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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54344 ดช. ราชพงษ์
54099 ดญ. เอื้อการย์
54219 ดญ. ภัสสร์ริน
53785 ดช. กฤตณัฐ
53786 ดช. กฤตยชญ์
53787 ดช. กิตติภมู ิ
53789 ดช. ชนกันต์
53790 ดช. ณัทภัค
53791 ดช. ธนวินท์
53792 ดช. นรบดี
53793 ดช. นิปณ
ุ
53794 ดช. บัญญพนต์
53795 ดช. ปิยวัฒน์
53796 ดช. พรภวิษย์
53798 ดช. ภูมิระพี
53799 ดช. ยอดเยี่ยม
53800 ดช. วุฒวิ ฒ
ั น์
53801 ดช. สหวิทย์
53802 ดช. สิรภพ
53803 ดช. สิริกร
53804 ดญ. กนกกร
53805 ดญ. กนกพร
53806 ดญ. เกศสุดา
53807 ดญ. โชติรส
53808 ดญ. ดุสิตา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ศรีศุภโอฬาร
2 0 0 นายอธิป ศรีศุภโอฬาร
นางวรรษชล ศรีศุภโอฬาร
Y2559นายอธิป ศรีศุภโอฬาร
หมั้นทรัพย์
2 0 0 นายณัฐวุฒิ หมั้นทรัพย์
นางสิรินทิพย์ อินทรทบ
Y2559นายณัฐวุฒิ หมั้นทรัพย์
หงษ์อินทร์
2 0 0 นายณรงค์ หงษ์อินทร์
นางสาวธนัญญา หงษ์อินทร์
Y2559นางสาวธนัญญา หงษ์อินทร์
เจริญนุกูล
2 1 1 นาวาอากาศโทอนุสรณ์ เจริญนุกูล นางอภิรดี เจริญนุกูล
Y2559นางอภิรดี เจริญนุกูล
พทาเพชร
2 1 2 ร้อยตารวจเอกประสิทธิ์ พทาเพชร นางกัลธิมา พทาเพชร
Y2559นางกัลธิมา พทาเพชร
บุญสุภากุล
2 1 3 นายเชิด บุญหลาย
นางวรรณี บุญสุภากุล
Y2559นางวรรณี บุญสุภากุล
ราชชมภู
2 1 5 นายวิญญู ราชชมภู
นางสาวนิตยา ถิ่นขาม
Y2559นางสาวดวงตะวัน ราชชมภู
พลเขตต์
2 1 6 นายอุทยั พลเขตต์
นางพูนศิลป์ พลเขตต์
Y2559นางพูนศิลป์ พลเขตต์
แดงโสภา
2 1 7 นายศิวพันธุ์ แดงโสภา
นางสิริอร แดงโสภา
Y2559นางสิริอร แดงโสภา
ปาสีโล
2 1 8 นายอาคม ปาสีโล
นางวิไลวรรณ ปาสีโล
Y2559นายอาคม ปาสีโล
ตันอารีย์
2 1 9 นาวาอากาศเอกสืบพงศ์ ต้นอารีย์ นางอารียา ต้นอารีย์
Y2559นางอารียา ต้นอารีย์
กองทา
2 1 10 นายไชยา กองทา
นางสาวรุ่งนภา ศิลารักษ์
Y2559นางสาวรุ่งนภา ศิลารักษ์
ราตรี
2 1 11 นายปราโมทย์ ราตรี
นางรัชฐา ราตรี
Y2559นายปราโมทย์ ราตรี
งามจิตรทิวสั
2 1 12 นายเศรษฐพิชญ์ งามจิตรทิวสั
นางสาวปาณิสรา พิมพา
Y2559นางสาวปาณิสรา พิมพา
พีรกุลภัสสร์
2 1 14 นายพศิษฐ์ พีรกุลภัสสร์
นางประภาภรณ์วดี พีรกุลภัสสร์ Y2559นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์ไกร
แก้วถาวร
2 1 15 พันอากาศเอกพะโยม แก้วถาวร นางสาววิไลวัลย์ วัณโท
Y2559นางสาววิไลวัลย์ วัณโท
รัตนศิริวรสกุล
2 1 16 นายณัฐณิวฒ
ั น์ รัตนศิริวรสกุล
นางละอองศรี รัตนศิริวรสกุล
Y2559นางละอองศรี รัตนศิริวรสกุล
ธรรมชอบ
2 1 17 นายประดิษฐ์ ธรรมชอบ
นางทิพนาถ ธรรมชอบ
Y2559นายประดิษฐ์ ธรรมชอบ
โคตรุโร
2 1 18 นายจตุพร โคตรุโร
นางธิติมา โคตรุโร
Y2559นางธิติมา โคตรุโร
บุญเลิศ
2 1 19 นายธนบรรณ บุญเลิศ
นางเขมจิรา แสงงาม
Y2559นายธนบรรณ บุญเลิศ
ทีอุทศิ
2 1 20 นายรุ่งโรจน์ ทีอุทศิ
นางดารินทร์ ทีอุทศิ
Y2559นายรุ่งโรจน์ ทีอุทศิ
สรรพานิช
2 1 21 นายสมศักดิ์ สรรพานิช
นางปรัชญาพร สรรพานิช
Y2559นางปรัชญาพร สรรพานิช
วิลาวัลย์
2 1 22 นายสุทศั น์ วิลาวัลย์
นางสุเนตร วิลาวัลย์
Y2559นายสุทศั น์ วิลาวัลย์
สินธุพงษ์
2 1 23 นายเกรียงฤทธิ์ สินธุพงษ์
นางกนกวรรณ สิงหัษฐิต
Y2559นายสมศักดิ์ ภาผล
แจ้งอรุณ
2 1 24 นายถาวร แจ้งอรุณ
นางวาสนา แจ้งอรุณ
Y2559นางวาสนา แจ้งอรุณ

ความสัมพันธ์
บิดา
มารดา
มารดา

มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
น้า
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53809 ดญ. ธมลวรรณ
53810 ดญ. ธราธิป
53811 ดญ. ธารกวีร์
53812 ดญ. นลัทพร
53813 ดญ. ปรางค์สิตา
53814 ดญ. ปวีณ์ญากร
53815 ดญ. พรปวีณ์
53816 ดญ. พัทธ์ธรี า
53817 ดญ. พิชญธิดา
53818 ดญ. พิชญาดา
53819 ดญ. พิชญาภา
53820 ดญ. พิมพ์ชนก
53821 ดญ. พิมพ์ระวี
53822 ดญ. แพรวา
53823 ดญ. ภัคจิรา
53824 ดญ. ภูริดา
53825 ดญ. เมธาพร
53826 ดญ. เมนิตา
53827 ดญ. ศศินิภา
53828 ดญ. สุกฤตา
53829 ดญ. อภิญญา
53830 ดช. คณิต
53831 ดช. ชยพล
53832 ดช. ชยากร
53833 ดช. ชินดนัย

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ศรีรักษา
2 1 25 นายสุริโย ศรีรักษา
นางอัญชนี ศรีรักษา
Y2559นางอัญชนี ศรีรักษา
กิตติโกสินท์
2 1 26 นายธนกร กิตติโกสินท์
นางสาววิสาขา เทียนแก้ว
Y2559นายสุรชัย กิตติโกสินท์
ก้อนทอง
2 1 27 นายโนฃชนศาสตร์ ก้อนทอง
นางทิวานันท์ ก้อนทอง
Y2559นางทิวานันท์ ก้อนทอง
สารกิจ
2 1 28 นายไกรวุฒิ สารกิจ
นางนิตยา สารกิจ
Y2559นางนิตยา สารกิจ
ฤกษ์ประทุมรัตน์
2 1 29 นายปราโมทย์ ฤกษ์ประทุมรัตน์ นางสาวมณฑาทิพย์ แก้วสุวรรณ Y2559นายปราโมทย์ ฤกษ์ประทุมรัตน์
ขัดโพธิ์
2 1 30 นายสมบัติ ขัดโพธิ์
นางพจนีย์ ขัดโพธิ์
Y2559นายสมบัติ ขัดโพธิ์
นาคใหญ่
2 1 31 พันตารวจโทปรากฎ นาคใหญ่
นางพนิดา นาคใหญ่
Y2559นายภูวนาถ พรหมคุปต์
วาปีทา
2 1 32 นายสุวทิ ย์ วาปีทา
นางวิภาพร วาปีทา
Y2559นางวิภาพร วาปีทา
อานาภรณ์
2 1 33 นายบรรเจิด อานาภรณ์
นางวงศ์จันทร์ อานาภรณ์
Y2559นายวิจิตร แสวงทรัพย์
เพชรนิล
2 1 34 นายอครินเดช เพชรนิล
นางพิศมัย เหล่าบง
Y2559นางพิศมัย เหล่าบง
หาดี
2 1 35 นายสราวุธ หาดี
นางยุวดี หาดี
Y2559นางยุวดี หาดี
มายาดี
2 1 36 สิบตารวจตรีสฤษดิ์ มายาดี
นางละออ มายาดี
Y2559นางละออ มายาดี
วติวฒ
ุ พิ งศ์
2 1 37 นายสรายุทธ วติวฒ
ุ พิ งศ์
นางสุประวีณ์ วติวฒ
ุ พิ งศ์
Y2559นายสรายุทธ วติวฒ
ุ พิ งศ์
โพธิช์ ัย
2 1 38 นายวิฑูรย์ โพธิช์ ัย
นางสาวนิตยา ผูกจันทร์
Y2559นางสาวนิตยา ผูกจันทร์
หารขุนทด
2 1 39 นายประภาศ หารขุนทด
นางสุดใจ หารขุนทด
Y2559นายประภาศ หารขุนทด
วงษ์สายตา
2 1 40 นายมงคล วงษ์สายตา
นางอภินตรี วงษ์สายตา
Y2559นางอภินตรี วงษ์สายตา
ขจรพงศ์
2 1 41 นายจิรวัฒน์ ขจรพงศ์
นางสุภาพร ขจรพงศ์
Y2559นายจิรวัฒน์ ขจรพงศ์
มิ่งขวัญ
2 1 42 นายสมพงษ์ บุรพพงษานนท์
นางสาวมณีหทัย มิ่งขวัญ
Y2559นางสาวมณีหทัย มิ่งขวัญ
สกุลพงษ์
2 1 43 นายเทอดศักดิ์ สกุลพงษ์
นางศศิธร สกุลพงษ์
Y2559นางศศิธร สกุลพงษ์
มิ่งชัย
2 1 44 นายสุรสิทธิ์ มิ่งชัย
นางไขนภา มิ่งชัย
Y2559นางไขนภา มิ่งชัย
วิริยะบรรเจิด
2 1 45 นายสุรศักดิ์ วิริยะบรรเจิด
นางสาวกฤติยา จิรกิจอนันต์
Y2559นายสุรศักดิ์ วิริยะบรรเจิด
เอี่ยมศรี
2 2 1 นายอุทยั เอี่ยมศรี
นางสุชัญสินี เอี่ยมศรี
Y2559นางสุชัญสินี เอี่ยมศรี
เมธเมาลี
2 2 2 นายชนิทร์กิจ เมธเมาลี
นางพิมพร เมธเมาลี
Y2559นางพิมพร เมธเมาลี
กุศลเพิ่มสุข
2 2 3 นายสมบัติ กุศลเพิ่มสุข
นางวราภรณ์ กุศลเพิ่มสุข
Y2559นางวราภรณ์ กุศลเพิ่มสุข
ทองอ่อน
2 2 4 นายสมหมาย ทองอ่อน
นางนลีวรรณ ทองอ่อน
Y2559นายสมหมาย ทองอ่อน

ความสัมพันธ์
ผปค
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53834 ดช. ฐากูร
53835 ดช. ดร
53836 ดช. ธนกร
53837 ดช. ธนภูมิ
53838 ดช. ธนาชัย
53839 ดช. นนทพัทธ์
53840 ดช. นิธวิ ฒ
ั น์
53841 ดช. บัญชฤทธิ์
53842 ดช. พลาธิป
53843 ดช. ภูมิพฒ
ั น์
53844 ดช. ภูมิลาภ
53845 ดช. รัชพล
53846 ดช. วงศธร
53847 ดช. ศุภชัย
53848 ดญ. กรภัทร์
53849 ดญ. กัญญานันท์
53850 ดญ. กานต์ธรี า
53851 ดญ. ชญาณี
53852 ดญ. ชนกพิสุทฑ์
53853 ดญ. ชนกมณีษ์
53855 ดญ. ฐิติกาญจน์
53856 ดญ. ณัฐธิดา
53857 ดญ. ณัฐวดี
53858 ดญ. ธัญญรัตน์
53859 ดญ. ธันย์รัญธิดา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สมทรัพย์
2 2 5 นายพีระยศ สมทรัพย์
นางสุวรรณกิจ สมทรัพย์
Y2559นางสุวรรณกิจ สมทรัพย์
เพียรชนะ
2 2 6 นายอนุชา เพียรชนะ
นางอมรส เพียรชนะ
Y2559นางอมรส เพียรชนะ
ปานวิลัย
2 2 7 นายจักรชัย ปานวิลัย
นางกฤษฎาภรณ์ ปานวิลัย
Y2559นายจักรชัย ปานวิลัย
จินารัตน์
2 2 8 นายณัฐวุฒิ จินารัตน์
นางรัชฐดา จินารัตน์
Y2559นางรัชฐดา จินารัตน์
วาทีโกวิท
2 2 9 นายยุทธนา วาทีโกวิท
นางสิรินยา วาทีโกวิท
Y2559นายยุทธนา วาทีโกวิท
ผลใหญ่
2 2 10 นายอาพันธ์ ผลใหญ่
นางสุชาดา ผลใหญ่
Y2559นางสุชาดา ผลใหญ่
เสนาพันธุ์
2 2 11 นายนิรุฬ เสนาพันธุ์
นางอรกมล เสนาพันธุ์
Y2559นางอรกมล เสนาพันธุ์
เสสแสงศรี
2 2 12 นายบุญเพ็ง เสสแสงศรี
นายหมันหยา เสสแสงศรี
Y2559นายหมันหยา เสสแสงศรี
พรหมสวัสดิ์
2 2 13 นายชัยชาติ พรหมสวัสดิ์
นางสุภาภรณ์ พรหมสสวัสดิ์
Y2559นางสุภาภรณ์ พรหมสสวัสดิ์
นิลาศน์
2 2 14 นายภูเบศวร์ นิลาศน์
นางจันทนา นิลาศน์
Y2559นางจันทนา นิลาศน์
สิมานุรักษ์
2 2 15 นายภูวเดช สิมานุรักษ์
นางปทิตตา สิมานุรักษ์
Y2559นางปทิตตา สิมานุรักษ์
โกมลศาสตร์
2 2 16 นายอนุศักดิ์ โกมลศาสตร์
นางปิยะรัตน์ โกมลศาสตร์
Y2559นายอนุศักดิ์ โกมลศาสตร์
พิมพบุตร
2 2 17 นายสราวุธ พิมพบุตร
นางรุ่งจิตร พิมพบุตร
Y2559นายสราวุธ พิมพบุตร
จูมพระบุตร
2 2 18 นายศิลปชัย จูมพระบุตร
นางรัตน์มณี จูมพระบุตร
Y2559นายศิลปชัย จูมพระบุตร
หมื่นสา
2 2 19
Y2559พ.ต.หญิงธีรยา หมื่นสา
สมพานนอก
2 2 20 นายอนันตศักดิ์ สมพานนอก
นางสุกัญญา สมพานนอก
Y2559นางสุกัญญา สมพานนอก
เยาวบุตร
2 2 21 นายสุรชัย เยาวบุตร
นางพังงา เยาวบุตร
Y2559นางพังงา เยาวบุตร
พิมพ์ดี
2 2 22 นายประดิษฐ์ พิมพ์ดี
นางดวงมณี พิมพ์ดี
Y2559นายประดิษฐ์ พิมพ์ดี
เจริญพัฒนาสถิตย์
2 2 23 นายกิจพิสิตฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ นางศิวพร เจริญพัฒนาสถิตย์
Y2559นางศิวพร เจริญพัฒนาสถิตย์
เจริญพัฒนาสถิตย์
2 2 24 นายกิจพิสิตฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ นางศิวพร เจริญพัฒนาสถิตย์
Y2559นายกิจพิสิตฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์
บุญตะวัน
2 2 26 นายสมชาย บุญตะวัน
นางศุภธิดา บุญตะวัน
Y2559นายสมชาย บุญตะวัน
บุญมั่น
2 2 27 นายณัฐพล บุญมั่น
นางนุชนาฎ บุญมั่น
Y2559นางอาวัสรี บุญมั่น
คาประเสริฐ
2 2 28 นายสุดใจ คาประเสริฐ
นางสุบรรณ คาประเสริฐ
Y2559นายสุดใจ คาประเสริฐ
ไชยสวัสดิ์
2 2 29 นายพงศ์ธร ไชยสวัสดิ์
นางวันเพ็ญ ไชยสวัสดิ์
Y2559นายพงศ์ธร ไชยสวัสดิ์
จารุแพทย์
2 2 30 นายดิเรกลาภ จารุแพทย์
นางสุวคนธ์ จารุแพทย์
Y2559นายดิเรกลาภ จารุแพทย์

