
 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  
เรื่อง ประกาศรายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

ตามท่ีโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน และมอบตัวนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 นั้น 

บัดนีไ้ด้ท าการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่   15  มิถุนายน  2563 
 

 

(นายวสันต์  กิวัฒนา)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายช่ือนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1   

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายเจตนา  ยานันท์  
2 เด็กชายชนวีร์  ศิริมูล  
3 เด็กชายณัฐนันท์ ดวงสูงเนิน  
4 เด็กชายธนชิต ไชยวุฒิ  
5 เด็กชายธีรวัตรน์ สมีแจ้ง  
6 เด็กชายนัฐวุธ พันชา  
7 เด็กชายปณิธาน พงษ์ไชย  
8 เด็กชายพัชรพล นักผูก   
9 เด็กชายรัชชานนท์ โคฤทธิ์  

10 เด็กชายศิวกร  เบ้าพรม  
11 เด็กชายสุชัจจ์  แซ่ว่าง  
12 เด็กหญิงกมลพร ก๋าวงค์  
13 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธิบดี  
14 เด็กหญิงกัลยากร อารินท์  
15 เด็กหญิงคติยา กิวัฒนา  
16 เด็กหญิงจิรภิญญา ไหวคิด  
17 เด็กหญิงชญานิศ  แดงแหล้  
18 เด็กหญิงญาณิศา ธิบดี  
19 เด็กหญิงธิดารัตน์ กุศล  
20 เด็กหญิงนภัสสร บริครุฑ  
21 เด็กหญิงนันท์นภัส  เป็งบาง  
22 เด็กหญิงนิกษ์นิภา  แดงแหล้  
23 เด็กหญิงเบญญาภา มากมูล  
24 เด็กหญิงปรางค์กุน ปรางค์วัฒนากุล  
25 เด็กหญิงพรพิมล สมเงิน  
26 เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมไชย  
27 เด็กหญิงภูรินันท์ ง้วนกันทะ  
28 เด็กหญิงมธุริน รักสุข  
29 เด็กหญิงรมณี ศิริมูล  
30 เด็กหญิงวิชยา แซ่เฮ้อ  
31 เด็กหญิงศศิประภา ยานันท์  
32 เด็กหญิงสุภัสรา  ทรัพย์ศิริ  
33 เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุต๊ะเขตต์  
34 เด็กหญิงอาทิตฏิกานต์ โลนันท์  

 

 

 

 



 

 

รายช่ือนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 
ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายกฤตภาส  แซ่เฮ้อ  
2 เด็กชายกฤตเมธ  เผนโคกสูง  
3 เด็กชายเกียรติกุล  เกษมวัฒน์  
4 เด็กชายคณิศร  ไชยอักษร  
5 เด็กชายจารุวิทย์  ใชยปาละ  
6 เด็กชายแทนคุณ  วรรณา  
7 เด็กชายธนธัช หิมมะวัน  
8 เด็กชายธนายุต  วรพัฒนะด ารง  
9 เด็กชายธราดล  หิมมะวัน  

10 เด็กชายธีรศักดิ์  วงศ์เทพ  
11 เด็กชายนนทัช แซ่เฮ้อ  
12 เด็กชายพีรพัฒน์ ผัดผล  
13 เด็กชายยศวิรศ  แดงหา  
14 เด็กชายวรพล ปาอินทร์  
15 เด็กชายวันเสด็จ  จารุภคไพจิตร  
16 เด็กชายสิริทัศน์  ไชยโย  
17 เด็กชายสุชาครีย์  ชนารัตน์มงคล  
18 เด็กชายสุชาติ  จารุภควิมล  
19 เด็กชายอัษฎา  ธรรมขันธ์  
20 เด็กหญิงกนกนิภา นาอิ่น  
21 เด็กหญิงกฤษณา จิตตมล  
22 เด็กหญิงกันต์ฤทัย เเสนศร ี  
23 เด็กหญิงก่ิงศร แซ่โซ้ง  
24 เด็กหญิงจิรประภา บริคุต  
25 เด็กหญิงชญานิศ  แซ่โซ้ง  
26 เด็กหญิงชนกานต์ จันทนิล  
27 เด็กหญิงชนนิกานต์  แดงแหล้  
28 เด็กหญิงดรุณี ธงทวีทรัพย์  
29 เด็กหญิงธนัญญา ผาเเก้ว  
30 เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนูสนธิ ์  
31 เด็กหญิงรัญชิดา  งามทรง  
32 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ขงทอง  
33 เด็กหญิงวิรากานต์  ค าแสง  
34 เด็กหญิงศิริสุวรรณ  บุญปัญญา  
35 เด็กหญิงสุวิชญา  บางพันธ์  

 
 
 
 



 
 
 

