
โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่    5  / 1       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 34467 นาย กฤชมงกุฎ นวลคํา

2 34483 นาย กิตติพล ก่อโชควัฒนา

3 34498 นาย เขมชาติ ศรีบัว

4 34507 นาย โฆษิตพิพัฒน์ สุวรรณโรจน์

5 34534 นาย ชนาธิป ฟักรักษา

6 34546 นาย ญาณธร เขียวแก้ว

7 34551 นาย ณฐชนม์ อินทพิบูลย์

8 34557 นาย ณัฏฐ์ อินสวน

9 34623 นาย ธวัชศิษฎ์ มิตรศิลา

10 34635 นาย นครินทร์ ยุทธศิลป์

11 34644 นาย นิติ เทียนบุตร

12 34676 นาย พชรพล ชว่ยเพ็ญ

13 34678 นาย พรเทพ ปลูกสร้าง

14 34700 นาย ภีรพัฒน์ นาคทรัพย์

15 34733 นาย วรปรัชญ์ สําลี

16 34743 นาย วัฒนา บ้านกล้วย

17 34765 นาย ศิรชชั อรุณแจ้ง

18 34776 นาย ศุภวรรษ ท้วมนาค

19 34800 นาย สืบศักดิ์ ศรีนุต

20 34810 นาย สุรศักดิ์ ทองดี

21 34812 นาย สุริยะ ศรีหมี

22 34822 นาย อนุรักษ์ หมิ่นขัด

23 34832 นาย อิทธิ แก้วทุ่ง

24 36937 นาย ธรรมรงค์ สุทธานุกูล

25 34842 นางสาว กรกมล น้อยทิม

26 34886 นางสาว ธญวรรณ สังขวุฒิ

27 34899 นางสาว นิชา เอมสอน

28 34921 นางสาว พัทธนันท์ นิ่มมณี



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่    5  / 1       ปีการศึกษา   2560     หน้า2

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
29 34940 นางสาว รัตนากร น่วมอ่ิม

30 34950 นางสาว วัศยา มีพวงผล

31 34958 นางสาว ศุทธินี อ่ิมหนํา

32 36980 นางสาว ณัฐธิดา อัมพรภาค

33 36997 นางสาว ปวีณ์นุช กิจสนาโยธิน



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 2       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 34545 นาย โชติวิศุทธิ ผู้ภักดี

2 34556 นาย ณัชพล แม้นอินทร์

3 34584 นาย ต่อลาภ วิเชยีรสรรค์

4 34615 นาย ธนากร เจ๊กแจว

5 34648 นาย นิรวิทธ์ เจิมเจริญสุข

6 34654 นาย ปภาวิน เรืองเหล็ก

7 34669 นาย ปุระชยั สาเกกูล

8 34706 นาย ภูริณัฐ สิทธิวงค์

9 34712 นาย มิชคาอิล อ่องรัก

10 34796 นาย สิรวิชญ์ แสงดาว

11 34808 นาย พชร อินมา

12 36929 นาย กริชเทพ ธูปเทียน

13 36978 นาย ชาญชล สุขจินดา

14 34840 นางสาว กมลลักษณ์ ศรีนคร

15 34908 นางสาว ปริณดา เทพคํา

16 34953 นางสาว ศศิธร ทองสว่าง

17 34981 นางสาว อรชนก ทิน้อย

18 36976 นางสาว ญาดา เจียมอยู่

19 36998 นางสาว ฐิติพร กล่องชู

20 37015 นางสาว วัชราภรณ์ รุ่งเรือง

21 37016 นางสาว วชริาภรณ์ อ้นนา

22 37024 นางสาว สิริวิมล แสงใส

23 37030 นางสาว อนันตญา บัวเผ่ือน



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 3       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 34471 นาย กฤษฎา มั่งจ๋ิว