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา

ย่า
บิดา

4/23

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53860 ดญ. ปทิตตา
53861 ดญ. ปพิชญา
53862 ดญ. ปภาวี
53863 ดญ. ปิยเพชร์
53864 ดญ. พัทธนันท์
53865 ดญ. พิชญ์สินี
53866 ดญ. พุทธรัตน์
53867 ดญ. ภทรพร
53868 ดญ. วสพร
53869 ดญ. วิชญา
53870 ดญ. วิมลเรขา
53871 ดญ. ศิรินภา
53872 ดญ. สิริกร
53873 ดญ. สุกฤตา
53874 ดญ. อรกัญญา
53875 ดช. กฤติเดช
53876 ดช. ณัฐกล
53877 ดช. ณัฐภัทร
53878 ดช. ชัยพล
53879 ดช. ปรัชญ์รัตน์
53880 ดช. พนาย
53881 ดช. พลอธิป
53882 ดช. ภคพงษ์
53883 ดช. ภคภูมิ
53886 ดช. รุจณภัทร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สุภทั ธร
2 2 31 นายสมบัติ สุภทั ธร
นางประภัสสร สุภทั ธร
Y2559นางประภัสสร สุภทั ธร
แท่งทอง
2 2 32 นายมงกุฏ แท่งทอง
นางศิริมา แท่งทอง
Y2559นางศิริมา แท่งทอง
ไท้ทอง
2 2 33 นายสายสิทธิ์ ไท้ทอง
นางวัฒนา ไท้ทอง
Y2559นายสายสิทธิ์ ไท้ทอง
ทาทอง
2 2 34 นายอดิศร ทาทอง
นางนภาศรี ทาทอง
Y2559นางนภาศรี ทาทอง
เกติยะ
2 2 35 นายประยูร เกติยะ
นางอภิญญา เกติยะ
Y2559นางอภิญญา เกติยะ
บุญยรัตพันธุ์
2 2 36 นายบุญพบ บุญยรัตพันธ์
นางเจษฎาพร บุญยรัตพันธ์
Y2559นางเจษฎาพร บุญยรัตพันธ์
พลนิล
2 2 37 นายชลอ พลนิล
นางสหัสา พลนิล
Y2559นายชลอ พลนิล
มีดี
2 2 38 นายสมเพียร มีดี
นางเสมอใจ มีดี
Y2559นายสมเพียร มีดี
วงศ์กัณหา
2 2 39 นายวสันต์ วงศ์กัณหา
นางเขียนพร วงศ์กัณหา
Y2559นางเขียนพร วงศ์กัณหา
วรรณทวี
2 2 40 นายวิชัย วรรณทวี
นางผ่องศรี วรรณทวี
Y2559นายวิชัย วรรณทวี
สังข์สกุล
2 2 41 นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล
นางวิมลพรรณ สังข์สกุล
Y2559นางวิมลพรรณ สังข์สกุล
ศิริโสม
2 2 42 นายพินิตย์ ศิริโสม
นางจิตรอาภรณ์ ศิริโสม
Y2559นางจิตรอาภรณ์ ศิริโสม
นามโสภา
2 2 43 นายสาธิต นามโสภา
นางปัญญาพร นามโสภา
Y2559นางนุสรา พูนเพิ่ม
อนุอัน
2 2 44 นายธนารักษ์ อนุอัน
นางปิยะมาศ อนุอัน
Y2559นางปิยะมาศ อนุอัน
ชินนะเกตุ
2 2 45 นายไพบูลย์ ชินนะเกตุ
นางดุษฎี ชินนะเกตุ
Y2559นางดุษฎี ชินนะเกตุ
บุญแท้วรี ะกุล
2 3 1 นายกิตติภคั บุญแท้วรี ะกุล
นางกัญณรัช บุญแท้วรี ะกุล
Y2559นางกัญณรัช บุญแท้วรี ะกุล
เพชรมาก
2 3 2 นายอนุสรณ์ เพชรมาก
นางนันทนา เพชรมาก
Y2559นายอนุสรณ์ เพชรมาก
ศรีสวัสดิ์
2 3 3 นายสุทศั น์ ศรีสวัสดิ์
นางปัฐมา ศรีสวัสดิ์
Y2559นายสุทศั น์ ศรีสวัสดิ์
ประสพสุข
2 3 4 นายเปลื้อง ประสพสุข
นางธนยพร ประสพสุข
Y2559นางธนยพร ประสพสุข
สุบรรณพงษ์
2 3 5 นายประสิทธิ์ พวงบุตร
นางช้องรัตน์ สุบรรณพงษ์
Y2559นางช้องรัตน์ สุบรรณพงษ์
จันทิมา
2 3 6 จ่าสิบเอกอภิรมย์ จันทิมา
นางประภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา Y2559นางประภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
สารีรัตน์
2 3 7 นายจักรพงษ์ สารีรัตน์
นางธนิดารินทร์ ภัคธนัยฐิติโชติ
Y2559นางธนิดารินทร์ ภัคธนัยฐิติโชติ
พรมกอง
2 3 8 นายภคพล พรมกอง
นางวิยะดา พรมกอง
Y2559นางวิยะดา พรมกอง
ศรีเมือง
2 3 9 นายปราโมทย์ ยศโชติ
นางสาวศศิกานต์ ศรีเมือง
Y2559นางสาวศศิกานต์ ศรีเมือง
จิระบลกิจ
2 3 12 นายอนิรุทธิ์ จิระบลกิจ
นางสาวสุภาภรณ์ จิรวิกรานต์กุล Y2559นายอนิรุทธิ์ จิระบลกิจ

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
ป้า
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา

5/23

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53887 ดช. เลิศวรรธน์
53888 ดช. วสันต์
53889 ดช. เวชวสุ
53890 ดช. เศรษฐพงษ์
53891 ดช. สุภกิณห์
53892 ดช. อุดมทรัพย์
53893 ดญ. กรชวัล
53894 ดญ. จิณห์จุฑา
53895 ดญ. จิตติภทั รา
53896 ดญ. ชญานันท์
53897 ดญ. ชญาภรณ์
53898 ดญ. ชุติปภา
53899 ดญ. ญาณาธิป
53900 ดญ. ณัฏฐากุล
53901 ดญ. ณิชชา
53902 ดญ. ธนัชพร
53903 ดญ. ธวัลรัตน์
53904 ดญ. ธีรกานต์
53905 ดญ. นภัสสร
53907 ดญ. บุณยาพร
53908 ดญ. ปฬิธษิ า
53909 ดญ. ปัทมา
53910 ดญ. ปาริชาติ
53911 ดญ. ปุญญิสา
53912 ดญ. พรภวิษย์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
วิริยเสนกุล
2 3 13 นายวีรภัทร วิริยเสนกุล
นางเพ็ญพิชชา วิริยเสนกุล
Y2559นายวีรภัทร วิริยเสนกุล
บุญสงค์
2 3 14 นายโลห์ ซวี เพ็ง
นางพิศมัย บุญสงค์
Y2559นางสาววไลภรณ์ บุญสงค์
บุญยอ
2 3 15 นายธนิต บุญยอ
นางสาวรุ่งทิวาห์ อัมภรัตน์
Y2559นางสาวเปรมณัฐชยา บุญยอ
ทันศิริสุนทร
2 3 16 นายสุรพงษ์ ทันศิริสุนทร
นางสาวจิดาภา เหงวียน
Y2559นางสาวจิดาภา เหงวียน
เพิ่มพูล
2 3 17 นายปรีชา เพิ่มพูล
นางชรินทร์ทพิ ย์ เพิ่มพูล
Y2559นางชรินทร์ทพิ ย์ เพิ่มพูล
ฤกษ์สิริศุภกร
2 3 18 นายณัฐพงษ์ ฤกษ์ศิริธนากรณ์
นางสาวนภาวรรณ ผลพยุง
Y2559นางสาวนภาวรรณ ผลพยุง
ศรีสุข
2 3 19 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุข
นางไพรวัลย์ ศรีสุข
Y2559นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุข
พิบลู ย์
2 3 20 นายศุภลักษณ์ พิบลู ย์
นางสาวสุธดิ า เจิมขุนทด
Y2559นางสาวสุธดิ า เจิมขุนทด
สังข์ทอง
2 3 21 นายชนะวัฒน์ สังข์ทอง
นางพัชรี สังข์ทอง
Y2559นางพัชรี สังข์ทอง
คุรินทร์
2 3 22 นายราชันต์ คุรินทร์
นางนุชนาถ ไพเราะ
Y2559นางนุชนาถ ไพเราะ
ทาระพันธ์
2 3 23 ดาบตารวจวินัย ทาระพันธ์
นางวรนุช ทาระพันธ์
Y2559ดาบตารวจวินัย ทาระพันธ์
ศรีมาธรณ์
2 3 24 นายอิทธิ ศรีมาธรณ์
นางปณิชา ศรีมาธรณ์
Y2559นายอิทธิ ศรีมาธรณ์
คงประเสริฐ
2 3 25 นายวิเศษศักดิ์ พูนผล
นางสาวอัญริกา คงประเสริฐ
Y2559นายวิเศษศักดิ์ พูนผล
แก้วกุล
2 3 26 นายสกุลกิตต์ แก้วกุล
นางประนอม แก้วกุล
Y2559นางประนอม แก้วกุล
พรมกอง
2 3 27 สิบเอกวราวุธ พรมกอง
นางสาววลัยลักษณ์ แก้วมุงคุณ
Y2559ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง
สาขี
2 3 28 นายสุริยา สาขี
นางสุธาสินี สาขี
Y2559นางสุธาสินี สาขี
วงษ์ตันฮวด
2 3 29 นายสุรชัย วงษ์ตันฮวด
นางวรรษวรรณ วงษ์ตันฮวด
Y2559นางวรรษวรรณ วงษ์ตันฮวด
ทันธิมา
2 3 30 นายสวัสดิ์ ทันธิมา
นางธรรมนูญ ทันธิมา
Y2559นายสวัสดิ์ ทันธิมา
ตั้งตระกูลมีสุข
2 3 31 นายตั้งชัย คืนดี
นางสาวกนกนภัส เกียรติกวินพงศ์ Y2559นางสาวกนกนภัส เกียรติกวินพงศ์
ศรีสมชัย
2 3 33 นายกิตติพล ศรีสมชัย
นางพัชนีย์ นิคมรักษ์
Y2559นางสุพรรณี สุดหล้า
แก่นทอง
2 3 34 นายพัฒนพงศ์ แก่นทอง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงษิธติ รา ภูริปญ
ั ญา Y2559ว่าที่ร้อยตรีหญิงษิธติ รา ภูริปญ
ั ญา
วิทรุ วงศ์
2 3 35 นายวีระศักดิ์ ทองแสง
นางดุจเดือน วิทรุ วงศ์
Y2559นางดุจเดือน วิทรุ วงศ์
ใจแก้ว
2 3 36 นายประสิทธ์ ใจแก้ว
นางวันเพ็ญ ใจแก้ว
Y2559นางวันเพ็ญ ใจแก้ว
ชุมจันทร์
2 3 37 จ่าสิบเอกบุญเสงีย่ ม ชุมจันทร์
นางอรณิชา ชุมจันทร์
Y2559นางอรณิชา ชุมจันทร์
วงศ์คา
2 3 38 นายชาญวิทย์ แสงสนธ์
นางจิราภรณ์ วงศ์คา
Y2559นางาวอาภารัตน์ วงศ์คา