รายช่ือนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นายกิตติพัฒน์ ค านาน  
2 นายณัชพล  วาทกุลชร  
3 นายธนสร  นนปินะ  
4 นายนครินทร์  จินะตา  
5 นายนที ค าอยู่  
6 นายนวมินต์ อ่ินมะโน  
7 นายศรัณย์   บังเมฆ  
8 นายสุชาครีย์ สารไชย  
9 นายเสฏฐวุฒิ บังเมฆ  

10 นางสาวจันทรกานต์ ปินะสุข  
11 เด็กหญิงชนาภัทร บังเมฆ  
12 นางสาวชุตินันท์  บังเมฆ  
13 นางสาวชุติมา ก๋าวงค์  
14 นางสาวญาราภรณ์ ปันทา  
15 นางสาวณัฐรยา ด้วงธิวงศ ์  
16 นางสาวธนัญญา ตาเขียว  
17 นางสาวธวัลยา วรรณา  
18 นางสาวธัญญากรณ์ จิตวิชา  
19 นางสาวนิชดา  บังเมฆ  
20 นางสาวภูริชญา อนุพรม  
21 นางสาวมณฑกานต์ บุญยะรด  
22 นางสาวมุทิตา ทะไชย  
23 นางสาวศศินิภา ก๋ารีย์  
24 นางสาวสุภัสสรา จารุวรพงษ์  
25 นางสาวแสงอรุณ บุญเอนก  
26 นางสาวอ้อมทิพย์ ปันทองมา  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นายกิตติศักดิ์ บุญอิน  
2 นายจิรายุ พงษ์ไชยราช  
3 นายภวิศ  แซ่โซ้ง  
4 นายวิรุฬห์  พิมพิลา  
5 นางสาวกมลชนก บุญอินทร์  
6 นางสาวกานต์ธิดา แก้วนา  
7 นางสาวจารุภา  แซ่เฮ้อ  
8 นางสาวจิรัชญา กรรศิร ิ  
9 นางสาวจิราพร ปันทา  

10 นางสาวชนิกานต์ โวหาร  
11 นางสาวณัฐนิช แซ่เฮ้อ  
12 นางสาวนภสร  แซ่ว่าง  
13 นางสาวนภัสสร  เจริญสุข  
14 นางสาวนิยากรณ์ ณ ล าพูน  
15 นางสาวพรพนิต ค าชมภู  
16 นางสาวพิยดา บุญอินทร์  
17 นางสาวภิญญาพัชญ์ พันธ์แก่นกล้า  
18 นางสาวมาลินี  แซ่เฮ้อ  
19 เด็กหญิงรัตนภรณ์ ลีลาเกษม  
20 นางสาวศรุดา  แซ่เฮ้อ  
21 นางสาวศุภิสรา ณรินทร์  
22 นางสาวสุวรรณา เเซ่เฮ้อ  
23 นางสาวอมรรัตน์ แสนยอง  
24 นางสาวอัจฉราวรรณ ชอบธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ (อุตสาหกรรมศิลป์) / ทวิศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นายกฤษกร ค านาน   
2 นายกิตตินันท์  ยานันนท ์   
3 นายจิรายุ แซ่เฮ้อ   
4 นายชัยยา  วรพัฒนะด ารง ทวิศึกษา (ยานยนต์) 
5 นายณัฐดนัย  ค าชมภู   
6 นายณัฐพงศ์  สาแก้ว   
7 นายณัฐพนธ์ ใจวิชา   
8 นายณัฐวัตร  บริคุต   
9 เด็กชายธีรภัทร์ เจดีย์หน่อ   

10 นายนภัสกร ขันต๊ะ   
11 นายบุณยกร  แซ่ว่าง ทวิศึกษา (ยานยนต์) 
12 นายปฏิพัทธ์ สร้อยสุวรรณ   
13 นายปริญญา ตาเขียว   
14 นายพีรพัฒน์  วรพัฒนะด ารง ทวิศึกษา (ไฟฟ้า) 
15 นายพีรพัฒน์ ใชยปาละ   
16 นายภาณุวัฒน์  อินปา ทวิศึกษา (ไฟฟ้า) 
17 นายภูริช พนะสัน ทวิศึกษา (ไฟฟ้า) 
18 นายวรภพ  ยะกันทะ   
19 นายวัชรินทร์  แซ่โซ้ง ทวิศึกษา (ยานยนต์) 
20 นายเศรษฐพงศ์  นาอิ่น   
21 นายสรวิศ  ทาแปง ทวิศึกษา (ไฟฟ้า) 
22 นายสิทธิพงษ์ อินแย้ม ทวิศึกษา (ยานยนต์) 
23 นายสุธิมนต์ จันติ๊บข้อ   
24 นายอธิป  ธิบดี   
25 นายอมรเทพ สมฤทธิ์   
26 นางสาวกัลยรัตน์ ก้อนพรหม   
27 นางสาวชนกานต์  สิทธิชัย   
28 เด็กหญิงสุชานาฏ  รัตนเมคิน   
29 เด็กหญิงอภิษฎา พรมมันทา   

 


