

7 37193 เด็กชาย ชยัณรัตน์ อ่ิมค า

8 37198 เด็กชาย ชตินันท์ ยุทธ์ศิลป์

9 37216 เด็กชาย ณัชพัฒน์ พันธ์สน

10 37217 เด็กชาย ณัฐกานต์ พงสะพัง

11 37227 เด็กชาย ณัฐพล เพ่ือนบ้าน

12 37233 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อุ่นนุช

13 37234 เด็กชาย ณัฐวุฒิ นุ่มพรม

14 37248 เด็กชาย แทนคุณ หอมทอง

15 37250 เด็กชาย ธนกร ฉิมอ่อง

16 37255 เด็กชาย ธนกานต์ ศรีพยัฆ

17 37303 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ สุกร

18 37314 เด็กชาย พงศพัศ พุ่มพรม

19 37319 เด็กชาย พลชนะ แก้วทุ่ง

20 37333 เด็กชาย เพชรรัตน์ มั่นหมาย

21 37350 เด็กชาย ยศภัทร นุ่มพรม

22 37353 เด็กชาย รพีภัทร เพ็งน่วม

23 37361 เด็กชาย วรกันต์ รามจักร

24 37372 เด็กชาย วิชชากร หมื่นรัก

25 37379 เด็กชาย ศรายุทธ ไกรป๊อก

26 37381 เด็กชาย ศักดา จันทร์หอม

27 37388 เด็กชาย ศุภกิจ ก าเนิด

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 8  ประจ าปีการศึกษา  2560

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
28 37392 เด็กชาย ศุรวีร์ สอนค าหาร

29 37402 เด็กชาย สรวิชญ์ ทรัพย์คง

30 37412 เด็กชาย สิรภพ ชาติอุดม

31 37417 เด็กชาย สุทธิพร ชยัวรรณ์

32 37419 เด็กชาย สุรพัศ พรมทุ่ง

33 37427 เด็กชาย อนันทิพย์ กระแบกหอม

34 37432 เด็กชาย อรรณพ พาต่อ

35 37439 เด็กหญิง กชนันท์ ศรีดี

36 37443 เด็กหญิง กนกอร วัฒนา

37 37445 เด็กหญิง กรรวี จันทร์ทร

38 37450 เด็กหญิง กัญญารัตน์ หนองหลวง

39 37463 เด็กหญิง จุฑามาศ ถวิลบูลย์

40 37476 เด็กหญิง ณัฐณิชา เจริญยาว

41 37488 เด็กหญิง ธันยพร สารถี

42 37510 เด็กหญิง ปริสา หาญอุไรพงษ์

43 37545 เด็กหญิง ลัลนา บุญมี

44 37550 เด็กหญิง วินดา วังแผน

45 37554 เด็กหญิง ศกุนิชญ์ จันทร์ไทย

46 37583 เด็กหญิง อภิชญา บัวผัน

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 8  ประจ าปีการศึกษา  2560            หน้า   2

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 37146 เด็กชาย กษิดิศ ศรีสุคล