2 34480 นาย กิตติกร แข็งขัน

3 34578 นาย ณัฐสิทธิ์ ใจดี

4 34590 นาย ทัศนัย อยู่เลื่อน

5 34599 นาย ธนชยั กาญจนโสภณ

6 34618 นาย ธนาดล ชลุี

7 34625 นาย ธันวา สอนโต

8 34663 นาย ปรินทร์ อุ่นนุช

9 34670 นาย พงศกร งามขํา

10 34671 นาย พงศกร ฟักต้ัง

11 34682 นาย พันธกานต์ พันธนิติ

12 34692 นาย พุฒิสรรค์ กล่ําเอม

13 34724 นาย รัชพล ม่วงทอง

14 34739 นาย วสันต์ ยอดอ่อน

15 34767 นาย ศิริโชค พูลดี

16 34797 นาย สิรวิชญ์ อรุณแจ้ง

17 34806 นาย สุเมธ มาดิษฐ์

18 34814 นาย โสภณวิชญ์ มีวัฒนา

19 34819 นาย อนันตชยั เพ็ชรร่ี

20 34830 นาย อัครพงศ์ จอนพรม

21 36931 นาย ชยัรัตน์ ราชพันธ์

22 36940 นาย นัทวัฒน์ คล้ามทุ่ง

23 36941 นาย นันทวัฒน์ คุ้มทุ่ง

24 34861 นางสาว จันทิมา เจริญเยาว์

25 34907 นางสาว ปภาวดี เสาเกลียว

26 34914 นางสาว ปาจรีย์ ปรีดาภิรมย์

27 34942 นางสาว รุจิพร ท้วมทอง

28 34954 นางสาว ศิรประภา สุขหร่อง



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 3       ปีการศึกษา   2560      หน้า  2

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
29 34955 นางสาว ศิริลักษณ์ ตันตุลา

30 34990 นางสาว ไอรยดา จงปัตนา

31 36942 นางสาว นิตติยา ปัญทะนา

32 36970 นางสาว จุฑามาศ ชํานาญจุ้ย

33 36974 นางสาว ชลิตา พิมสร

34 37018 นางสาว ศิรินภา ไทยมี

35 37019 นางสาว ศิริภัทร ศรีวราพงศ์

36 37021 นางสาว ศิริลักษณ์ ขวัญเปรม

37 37022 นางสาว สมฤทัย ปานมี

38 37025 นางสาว สุจิตรา จูหว้า

39 37026 นางสาว สุพิณโญ บุญมี

40 37036 นางสาว อัญชนา พ่ึงเรือง

41 37039 นางสาว ไอรฎา สิงหโ์ต



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 4       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 34466 นาย กรรณรัตน์ กลิ่นขจร

2 34479 นาย กัมพล เคลือบแก้ว

3 34497 นาย ไกรวุฒิ แจ่มสน

4 34504 นาย คมกริช ทองโพธิ์

5 34527 นาย เจษฎา วงค์ทองจันทร์

6 34530 นาย ฉัตรมงคล อ่ิมพิทักษ์

7 34552 นาย ณพดล โคกสันเที๊ยะ

8 34595 นาย ธนกร ทองดี

9 34596 นาย ธนกร สุขอ่ิม

10 34605 นาย ธนพล ชาตรี

11 34652 นาย ปฏิภาณ ปล้องนาค

12 34664 นาย ปวินพงศ์ สุดอุ่น

13 34673 นาย พงษ์สิทธิ์ สิทธิพงศธร

14 34679 นาย พลวัต ไม้กร่าง

15 34687 นาย พีรณัฐ กลิ่นเมือง

16 34704 นาย ภูมรินทร์ มั่งคล้าย

17 34705 นาย ภูมิพัชร บุญยะกา

18 34713 นาย มินทร์ธาดา พุ่มจันทร์

19 34714 นาย มินธดา กลัดเฟ่ือง

20 34718 นาย เมธิชยั บุญยังรอด

21 34752 นาย วีรพล วิวัฒน์รัตนากร

22 34754 นาย วีรศรุต รอดเที่ยง

23 34757 นาย วุฒิชยั สารีนาค

24 34763 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เมฆเสือ

25 34794 นาย สิปปกร เสือเปรม

26 34815 นาย หฤษฎ์ ง้ิวดี

27 34818 นาย อดุลวิทย์ เณรพรหม

28 34827 นาย อภิสิทธ์ รัตน์บ้านด่าน



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 4       ปีการศึกษา   2560       หน้า   2

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
29 34833 นาย อิทธิชยั เรียงเรียบ

30 34858 นาย เขมรัตน์ พยม

31 36943 นาย พลเชษฐ์ สุขผ้ึง

32 34844 นางสาว กฤติกา ปนสันเทียะ

33 34854 นางสาว เกวลิน ทรงกลิ่น

34 34883 นางสาว ดวงจิตร์ ด่านกิตติไกรลาศ

35 34909 นางสาว ปัญญาพร เกิดป้อม

36 34949 นางสาว วัลยา เนียมหอม

37 34963 นางสาว สโรชา ฟักนิกรณ์

38 34975 นางสาว สุพิสรา หลวงพงษ์

39 34982 นางสาว อรสา บัวหล่าย

40 36959 นางสาว กมลพรรณ เคียงข้าง

41 36971 นางสาว จุฬาลักษณ์ โชติชื่น

42 37001 นางสาว พรไพลิน ทองอ่อน

43 37034 นางสาว อลิชา เสี่ยงโชค



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 5       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 33826 นาย ดุลยพัฒน์ อินกอง