ความสัมพันธ์
น้า
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา

มารดา
มารดา
ป้า

6/23

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53913 ดญ. พิมสิริ
53914 ดญ. ภิรัญญา
53915 ดญ. รมิดา
53916 ดญ. วรนันท์
53917 ดญ. วิภาวรรณ
53918 ดญ. สัตตบงกช
53919 ดญ. อรัญญา
53920 ดช. กฤษฎา
53921 ดช. ก้องภพ
53922 ดช. ฆุณาภัสส์
53923 ดช. ชนาภัทร
53924 ดช. ชโยดม
53925 ดช. ชิษณุพงศ์
53926 ดช. ไตรภพ
53928 ดช. ธนภัทร
53929 ดช. ธัญชนิต
53930 ดช. ธัญธร
53931 ดช. นภัสกร
53932 ดช. พงศธร
53933 ดช. พงศ์พล
53934 ดช. พศิน
53935 ดช. พีรบูรณ์
53936 ดช. วีรวิชญ์
53937 ดช. ศรีสุวรรณ
53938 ดช. ศักรินทร์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สุรสิทธิ์
2 3 39 นายสุรชาติ สุรสิทธิ์
นางสุบนิ สุรสิทธิ์
Y2559นางสุบนิ สุรสิทธิ์
ศรีตระกูล
2 3 40 นายชาลี ศรีตระกูล
นางสาวสมใจ อธิโชติสกุล
Y2559นายชาลี ศรีตระกูล
สุดสุข
2 3 41 นายณรงค์ สุดสุข
นางจิรัชญากานต์ สุดสุข
Y2559นางจิรัชญากานต์ สุดสุข
บุญพา
2 3 42 นายวุฒนิ ันท์ บุญพา
นางฉายรัศมี บุญพา
Y2559นางฉายรัศมี บุญพา
ไชยโยธิน
2 3 43 นายวสันต์ ไชยโยธิน
นางวัฒนา ไชยโยธิน
Y2559นายวสันต์ ไชยโยธิน
วงค์ปอ้ ม
2 3 44 นายเสนอ วงค์ปอ้ ม
นางเพียงใจ วงค์ปอ้ ม
Y2559นายเสนอ วงค์ปอ้ ม
เลาห์ทวี
2 3 45 นายอรุณศักดิ์ เลาห์ทวี
นางสาวปิยะดา เลาห์ทวี
Y2559นางสุชาดา เลาห์ทวี
โสภาพิมพ์
2 4 1 นายสีใส โสภาพิมพ์
นางบัวสอน โสภาพิมพ์
Y2559นายสีใส โสภาพิมพ์
มักการุณ
2 4 2 นายรักษพล มักการุณ
นางวิภาพร มักการุณ
Y2559นางวิภาพร มักการุณ
บุปผาสังข์
2 4 3 นายปภัสร์ บุปผาสังข์
นางอรทัย บุปผาสังข์
Y2559นางอรทัย บุปผาสังข์
กีฬา
2 4 4 นายวรชาติ กีฬา
นางอรวรรณ กีฬา
Y2559นายวรชาติ กีฬา
เจริญรัตน์
2 4 5 นายสฤษดิ์ เจริญรัตน์
นางพิชชานุช เจริญรัตน์
Y2559นายสฤษดิ์ เจริญรัตน์
จารัตน์
2 4 6 นายบุตร จารัตน์
นางวฤทธิช์ ญา จารัตน์
Y2559นายบุตร จารัตน์
กิติพเิ ชฐสรรค์
2 4 7 นายคมสิทธิ์ กิติพเิ ชฐสรรค์
นางกิมลี ชาย
Y2559นายคมสิทธิ์ กิติพเิ ชฐสรรค์
ศุภสร
2 4 9 พันจ่าอากาศเอกธันวา ศุภสร
นางอรอุมา ศุภสร
Y2559นางอรอุมา ศุภสร
ศรีสะอาด
2 4 10 นายประกาศิต ศรีสะอาด
นางบรรธนา ศรีสะอาด
Y2559นางบรรธนา ศรีสะอาด
นาคธร
2 4 11 นายธานินท์ นาคธร
นางศศิธร นาคธร
Y2559นายธานินท์ นาคธร
นิพขันธุ์
2 4 12 นายกฤตภาส นิพขันธุ์
นางสมาพร นิพขันธุ์
Y2559นางสมาพร นิพขันธุ์
ทองเกลี้ยง
2 4 13 นายพนมพร ทองเกลี้ยง
นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง
Y2559นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง
พงษ์ทอง
2 4 14 นายปรีชา พงษ์ทอง
นางไพจิตร พงษ์ทอง
Y2559นางไพจิตร พงษ์ทอง
เพ็งแจ่ม
2 4 15 ร้อยตารวจโทพงษ์ชนก เพ็งแจ่ม นางสุพรดา เพ็งแจ่ม
Y2559ร้อยตารวจโทพงษ์ชนก เพ็งแจ่ม
โควิบลู ย์ชัย
2 4 16 นายสมหวัง โควิบลู ย์ชัย
นางณฎา โควิบลู ย์ชัย
Y2559นายสมหวัง โควิบลู ย์ชัย
จันทร์อารักษ์
2 4 17 นายฐานุทศั น์ จันทร์อารักษ์
นางสาวศราวณะ คงถาวร
Y2559นางสาวศราวณะ คงถาวร
บัลลังก์เพ็ชร
2 4 18 นายอถมร บัลลังก์เพชร
นางสาวกัลยาณี แก้วทา
Y2559นายอถมร บัลลังก์เพชร
วันทาวงษ์
2 4 19 นายศิริชัย วันทาวงษ์
นางดอกรัก วันทาวงษ์
Y2559นางดอกรัก วันทาวงษ์

ความสัมพันธ์
บิดา
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53939 ดญ. กมลพร
53940 ดญ. กฤตลัญช์ธร
53941 ดญ. จันทร์ทพิ ย์
53942 ดญ. จุฑาทิพย์
53943 ดญ. ชนากานต์
53944 ดญ. ชลธิฌา
53945 ดญ. ฐิติรัตน์
53946 ดญ. ณัชชา
53947 ดญ. ณีรนุช
53948 ดญ. ทัตษพร
53949 ดญ. ธีระพรรณ
53950 ดญ. นับทอง
53951 ดญ. ปภาดา
53952 ดญ. ปาลิดา
53953 ดญ. พรรณวดี
53954 ดญ. พัณณิตา
53955 ดญ. พิมดาริกา
53956 ดญ. พิมพ์นิภา
53957 ดญ. ภัทรลภา
53958 ดญ. รักษ์กริยา
53959 ดญ. วรัญชนก
53960 ดญ. วิระยา
53961 ดญ. ศตกมลวรรณ
53962 ดญ. สายน้าผึ้ง
53963 ดญ. สิรินดา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
วงศ์จันลา
2 4 20 นายฉลอง วงศ์จันลา
นางสังวรณ์ วงศ์จันลา
Y2559นางสังวรณ์ วงศ์จันลา
สุตะพรหม
2 4 21 นายณรงค์ศักดิ์ สุตะพรหม
นางวัชราภรณ์ สุตะพรหม
Y2559นายณรงค์ศักดิ์ สุตะพรหม
บิดา
เชื้อชม
2 4 22 นายวุฒชิ าติ เชื้อชม
นางนัยนา เยื่อใย
Y2559นางนัยนา เยื่อใย
ชิงจันทร์
2 4 23 นายครรชิต ชิงจันทร์
นางอาทิตยา ชิงจันทร์
Y2559นายครรชิต ชิงจันทร์
บิดา
พินิจงาม
2 4 24 นายอุดร พินิจงาม
นางหนูกาน พินิจงาม
Y2559นายอุดร พินิจงาม
ภูมิคง
2 4 25 นายเดช ห่องคา
นางดรุณี วิลเลี่ยมส์
Y2559นางดรุณี วิลเลี่ยมส์
มารดา
สุภตั ราภรรณ์
2 4 26 นายณัทภพ สุภตั ราภรรณ์
นางวิชญาดา สุภตั ราภรรณ์
Y2559นางวิชญาดา สุภตั ราภรรณ์
ขันบุตรศรี
2 4 27 นายณัฐพงศ์ ขันบุตรตรี
ร้อยตารวจตรีหญิงปาริชาด ขันบุตรตรีY2559ร้อยตารวจตรีหญิงปาริชาด ขันบุตรตรีมารดา
การะเกต
2 4 28 นายวิภาสกร การะเกต
นางกาญจน์ฐิมา การะเกต
Y2559นางกาญจน์ฐิมา การะเกต
ทองหล้า
2 4 29 นายยงยุทธ ทองหล้า
นางสาวณัชชาพร หงษ์สุวรรณ
Y2559นายสายันต์ หงษ์สุวรรณ
ตา
น้อยวรรณะ
2 4 30 นายสุรชัย น้อยวรรณะ
นางปราณี น้อยวรรณะ
Y2559นางปราณี น้อยวรรณะ
แสนทวีสุข
2 4 31
Y2559นางนฤมล แสนทวีสุข
มารดา
มังคละกุล
2 4 32 นายศักดิ์ชัย มังคละกุล
นางณัฐณิชา มังคละกุล
Y2559นางณัฐณิชา มังคละกุล
บุญสิทธิ์
2 4 33 นายกิตติ บุญสิทธิ์
นางสาวศรีเพชรรัตน์ ธนบุญสิทธิ์ Y2559นางสาวศรีเพชรรัตน์ ธนบุญสิทธิ์ มารดา
บุญมานันท์
2 4 34 นายวิมล บุญมานันท์
นางจตุพง บุญมานันท์
Y2559นางจตุพง บุญมานันท์
ตั้งศิริวฒ
ั นกุล
2 4 35 นายอภิสิทธิ์ ตั้งศิริวฒ
ั นกุล
นางจุฬาพรรณ ตั้งศิริวฒ
ั นกุล
Y2559นายอภิสิทธิ์ ตั้งศิริวฒ
ั นกุล
บิดา
ขันสัมฤทธิ์
2 4 36 นายชยันต์ ขันสัมฤทธิ์
นางมะยุรี ขันสัมฤทธิ์
Y2559นายชยันต์ ขันสัมฤทธิ์
สายใจ
2 4 37 นายธนกฤต สายใจ
นางพรรณศิริ สายใจ
Y2559นางพรรณศิริ สายใจ
มารดา
ภักดีวงศ์
2 4 38 นายกิติศักดิ์ ภักดีวงศ์
สิบเอกหญิงเยาวลักษณ์ ภักดีวงศ์ Y2559นายกิติศักดิ์ ภักดีวงศ์
บุญจูง
2 4 39 พันตารวจตรีอุธาร บุญจูง
นางนภัสวรรณ บุญจูง
Y2559นางนภัสวรรณ บุญจูง
มารดา
จันทะแจ่ม
2 4 40 นายวุฒสิ ิตร จันทะแจ่ม
นางรุ่งฤดี จันทะแจ่ม
Y2559นางรุ่งฤดี จันทะแจ่ม
จันทร์เรือง
2 4 41 นายวิวฒ
ั น์ชัย จันทร์เรือง
นางอิศราวัลย์ จันทร์เรือง
Y2559นางอิศราวัลย์ จันทร์เรือง
มารดา
โรจนโชติกุล
2 4 42 ดาบตารวจศิริโรจน์ โรจนโชติกุล ดาบตารวจอนัญลักษณ์ โรจนโชติกุล Y2559ดาบตารวจอนัญลักษณ์ โรจนโชติกุล
เอกวิทยาเวชนุกูล
2 4 43 นายกาธร เอกวิทยาเวชนุกูล
นางจริยา เอกวิทยาเวชนุกูล
Y2559นางจริยา เอกวิทยาเวชนุกูล
มารดา
นิยมพันธ์
2 4 44 นายสมจินต์ นิยมพันธ์
นางสราลี นิยมพันธ์
Y2559นายสมจินต์ นิยมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53964 ดญ. อภิชญา
53965 ดช. กันต์พจน์
53966 ดช. คณพัฒน์
53967 ดช. คณาธิป
53968 ดช. จิระวัฒน์
53970 ดช. ณภัทร
53972 ดช. ธนิสร
53973 ดช. นพวิชญ์
53974 ดช. นราวิชญ์
53975 ดช. พีรณัฐ
53976 ดช. มณฑล
53979 ดช. รัชชานนท์
53980 ดช. สิทธินันท์
53981 ดช. สิรวิชญ์
53982 ดช. อภินันท์
53983 ดช. อภิสิทธิ์
53984 ดญ. กุลรดา
53985 ดญ. จิรชยา
53986 ดญ. จิรัชญา
53987 ดญ. ชนิญญานันท์
53988 ดญ. ชนิสา
53989 ดญ. ชาลิสา
53990 ดญ. ชุติกาญจน์
53992 ดญ. ณัชชา
53993 ดญ. ณัฐริกา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
โพธิอุดมสกุล
2 4 45 นายอลงกรณ์ โพธิอุดมสกุล
นางทัศนียา โพธิอุดมสกุล
Y2559นางทัศนียา โพธิอุดมสกุล
เส้นทอง
2 5 1 นายวิชิต เส้นทอง
นางจักรรัตน์ เส้นทอง
Y2559นางจักรรัตน์ เส้นทอง
พันธ์กอง
2 5 2 นายรัฐพล พันธ์กอง
นางสาวดาวเรือง สาโยธา
Y2559นางสาวณันทภัค อุณาพรหม
ดาโรจน์
2 5 3 นายคงสันติ์ ดาโรจน์
นางบัวเหรียญ ดาโรจน์
Y2559นายคงสันติ์ ดาโรจน์
จันทร์ส่อง
2 5 4 นายวสันต์ จันทร์ส่อง
นางรุ่งนภา จันทร์ส่อง
Y2559นางรุ่งนภา จันทร์ส่อง
บุญรมย์
2 5 6 นายณรงค์ บุญรมย์
นางนภาพร บุญรมย์
Y2559นางนภาพร บุญรมย์
คาภาบุตร
2 5 8 นายสุริยันต์ คาภาบุตร
นางสาวสุกานดา คาภาบุตร
Y2559นางสาวสุกานดา คาภาบุตร
เวียงแก้ว
2 5 9 นายปริญญา เวียงแก้ว
นางศุภลักษณ์ เวียงแก้ว
Y2559นางศุภลักษณ์ เวียงแก้ว
บุญศิริ
2 5 10 พ.อ.อ.นลิตร บุญศิริ
นางศิริรัตน์ บุญศิริ
Y2559นางศิริรัตน์ บุญศิริ
สงวนพงษ์
2 5 11 นายกิตติพงษ์ สวงนพงษ์
นางสาวฉัตรสุดา โครตพัฒน์
Y2559นางสาวฉัตรสุดา โครตพัฒน์
วิริยะพันธุ์
2 5 12 นายมณเทียร วิริยะพันธุ์
นางวาสนา วิริยะพันธุ์
Y2559นางวาสนา วิริยะพันธุ์
แถบเกิด
2 5 15 นายปราโมช แถบเกิด
นางสาวอรสา แถบเกิด
Y2559นางสาวอรสา แถบเกิด
แก้วกาญจน์
2 5 16 นายไชยรัตน์ แก้วกาญจน์
นางสาวเอมอร อ่อนมิ่ง
Y2559นายไชยรัตน์ แก้วกาญจน์
สินวิวฒ
ั นกุล
2 5 17 นายจิรพงษ์ สินวิวฒ
ั นกุล
นางสุคนธ์ทพิ ย์ สินวิวฒ
ั นกุล
Y2559นางสุคนธ์ทพิ ย์ สินวิวฒ
ั นกุล
ไชยชมภู
2 5 18 นายแทน ไชยชมภู
นางสาวอภิรดี จิตรแสวง
Y2559นางสาวอภิรดี จิตรแสวง
กุแก้ว
2 5 19 นายคันธรักษ์ กุแก้ว
นางสาวหนูเรียม ไชยเหนือ
Y2559นายคันธรักษ์ กุแก้ว
พลอานวย
2 5 20 นายถวัลย์ พลอานวย
นางจุฬาภรณ์ พลอานวย
Y2559นางจุฬาภรณ์ พลอานวย
คาโบ
2 5 21 นายปราชญ์ คาโบ
นางจิราพร คาโบ
Y2559นายปราชญ์ คาโบ
สงวนดี
2 5 22 นายพงค์เทวัญ สงวนดี
นางรวีวรรณ สงวนดี
Y2559นางรวีวรรณ สงวนดี
เหมือนฤทธิ์
2 5 23 พันเอกฤทธินันท์ เหมือนฤทธิ์
นางศิริกัญญา เหมือนฤทธิ์
Y2559นางศิริกัญญา เหมือนฤทธิ์
รักษา
2 5 24 นายประดิษฐ์ รักษา
นางยุพาพรรณ รักษา
Y2559นางยุพาพรรณ รักษา
ชารีแก้ว
2 5 25 นายบัญชา ชารีแก้ว
นางนงลักษณ์ ชารีแก้ว
Y2559นางนงลักษณ์ ชารีแก้ว
ศรีสวัสดิ์
2 5 26 พ.อ.อ.นาวิน ศรีสวัสดิ์
นางสาวคนึงนิตย์ สุขนิจ
Y2559พ.อ.อ.นาวิน ศรีสวัสดิ์
พันธ์เลิศ
2 5 28 ดาบตารวจทองมา พันธ์เลิศ
นางรัตนาภรณ์ พันธ์เลิศ
Y2559นางรัตนาภรณ์ พันธ์เลิศ
แซ่ตั้ง
2 5 29 นายสุชานนท์ แซ่ตั้ง
นางสาวเยาวธิดา จาปาวัน
Y2559นายสุชานนท์ แซ่ตั้ง