2 37157 เด็กชาย กิติวัฒน์ พิเศษรักษ์

3 37161 เด็กชาย คณิต เหล็กเพ็ชร

4 37173 เด็กชาย จิรพงศ์ สืบบุญ

5 37192 เด็กชาย ชชัวาล เจริญศรี

6 37194 เด็กชาย ชยัวัฒน์ ปานทุ่ง

7 37195 เด็กชาย ชาคครัย์ ไกรนรา

8 37197 เด็กชาย ชาญวุฒิ เตชะมณีสถิตย์

9 37219 เด็กชาย ณัฐชนน ทองศรี

10 37228 เด็กชาย ณัฐพล ฟองเพ็ชร

11 37229 เด็กชาย ณัฐพล ใจตา

12 37235 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สังข์จันทร์

13 37252 เด็กชาย ธนกฤต พาต่อ

14 37254 เด็กชาย ธนกฤติ ทองดี

15 37260 เด็กชาย ธนพัฒน์ บ้านกล้วย

16 37261 เด็กชาย ธนพัฒน์ กันนา

17 37275 เด็กชาย ธีรทัต ศาลิคูปต

18 37282 เด็กชาย ธีรศักดิ์ บัวซ้อน

19 37285 เด็กชาย นพณัฐ มีสุวรรณ

20 37299 เด็กชาย เนติพงษ์ โคตะมะ

21 37301 เด็กชาย บัณฑิต อยู่กลัด

22 37315 เด็กชาย พงศภรณ์ ภู่โต

23 37320 เด็กชาย พัชรพล สังข์จันทร์

24 37335 เด็กชาย ภัทรพล ยอดเมือง

25 37345 เด็กชาย ภูริวัจน์ มณีวุฒิพิริยะ

26 37349 เด็กชาย ยศพักษ์ โสภา

27 37355 เด็กชาย รัฐภูมิ ทดเทียน

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 9  ประจ าปีการศึกษา  2560

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
28 37365 เด็กชาย วรวิศิษฎ์ วรรณโส

29 37366 เด็กชาย วรินทร ภราดรเจริญ

30 37368 เด็กชาย วัชระ ประเจิดสกุล

31 37375 เด็กชาย วีรภัทร ศรีจันทร์

32 37382 เด็กชาย ศักดินนท์ ม่วงศรี

33 37391 เด็กชาย ศุภมิตร ศศิศรี

34 37404 เด็กชาย สรสิช กิ่งจ้อ

35 37405 เด็กชาย สราวุฒิ พุทแชม่

36 37414 เด็กชาย สิริวัฒน์ พุ่มเรียบ

37 37422 เด็กชาย สุรวุธ มั่งมี

38 37433 เด็กชาย อรรถพร ก้าวสัมพันธ์

39 37470 เด็กหญิง ญาณิศา กุดขุนทด

40 37503 เด็กหญิง เนตรนภา ค าหนู

41 37544 เด็กหญิง รินรดา กล่อมกุล

42 37546 เด็กหญิง วรรณวิภา หลิมวานิช

43 37548 เด็กหญิง วันวิสาข์ ทองมาก

44 37555 เด็กหญิง ศดานันท์ คงเมือง

45 37567 เด็กหญิง สุชญัญา อินถาวงศ์

46 37573 เด็กหญิง สุพัตรา แสงอรุณ

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 9  ประจ าปีการศึกษา  2560            หน้า    2

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 37163 เด็กชาย คุณพัฒน์ พรมนิล

2 37176 เด็กชาย จิระศักดิ์ ลวดลาย

3 37180 เด็กชาย เจษฎา โคกสันเที๊ยะ

4 37182 เด็กชาย เจษฎาพร อุทรา

5 37187 เด็กชาย ชนธัญ นวมบุตร

6 37205 เด็กชาย ฐปนนท์ กล้าหาญ

7 37206 เด็กชาย ฐิติณัฎฐ์ ปัญจุมพล

8 37208 เด็กชาย ฐิติศักดิ์ หล่อนครบุรี

9 37218 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ บุญค้ าชู

10 37230 เด็กชาย ณัฐพล ไพรโรจน์

11 37237 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ลาวจันทร์

12 37239 เด็กชาย ดิศานุวัตร หนูมือง

13 37283 เด็กชาย นที พูลจันทร์

14 37289 เด็กชาย นราวิชญ์ ดีไทย

15 37290 เด็กชาย นวพล ขังทัศน์

16 37291 เด็กชาย นัทดนัย แสงเมือง

17 37298 เด็กชาย นิพิชยญ์พล ไกรกิจราษฎร์

18 37302 เด็กชาย ปกรณ์ คงรักษา

19 37305 เด็กชาย ปฤณวัฒน์ ตุงคะสิริ

20 37308 เด็กชาย ปัณวรรธน์ สิทธิเศรษฐ

21 37328 เด็กชาย พีรภาส สุดจิตร์

22 37334 เด็กชาย ภคินทร์ แพ่งเม้า

23 37339 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ จุ้ยพ่วง

24 37341 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ย้ิมแย้ม

25 37357 เด็กชาย รัตนกร ศิลา

26 37360 เด็กชาย วชริะ ชสูุวรรณ์

27 37367 เด็กชาย วัชรพล โตพ่วง

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 10  ประจ าปีการศึกษา  2560

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
28 37369 เด็กชาย วัชระ ฤทธิชู