2 34488 นาย กิตติภูมิ รัฐจางวาง

3 34512 นาย จารุกิตต์ิ ทองพงษ์เนียม

4 34516 นาย จิรภัทร ชว่ยหลํา

5 34563 นาย ณัฐนิช คงเจริญ

6 34579 นาย ณัลทวัฒน์ จันทร์หอม

7 34581 นาย ดนุพร พูเอ่ียม

8 34607 นาย ธนพล เพ็ชรผ้ึง

9 34617 นาย ธนาธร พ่วงไผ่

10 34621 นาย ธเนศวร ปลูกเพ็ชร์

11 34632 นาย ธีรภัทร อุ่นอุรา

12 34641 นาย นวพร ปฏิธันยธรณ์

13 34651 นาย ปกาสิต บุญโก

14 34657 นาย ประภากร ขวัญวงศ์

15 34698 นาย ภาณุ เครืออยู่

16 34711 นาย มงคล ยินยอม

17 34715 นาย มุนินทร์ แป้นเกิด

18 34716 นาย เมธาวิน เทศสลุด

19 34719 นาย สุฌาพงศ์ ไชยมิ่ง

20 34737 นาย วศวัสน์ สายด้วง

21 34750 นาย วิษณุวัฒน์ แจ้งดี

22 34761 นาย ศรัณย์ ต๋ันก้อน

23 34785 นาย สหรัฐ มุกเพ็ชร

24 34811 นาย สุรศักดิ์ ภักดี

25 34813 นาย สุวิจักขณ์ อย่างรัตนโชติ

26 34824 นาย อภิชยั แดงเรือง

27 34857 นางสาว ขวัญฤทัย แสงนัยนา

28 34887 นางสาว ธนภรณ์ บุญธานี



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 5       ปีการศึกษา   2560     หน้า  2

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
29 34888 นางสาว ธัญญาภรณ์ ธัญญผล

30 34923 นางสาว พิมพ์ลดา มณฑาทอง

31 34931 นางสาว มัสยา ฤทธิ์แก้ว

32 34967 นางสาว สุคนธา มณีวัลย์

33 34969 นางสาว สุณัฐฏา มีบุตร

34 34972 นางสาว สุนทรี สุนทร

35 36961 นางสาว กัญญาณี ทองแท้

36 36963 นางสาว กันยารัตน์ รักพลอย

37 36977 นางสาว ฐิตาภรณ์ รัตนะ

38 37003 นางสาว พัณณิตา นาคนาคา

39 37008 นางสาว ภิญญดา จันทร์ชา้ง

40 37040 นางสาว กาญจนารักษ์ ไพเราะ

41 37041 นางสาว ณัฐชยา สุกใส

42 37043 นางสาว พิชชา แก้วบุรี

43 37044 นางสาว วรีรัตน์ เพ็งย้ิม

44 37045 นางสาว วัชราภรณ์ มลิลา

45 37046 นางสาว อุไรรัตน์ อ่อนจ๋ิว



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 6       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 33833 นาย ทินภัทร จันทร์เผือก