ความสัมพันธ์
มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53994 ดญ. ณิชนันทน์
53995 ดญ. ธนัญญา
53998 ดญ. นิติรัฐ
53999 ดญ. ปฐมาพร
54000 ดญ. ปวิชญา
54002 ดญ. พิชามญช์
54003 ดญ. แพรพลอย
54005 ดญ. ภาวิณี
54007 ดญ. วชิราภรณ์
54008 ดญ. สิริกร
54009 ดญ. อรวรา
54010 ดช. กษิดิศ
54011 ดช. จักรภพ
54012 ดช. จักรินทร์
54013 ดช. เจตนิพทั ธ์
54014 ดช. ธนกฤต
54015 ดช. ธนกฤต
54016 ดช. ธนกฤตธฤต
54017 ดช. ธนชัย
54018 ดช. ปฏิภาณ
54019 ดช. พงศ์พล
54020 ดช. ภัทรดนัย
54021 ดช. ภูมินทร์
54022 ดช. รัฐภูมิ
54023 ดช. วีรภัทร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ทองกรณ์
2 5 30 นายบุญเสริม ทองกรณ์
นางสาวคณาลักษณ์ ทองกรณ์
Y2559นางสาวคณาลักษณ์ ทองกรณ์
บุญสอด
2 5 31 นายธีระพงษ์ บุญสอด
นางสุนทรา บุญสอด
Y2559นายธีระพงษ์ บุญสอด
สุทธิกุล
2 5 34 นายณัฐพล สุทธิกุล
นางรัชนีบลู ย์ สุทธิกุล
Y2559นางรัชนีบลู ย์ สุทธิกุล
ไชยรักษ์
2 5 35 ว่าที่ร้อยตรีนิวฒ
ั น์ ไชยรักษ์
นางพรสิระ ไชยรักษ์
Y2559นางพรสิระ ไชยรักษ์
เชาวลิต
2 5 36 นายกิตติ เชาวลิต
นางวิภาวี เชาวลิต
Y2559นายกิตติ เชาวลิต
เนตรวงษ์
2 5 38 นายอรรถพล เนตรวงษ์
นางวรลักษณ์ เนตรวงษ์
Y2559นางวรลักษณ์ เนตรวงษ์
กระจายศรี
2 5 39 นายธนากรู กระจายศรี
นางวรรณภา กระจายศรี
Y2559นายธนากรู กระจายศรี
ทัศนพงษ์
2 5 41 นายพรชัย ทัศน์พงษ์
นางจิตตาภา ทัศน์พงษ์
Y2559นางจิตตาภา ทัศน์พงษ์
ไชยกาล
2 5 43 นายชายชาญ ไชยกาล
นางสาวกนกอร หงษ์ทอง
Y2559นายชายชาญ ไชยกาล
วิทศิริ
2 5 44 นายชินภัทร วิทศิริ
นางยิ่งสุข วิทศิริ
Y2559นายชินภัทร วิทศิริ
แก้วลี
2 5 45 พันตรี วนิช แก้วลี
นางนวลจันทร์ แก้วลี
Y2559นางนวลจันทร์ แก้วลี
สีหานาม
2 6 1 นายณปภัช สีหานาม
นางวิลาสินี สีหานาม
Y2559นางวิลาสินี สีหานาม
สิงห์พนั ธ์
2 6 2 นายสุรศักดิ์ สิงห์พนั ธ์
นางรัตนา สิงห์พนั ธ์
Y2559นายสุรศักดิ์ สิงห์พนั ธ์
บุญกอ
2 6 3 นายสัญญา บุญกอ
นางบุญสม บุญกอ
Y2559นางสาวสุทธิกานต์ บุญกอ
หอมวงค์
2 6 4 นายธนกฤต หอมวงค์
นางมาลัยพร หอมวงค์
Y2559นางมาลัยพร หอมวงค์
ผุยพรม
2 6 5 นายกฤษดา ผุยพรม
นางทิพากร ผุยพรม
Y2559นายกฤษดา ผุยพรม
บุญเย็น
2 6 6 นายจักรภพ บุญเย็น
นางธันยพร บุญเย็น
Y2559นางธันยพร บุญเย็น
คาเพราะ
2 6 7 นายวิสันต์ คาเพราะ
นางสาวนิศารัตน์ เนตวงษ์
Y2559นางสาวนิศารัตน์ เนตวงษ์
เรืองภาสกร
2 6 8 นายธัชพล เรืองภาสกร
นางพัชมณ เรืองภาสกร
Y2559นางสาวอมรรัตน์ กาญจนวัฒน์
อินทร์งาม
2 6 9 นายคมสันต์ อินทร์งาม
นางณัฐชา อินทร์งาม
Y2559นายคมสันต์ อินทร์งาม
กุลพันธ์
2 6 10 นายไพฑูรย์ กุลพันธ์
นางวาสนา กุลพันธ์
Y2559นางวาสนา กุลพันธ์
มั่นวงศ์
2 6 11 นายมณี มั่นวงค์
นางละเอียด มั่นวงค์
Y2559นายมณี มั่นวงค์
เกตวงศา
2 6 12 นายวัชรินทร์ เกตวงศา
นางศกุนตลา เกตวงศา
Y2559นายวัชรินทร์ เกตวงศา
รัตนโสภา
2 6 13 นายบดินทร์ รัตนโสภา
นางสุกัญญา รัตนโสภา
Y2559นายบดินทร์ รัตนโสภา
กองแก้ว
2 6 14 นายฉัตรชัย กองแก้ว
นางมนัสนันท์ กองแก้ว
Y2559นายฉัตรชัย กองแก้ว

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา

บิดา
มารดา
อา
บิดา
มารดา
บิดา
บิดา
บิดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54024 ดช. ศิระณัฐ
54025 ดช. อภิวฒ
ั น์
54026 ดช. อัฐกร
54027 ดช. อิทธิศักดิ์
54028 ดญ. กันติชา
54029 ดญ. กัลยรัตน์
54030 ดญ. เขมิกา
54031 ดญ. จุธารพัฒน์
54032 ดญ. ชนิตา
54033 ดญ. ชญานิตย์
54034 ดญ. ฐิรดา
54035 ดญ. ณัฏฐ์พชั ร์
54036 ดญ. ณัฐธิดา
54037 ดญ. ณัฐวิภา
54038 ดญ. ตริญาภรณ์
54039 ดญ. ธันยพร
54040 ดญ. น้าฝน
54041 ดญ. ปภัชญา
54042 ดญ. ปริยากร
54043 ดญ. พิชชานันท์
54044 ดญ. พรธีรา
54045 ดญ. ภัคจิรา
54046 ดญ. ภัณฑิรา
54047 ดญ. ภัทราภรณ์
54048 ดญ. วชิราภรณ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ฉวีรักษ์
2 6 15 นายมานพ ฉวีรักษ์
นางสาวฉัตรมงคล เชยคาดี
Y2559นางสาวฉัตรมงคล เชยคาดี
เพชรสุก
2 6 16 นายกิติพนั ธ์ เพชรสุก
นางเดือนรุ่ง เพชรสุก
Y2559นายกิติพนั ธ์ เพชรสุก
โพธิท์ อง
2 6 17 นายอนุพงษ์ โพธิท์ อง
นางศศิธร โพธิท์ อง
Y2559นางศศิธร โพธิท์ อง
บุญมาก
2 6 18 นายอดิศร บุญมาก
นางนริศรา บุญมาก
Y2559นายอดิศร บุญมาก
วังอนานนท์
2 6 19 นายบุรินทร์ วังอนานนท์
นางมณทิชา วังอนานนท์
Y2559นายบุรินทร์ วังอนานนท์
ศรีปญ
ั ญา
2 6 20 นายอาพล ศรีปญ
ั ญา
นางอุไรวรรณ ศรีปญ
ั ญา
Y2559นางอุไรวรรณ ศรีปญ
ั ญา
วินิจฉัย
2 6 21 นายจีรศักดิ์ วินิจฉัย
นางธัญชนก วินิจฉัย
Y2559นางธัญชนก วินิจฉัย
ฆารวิพฒ
ั น์
2 6 22 นายศิริชาติ ฆารวิพฒ
ั น์
นางน้าเพชร ฆารวิพฒ
ั น์
Y2559นายศิริชาติ ฆารวิพฒ
ั น์
มาลัย
2 6 23 นายวัฒนาชัย มาลัย
นางเสมอแข มาลัย
Y2559นางเสมอแข มาลัย
ทวีสิทธิ์
2 6 24 นายศราวุธ ทวีสิทธิ์
นางกิตยาภรณ์
Y2559นายศราวุธ ทวีสิทธิ์
กูลรัมย์
2 6 25 นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์
นางชนาพร กูลรัมย์
Y2559นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์
นิมิตรไชยาพงศ์
2 6 26 นายจีรศักดิ์ โชติววิ ฒ
ั นา
นางสาวฉัตรชนก นิมิตรไชยาพงศ์ Y2559นางสาวฉัตรชนก นิมิตรไชยาพงศ์
โสดาภักดิ์
2 6 27 นายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์
นางงามพิศ โสดาภักดิ์
Y2559นางงามพิศ โสดาภักดิ์
รัตนพันธ์
2 6 28 นายจีระศักดิ์ รัตนพันธ์
นางนงลักษณ์ รัตนพันธ์
Y2559นายจีระศักดิ์ รัตนพันธ์
ปานโชติ
2 6 29 นายทนงเกียรติ ปานโชติ
นางนุษราวรรณ์ ปานโชติ
Y2559นางนุษราวรรณ์ ปานโชติ
พิลาม
2 6 30 นายทนงศักดิ์ พิลาม
นางอาภากร พิลาม
Y2559นางอาภากร พิลาม
ธีรลีกุล
2 6 31 นายเรืองวุฒิ ธีรลีกุล
นางสาวกรณิศ ลานนท์
Y2559นายเรืองวุฒิ ธีรลีกุล
ศรีละพล
2 6 32 นายณฤภง ศรีละพล
นางพิมพ์พกั ตร์ ศรีละพล
Y2559นางพิมพ์พกั ตร์ ศรีละพล
ผ่องแผ้ว
2 6 33 นายพฤหัส ผ่องแผ้ว
นางปิยะมาศ ผ่องแผ้ว
Y2559นางปิยะมาศ ผ่องแผ้ว
บุญทน
2 6 34 นายสุรชิต บุญทน
นางศิริลักษณ์ บุญทน
Y2559นางศิริลักษณ์ บุญทน
จันทร์พวง
2 6 35 นายเสรี จันทร์พวง
นางปิยวรรณ จันทร์พวง
Y2559นางปิยวรรณ จันทร์พวง
ใจภักดี
2 6 36 นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี
นางเปมิกา ใจภักดี
Y2559นางเปมิกา ใจภักดี
บุญรอด
2 6 37 นายชยุต บุญรอด
นางอนัญญา สุทธิ
Y2559นายชยุต บุญรอด
พรมนิล
2 6 38 ร้อยเอกบุญส่ง พรมนิล
นางสุจิตรา พรมนิล
Y2559นางสุจิตรา พรมนิล
หิปะนัด
2 6 39 นายเจริญ หิปะนัด
นางวิมลนาถ หิปะนัด
Y2559นางวิมลนาถ หิปะนัด

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54049 ดญ. วรีภรณ์
54050 ดญ. วีรยาพรรัตน์
54051 ดญ. ศรันรัชต์
54052 ดญ. ศศิธร
54053 ดญ. สกาวเดือน
54054 ดญ. อนัญพร
54055 ดช. ชณัญญู
54056 ดช. ทศพร
54057 ดช. ธนกฤต
54058 ดช. ธนพร
54059 ดช. นันทวุฒิ
54060 ดช. ประภากร
54061 ดช. เปรม
54062 ดช. พสุวชิ ญ์
54063 ดช. พุทธิมา
54064 ดช. ภคิน
54065 ดช. ภูริปกรณ์
54066 ดช. ภูริศ
54067 ดช. ภูวนัย
54068 ดช. รุจินพ
54069 ดช. ศตวรรษ
54070 ดช. อธิชาติ
54071 ดช. อภิลักข์
54072 ดช. เอกกิตติ
54073 ดช. เอื้ออังกูร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สาอางค์อินทร์
2 6 40 นายเพ็ชรรัตน์ สาอางค์อินทร์
นางศิริรัตน์ สาอางค์อินทร์
Y2559นายเพ็ชรรัตน์ สาอางค์อินทร์
บุญทน
2 6 41 นายวีรชัย บุญทน
นางปรียาพร บุญทน
Y2559นางปรียาพร บุญทน
สุทธังฐิตินันท์
2 6 42 นายณัฐวัชต์ สุทธังฐิตินันท์
นางสุภลิ ักษณ์ สุทธังฐิตินันท์
Y2559นายณัฐวัชต์ สุทธังฐิตินันท์
สายโสภา
2 6 43 นายชอุ่ม สายโสภา
นางวันเพ็ญ สายโสภา
Y2559นายสมาปิติ สายโสภา
สีมาวัน
2 6 44 นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
นางดวงสมร สีมาวัน
Y2559นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
วงค์หนายโกด
2 6 45 นายสถาพร วงค์หนายโกด
นางอุบลวรรณ วงค์หนายโกด
Y2559นางอุบลวรรณ วงค์หนายโกด
พาพล
2 7 1 นายวิริยะเทพ พาพล
นางศิริมา พาพล
Y2559นางศิริมา พาพล
พจมานเมธี
2 7 2 นายทวีศักดิ์ พจมานเมธี
นางทิพจักษ์ พจมานเมธี
Y2559นางทิพจักษ์ พจมานเมธี
ประมายะ
2 7 3 จ่าสิบเอกสุระนาท ประมายะ
จ่าสิบเอกหญิงปัญจภรณ์ ประมายะ Y2559จ่าสิบเอกหญิงปัญจภรณ์ ประมายะ
พิจารณ์
2 7 4 นายไพโรจน์ พิจารณ์
นางสาวสุพรรณี แสงงาม
Y2559นางสาวสุพรรณี แสงงาม
ฮามสมพันธ์
2 7 5 นายอุดร ฮามสมพันธ์
นางสุพศิ ฮามสมพันธ์
Y2559นายอุดร ฮามสมพันธ์
เส้นทอง
2 7 6 นายประสิทธิ์ เส้นทอง
นางสาวสายสมร เส้นทอง
Y2559นางสาวสายสมร เส้นทอง
อินทรหนองไผ่
2 7 7 นายสัญญา อินทรหนองไผ่
นางวิภา อินทรหนองไผ่
Y2559นางวิภา อินทรหนองไผ่
กุคาอู
2 7 8 นายชาญวิทย์ กุคาอู
นางสาวมีนา เส็มหมาน
Y2559นายเจียมศักดิ์ กุคาอู
สุตันตั้งใจ
2 7 9 นายวสันต์ สุตันตั้งใจ
สุมาลี ภูติยา
Y2559สุมาลี ภูติยา
ลูกหยี
2 7 10 นายสมทบ ลูกหยี
นางสาวสุนันทา ลูกหยี
Y2559นางสาวสุนันทา ลูกหยี
พูลศรี
2 7 11 ไพศาล พูลศรี
นางเพชรรัตน์ พูลศรี
Y2559นางเพชรรัตน์ พูลศรี
ศรีดาโคตร
2 7 12 นายเทวิน ศรีดาโครต
นางอรวรรณ ศรีดาโครต
Y2559นางอรวรรณ ศรีดาโครต
พิชญาจิตติพงษ์
2 7 13 นายวีระชัย พิชญาจิตติพงษ์
นางสาวเหมือนดาว พิชญาจิตติพงษ์ Y2559นายวีระชัย พิชญาจิตติพงษ์
วงศ์คาเหลา
2 7 14 นายณรงค์ วงศ์คาเหลา
นางขวัญบัว วงศ์คาเหลา
Y2559นางขวัญบัว วงศ์คาเหลา
ทวีศักดิ์
2 7 15 นายกมล ทวีศักดิ์
นางมณีรัตน์ ทวีศักดิ์
Y2559นางมณีรัตน์ ทวีศักดิ์
อิสดี
2 7 16 นายสุธศิ ักดิ์ แดงอุไร
นางสาวจันทร์หอม อิสดี
Y2559นางสาวจันทร์หอม อิสดี
ศรีเมือง
2 7 17 นายวุฒไิ กร ศรีเมือง
นางเยาวลักษณ์ ศรีเมือง
Y2559นายวุฒไิ กร ศรีเมือง
อุคา
2 7 18 นายประยงค์ อุคา
นางสาวสุทตั ตา วรรณนุชิต
Y2559นางสาวสุทตั ตา วรรณนุชิต
นาสารี
2 7 19 นายสมพร พิณทอง
นางสาวภาวินี นาสารี
Y2559นางสาวภาวินี นาสารี