29 37383 เด็กชาย ศิริปัญญา จินาเกตุ

30 37386 เด็กชาย ศิวัช อินทร์เรือง

31 37407 เด็กชาย สิทธิกร เกตุสอน

32 37409 เด็กชาย สิทธิชยั พละทรัพย์

33 37420 เด็กชาย สุรยุทธ พิมพ์จ่อย

34 37428 เด็กชาย อนุชา ปานเรือง

35 37464 เด็กหญิง จุฬารัตน์ เลิกม๊อก

36 37494 เด็กหญิง นรินทร์ธร จันทร์ปากน้ า

37 37497 เด็กหญิง นันทิชา แก้วพงษ์

38 37506 เด็กหญิง ปนิตา อินทิพย์

39 37535 เด็กหญิง มะลิสา ทรงศรี

40 37542 เด็กหญิง รัตติกาล มั่นจอง

41 37552 เด็กหญิง วิมลสิริ เฟ่ืองอ่ิม

42 37560 เด็กหญิง สัณหส์ินี จุลพวก

43 37563 เด็กหญิง สิริกัญญา มั่นเหมาะ

44 37565 เด็กหญิง สิริรัตน์ อ้นเล่ห์

45 37570 เด็กหญิง สุทัตตา สอสุดใจ

รายช่ือระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่  1 / 10  ประจ าปีการศึกษา  2560          หน้า    2

ช่ือ - สกุล



ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 37155 เด็กชาย กิตติภูมิ เกตุขาว

2 37156 เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญมี

3 37167 เด็กชาย จักรพรรณ ทรัพย์สุข

4 37178 เด็กชาย จีระศักดิ์ หอมหวาน

5 37196 เด็กชาย ชาคริต เสือแก้ว

6 37200 เด็กชาย ชษิณุพงศ์ นันสันเทียะ

7 37209 เด็กชาย ฑิปปกรณ์ บุญมี

8 37222 เด็กชาย ณัฐพงศ์ จาดไทย

9 37223 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ทัยบุตร

10 37224 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เม้าทุ่ง

11 37225 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ค าแก้ว

12 37226 เด็กชาย ณัฐพนธ์ เชดิแสง

13 37232 เด็กชาย ณัฐภัทร นิรชล

14 37236 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ครุธโม

15 37249 เด็กชาย ธณุวัฒน์ คงดอน

16 37269 เด็กชาย ธนา สุขพลอย

17 37277 เด็กชาย ธีรพล ด าดี

18 37286 เด็กชาย นภัสกร โอนวัง

19 37300 เด็กชาย เนติวุฒิ ชยัวัฒนกุล

20 37321 เด็กชาย พัชรพล เที่ยงมณี

21 37322 เด็กชาย พัชรพล กล่ าเมือง

22 37330 เด็กชาย พีระพัฒน์ จันทร์ศรีทอง

23 37338 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ธูปเทียน

24 37342 เด็กชาย ภิญโญ อ่วมกรุด

25 37347 เด็กชาย มณฑล รักป้อม

26 37371 เด็กชาย วาริศ ฟองสวัสดิ์

27 37378 เด็กชาย วุฒินันท์ นวลเอ่ียม

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม
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ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
28 37389 เด็กชาย ศุภชาติ โตมาก