2 34470 นาย กฤษกร อุดทอง

3 34481 นาย กิตติกานต์ ทวีสุข

4 34489 นาย กิตติศักดิ์ สุดทํานอง

5 34517 นาย จิรภัทร ศรีสมบัติ

6 34553 นาย ณภัทร มั่นหมาย

7 34576 นาย ณัฐวุฒิ สังข์ทอง

8 34633 นาย ธีรเมธ อินทร์กลอย

9 34740 นาย วสุพล คําปาน

10 34746 นาย วิชาญ พยัคฆ์

11 34809 นาย สุรศักดิ์ ขําพรม

12 34915 นาย นิติภูมิ ลากลาง

13 34852 นางสาว กานดา แก้วนิล

14 34855 นางสาว เกศราพร โตพ่วง

15 34863 นางสาว จารุวี ศรีบัว

16 34874 นางสาว ฐิติพร ชเูตชะ

17 34875 นางสาว ฐิติมา พุ่มเรียบ

18 34890 นางสาว ธิดารัตน์ พัดแดง

19 34901 นางสาว นิรชา จีนจาน

20 34924 นางสาว ไพลิน จําเนียรกาล

21 34951 นางสาว วาริณี ศิริโภคา

22 34970 นางสาว สุดารัตน์ เรืองดี

23 34976 นางสาว สุวรรณา ขังทัด

24 34979 นางสาว อภิญญา งามวิชานน์

25 34986 นางสาว อาทิตยา แม้นอินทร์

26 35779 นางสาว จุฬารัตน์ คุ้มครอง

27 36964 นางสาว กาญจนา น้อยผล

28 36965 นางสาว เกษนีย์ พันธุ์บุญ



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 6       ปีการศึกษา   2560       หน้า   2

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
29 36966 นางสาว จริญญา เสือโต

30 36969 นางสาว จิรวรรณ พุ่มทอง

31 36972 นางสาว ชนนิกานต์ วงศ์เฮ้ือน

32 36981 นางสาว ณิชารีย์ อัครพัฒน์

33 36985 นางสาว นภาลักษณ์ อยู่สายบัว

34 36986 นางสาว นริศรา ดีโต

35 37005 นางสาว พิณพานทอง อุ่นกาย

36 37007 นางสาว ภัชราวดี คําอ่วม

37 37014 นางสาว ลลิตวดี จ๋ิวพรม

38 37020 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีบัว

39 37027 นางสาว สุวิมล กาศสมบูรณ์

40 37029 นางสาว อทิตยา โจทย์พิมาย



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 7       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 34485 นาย กิตติพิชญ์ เที่ยงอินทร์

2 34491 นาย เกียรติพงษ์ อภิรัตน์

3 34494 นาย เกียรติศักดิ์ พรมกลิ้ง

4 34525 นาย เจนณรงค์ ไผ่งาม

5 34528 นาย เจษฎากร สิงหล์อ

6 34531 นาย เฉลิมศักดิ์ สอนโต

7 34540 นาย ชาญณรงค์ นัดที

8 34555 นาย ณรงค์ศักดิ์ ฟักเฟ่ือง

9 34569 นาย ณัฐภูมิ นาคทรัพย์

10 34589 นาย ทัตพงศ์ ดีเรือก

11 34591 นาย ทัศวรรษ บุตรวงศ์

12 34620 นาย ธนาวัฒน์ ภัทรภานุกูล

13 34629 นาย ธีรภัทร์ ประชาโชติ

14 34634 นาย ธีรวัฒน์ ปล้องเข็ม

15 34636 นาย นนท์ปวิธ วงศ์วิเศษ

16 34646 นาย นิปุณธรณ์ ยาทรัพย์

17 34662 นาย ปริญญา รอดบํารุง

18 34680 นาย พัทธดล เหมฤดี

19 34688 นาย พีรพัฒน์ จันทร์ทิม

20 34720 นาย ยศวันต์ ทัพไทย

21 34734 นาย วรพล โพธิ์ทอง

22 34751 นาย วิหาร ทองเชื้อ

23 34772 นาย ศุภกิจ รอดมี

24 34781 นาย สนทรรศน์ เกตุคง

25 34786 นาย สหรัฐ ศรีดาฟอง

26 34787 นาย สหฤทธิ์ จิตท้วม

27 34798 นาย สิริเทพ ศรีนุเสน

28 36952 นาย รัตนสินฌ์ เลื่องลือชยัศิริ



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 7       ปีการศึกษา   2560       หน้า  2

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
29 34845 นางสาว กัญจนพร ใจยืน

30 34846 นางสาว กัญญนัฏ ยอดกุศล

31 34847 นางสาว กัญญาวีร์ จักรแก้ว

32 34873 นางสาว ชาลินี ปานเขียว

33 34917 นางสาว พรทิพา เหล่าวัฒนา

34 34948 นางสาว วริษา นุ่มพรม

35 34980 นางสาว อภิญญา ทับทิม

36 34984 นางสาว อังคณา บุญหลี

37 35153 นางสาว มนัชญา ยมเกิด

38 35789 นางสาว พิราวรรณ คําพวง

39 36440 นางสาว นิภาพร สุวรรณขํา

40 37037 นางสาว อัญชสิา สังสะโอภาส



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 8       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 34468 นาย กฤตภาส แว่นแก้ว