ความสัมพันธ์
มารดา
พี่ชาย
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
ปู่
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
54074 ดญ. กาญจนา
ลายประดิษฐกร
2 7 21 นายปรีดา ลายประดิษฐกร
นางรัชนี โกษาพันธุ์
Y2559นายปรีดา ลายประดิษฐกร
54075 ดญ. จิดาภา
ตียาพันธ์
2 7 22 พันโทดนัย ตียาพันธ์
นางวิไลลักษณ์ ตียาพันธ์
Y2559นางวิไลลักษณ์ ตียาพันธ์
54076 ดญ. จุฑานุช
ช่วงโชติ
2 7 23 นายวระวงค์ฤทธิ์ ช่วงโชติ
นางนันธิยา ช่วงโชติ
Y2559นางนันธิยา ช่วงโชติ
54077 ดญ. ณัฏฐิกาญจน์ อารีกุล
2 7 24 นายบุญธรรม อารีกุล
นายอรชร อารีกุล
Y2559นายบุญธรรม อารีกุล
54078 ดญ. ธัญรดา
ไชยราช
2 7 25 นายธนพัฒน์ ไชยราช
นางศุภลักษณ์ ไชยราช
Y2559นายธนพัฒน์ ไชยราช
54079 ดญ. ธันยพร
ภูครองแง่
2 7 26 นายนิต ภูครองแง่
นางกฤษณา ภูครองแง่
Y2559นางกฤษณา ภูครองแง่
54080 ดญ. เบญญาภา
พวงอินทร์
2 7 27 นายดนัย พวงอินทร์
นางสาวปัณณธร หนูเผือก
Y2559นายดนัย พวงอินทร์
54081 ดญ. ปองขวัญ
จันทวี
2 7 28 นายปรีชา จันทวี
นางจริยา จันทวี
Y2559นายปรีชา จันทวี
54083 ดญ. พลอยจันทรัช วิมุกตานนท์
2 7 30 นายศวัสกร วิมุกตานนท์
นางวราภัสร์ เมธาสุทธิวจั น์
Y2559นางวราภัสร์ เมธาสุทธิวจั น์
54084 ดญ. พีรดา
เนตรวงษ์
2 7 31 นายอรรถพล เนตรวงษ์
นางวรลักษณ์ เนตรลักษณ์
Y2559นางวรลักษณ์ เนตรลักษณ์
54085 ดญ. ภัคจิรา
ศรีรักษา
2 7 32 นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา
นางสาวหทัยรัตน์ เกษมทาง
Y2559นางสาวหทัยรัตน์ เกษมทาง
54086 ดญ. ภัคจิราพร
บุญเรือง
2 7 33 จ่าสิบเอกทวีบรู ณ์ บุญเรือง
นางสุวเพ็ญ บุญเรือง
Y2559นางสุวเพ็ญ บุญเรือง
54087 ดญ. ภัทรพร
อดทน
2 7 34 นายชัยณรงค์ อดทน
นางราไพ อดทน
Y2559นายชัยณรงค์ อดทน
54089 ดญ. ลภัสรดา
คาชัย
2 7 36 นายบัญชา คาชัย
นางเพ็ญสิริ คาชัย
Y2559นายบัญชา คาชัย
54090 ดญ. วรนิษฐา
แซ่จึง
2 7 37 นายณรงค์ แซ่จึง
นางสาวลัดดา จิรกุลวัฒนาพร
Y2559นายณรงค์ แซ่จึง
54091 ดญ. วรรณรัตน์
แสงงาม
2 7 38 นายเสกสรรค์ แสงงาม
นางภาวนา แสงงาม
Y2559นางภาวนา แสงงาม
54092 ดญ. สิตานัน
มีพรหม
2 7 39 นายสุรชัย มีพรหม
นางสาวเกษมณี สุพล
Y2559นางสาวเกษมณี สุพล
54093 ดญ. สิริวดี
ธานี
2 7 40 นายอิสระ ธานี
นางสาวสุพชั รี ธานี
Y2559นายอิสระ ธานี
54094 ดญ. สุธติ า
สุขเกษม
2 7 41 นายธนดล สุขเกษม
นางพิชญาภรณ์ หงษ์ทอง
Y2559นางพิชญาภรณ์ หงษ์ทอง
54095 ดญ. สุพรรษา
คามดา
2 7 42 นายเชิดศักดิ์ คามดา
นางประยูรวรรณ คามดา
Y2559นายเชิดศักดิ์ คามดา
54096 ดญ. อชิรญา
ศิลารักษ์
2 7 43 นายขันติ ศิลารักษ์
นางสาวสุภาพ ศิลารักษ์
Y2559นายขันติ ศิลารักษ์
54097 ดญ. อริสา
ลิ้มวัฒนาศรี
2 7 44 นายสมภพ ลิ้มรัฒนาศรี
นางสาวธิดารัตน์ ลิ้มรัฒนาศรี
Y2559นายสมภพ ลิ้มรัฒนาศรี
54098 ดญ. อุฌณีย์
ขันทอง
2 7 45 นายสมพร ขันทอง
นางวิจิตรา ขันทอง
Y2559นางวิจิตรา ขันทอง
54100 ดช. กัญจน์
คาหงษา
2 8 1 นายอุดม กาประทุม
นางสาวดารินา คาหงษา
Y2559นางสาวดารินา คาหงษา
54101 ดช. คมชาญ
โสมมา
2 8 2 นายอภิศักย์ โสมมา
นางอรชร โสมมา
Y2559นายอภิศักย์ โสมมา

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
บิดา
บิดา
บิดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54102 ดช. ชิษณุชา
54103 ดช. ณพพล
54104 ดช. ณัฐภัทร
54105 ดช. ธนกฤต
54106 ดช. ธนพนธ์
54107 ดช. ธนาธิป
54108 ดช. ธีธชั
54109 ดช. นนท์ธวัฒน์
54110 ดช. นิธกิ ร
54111 ดช. พงษ์ศธร
54112 ดช. ภานุพงศ์
54113 ดช. รัฐภัทร์
54114 ดช. วรสฤษฎิ์
54116 ดญ. กชณิกร
54117 ดญ. กัลยมนต์
54118 ดญ. เกตน์นิภา
54119 ดญ. จิรภัทร
54120 ดญ. ชลธิชา
54121 ดญ. ณัฐวิภา
54122 ดญ. ทยิตา
54123 ดญ. ทวิวร
54124 ดญ. ธนาธร
54125 ดญ. เบญญทิพย์
54126 ดญ. ปภาดา
54127 ดญ. ปาฏิหาริย์
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นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สมุทรรัตนากร
2 8 3 นายธนภัทร สมุทรรัตนากร
นางภูริตา สมุทรรัตนากร
Y2559นางภูริตา สมุทรรัตนากร
กลิ่นระคนธ์
2 8 4
Y2559นางสุชาดา กลิ่นระคนธ์
ต่อน้อย
2 8 5 นายธีรเจต ต่อน้อย
นางหนูการ ต่อน้อย
Y2559นางหนูการ ต่อน้อย
วิวติ รกุล
2 8 6 นายพิชัย วิจิตรกุล
นางวราวรรณ วิจิตรกุล
Y2559นายพิชัย วิจิตรกุล
มณีภาค
2 8 7 นายไกรราช มณีภาค
นางนนทกร มณีภาค
Y2559นายไกรราช มณีภาค
ทองมงคล
2 8 8 นายธนิตชาติ ทองมงคล
นางจิตราวดี ทองมงคล
Y2559นายธนิตชาติ ทองมงคล
คูสิริ
2 8 9 นายสมพร คูสิริ
นางสาวนฤมล ทิพยศรี
Y2559นายสมพร คูสิริ
ภิบาลวงษ์
2 8 10 นายสิริชัย ภิบาลวงษ์
นางจิราภรณ์ ภิบาลวงษ์
Y2559นางจิราภรณ์ ภิบาลวงษ์
มูลประดับ
2 8 11 นายพิทกั ษ์ มูลประดับ
นางสาวดนูนารถ โลหะสาร
Y2559นางสาวดนูนารถ โลหะสาร
อุ่นเจริญ
2 8 12 นายธงชัย อุ่นเจริญ
นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ
Y2559นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ
พุ่มจันทร์
2 8 13 นายนิเวส พุ่มจันทร์
นางวารุณี พุ่มจันทร์
Y2559นางวารุณี พุ่มจันทร์
ศรีปราชญ์
2 8 14 นายเชิดศักดิ์ ศรีปราชญ์
นางศรีประดู่ ศรีปราชญ์
Y2559นางศรีประดู่ ศรีปราชญ์
ทับทอง
2 8 15 ดาบตารวจระพีพงษ์ ทับทอง
นางสุวจี ทับทอง
Y2559นางสุวจี ทับทอง
ธนนรักษ์
2 8 17 นายกรณ์ ธนนรักษ์
นางกษิมา ธนนรักษ์
Y2559นางกษิมา ธนนรักษ์
สีหะนันท์
2 8 18 นายวันชัย สีหะนันท์
นางนิษฐารัชต์ ภัทร์สินธัญพร
Y2559นางนิษฐารัชต์ ภัทร์สินธัญพร
ยิ่งยง
2 8 19 นายชัชวาล ยิ่งยง
นางสาวจันทร์หอม แก้วตรี
Y2559นางสาวจันทร์หอม แก้วตรี
บุญสิงห์
2 8 20 นายวีระพงษ์ บุญสิงห์
นางปิยะภรณ์ บุญสิงห์
Y2559นางปิยะภรณ์ บุญสิงห์
ภาระคุณ
2 8 21 นายสุดใจ ภาระคุณ
นางสาวสาริกา แสงวงศ์
Y2559นายสุดใจ ภาระคุณ
เจริญพงษ์
2 8 22 นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์
นางอุษา เจริญพงษ์
Y2559นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์
กองพันธ์
2 8 23 นายเกรียงไกร กองพันธ์
นางวิลาวัลย์ กองพันธ์
Y2559นางวิลาวัลย์ กองพันธ์
สีหะวงษ์
2 8 24 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล สีหะวงษ์
นางรวมพร สีหะวงษ์
Y2559นางรวมพร สีหะวงษ์
อดิพฒ
ั น์ตระกูล
2 8 25 นายสุรศักดิ์ อภิพฒ
ั น์ตระกูล
นางเมทินี อภิพฒ
ั น์ตระกูล
Y2559นายสุรศักดิ์ อภิพฒ
ั น์ตระกูล
วงศ์กาศ
2 8 26 นายอรุณชัย วงศ์กาศ
นางสาวิตรี วงศ์กาศ
Y2559นางสาวิตรี วงศ์กาศ
โอมณีเขียว
2 8 27 นายตระกูล โอมณีเขียว
นางวิลัยรัตน์ โอมณีเขียว
Y2559นางวิลัยรัตน์ โอมณีเขียว
ผาสุข
2 8 28 นายชโยดมภ์ ผาสุข
นางสาวชนิสรา สีสันต์
Y2559นางสาวชนิสรา สีสันต์

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54128 ดญ. ปาลิตา
54129 ดญ. พลอยปภัส
54130 ดญ. พัชรพร
54131 ดญ. พาขวัญ
54132 ดญ. แพรววนิต
54133 ดญ. มานิตา
54134 ดญ. รมิดา
54135 ดญ. รวิสรา
54137 ดญ. วารินรัตน์
54139 ดญ. วีรยา
54140 ดญ. ศลิษา
54141 ดญ. ศุภกานต์
54142 ดญ. สิริฐา
54143 ดญ. สุพชิ ชา
54144 ดญ. หทัยชนก
54145 ดช. กฤติกร
54146 ดช. กันติทตั
54147 ดช. ขัตติยะพงษ์
54148 ดช. คชาเทพ
54149 ดช. จิรพัฒน์
54150 ดช. จิรายุส
54151 ดช. ฉัตรดนัย
54152 ดช. ชาญชาติ
54153 ดช. ชิษณุพงศ์
54154 ดช. โชติพฒ
ั น์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ปุระมาปัด
2 8 29 นายประสิทธิ์ ปุระมาปัด
นางสาวประมัย ทองบ่อ
Y2559นางสาวประมัย ทองบ่อ
พงศ์เดชธนันชัย
2 8 30 นายวีรวิชญ์ พงศ์เดชธนันชัย
นางธัญญพัทธ์ พงศ์เดชธนันชัย
Y2559นางธัญญพัทธ์ พงศ์เดชธนันชัย
นามศรี
2 8 31 นายพงษ์สิทธิ์ นามศรี
นางสาวมณฑกาญจน์ สุวรรณ
Y2559นายพงษ์สิทธิ์ นามศรี
ปลูกเจริญ
2 8 32 นายภูมิภกั ดิ์ ปลูกเจริญ
นางวิไลวรรณ ปลูกเจริญ
Y2559นางวิไลวรรณ ปลูกเจริญ
โชคชนะ
2 8 33 นายอดุลย์ศักดิ์ โชคชนะ
นางถนอมจิต โชคชนะ
Y2559นายอดุลย์ศักดิ์ โชคชนะ
ปุสิงห์
2 8 34 นายณัฐพล ปุสิงห์
นางปิยาภรณ์ ปุสิงห์
Y2559นางปิยาภรณ์ ปุสิงห์
เวฬุวนารักษ์
2 8 35 นายกิตติพงษ์ เวฬุวนารักษ์
นางศศิธร เวฬุวนารักษ์
Y2559นางศศิธร เวฬุวนารักษ์
วรเวทย์มงคล
2 8 36 นายสุธพิ นั ธ์ วรเวทย์มงคล
นางสาวบุญทะนิกรณ์ แฝงเพ็ชร Y2559นางสาวบุญทะนิกรณ์ แฝงเพ็ชร
สายพันธ์
2 8 38 นายทวีศักดิ์ สีสัน
นางสาวสุพตั รา สายพันธ์
Y2559นางระเบียบ สายพันธ์
คันธจันทร์
2 8 40 นายวินัย คันธจันทร์
นางสุคนธา คันธจันทร์
Y2559นางสุคนธา คันธจันทร์
เจียมวงศ์
2 8 41 นายวิจิตร เจียมวงศ์
นางบุญเลิศ เจียมวงศ์
Y2559นางบุญเลิศ เจียมวงศ์
บุญชัยแสน
2 8 42 ดาบตารวจบรรจง บุญชัยแสน
นางสาวดวงเนตร เนตรสาว
Y2559ดาบตารวจบรรจง บุญชัยแสน
ผลาทิพย์
2 8 43 พันจ่าอากาศเอกธนภัทร หิรัญวรรณ นางชนาพร วงชัยวรรณ์
Y2559นางพะเยาว์ ผลาทิพย์
โพธิดารา
2 8 44 นายกิตติภณ โพธิดารา
นางสุพรรณี โพธิดารา
Y2559นางสุพรรณี โพธิดารา
พัดวิจิตร
2 8 45 นายธรรมรัตน์ พัดวิจิตร
นางสาวโยษิตา หอมศรี
Y2559นางสาวโยษิตา หอมศรี
สิงหัษฐิต
2 9 1 นางชัลวาล สิงหัษฐิต
นางพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต
Y2559นางพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต
บุญชุ่ม
2 9 2 นายชัยณรงค์ บุญชุ่ม
นางณัฐชยา บุญชุ่ม
Y2559นางณัฐชยา บุญชุ่ม
เมฆไธสง
2 9 3 นายขันติ เมฆไธสง
นางมณีรัตน์ เมฆไธสง
Y2559นางมณีรัตน์ เมฆไธสง
สุริยพันตรี
2 9 4 นายมนตรี สุริยพันตรี
นางสุวนิจ สุริยพันตรี
Y2559นางสุวนิจ สุริยพันตรี
พูลศรี
2 9 5 ร้อยตรีไพบูลย์ พูลศรี
นางณัฐกานต์ พูลศรี
Y2559นางณัฐกานต์ พูลศรี
แซ่ตัง
2 9 6 นายธเนศ แซ่ตัง
นางหทัย แซ่ตัง
Y2559นางหทัย แซ่ตัง
ประทุมแย้ม
2 9 7 ร้อยตารวจตรีธติ ิวฒ
ุ ประทุมแย้ม นางเครือวัลย์ ประทุมแย้ม
Y2559ร้อยตารวจตรีธติ ิวฒ
ุ ประทุมแย้ม
จารุการ
2 9 8 นายชาติพชิ ิต จารุการ
นางศรีกุล จารุการ
Y2559นางศรีกุล จารุการ
ทองคา
2 9 9 นายนรเศรษฐ์ ทองคา
นางจิราภรณ์ ทองคา
Y2559นายนรเศรษฐ์ ทองคา
เพชรภูวสวัสดิ์
2 9 10 นายกรวิวฒ
ั น์ เพชรภูวสวัสดิ์
นางธัญญพัทธ์ เพชรภูวสวัสดิ์
Y2559นางธัญญพัทธ์ เพชรภูวสวัสดิ์

