
รายช่ือนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ลงลายมือชื่อนักเรียน ลงลายมือชื่อผู้ปกครอง หมายเหตุ 

1 เด็กชายกฤตเมธ  กิจการ       
2 เด็กชายจักรภัทร โชติชชัวาลย์       

3 เด็กชายฐิติกร  จันทร์อ้น       

4 เด็กชายพิทักษ์  เพ็ชรสว่าง       
5 เด็กชายพิรนันท์  สุริยะพรหม       

6 เด็กชายภาคิน  ไชยก๋าอิน       

7 เด็กชายฤทธิไกร  ไชยปาละ       
8 เด็กชายวรินทร  จานเมือง       

9 เด็กชายวิรัชสัณห์  ค าชมภู       

10 เด็กชายศุภณัฐ  ประทอง       

11 เด็กชายอภิวัฒน์  เสนนันตา       

12 เด็กชายอัศวิน  แนบทอง       

13 เด็กหญิงจันทิรา  แสงศิลา       

14 เด็กหญิงจารุณี  แซ่โซ้ง       

15 เด็กหญิงญาณิศา  ค าตั๋น       

16 เด็กหญิงญาณิศา  เครือแก้ว       

17 เด็กหญิงธนพร  บุวัน       

18 เด็กหญิงนภัสสร  กองศร ี       

19 เด็กหญิงปณัฏฎา  ประมนต์       

20 เด็กหญิงปพัชญา  แก้วสีขาว       

21 เด็กหญิงพนารัตน์  ตาชูชาติ       

22 เด็กหญิงพรหมพร  แซ่เฮ้อ       

23 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ก๋าค ามูล       

24 เด็กหญิงภูสกานต์  มุ่งรวยกลาง       

25 เด็กหญิงวรรณกร  บังเมฆ       

26 เด็กหญิงวริศรา  ม้วนกันทะ       

27 เด็กหญิงศิรินทร์ทรา  แดงแหล้       

28 เด็กหญิงศิรินภา  บังเมฆ       

29 เด็กหญิงสุชานันท์  วงค์เทพ       

30 เด็กหญิงอรณิชา  พรมค าอ้าย       
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เลขที่  ชื่อ- สกุล ลงลายมือชื่อนักเรียน ลงลายมือชื่อผู้ปกครอง หมายเหตุ 

1 เด็กชายกฤตนัย  รักขะภัย       

2 เด็กชายเกียรติกูล  สุริยะพรหม       

3 เด็กชายชิติพัทธ์  วาทกุญชร       

4 เด็กชายธนาดล  เฮงชวัลกุล       

5 เด็กชายธีรเมธ  สุทธเขต       

6 เด็กชายนพการณ์  มิละพงษ์       

7 เด็กชายนพดล  ค าปาละ       

8 เด็กชายนัฐตพล  ไทยวงษ์       

9 เด็กชายปฏิวัติ  วงศ์เทพ       

10 เด็กชายพัสกร  แซ่ว่าง       

11 เด็กชายภูรินท์  ศิริมูล       

12 เด็กชายมนุเชษฐ์  ไชยอักษร       

13 เด็กชายศุภกร  อุ่นถิ่น       

14 เด็กชายอัครชัย  แก้วลุง       

15 เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่เฮ้อ       

16 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นามโพธิ์       

17 เด็กหญิงน  าฝน  งามโสภา       

18 เด็กหญิงพัณณิตา  ค าชมภู       

19 เด็กหญิงพิมพาลักษณ์  แซ่โซ้ง       

20 เด็กหญิงระพีพร  มิละพงษ์       

21 เด็กหญิงรัตติยากร  บุญอิน       

22 เด็กหญิงสุภานัน  แสนธิ       

23 เด็กหญิงอรอุมา  บุญเอนก       
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ที ่ ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อนักเรียน ลงลายมือชื่อผู้ปกครอง หมายเหตุ 