2 34514 นาย จิตภูมิ เจริญฉาย

3 34529 นาย ฉัตรชนก ขัดวาน

4 34549 นาย ฐิติพันธ์ เสือเพ็ง

5 34598 นาย ธนกาญจน์ อ่วมจินดา

6 34630 นาย ธีรภัทร หมวกสังข์

7 34639 นาย นพรัตน์ เพ็งอิน

8 34668 นาย ปิยะพงค์ คําปลื้ม

9 34684 นาย พิพัฒน์ ชมสา

10 34696 นาย ภากร เพ็งพี

11 34753 นาย วีรภัทร อุทํากา

12 34774 นาย ศุภโชค จ่ายหนู

13 34780 นาย สกรรจ์ เทียนไชย

14 34799 นาย สิริบดินทร์ ภู่แก้ว

15 34826 นาย อภิรัต แก้วถม

16 36948 นาย มังกร นันต๊ะภาพ

17 36951 นาย รัตนศักดิ์ กรมลี

18 36953 นาย เรืองศักดิ์ ปวงประชงั

19 36954 นาย โรจนัสถ์ ระเริงทรัพย์

20 34244 นางสาว อรอุมา มุ่งเงิน

21 34666 นางสาว ปิ่นประภา เรืองนุกูล

22 34843 นางสาว กรรภิรมย์ ดวงคํา

23 34866 นางสาว จุฑามาศ ศิริศรีลดามาศ

24 34876 นางสาว ณัฎฐณิชา สวนที

25 34891 นางสาว ธีรนาฎ ศิริวรรณ์

26 34903 นางสาว บริญญา อนุไชย

27 34911 นางสาว ปัฐธิชา แถลงกลาง

28 34920 นางสาว พัชรินทร์ บุญแก้ว



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 8       ปีการศึกษา   2560        หน้า  2

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
29 34932 นางสาว มาดากมล วันจันทร์

30 34944 นางสาว ลีลาวดี พุ่มอ่ิม

31 34956 นางสาว ศิริลักษณ์ วิจิตรศิริ

32 34960 นางสาว สณพรรณ พยอม

33 34962 นางสาว สมพร แก้วบุรี

34 34977 นางสาว เสาวลักษณ์ กันเหม็น

35 34985 นางสาว อังศดา ยอดกุศล

36 34987 นางสาว อาทิตยากรณ์ บัวเพ็ง

37 36979 นางสาว ณัฐธยาณ์ ว่องวิไลรัตน์

38 36993 นางสาว บัวชมพู เธียระวิบูลย์

39 37006 นางสาว เพชราพรรณ พุ่มชะเอม



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 9       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 34510 นาย จักรกฤษณ์ อยู่คง

2 34583 นาย ต่อพงษ์ มีบาง

3 34593 นาย เทิดไท สุขใส

4 34594 นาย ธญานนท์ รอดสุวรรณ

5 34603 นาย ธนพนธ์ ดําดี

6 34674 นาย พชร เนตรบุตร

7 34686 นาย พิริยะพงศ์ จันทร์ผ้ึง

8 34721 นาย ยุทธพงษ์ พัตจร

9 34768 นาย ศิริพงศ์ จํารุราย

10 34841 นางสาว กมลวรรณ ทรงกลิ่น

11 34849 นางสาว กัลยรัตน์ คงนา

12 34860 นางสาว จันทรรัตน์ แจ้งดี

13 34868 นางสาว ชญานี เอ่ียมสอาด

14 34880 นางสาว ณัฐนันท์ ฉายสุวรรณ์

15 34902 นางสาว นิรัชรา ส่งพ่วง

16 34905 นางสาว ปนิดาภรณ์ หมอกมืด

17 34906 นางสาว ปภาดา ละอองเดช

18 34910 นางสาว ปัญญาพร เรืองแจ่ม

19 34916 นางสาว พรทิพย์ ผดุงญาติ

20 34926 นางสาว ภัครนันทร์ วิรัชวงษ์

21 34929 นางสาว มนัญชยา เพ่ิมพรม

22 34930 นางสาว มนัสพร น้อยนวล

23 34933 นางสาว มิ่งขวัญ แสงนัยนา

24 34934 นางสาว เยาวรัตน์ พุฒชื่น

25 34936 นางสาว รวินท์นิภา เต่าเล็ก

26 34957 นางสาว ศุจินันท์ รักถึง

27 34959 นางสาว ศุธามาศ แก้วสอน

28 34964 นางสาว สิริกร เปรมอ้น



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 9       ปีการศึกษา   2560       หน้า   2