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา

มารดา
ยาย
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54155 ดช. เนติธร
54156 ดช. ปกป้อง
54157 ดช. ปิยะพงษ์
54158 ดช. พัชระพงศ์
54159 ดช. ภูริพฒ
ั น์
54160 ดช. ภูริภทั ร
54161 ดช. รชา
54162 ดช. สิรดนัย
54163 ดช. อธิศ
54164 ดญ. กมลลักษณ์
54165 ดญ. กิตติยา
54166 ดญ. ขนิษฐาภรณ์
54167 ดญ. จริยาวดี
54168 ดญ. ชนกานต์
54169 ดญ. ชนารดี
54170 ดญ. ชนิสรา
54171 ดญ. ฐิตาพร
54172 ดญ. ฌัชชา
54173 ดญ. ณัชชา
54174 ดญ. นิตยาภรณ์
54175 ดญ. ปภาวรินทร์
54176 ดญ. ปูชิตา
54177 ดญ. พิชญธิดา
54178 ดญ. แพรวา
54179 ดญ. ภัทรียา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ศรีแสน
2 9 11 นายนิมิต ศรีแสน
นางวิชญาดา ศรีแสน
Y2559นายนิมิต ศรีแสน
ผุดผ่อง
2 9 12 นายประพนธ์ ผุดผ่อง
นางอมรรัตน์ ผุดผ่อง
Y2559นางอมรรัตน์ ผุดผ่อง
เชิดฉาย
2 9 13 นายณัฐพงศ์ เชิดฉาย
นางสุภาวดี เชิดฉาย
Y2559นางสุภาวดี เชิดฉาย
วรรณภักดี
2 9 14 นายปิยะ วรรณภักดี
นางวรรณภา วรรณภัคดี
Y2559นายปิยะ วรรณภักดี
ธรรมสัตย์
2 9 15 นายกฤษฏา ธรรมสัตย์
นางเสาณี ธรรมสัตย์
Y2559นายกฤษฏา ธรรมสัตย์
องค์สถาพร
2 9 16 นายมารุต องค์สถาพร
นางพีชปภา องค์สถาพร
Y2559นางพีชปภา องค์สถาพร
พนาดร
2 9 17 นายปรีชา พนาดร
นางรัชฏา พนาดร
Y2559นางรัชฏา พนาดร
ยานู
2 9 18 นายชลาลัย ยานู
นางวรรณภา ยานู
Y2559นางวรรณภา ยานู
ตลับทอง
2 9 19 พันตรีกองภพ ตลับทอง
นางภัสสรา ตลับทอง
Y2559นางภัสสรา ตลับทอง
วรไวย์
2 9 20 นายจักรวาล วรไวย์
นางอาภรณ์ ศรีขาว
Y2559นายจักรวาล วรไวย์
พิลาทอง
2 9 21 นายรุ่งสกาว พิลาทอง
นางสาวสินทร จูมณีย์
Y2559นายรุ่งสกาว พิลาทอง
แสนทวีสุข
2 9 22 ด.ต.ทองดี แสนทวีสุข
นางประทัศสี แสนทวีสุข
Y2559นางประทัศสี แสนทวีสุข
เกียรติศรีอุบล
2 9 23 นายณรงฤทธิ์ เกียรติศรีอุบล
นางทิพวรรณ ทองอุทยั
Y2559นายณรงฤทธิ์ เกียรติศรีอุบล
ประจิตร
2 9 24 นายอนันท์ ประจิตร
นางพิญญา ประจิตร
Y2559นางพิญญา ประจิตร
ประสานสงฆ์
2 9 25 นายสุรชัย ฉิมงาม
นางสาวสุภาพร ประสานสงฆ์
Y2559นางสาวสุภาพร ประสานสงฆ์
ศรีจาปา
2 9 26 นายชยังกูร ศรีจาปา
นางสาวลัดดาพร แสงเหล็ก
Y2559นางสาวลัดดาพร แสงเหล็ก
อุทยั ศรี
2 9 27 นายรังสรรค์ อุทยั ศรี
นางสุวคนธ์ อุทยั ศรี
Y2559นายรังสรรค์ อุทยั ศรี
โฉมเฉลา
2 9 28 นายอภิชาติ โฉมเฉลา
นางวราภรณ์ โฉมเฉลา
Y2559นายอภิชาติ โฉมเฉลา
วงศ์วราพุทธ
2 9 29 นายปองพล วงศ์วราพุทธ
นางสาวเพ็ญศรี ปราณีวงศ์
Y2559นางสาวเพ็ญศรี ปราณีวงศ์
นครชัย
2 9 30 นายสถาพร นครชัย
นางศิริวรรณ นครชัย
Y2559นางศิริวรรณ นครชัย
สิทธิธรรม
2 9 31 นายณฐกร สิทธิธรรม
นางดวงมณี สิทธิธรรม
Y2559นางดวงมณี สิทธิธรรม
ไชยโกฏิ
2 9 32 นายศกลกฤต ไชยโกฏิ
นางรุกานดา ไชยโกฏิ
Y2559นายศกลกฤต ไชยโกฏิ
โคตรวันทา
2 9 33 นายพรชัย โคตรวันทา
นางนิศากร โคตรวันทา
Y2559นางสาวศรันยา ทุมแก้ว
มวลชนชนะ
2 9 34 นายวันชัย มวลชนชนะ
นางเปมิกา มวลชนชนะ
Y2559นางเปมิกา มวลชนชนะ
ชินาภาษ
2 9 35 นายณัฏฐพงษ์ พันธ์งาม
นางณฐิตา ชินาภาษ
Y2559นางณฐิตา ชินาภาษ

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54181 ดญ. มีนา
54182 ดญ. รินรดา
54183 ดญ. วรดา
54184 ดญ. วรางคณา
54185 ดญ. วริศรา
54186 ดญ. ศรัณย์พร
54187 ดญ. ศิริกาญจน์
54188 ดญ. อารดา
54189 ดญ. อารียา
54190 ดช. กษิภณ
54191 ดช. กันตพิชญ์
54192 ดช. กันตภณ
54193 ดช. กิตติภพ
54194 ดช. ฐธนัช
54195 ดช. ณัชภัค
54196 ดช. ธีร์
54197 ดช. ปริญญา
54198 ดช. ธรากร
54199 ดช. พิทกั ษ์วฒ
ุ
54200 ดช. ภูริณัฐ
54201 ดช. ภูรินทร์
54202 ดช. เมธาสิทธิ์
54203 ดช. ศตคุณ
54204 ดช. สิรภพ
54205 ดช. อธิษฐ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
บุดสีนนท์
2 9 37 นายบุญหลาย บุดสีนนท์
นางนัทรัชนัน บุดสันนท์
Y2559นายบุญหลาย บุดสีนนท์
ทรัพย์คูณ
2 9 38 นายรณชัย ทรัพย์คูณ
นางสาวศิริมา จันทร์ศิริ
Y2559นางสาวศิริมา จันทร์ศิริ
สายแวว
2 9 39 นายนราวุธ สายแวว
นางสาวชวิศา สายแวว
Y2559นางสาวชวิศา สายแวว
วงษาศรี
2 9 40 นายวิพรต วงษาศรี
นางสพัฒน์ วงษาศรี
Y2559นางสพัฒน์ วงษาศรี
วงค์ศรี
2 9 41 นายไพวรรณ์ วงศ์ศรี
นางสุมาลี วงศ์ศรี
Y2559นายไพวรรณ์ วงศ์ศรี
เหง้าแก้ว
2 9 42 จ.ส.ต.พัลลภ เหง้าแก้ว
นางอมรรัตน์ เหง้าแก้ว
Y2559นางอมรรัตน์ เหง้าแก้ว
พิลาศาสตร์
2 9 43 นายบัญชา พิลาศาสตร์
นางสาวเกษร โยธารักษ์
Y2559นางสาวณัฐิกา พิลาศาสตร์
พลทรัพย์ศิริ
2 9 44 นายเถลิงศักดิ์ พลทรัพย์ศิริ
นางสุกัญญา พลทรัพย์ศิริ
Y2559นายเถลิงศักดิ์ พลทรัพย์ศิริ
ไชยพันธ์
2 9 45 นายศิริศักดิ์ บุญยัง
นางอนงค์ ปั่นกาจร
Y2559นางอนงค์ ปั่นกาจร
นัทธีศรี
2 10 1 นายวัลลพ นัทธีศรี
นางสาวศรัณย์รัชต์ ขันธ์ดวง
Y2559นางสาวศรัณย์รัชต์ ขันธ์ดวง
พรมสุ
2 10 2 จ่าสิบตารวจสุพจน์ พรมสุ
นางดลยา ทาระศรี
Y2559นางดลยา ทาระศรี
พรหมชุณห์
2 10 3 นายกฤษกร พรหมชุณห์
นางเพ็ชรชรีย์ พรหมชุณห์
Y2559นายกฤษกร พรหมชุณห์
กมลภากรณ์
2 10 4 นายรักเกียรติ กมลภากรณ์
นางสาวอาไพ จรัสดารงนิตย์
Y2559นางสาวอาไพ จรัสดารงนิตย์
บุญรักษา
2 10 5 นายอชิรกุล ศุภกุลวิชัย
นางศศณัท ศุภกุลวิชัย
Y2559นายอชิรกุล ศุภกุลวิชัย
พวงสุข
2 10 6 นายเสงีย่ ม พวงสุข
นางนงลักษณ์ พวงสุข
Y2559นายเสงีย่ ม พวงสุข
ธีวนั ดา
2 10 7 พันตรีเกรียงไชย ธีวนั ดา
นางนวลนิจ ธีวนั ดา
Y2559พันตรีเกรียงไชย ธีวนั ดา
โสภากัณฑ์
2 10 8 นายปิ่นทอง โสภาภัณฑ์
นางจิตประภากร คาน้อย
Y2559นางจิตประภากร คาน้อย
ทองน้อยนุ้ย
2 10 9 นายประเทือง ทองหนูนุ้ย
นางสาวรดาชา ถุงสูงเนิน
Y2559นางสาวรดาชา ถุงสูงเนิน
สันพนวัฒน์
2 10 10 นายอนุชา สันพนวัฒน์
นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์
Y2559นายอนุชา สันพนวัฒน์
ดนตรีรักษ์
2 10 11 นายกรกช ดนตรีรักษ์
นางศิริลักษณ์ ดนตรีรักษ์
Y2559นายกรกช ดนตรีรักษ์
ตั้งเสริมสุขทวี
2 10 12 นายสมชัย ตั้งเสริมสุขทวี
นางศิริอร ตั้งเสริมสุขทวี
Y2559นางศิริอร ตั้งเสริมสุขทวี
บุญชู
2 10 13 นายวิสันท์ จันทร์พวง
นางอุไรวรรณ จันทร์พวง
Y2559นางอุไรวรรณ จันทร์พวง
นนทา
2 10 14 นายอัครนันท์ นนทา
นางภัคฐ์พชิ า นนทา
Y2559นางภัคฐ์พชิ า นนทา
จิรนภาวิบลู ย์
2 10 15 นายสุนทร จิรนภาวิบลู ย์
นางเฉลิมพร จิรนภาวิบลู ย์
Y2559นางเฉลิมพร จิรนภาวิบลู ย์
โชติทฆิ ัมพร
2 10 16 นายอธิภฒ
ั น์ โชติทฆิ ัมพร
นางสางศิริขวัญ เจนวรรธนะ
Y2559นางสางศิริขวัญ เจนวรรธนะ