1 นางสาววนัสนันท์  ตั๋นก าเลิศ       

2 นายพัชรพล  บังเมฆ       

3 นางสาวศศิธร  บังเมฆ       

4 นางสาวพัชริดา  ไชยสอน       

5 นางสาวภัสรดา  ทะปิม       

6 นางสาวสุชานาถ  กองชุม       

7 นางสาวอรณิช  แซ่ว่าง       

8 นางสาวณัฐมน  อโนเชียง       

9 นายณัฐภัทร  สุทธะพงษ์       

10 นายธนดล  อ่ินมะโน       

11 นายสิรวิชญ ์ พงษ์ใจเหล็ก       

12 นางสาวนงนภัส  ชัยมมงคล       

13 นางสาวชญานี  เสนนันตา       

14 นางสาววาสนา  มิละพงษ์       

15 นางสาวกนกวรรณ  จีนา       

16 นางสาวสรนันท์  อ่ินมะโน       

17 นางสาวภคพร  แก้วสีขาว       

18 นางสาวเอมวิกา  เบ้าพรม       

19 นายณัฐกรณ์ บังเมฆ       

20 นางสาวปสุดา  แสนอินต๊ะ       

21 นางสาวโชติกา  สิงห์แก้ว       

22 นางสาวพิชญ์สินี  ขอดแก้ว       

23 นางสาววริศรา  ค าแปลง       

24 นายเบญจพล  บังเมฆ       

25 นางสาวนวรัตน์  สุริยะพรหม       

26 นางสาวธัญชนก  ธัญญะ       

27 นางสาวมลธิดา  จิตตะ       

28 นายจิรายุส  แสนยอง       

29 นายรัฐธรรมนูญ  ธนะลือ       

30 นางสาวณัฐนรี  ก๋าวงษ์       

31 นายจีรกิตติ์  นาคแย้ม         

32 นายกฤษฎา  จงจิตร       

33 นางสาววรัชญา  ยศบุญมา       
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ที ่ ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อนักเรียน ลงลายมือชื่อผู้ปกครอง หมายเหตุ 

1 นายหรรษวัต  แสนปัญญา       

2 นางสาวนิภาธร  เกษมวัฒน์       

3 นางสาวรัตนาภรณ์  ค าฟอง       

4 นางสาวศิริลักษณ์  วงษ์หาญ       

5 นายสัถยา  ประสพรัตน์       

6 นางสาวมลธิลา  แก้วศรี       

7 นายกันตพล  กิวัฒนา       

8 นางสาวรุ่งนภา  แซ่โซ้ง       

9 นางสาวธิดารัตน์  สุยะหน่อ       

10 นางสาววารีรักษ ์ พันธุ์ก๋า       

11 นางสาวศิริวรรณ  แซ่เฮ้อ       

12 นางสาวกัลยา  แซ่เฮ้อ       

13 นางสาวภวิตรา  สิงห์แก้ว       

14 นางสาวน้ าผึ้ง  ปินตา       

15 นางสาวชญานัน  ดาวทอง       

16 นางสาวศิริจงรัก  ศักดิ์ภูเขียว       

17 นางสาวประภัสสร  สกุลจิตรกัญญา       
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ที ่ ชื่อ - สกุล ลงลายมือชื่อนักเรียน ลงลายมือชื่อผู้ปกครอง หมายหตุ 

1 นายฉัตรการ  มีนารัมย์       

2 นางสาววิชญาดา  บางพันธ์       

3 นายปิยวัฒน์  สายะพงษ์       

4 นายทินกร  จิตตมล       

5 นายวศิน  แซ่ว่าง       

6 นายพุฒิพงศ์  แก้วใส       

7 นายพงศภัค  พุ่มพวง       

8 นางสาวจินตพร  เลื่องลือ       

9 นายทัศน์มล  ใชยปาละ       

10 นายศิลมัฐ  เทพกอม       

11 นายเจริญชัย  ก๋าค ามูล       

12 นายบดินทร์  พิมเทศ       

13 นางสาวน้ าทิพย์  กิวัฒนา       

14 นายชิติพัทธ์  ทิพย์ธัญกุล       

15 นางสาวจีรนันท์  อินต๊ะเพชร       

16 นายพัชรพล  อิทธิรักษ์       

17 นายศุภโชค  สุทธะเขตต์       

18 นางสาวลักษิกา  สอนศิริ       

19 นายกฤตินันท์  พงษ์ใจเหล็ก       

20 นายธีรเมธ  พรมสวะนา       

21 นายธนดล  หลวงตา       

22 นายศิริพงศ์  โพธิ์พลับ       

23 นายอธิชนัน  วรรณา       

          
 