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
29 36960 นางสาว กฤติมา ไก่แก้ว

30 36962 นางสาว กัญญารัตน์ จิตท้วม

31 36967 นางสาว จันธิมา อินดี

32 36984 นางสาว ธีริศรา เทียมแสน

33 36987 นางสาว นริษา โอนวัง

34 36988 นางสาว นฤมล โตสุข

35 36989 นางสาว นฤมล คําสุพรม

36 37012 นางสาว รัตนาภรณ์ แพงสี

37 37028 นางสาว เสาวภาคย์ แคฝอย



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 10       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 34495 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีชู

2 34522 นาย จีรศักดิ์ จรแจ่ม

3 34533 นาย ชญานิน เสือแก้ว

4 34543 นาย ชษิณุพงศ์ รวมพล

5 34566 นาย ณัฐพล นามศรี

6 34611 นาย ธนวัฒน์ นุชคํา

7 34622 นาย ธวัชชยั มั่นอ้น

8 34647 นาย นิรพัชร ท้วมเรือง

9 34681 นาย พันธกร จิตรพินิจ

10 34697 นาย ภาคภูมิ จันทร์เชื้อ

11 34709 นาย ภูวเนศวร์ ฤทธิ์สน

12 34731 นาย ลัทธพล ตรีขํา

13 34771 นาย ศุภกิจ แก้วหร่ิง

14 36936 นาย เทพพิทักษ์ ทองดี

15 36939 นาย นภดล นุชพุฒ

16 36945 นาย พัชรพล ต้นกลั่น

17 34850 นางสาว กาญจนา คงกระพันธ์

18 34851 นางสาว กาญจนา พุ่มแฟง

19 34859 นางสาว จรัญยา ทุมรินทร์

20 34865 นางสาว จิราวรรณ ปาณะดิษฐ์

21 34867 นางสาว จุฬาวรรณ ปานบุญ

22 34872 นางสาว ชชัชญา ไชยวงค์

23 34877 นางสาว ณัฏฐณิชา กลิ่นทุ่ง

24 34881 นางสาว ณัฐรัตน์ หมอกมืด

25 34895 นางสาว นันท์นภัส บัวทอง

26 34904 นางสาว สิริวรรณ อ่อนสุวรรณ

27 34938 นางสาว รัฐนันท์ อินทร์จันทร์

28 34941 นางสาว รุ่งนภา กสิกูร



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 10       ปีการศึกษา   2560     หน้า  2

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
29 34946 นางสาว วรวรรณ อุดมสุข

30 34971 นางสาว สุดารัตน์ แสงจันทร์

31 34989 นางสาว เอมวิกา เกตุอ่อน

32 36968 นางสาว จิณัฐตา มาลัยหวล

33 36973 นางสาว ชมภู่นุช เลิศหาญ

34 36982 นางสาว ทัสญภรณ์ ลานพลอย

35 36991 นางสาว นาตยา แสนผ่อง

36 36994 นางสาว บุญญารักษ์ เครือครัด

37 37033 นางสาว อภิภาวดี มากอยู่



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 11       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 34474 นาย กษิดิ์ภัสส์ อรินทร์