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
บิดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
54206 ดช. อลงกรณ์
คาตา
2 10 17 นายสมพร คาตา
นางสุนันทา ลายทอง
Y2559นางสุนันทา ลายทอง
54207 ดญ. กัญญาณัฐ
จุระยา
2 10 19 ดาบตารวจ ชัยวัฒน์ จุระยา
นางวรินธร จุระยา
Y2559นางวรินธร จุระยา
54208 ดญ. กุลธิดา
จาปาศรี
2 10 20 นายปราโมทย์ จาปาศรี
นางดาวผ่องเพ็ญ จาปาศรี
Y2559นายปราโมทย์ จาปาศรี
54209 ดญ. จิรัชญา
จาปาศรี
2 10 21 นายปรัชญา จาปาศรี
นางสุภาพร จาปาศรี
Y2559นางสุภาพร จาปาศรี
54211 ดญ. ณฐนนท์
ทองอ้วน
2 10 23 นายอุดม ทองอ้วน
นางเพชรรุ่ง ทองอ้วน
Y2559นางเพชรรุ่ง ทองอ้วน
54212 ดญ. ณัฐนพินญาณ์ ทิวะพล
2 10 24 นายฌันหา ทิวะพล
นางรัตนาพร ทิวะพล
Y2559นางรัตนาพร ทิวะพล
54213 ดญ. ณิศา
เหลืองรุ่งโรจน์
2 10 25 นายยงเกียรติ เหลืองรุ่งโรจน์
นางอละออนซ์ ชะอุ่มพันธ์
Y2559นางอละออนซ์ ชะอุ่มพันธ์
54214 ดญ. เปมิกา
ทิณพัฒน์
2 10 26 นายสราวุธ ทิณพัฒน์
นางอุบลรัตน์ ทิณพัฒน์
Y2559นางอุบลรัตน์ ทิณพัฒน์
54215 ดญ. ผกามาศ
บรรเทิงสุข
2 10 27 นายเกียรติศักดิ์ บรรเทิงสุข
นางผ่องแผ้ว บรรเทิงสุข
Y2559นางผ่องแผ้ว บรรเทิงสุข
54216 ดญ. พชรพร
ลัทธิวรรณ
2 10 28 นายผจง ลัทธิวรรณ
นางสมัญญา ลัทธิวรรณ
Y2559นางสมัญญา ลัทธิวรรณ
54217 ดญ. พรรณนัดดา จันทร์สด
2 10 29 นายพิชัย จันทร์สด
นางชลนันต์ จันทร์สด
Y2559นายพิชัย จันทร์สด
54218 ดญ. พลอยตะวัน ขันอาสา
2 10 30 นายสุริยา ขันอาสา
นางสาวเอื้อง สุขยืน
Y2559นางสาวเอื้อง สุขยืน
54220 ดญ. รัชนัดดา
ขอสุข
2 10 31 นายมหาราช ขอสุข
นางสาวเปรมจิต ขอสุข
Y2559นางสาวเปรมจิต ขอสุข
54221 ดญ. วรภัทร
อุปทอง
2 10 32 นายทัศชัย อุปทอง
นางรวีรัตน์ อุปทอง
Y2559นางรวีรัตน์ อุปทอง
54222 ดญ. วรินทร
ยอดแสวง
2 10 33 นายธนกร ยอดแสวง
นางทองใบ ยอดแสวง
Y2559นายธนกร ยอดแสวง
54223 ดญ. ศศิธร
ทบเทิบ
2 10 34 นายชัยวัฒน์ ทบเทิม
นางทิฆัมพร ทบเทิม
Y2559นางทิฆัมพร ทบเทิม
54224 ดญ. สิริวรรณวลี
ศรีอุดร
2 10 35 นายสงบ ศรีอุดร
นางนพรัตน์ ศรีอุดร
Y2559นางนพรัตน์ ศรีอุดร
54225 ดญ. อรนิดา
สิงหัษฐิต
2 10 36 พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต
นางมานิดา สิงหัษฐิต
Y2559นางมานิดา สิงหัษฐิต
54226 ดช. กรณ์
สุรพัฒน์
2 11 1 นายกิตติคุณ สุรพัฒน์
นางศิริพร สุรพัฒน์
Y2559นางศิริพร สุรพัฒน์
54227 ดช. ชยุต
สุภสร
2 11 2 นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร
นางวิไลพร สุภสร
Y2559นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร
54229 ดช. ณภัทร
ลีนาราช
2 11 4 นายสืบพงศ์ ลีนาราช
นางพัชมน ลีนาราช
Y2559นางพัชมน ลีนาราช
54230 ดช. ธีรภัทร
สาเภานนท์
2 11 5 นายรณชัย สาเภานนท์
นางธนภรณ์ สาเภานนท์
Y2559นางธนภรณ์ สาเภานนท์
54231 ดช. นฤบดินทร์
ทองมั่น
2 11 6 นายธีรชาติ ทองมั่น
นางสุอนงค์นาถ ทองมั่น
Y2559นางสุอนงค์นาถ ทองมั่น
54232 ดช. นิติธรรม
นารถน้าพอง
2 11 7 นายปรัชญา นารถน้าพอง
นางจารุณี นารถน้าพอง
Y2559นางจารุณี นารถน้าพอง
54233 ดช. พงศ์ธนา
ตันทะรัตน์
2 11 8 นายนิวฒ
ั น์ ตันทะรัตน์
นางเพียงพิศ ตันทะรัตน์
Y2559นางเพียงพิศ ตันทะรัตน์

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา

มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54234 ดช. พงศ์พสิ ุทธิ์
54235 ดช. พุฒเิ มธ
54236 ดช. ภูรินท์
54237 ดช. รชต
54238 ดช. ศุภวิชญ์
54239 ดญ. กชรัตน์
54240 ดญ. กรกนก
54241 ดญ. จิรัชญา
54242 ดญ. ณัฐภรณ์
54243 ดญ. ทักษกร
54244 ดญ. ทักษพร
54245 ดญ. ธนัชพร
54246 ดญ. ธัญชนก
54247 ดญ. ธัญธิตา
54248 ดญ. ธัณย์นิชา
54249 ดญ. ปภาวรินท์
54250 ดญ. ปาณิสรา
54251 ดญ. ปานเลขา
54252 ดญ. ปารีณา
54253 ดญ. ไปรยา
54254 ดญ. พลอยชมพู
54255 ดญ. ภัทรวดี
54256 ดญ. รักษิณา
54258 ดญ. ลัลน์ลลิล
54259 ดญ. ศิริประภา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ปุรินัย
2 11 9 นายเรวัตร ปุรินัย
นางธันยมัย ปุรินัย
Y2559นายเรวัตร ปุรินัย
นิยกิจ
2 11 10 นายสุเมธ นิยกิจ
นางศิริลักษณ์ นิยกิจ
Y2559นางศิริลักษณ์ นิยกิจ
แซ่อึ้ง
2 11 11 นายอัครเดช แซ่อึ้ง
นางสาวกัลยา สิริยากุล
Y2559นางสาวกัลยา สิริยากุล
วงใหญ่
2 11 12 นายสวราชย์ วงใหญ่
นางสมถวิล วงใหญ่
Y2559นายสวราชย์ วงใหญ่
ตรงดี
2 11 13 นายสุริยา ตรงดี
นางณัฐธภา ตรงดี
Y2559นางณัฐธภา ตรงดี
สันตะพันธุ์
2 11 14 นายวรสิทธิ์ สันตะพันธุ์
นางโปรยทิพย์ สันตะพันธุ์
Y2559นางโปรยทิพย์ สันตะพันธุ์
วรพิมพ์รัตน์
2 11 15 นายศักติพนั ธ์ วรพิมพ์รัตน์
นางจิรภัทร วรพิมพ์รัตน์
Y2559นางจิรภัทร วรพิมพ์รัตน์
สวัสดิ์พนั ธ์
2 11 16 ด.ต.สมบัติ สวัสดิ์พนั ธ์
นางนันท์นภัส สวัสดิ์พนั ธ์
Y2559นางนันท์นภัส สวัสดิ์พนั ธ์
เกตุพฒ
ุ
2 11 17 นายวิทยา เกตุพฒ
ุ
นางชลธิชา เกตุพฒ
ุ
Y2559นายวิทยา เกตุพฒ
ุ
กุแก้ว
2 11 18 นายสนิท กุแก้ว
นางสาวศิรการนต์ วุฒวรรณ
Y2559นายสนิท กุแก้ว
สานนท์
2 11 19 ด.ต.สุนทร สานนท์
นางธัญวรัตน์ สานนท์
Y2559ด.ต.สุนทร สานนท์
จันดี
2 11 20 นายพรพิทกั ษ์ จันดี
นางปิยรัตน์ จันดี
Y2559นางปิยรัตน์ จันดี
พิริยะธนาพงศ์
2 11 21 นายสุทธิ พิริยะธนาพงศ์
นางศิริพร พิริยะธนาพงศ์
Y2559นางศิริพร พิริยะธนาพงศ์
เพชรมาก
2 11 22 นายวิฑูรย์ เพชรมาก
นางประภาภรณ์ เพชรมาก
Y2559นายวิฑูรย์ เพชรมาก
พิมพ์พรหมมา
2 11 23 นายเหศวร พิมพ์พรหมมา
นางปิ่นทิพย์ พิสิทธิผโลทัย
Y2559นางปิ่นทิพย์ พิสิทธิผโลทัย
ระจินดา
2 11 24 นายภาณุพล ระจินดา
นางกรุณา ระจินดา
Y2559นางกรุณา ระจินดา
ศรีเทศ
2 11 25 นายชัยธวัช ศรีเทศ
นางสีรุ้ง ศรีเทศ
Y2559นายชัยธวัช ศรีเทศ
ยืนยิ่ง
2 11 26 นายเศรษฐพงศ์ ยืนยิ่ง
นางเนาวรัตน์ ยืนยิ่ง
Y2559นายเศรษฐพงศ์ ยืนยิ่ง
วงษ์คา
2 11 27 ด.ต.ประหยัด วงษ์คา
นางอุมารังษี วงษ์คา
Y2559นางอุมารังษี วงษ์คา
จันทมงคล
2 11 28 นาชาญณรงค์ จันทรมงคล
นางสุภฤกษ์ จันทรมงคล
Y2559นางสุภฤกษ์ จันทรมงคล
ตียาพันธ์
2 11 29 จ.ส.อ.นิรันดร์ ตียาพันธ์
นางจรรยา ตียาพันธ์
Y2559จ.ส.อ.นิรันดร์ ตียาพันธ์
ภูนะยา
2 11 30 นายสมญา ภูนะยา
นางสาวปุณยนุช ภูนะยา
Y2559นางสาวปุณยนุช ภูนะยา
อุทยั ศรี
2 11 31 นายวิชิต อุทยั ศรี
นางกิติยา อุทยั ศรี
Y2559นางกิติยา อุทยั ศรี
วิสุตกุล
2 11 33 นายกล้าณรงค์ วิสุตกุล
นางจิตติมา วิสุตกุล
Y2559นางจิตติมา วิสุตกุล
สินทรัพย์
2 11 34 นายวุฒพิ งษ์ สินทรัพย์
ว่าที่ร.ต.หญิงวริศรา สินทรพย์
Y2559นายวุฒพิ งษ์ สินทรัพย์

ความสัมพันธ์
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
54260 ดญ. อชิรญา
กิ่งบู
2 11 35 นายธวัชชัย กิ่งบู
นางอุาาวดี กิ่งบู
Y2559นางอุาาวดี กิ่งบู
54261 ดญ. อรฎา
จิตวรวิสุทธิ์
2 11 36 นายเจษฏา จิตวรวิสุทธิ์
นางอรอุมา จิตวรวิสุทธิ์
Y2559นางอรอุมา จิตวรวิสุทธิ์
54262 ดช. วัชรศักย์
โพธิแ์ ดง
2 12 1 นายสุธน โพธิแ์ ดง
นางสาวเกสรา ขันทวี
Y2559นางสาวสุภาวี ขันทวี
54263 ดช. นราธิป
จันทร์มาลา
2 12 2 นายชัชวาลย์ จันทร์มาลา
นางไกรสอน จันทร์มาลา
Y2559นายชัชวาลย์ จันทร์มาลา
54264 ดช. ปัณณทัต
บุพตา
2 12 3 นายนรินทร์ บุพตา
นางเสาวนีย์ บุพตา
Y2559นางเสาวนีย์ บุพตา
54265 ดช. ปิยะศักดิ์
พาชอบ
2 12 4 นายบุญชัย พาชอบ
นางจันทร์เพ็ญ พาชอบ
Y2559นางจันทร์เพ็ญ พาชอบ
54266 ดช. แผ่นดิน
จันทร์เต็ม
2 12 5 พ.ต.ต.เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นางลักขณา จันทร์เต็ม
Y2559นางลักขณา จันทร์เต็ม
54267 ดช. พลาธิป
เลรุ่งรดิศ
2 12 6 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ
นางสาวศศลักษณ์ เศรษฐกุลวาณิช Y2559นางสาวศศลักษณ์ เศรษฐกุลวาณิช
54268 ดช. พุฒพิ งศ์
โพนทัน
2 12 7 พ.ต.อ.เศวก โพนทัน
พ.ต.แพทย์หญิงกฤติกา โพนทัน Y2559พ.ต.แพทย์หญิงกฤติกา โพนทัน
54269 ดช. ภคว
แซ่โค้ว
2 12 8 นายศราวุธ แซ่โคว้
นางสาวนุจรินทร์ แซ่โคว้
Y2559นางสาวนุจรินทร์ แซ่โคว้
54270 ดช. ภูชิสส์
เรืองมัจฉา
2 12 9 พ.จ.อ.วิชัย เรืองมัจฉา
นางรัชนี เรืองมัจฉา
Y2559นางรัชนี เรืองมัจฉา
54271 ดช. เมธัส
พิมพ์หาร
2 12 10 ด.ต.เสถียร พิมพ์หาร
นางสาวสุกาย ธรรมวัตร
Y2559นางสาวสุกาย ธรรมวัตร
54272 ดช. วิทติ
ง้าวทอง
2 12 11 นายฐิติวชั ร์ ง้าวทอง
นางสลิตา เกษมสัตย์
Y2559นายธนเสฏฐ์ ง้าวทอง
54273 ดช. ศิรวิชญ์
ศรีคราม
2 12 12 นายสริยา ศรีคราม
นางบุษบา ศรีคราม
Y2559นายสริยา ศรีคราม
54274 ดช. อภิวชิ ญ์
คูสิริ
2 12 13 นายจิรัฏฐ์ คูสิริ
นางอรุณี เต็มธนานันนท์
Y2559นางอรุณี เต็มธนานันนท์
54275 ดช. อริญชย์
เอกวัฒนโชติกุล
2 12 14 นายเอกชัย เอกวัฒนโชติกุล
นางสาวรัตติยา กิจสวัสดิ์ไพศาล Y2559นางสาวรัตติยา กิจสวัสดิ์ไพศาล
54276 ดญ. กมลลักษณ์
สาเภา
2 12 15 นายอรรถพร สาเภา
นางเนาวรัตน์ สาเภา
Y2559นางเนาวรัตน์ สาเภา
54277 ดญ. กรรภิรมย์
ประเสริฐศรี
2 12 16 นายศิวะ ประเสริฐศรี
นางรัตนา ประเสริฐศรี
Y2559นางรัตนา ประเสริฐศรี
54278 ดญ. กานต์ธดิ า
เจนศิริศักดิ์
2 12 17 นายสิทธา เจนศิริศักดิ์
นางศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
Y2559นางศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
54279 ดญ. กานต์สิรี
บุญยิ่ง
2 12 18 นายอุเทน บุญยิ่ง
นางจินตนา บุญยิ่ง
Y2559นางจินตนา บุญยิ่ง
54280 ดญ. คริมา
ชัยราช
2 12 19 นายเรวัติ ชัยราช
นางจรรยา ชัยราช
Y2559นางจรรยา ชัยราช
54281 ดญ. จิณณ์จุฑามาศภ์ จันทมงคล
2 12 20 ร.ต.กาพล จันทรมงคล
นางนิศารัตน์ จันทรมงคล
Y2559นางนิศารัตน์ จันทรมงคล
54282 ดญ. จิตรวรรณ
ตันติปญ
ั จพร
2 12 21 ส.อ.จักรี ตันติปญ
ั จพร
นางพริ้มพรรณ ตันติปญ
ั จพร
Y2559นางพริ้มพรรณ ตันติปญ
ั จพร
54283 ดญ. ณัฐณิชา
บุญนูน
2 12 22 นายมานพ บุญนูน
นางอุไร บุญนูน
Y2559นางอุไร บุญนูน
54284 ดญ. ทับทิม
เทียมทัศน์
2 12 23 นายทัพไทย เทียมทัศน์
นางสาราญ เทียมทัศน์
Y2559นางสาราญ เทียมทัศน์