29 37394 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สวนม่วง

30 37413 เด็กชาย สิรภพ แก้วทิม

31 37423 เด็กชาย สุริยา เชื้อกุลา

32 37449 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อยู่แย้ม

33 37452 เด็กหญิง กัญญาวีร์ ทิพโหมด

34 37459 เด็กหญิง จิดาภา อยู่แย้ม

35 37472 เด็กหญิง ฑิฆัมพร ปานเกิด

36 37501 เด็กหญิง นิชาภัทร ชวนชื่น

37 37547 เด็กหญิง วรรธนา บัวนวล

38 37566 เด็กหญิง สุกัญญา คงพัด

39 37574 เด็กหญิง สุภาพร ปัญญาวงศ์

40 37575 เด็กหญิง สุเมธินี แทนธนวัฒน์

41 37582 เด็กหญิง อนุสรา อินทร์ยา

42 37589 เด็กหญิง อาภัสรา แก้วทอง

43 37590 เด็กหญิง อาภัสรา ผูกอ้น

44 37592 เด็กหญิง อินธุอร พลพุฒ
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ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 37151 เด็กชาย กันตภณ พุ่มผกา

2 37164 เด็กชาย คุณานนต์ พยัคฆ์น้อย

3 37166 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ดีโต

4 37170 เด็กชาย จารุวัตร เนียมแสง

5 37177 เด็กชาย จีรวัฒน์ เกิดป้อม

6 37184 เด็กชาย เจษฏาภรณ์ เพมะ

7 37185 เด็กชาย เจียระไน พรมมี

8 37202 เด็กชาย ไชยวัฒน์ สุวัฒน์เมฆินทร์

9 37210 เด็กชาย ณฐนนท์ ทองบุญ

10 37212 เด็กชาย ณฐภัทร เชดิแสง

11 37214 เด็กชาย ณภัทร นาคอยู่

12 37253 เด็กชาย ธนกฤต เย็นใส

13 37262 เด็กชาย ธนพัฒน์ นิ่มทอง

14 37266 เด็กชาย ธนวัตน์ อินจร

15 37292 เด็กชาย นัทธพงศ์ มั่นเอ่ียม

16 37310 เด็กชาย ปิยะพันธ์ อภิรัตน์

17 37318 เด็กชาย พรพิพัฒน์ เสือมั่น

18 37336 เด็กชาย ภาณุพงศ์ สุทธิชาติ

19 37340 เด็กชาย ภานุพงศ์ แหยมทุ่ง

20 37356 เด็กชาย รัฐศาสตร์ บุญมา

21 37363 เด็กชาย วรพล สมอนาค

22 37364 เด็กชาย วรพัฒน์ ปั้นแหนง

23 37373 เด็กชาย วิชาฤทธิ์ อินทร์เนียม

24 37376 เด็กชาย วีรภัทร เมืองเป้า

25 37387 เด็กชาย ศุทธวีร์ ภู่ข า

26 37395 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ ภู่ประเสริฐ

27 37398 เด็กชาย สมิหลา อารีรักษ์

โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม
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ที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
28 37399 เด็กชาย สรนันท์ แซ่ล่อ

29 37403 เด็กชาย สรวิศ โตง้ิว

30 37426 เด็กชาย อนันต์ชยั ปั้นงามวงค์

31 37436 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สุกายะ

32 37437 เด็กชาย อิทธิพัทธิ์ แจ่มโพธิ์

33 37457 เด็กหญิง จารุกัญญ์ กะนัน

34 37460 เด็กหญิง จินต์จุฑา ลพค า

35 37471 เด็กหญิง ฑิฆัมพร บวบขม

36 37486 เด็กหญิง ธนัชชา มีล้อม

37 37487 เด็กหญิง ธนัดดา ภควดีกุล

38 37496 เด็กหญิง นลิสา นันทิใจ

39 37519 เด็กหญิง พัสน์นันท์ กลิ่นสวรรค์

40 37530 เด็กหญิง ภาระวี ศรีชู

41 37536 เด็กหญิง มาริสา มั่นอ่ า

42 37569 เด็กหญิง สุชาวดี คงรักษา

43 37579 เด็กหญิง หทัยาพร ทองสว่าง

44 37581 เด็กหญิง อนุสรา บุญไธสง
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