2 34475 นาย กษิดิศ เชื้อประดิษฐ์

3 34521 นาย จิราวัฒน์ บานแย้ม

4 34526 นาย เจษฎา นกนาค

5 34535 นาย ชยุตพล ทัดไทย

6 34536 นาย ชลกานต์ นาคโต

7 34559 นาย ณัฐนนท์ กลิ่นขจร

8 34570 นาย ณัฐวัฒน์ ภูมิวัฒนะ

9 34573 นาย ณัฐวุฒิ แก้วนิล

10 34689 นาย พีรายุ น่วมอ่ิม

11 34742 นาย วัฒนา ไกรบุตร

12 34756 นาย วีระวัฒน์ บุญสุข

13 34762 นาย ศักดิ์ระพี จํารุราย

14 34775 นาย ศุภณัฐ บ้านกล้วย

15 34777 นาย ศุภวิชญ์ เทียกมูล

16 34788 นาย สัญชยั ปวีร์วงศ์

17 34789 นาย สัตยา คูหาทอง

18 34804 นาย สุภัทรชยั คํากระจ่าง

19 34805 นาย สุภัทรชยั จันทร์เกษร

20 36933 นาย ณัฐพงษ์ ปลอดโปร่ง

21 36934 นาย ณัฐวุฒิ ขวัญวงศ์

22 34839 นางสาว กมลฉัตร รุ่งเรืองจิตร

23 34871 นางสาว ชลิตา ไพโรจน์

24 34884 นางสาว ดวงใจ ด่านกิตติไกรลาศ

25 34889 นางสาว ธัญญารัตน์ สวาทวงค์

26 34894 นางสาว นริศรา เครือกลัด

27 34898 นางสาว นิจจารีย์ นวมเอ่ียม

28 34912 นางสาว ปัทมา คําเก่า



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 11       ปีการศึกษา   2560     หน้า   2

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
29 34918 นางสาว พลอยไพลิน ประทุมพันธ์

30 34919 นางสาว พัชรากร บัวเรือง

31 34922 นางสาว พัทธวรรณ คําชมภู

32 34937 นางสาว รวิพร แก้วรักถา

33 36975 นางสาว ญาณิศา แม้นอินทร์

34 37000 นางสาว พรนภัส นิ่มทอง

35 37011 นางสาว รัตติกาล อินศรี

36 37013 นางสาว รุจิรา จันทร์แดง

37 37023 นางสาว สิรินารถ จูหว้า



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 12       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 34478 นาย กองทัพ จ่ายหนู

2 34487 นาย กิตติภูมิ เชื้อชยันาท

3 34580 นาย ณิชากร ศิริพัฒนานุกูลชยั

4 34592 นาย ทินกฤต มีจ่ัน

5 34614 นาย ธนาธร เกตุขํา

6 34645 นาย นิติพันธ์ ไทยบุญนาค

7 34650 นาย บัญญพนต์ แสงนาค

8 34665 นาย ปัณณวัฒน์ ฟุกฟัก

9 34677 นาย พชรวัช แก้วกําพล

10 34703 นาย ภูเบศ พรอมรชยั

11 34749 นาย วิศิษฏ์สิริ เลี่ยมวัฒนสุธา

12 34758 นาย วุฒินันท์ พันธ์ยุลา

13 34760 นาย ศรัณญ์ นีพลกรัง

14 34779 นาย เศรษฐพันธ์ เขียวคล้าย

15 34782 นาย สรวิชญ์ คูนาเอก

16 34783 นาย สหชาติ อาจรอด

17 34825 นาย อภิโชค นาคอ่อง

18 35113 นาย ธวัชชยั สุ่มแก้ว

19 36932 นาย ชยัวัฒน์ ออมสิน

20 36938 นาย ธวัฒน์ กลิ่นเชตุ

21 36944 นาย พัชรพล หลวงศรีราษฎร์

22 36956 นาย ศิริวุฒิ บุญมี

23 36958 นาย อาทิตย์ จิตสว่าง

24 34885 นางสาว ทานตะวัน บุญรอด

25 34896 นางสาว นารีรัตน์ เพ้ิงจันทร์

26 34928 นางสาว มนัชญา อํ่าโพธิ์

27 34935 นางสาว เยาวเรศ ทับเงิน

28 34939 นางสาว รัตนากร ทองหล่อง



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 12       ปีการศึกษา   2560     หน้า  2

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
29 36983 นางสาว ธันยพร ครุฑนาค

30 36995 นางสาว ปนัดดา เฟ่ืองอ่ิม

31 36996 นางสาว ประภัสรา โคตรดี

32 37009 นางสาว มัณฑนา หอยสังข์

33 37017 นางสาว วาริณี บัวทอง

34 37038 นางสาว อินทิราภรณ์ อินหมี



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 13       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 34506 นาย คมสันต์ เอ่ียมโอน

