
No. Student ID NAME-SURNAME
1 18833 นางสาว วรณัน ชาญจอหอ
2 18978 นางสาว พุทธิชา หินสูงเนิน
3 19035 นางสาว สุรัสวดี ชวดชัยภูมิ
4 19050 นาย พงศภาณ ชาญเวช
5 21005 นาย ปิธีกุล บุญเย่ียม
6 24025 นางสาว พิราฏรักษ์ หาญพาณิช
7 24054 นางสาว อัญชลินทร์ สุริยะรัชตะ
8 24281 นางสาว รินรดา ศรีรงค์
9 24404 นาย บอส  โบด้ี ไรท์
10 24873 นาย ธนวัฒน์ สวนจันทร์
11 24884 นางสาว เนตรชนก ทัพมงคล
12 24904 นางสาว ภัทรธิดา แชนประโคน
13 24940 นาย ทรงกลด สว่างกิจ
14 25051 นาย พลชัชวัสส์ ภักดีธนันท์ธร
15 25168 นางสาว บุญนิศา บุญแช่มชู
16 25179 นาย เวชพิสิฐ ขจรกฤติยากุล
17 25215 นาย ทักษิณ สนแสบ
18 25270 นาย กฤตนัย นิธิปรีชา
19 25278 นาย กฤติภูมิ จักรนารายณ์
20 26174 นาย ศุภกร แซ่หม่ิง
21 26177 นาย ธนกฤต แสนจัน
22 26178 นาย อภิรัตน์ แซ่ม้า
23 26384 นางสาว ยาสมิน กมลบูรณ์
24 26395 นางสาว ไปรยา ทวีสิน
25 26451 นางสาว สุพรรษา พันนาสุระ
26 26457 นางสาว ปณิตา โฝงสูงเนิน

ชาย 23 คน
หญิง 29 คน
รวม 52 คน
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ม.เสนีย์ ศิริสวัสด์ิ
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กลุ่ม A

ครูประจ าช้ัน      
ครูคู่ช้ัน



No. Student ID NAME-SURNAME
27 26483 นางสาว หทัยทิพย์ วุฒิปภาพงศ์
28 26512 นางสาว ช่อฟ้า โสงขุนทด
29 26514 นาย ภาณุวัฒน์ ไหวพริบ
30 26519 นาย เขมรินทร์ มุ่งพันธ์กลาง
31 26524 นางสาว ชัญญา ฉัตรภัทรไชย
32 26533 นาย ภูวิช ปัญจบวรกุล
33 26537 นาย จิรัฐภฺมิ อินทร์น้อย
34 26557 นางสาว นันทภัค สกุลนันทเศรษฐ์
35 26605 นางสาว นฤมล จุ้ยทองค า
36 26611 นางสาว ภทรพร หร่ายสวัสด์ิ
37 26614 นาย ปานัท วงษา
38 26620 นาย เปรมปิติ สุขชัยบวร
39 26624 นางสาว ณัฐญดา บุญญาพิจิตต์
40 26626 นางสาว พิณฐพัฒน์ เชษฐ์พุทธาวงศ์
41 26646 นาย ชรินธร มูลไชย
42 26658 นางสาว ธิติรัตน์ มังกรทอง
43 26662 นางสาว สุพิชชา มานะพิทักษ์พงศ์
44 26663 นางสาว ณิชชารีย์ กัมปนาวราวรรณ
45 26664 นางสาว มัณฑนาพร งามดี
46 26727 นางสาว นพรรษวรรณ ต้นค า
47 26741 นาย อลงกรณ์ จันทร์ดี
48 26756 นาย วรากร สีอาจ
49 26781 นางสาว อาภัสรา จังหวัดกลาง
50 26795 นางสาว กมลลักษณ์ การรักษา
51 26800 นางสาว มณีมาดา วาปีทะ
52 26801 นาย วาสุกรี วาปีทะ

ชาย 23 คน
หญิง 29 คน
รวม 52 คน

มิสเกศราพร ยอดพุดซา
ม.เสนีย์ ศิริสวัสด์ิครูคู่ช้ัน

ครูประจ าช้ัน      
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กลุ่ม B