2 34550 นาย ฐิติวัฒน์ บัณฑิตย์

3 34567 นาย ณัฐภัทร ศรีคําม้วน

4 34585 นาย ตะวัน ศรีนวล

5 34609 นาย ธนภัทร เขียวแก้ว

6 36946 นาย ภูบดินทร์ บัวเพ็ง

7 36950 นาย ยุทธพงศ์ ทองเชื้อ

8 36957 นาย อธิราช แสงดารา

9 37071 นาย ติวไผ่ จอกน้อย

10 37073 นาย ธนัญชยั อินขาว

11 37076 นาย ธีรภัทร วาดวงษ์

12 34853 นางสาว กุลดา แก้วกล้า

13 34879 นางสาว ณัฐธิดา พรมเสน

14 36992 นางสาว นุชนาฎ อ่อนปาน

15 37004 นางสาว พันทิลา มากหลาย

16 37106 นางสาว ชนิฎาภรณ์ แสนสุข

17 37108 นางสาว ณัฐพร อยู่เพชร

18 37110 นางสาว ณัฐริกา ชมุนันท์

19 37111 นางสาว ธนกร หตัถี

20 37117 นางสาว พิมผกา หนองหงอก

21 37118 นางสาว มัลลิกา มั่นเหมาะ

22 37120 นางสาว วนิดา แผลงศร

23 37123 นางสาว วิชญาพร จิตเผือก

24 37125 นางสาว สมัชญา วิบูลย์ศักดิ์

25 37126 นางสาว สุภาพร จันแดง

26 37127 นางสาว อรสา น้ําแก้ว

27 37128 นางสาว อรอุมา เพียดี

28 37129 นางสาว อริยา เลยยุค



โรงเรยีนสุโขทัยวิทยาคม

รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 14       ปีการศึกษา   2560

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
1 35112 นาย ณัฐนนท์ พะโยม

2 36930 นาย เกียรติศักดิ์ คําเบิก

3 37060 นาย กฤขจร รักตระกูลมงคล

4 37061 นาย กฤชกรณ์ สุวรรณกาล

5 37062 นาย กิตติศักดิ์ ฟักเขียว

6 37063 นาย เกือกูล สมดี

7 37064 นาย จิรวัฒณ์ สุจริต

8 37065 นาย ชนกานต์ ถือเงิน

9 37066 นาย ชลสิทธิ์ พวงรางสาด

10 37067 นาย ฐิติศักดิ์ บุญปก

11 37068 นาย ณัฐกิตต์ิ พนม

12 37069 นาย ณัฐพงษ์ วงศกองแก้ว

13 37070 นาย ศุทธศรี ฟ้ากุศล

14 37074 นาย ธันวา สุขอาสา

15 37075 นาย ธีรพัฒน์ ปิ่นทอง

16 37077 นาย ธีระศักดิ์ ทักษ์สกุลโรจน์

17 37079 นาย พิสิษฐ์ ศรีหราช

18 37080 นาย พีรพล พรมทอง

19 37081 นาย พีรวัฒน์ ชาวโพธิ์ทอง

20 37082 นาย ภานุวัฒน์ บุญขาว

21 37083 นาย ภูมิเขตต์ มันตะวัตร

22 37084 นาย มงคล พุทธรักษ์

23 37085 นาย มนัสพล เมามูล

24 37086 นาย รุ่งนิรันดร์ จันทร์เล็ก

25 37087 นาย วชริภัทร วิภวฤกษ์มงคล

26 37088 นาย วชริาวุธ สอนแก้ว

27 37089 นาย วรากร อินทํา

28 37090 นาย ศรัณย์ พระพินิจ



รายช่ือนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่   5 / 14       ปีการศึกษา   2560      หน้า  2

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - ช่ือสกุล หมายเหตุ
29 37091 นาย ศุภกิจ มันพร้าว

30 37092 นาย สมพล คําภีร์ทูล

31 37093 นาย สัณหภาส เจริญศิลป์

32 37094 นาย สิทธิศักดิ์ มั่นประสงค์

33 37095 นาย สิรภพ อินทร์ทัพ

34 37096 นาย สุทัศน์ สํารี

35 37097 นาย สุธเนตร นิลสนธิ

36 37100 นาย โชคอํานวย อินทร์เพ็ง

37 37101 นาย อรรถฤทธิ์ นวนน่วม

38 37102 นาย อิทธิชยั โตใหญ่

39 37103 นาย อิศรารักษ์ พันธุมจินดา

40 37133 นาย ภูริวัฒน์ ธงชยั

41 34864 นางสาว จิราพร เจิมเฉียง

42 34945 นางสาว วรรณษา เกิดป้อม

43 37104 นางสาว กรชนก กันทะคํา

44 37105 นางสาว จรรยา พัฒนวงศ์สิน

45 37107 นางสาว ณัฐธิดา แซ่ลี้

46 37113 นางสาว น้ําฟ้า ปานแม้น

47 37114 นางสาว ปรียาลักษณ์ ชาติไทย

48 37115 นางสาว พรรพัฒษา มาแพ

49 37121 นางสาว วรกานต์ วิภาตรัตน์

50 37124 นางสาว วิชญาภรณ์ มนาคม