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
ปู่
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54285 ดญ. ธนัญชภรณ์
54286 ดญ. นัทธมน
54287 ดญ. นันท์นภัช
54288 ดญ. นันท์นภัส
54289 ดญ. พิชญานันท์
54290 ดญ. พิมพ์ชนก
54292 ดญ. ลดา
54293 ดญ. วนัสนันท์
54294 ดญ. ศรัณย์พร
54295 ดญ. ศิศิรา
54296 ดญ. ศุภสิ รา
54297 ดญ. สุพชิ ญา
54298 ดช. กฤตเมธ
54299 ดช. ณธัช
54300 ดช. ณรงค์ศักดิ์
54301 ดช. ธวิน
54302 ดช. ธาดาพงศ์
54303 ดช. ธีรวุฒิ
54304 ดช. บรรณวิชญ์
54305 ดช. ปฐวี
54306 ดช. ปัณณวิชญ์
54307 ดช. วรกร
54308 ดช. ศุธนานิกร
54309 ดช. สุทธิกานต์
54310 ดช. อชิรวิชญ์
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นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
บัวงาม
2 12 24 นายธารา บัวงาม
นางสาวปรมาภรณ์ สายพิมพ์
Y2559นายธารา บัวงาม
กุลบุญญา
2 12 25 ร.ต.อ.ประยงค์ กุลบุญญา
นางวินิตา กุลบุญญา
Y2559นางวินิตา กุลบุญญา
ศิริโชคไพศาลกุล
2 12 26 นายอาทิตย์ ศิริโชคไพศาลกุล
นางสาวพิมพ์นิภา สมบูรณ์
Y2559นางสาวพิมพ์นิภา สมบูรณ์
ศรีล้วน
2 12 27 นายรังสรรค์ ศรีล้วน
นางมานิดา ศรีล้วน
Y2559นางมานิดา ศรีล้วน
สุวรรณกูฏ
2 12 28 นายภูวศิ สุวรรณกูฎ
นางนิชนันทน์ สุวรรณกูฎ
Y2559นายภูวศิ สุวรรณกูฎ
จินาพร
2 12 29 นายวิชัย จินาพร
นางพัชรี จินาพร
Y2559นางพัชรี จินาพร
ลิ้มสกุล
2 12 31 นายเกรียงไกร ลิ้มสกุล
นางสาวอรอุมา บั้งเปรม
Y2559นางสาวอรอุมา บั้งเปรม
จันทร์สาม
2 12 32 นายพิสิทธิ์ จันทร์สาม
นางสุภาพร จันทร์สาม
Y2559นางสุภาพร จันทร์สาม
ศรีสุข
2 12 33 ด.ต.อมร ศรีสุข
ร.ต.อ.หญิง ชวนฝัน ศรีสุข
Y2559ร.ต.อ.หญิง ชวนฝัน ศรีสุข
ธรรมรักษ์
2 12 34 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
นางบุษบา ธรรมรักษ์
Y2559นางบุษบา ธรรมรักษ์
ตีระสิทธิพล
2 12 35 นายวิเชียร ตีระสิทธิพล
นางศุภมาศ ตีระสิทธิพล
Y2559นางศุภมาศ ตีระสิทธิพล
โมขศักดิ์
2 12 36 นายพงษ์ธร โมขศักดิ์
นางลันดร โมขศักดิ์
Y2559นางลันดร โมขศักดิ์
จิตรมั่น
2 13 1 จ.ส.อ.สมหมาย จิตรมั่น
นางไก่แก้ว จิตรมั่น
Y2559นางไก่แก้ว จิตรมั่น
ทัพถาวร
2 13 2 พ.อ.สละ ทัพถาวร
นางศิริพร ทัพถาวร
Y2559นางศิริพร ทัพถาวร
ประไพชาติ
2 13 3 นายณัฐพงษ์ ประไพชาติ
นางนงลักษณ์ บุญกอง
Y2559นายณัฐพงษ์ ประไพชาติ
วจีเกษม
2 13 4 นายวราห์ ยุ้งศิริ
นางสาวปิยนันท์ วจีเกษม
Y2559นางาวปัญญพา วจีเกษม
แซ่ลี้
2 13 5 นายกิมเล้ง แซ่ลี้
นางสาวสุคีม พิมพ์ขนิษฐ์
Y2559นางสาวสุคีม พิมพ์ขนิษฐ์
พลอยจินดามณี
2 13 6 นายทศพัชร์ พลอยจินดามณี
นางสาวปัษณีย์ อ้วนสี
Y2559นางสาวปัษณีย์ อ้วนสี
สร้อยจักร
2 13 7 นายบัณดษฐ สร้อยจักร
นางจงจิต สร้อยจักร
Y2559นางจงจิต สร้อยจักร
โรจนวรเกียรติ
2 13 8 นายวีระยุทธ โรจนวรเกียรติ
นางนันทิยา โรจนวรเกียรติ
Y2559นายวีระยุทธ โรจนวรเกียรติ
ตั้งกิจศิริโรจน์
2 13 9 นายธีระ ตั้งกิจศิริโรน์
นางพนิดา ตั้งกิจศิริโรจน์
Y2559นางพนิดา ตั้งกิจศิริโรจน์
สมพงษ์
2 13 10 นายถาวร สมพงษ์
นางเบญญพร สมพงษ์
Y2559นางเบญญพร สมพงษ์
อินอ่อน
2 13 11 นายธนากร อินอ่อน
นางนิตยา เพียรจิต
Y2559นายธนากร อินอ่อน
กริชจนรัช
2 13 12 นายวรพจน์ กริชจนรัช
นางศิริรัตน์ กริชจนรัช
Y2559นางศิริรัตน์ กริชจนรัช
กัณหา
2 13 13 ร.ต.อ.อัศวิน กัณหา
นางอารายา กัณหา
Y2559ร.ต.อ.อัศวิน กัณหา

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
54311 ดช. อัครวินท์
ไชยจิตร
2 13 14 นายอรรคเดช ไชยจิตร
นางศร้ญญา ไชยจิตร
Y2559นายอรรคเดช ไชยจิตร
54312 ดช. อาติวชิ ญ์
อินทา
2 13 15 นายสมพร อินทา
นางวารินีย์ อินทา
Y2559นายสมพร อินทา
54313 ดญ. กัญจน์ณัฏฐ์ ปัญจเวทีกุล
2 13 16 นายกนก ปัญจเวทีกุล
นางสาวเสาวนีย์ คาเพราะ
Y2559นางสาวเสาวนีย์ คาเพราะ
54314 ดญ. งามพิศ
ศรีธญ
ั
2 13 17 นายไวพจน์ ศรีธญ
ั
นางสิรินยา ศรีธญ
ั
Y2559นายไวพจน์ ศรีธญ
ั
54315 ดญ. ชัญญากาญจน์ ตรีจันทร์
2 13 18 นายชัยชาญ ตรีจันทร์
นางกาญจนา ตรีจันทร์
Y2559นางกาญจนา ตรีจันทร์
54316 ดญ. นันทชพร
สุราไพ
2 13 19 พ.ต.ท.อดุลย์ สุราไพ
นางกรรณิกา สุราไพ
Y2559นางกรรณิกา สุราไพ
54317 ดญ. นันทพร
จิตปัญญา
2 13 20 พันโทนรพล จิตปัญญา
นางจุฬาภรณ์ จิตปัญญา
Y2559นางจุฬาภรณ์ จิตปัญญา
54318 ดญ. นันทิกานต์
สุขใจ
2 13 21 นายไวพจน์ สุขใจ
นางสุภาวดี สุขใจ
Y2559นางสุภาวดี สุขใจ
54319 ดญ. นัยดา
สายโรจน์
2 13 22 นายสุระชัย สายโรจน์
นางนงลักษณ์ สายโรจน์
Y2559นางนงลักษณ์ สายโรจน์
54320 ดญ. ประวีณ์นุช
โคตรมงคล
2 13 23 นายวราชัย โคตรมงคล
นางเยาวลักษณ์ โคตรมงคล
Y2559นายวราชัย โคตรมงคล
54321 ดญ. ปาณิสรา
อุไรรัตน์
2 13 24 นายดุริยะ อุไรรัตน์
นางนิชาภัทร อุไรรัตน์
Y2559นางนิชาภัทร อุไรรัตน์
54322 ดญ. ปิยธิดา
ธนาพรพาณิชย์กุล
2 13 25 นายมาวิน ธนาพรพาณิชย์กุล
นางสาวนุสราวดี ทองย้อย
Y2559นางสาวนุสราวดี ทองย้อย
54323 ดญ. พัทธนันท์
ขันแก้ว
2 13 26 นายต่อพงษ์ ขันแก้ว
นางนงนภัส ขันแก้ว
Y2559นายต่อพงษ์ ขันแก้ว
54325 ดญ. โยษิตา
บุญส่ง
2 13 28 นายจักรพันธ์ บุญส่ง
นางอัจจิมา บุญส่ง
Y2559นายจักรพันธ์ บุญส่ง
54326 ดญ. วรรณธร
หลักคา
2 13 29 ว่าที่ร.ต.เกรียงศักดิ์ หลักคา
นางยุคลธร หลักคา
Y2559นางยุคลธร หลักคา
54327 ดญ. วรัทยา
พรมน้อย
2 13 30 นายวิลพงษ์ พรมน้อย
นางนิตยา พรมน้อย
Y2559นางนิตยา พรมน้อย
54328 ดญ. ศรัญย์ภรณ์
หอมหวล
2 13 31 นายรัฐพล หอมหวล
นางอุไรวรรณ หอมหวล
Y2559นางอุไรวรรณ หอมหวล
54329 ดญ. ศุภนิตา
ฉัตรดารงสกุล
2 13 32 นายศรชัย ฉัตรดารงสกุล
นางผาณิตา ฉัตรดารงสกุล
Y2559นางผาณิตา ฉัตรดารงสกุล
54330 ดญ. สุพชิ ญา
ขุนจิตรงาม
2 13 33 นายพัฒนา ขุนจิตรงาม
นางนภัสสร ขุนจิตรงาม
Y2559นางนภัสสร ขุนจิตรงาม
54331 ดญ. หทัยรัตน์
กาลพันธา
2 13 34 นายพิพฒ
ั น์พงศ์ เมืองหงษ์
นางอรุณรัตน์ กาลพันธา
Y2559นางอรุณรัตน์ กาลพันธา
54332 ดญ. อรนิชา
สุขพลับพลา
2 13 35 พ.ต.ท.ชุมพล สุขพลับพลา
นางมาลัยวรรณ สุขพลับพลา
Y2559นางมาลัยวรรณ สุขพลับพลา
54333 ดญ. อรปรียา
จันทร์แดง
2 13 36 นายนรงค์ จันทร์แดง
นางเพชรมณี จันทร์แดง
Y2559นางเพชรมณี จันทร์แดง
54334 ดช. กัญจน์
ฤกษ์สมสุนัย
2 14 1 นาย วินัย ฤกษ์สมสุนัย
นางสาวมนชยา ตันติเวชวรรักษ์
Y2559นางสาวมนชยา ตันติเวชวรรักษ์
54335 ดช. คามิน
จิรรัชตาภรณ์
2 14 2 ว่าที่ร.ต. วีรเดช จิรรัชตาภรณ์
นางสิริรัตน์ ภูแก้ว
Y2559นางสิริรัตน์ ภูแก้ว
54336 ดช. ชนาธิป
โควสุรัตน์
2 14 3 นายสมพร โควสุรัตน์
นางสมใจ โควสุรัตน์
Y2559นางสมใจ โควสุรัตน์

ความสัมพันธ์
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา

มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54337 ดช. ชินวัตร
54338 ดช. ธนัทนันท์
54339 ดช. เบนจามิน
54340 ดช. ปุณยวัจน์
54341 ดช. พชร
54342 ดช. ภัทรชัย
54343 ดช. ภัทรพล
54345 ดช. วัฒวุฒิ
54346 ดช. วิชวินท์
54347 ดช. ศุภชัย
54348 ดช. อภิชัย
54349 ดญ. กชพร
54350 ดญ. กุลนรี
54351 ดญ. เขมฐนิชศา
54352 ดญ. ชัญญา
54353 ดญ. ธมนวรรณ
54354 ดญ. บุณย์สิตา
54355 ดญ. ปรายฟ้า
54356 ดญ. พัชรารัตน์
54357 ดญ. พิชชาพร
54358 ดญ. พิมพ์ชนก
54359 ดญ. แพรวา
54360 ดญ. มานิตา
54361 ดญ. ศรุตา
54364 ดช. กฤชณัท

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
อุตส่าห์
2 14 4 ดาบตารวจขันชัย อุตส่าห์
นางวิภาวรรณ อุตส่าห์
Y2559ดาบตารวจขันชัย อุตส่าห์
พร้อมพรชัย
2 14 5 นายธนัท พร้อมพรชัย
นางสาวนันทิยา ภิรมย์ฤทัยพงษ์
Y2559นางสาวนันทิยา ภิรมย์ฤทัยพงษ์
เชื้อชม
2 14 6 นายชาคริต เชื้อชม
นางจารุณี บูรณสรรค์
Y2559นางจารุณี บูรณสรรค์
กุลศิโรรัตน์
2 14 7 นายศิริพงษ์ กุลศิโรรัตน์
นางวลัยกร กุลศิโรรัตน์
Y2559นางวลัยกร กุลศิโรรัตน์
ปิยะรัตน์มานนท์
2 14 8 นายวิเชษฐ ปิยะรัตน์มานนท์
นางสาวนิอร กวินวงศ์
Y2559นางสาวนิอร กวินวงศ์
กายแก้ว
2 14 9 นายเชียร์ชนะ กายแก้ว
นางปัณชรัสม์ กายแก้ว
Y2559นางปัณชรัสม์ กายแก้ว
พรมสาสี
2 14 10 นายสังวาล พรมสาลี
นางกนิษฐา พรมสาลี
Y2559นางกนิษฐา พรมสาลี
มิ่งบุญ
2 14 11 นายฤทธิพร มิ่งบุญ
นางวรนุช มิ่งแก้ว
Y2559นางวรนุช มิ่งแก้ว
พิชญาจิตติพงษ์
2 14 12 นายศุรชัย พิชญาจิตติพงษ์
นางสาวปิยพร ศิริพรวิศาล
Y2559นางสาวปิยพร ศิริพรวิศาล
สุพรรณไชยมาตย์
2 14 13 นายสุรศักดิ์ สุพรรณไชยมาตย์
นางชนิดา สุพรรณไชยมาตย์
Y2559นางชนิดา สุพรรณไชยมาตย์
วิริยะสืบพงศ์
2 14 14 นายอภิราช วิริยะสืบพงศ์
นางยุวดา คิ้วประภัสสร
Y2559นางยุวดา คิ้วประภัสสร
วงศ์สุวรรณ
2 14 16 จ่าสิบเอกสถิตย์ วงศ์สุวรรณ
นางมารัตยา วงศ์สุวรรณ
Y2559นางมารัตยา วงศ์สุวรรณ
เพียรทอง
2 14 17 นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง
นางนลิน เพียรทอง
Y2559นางนลิน เพียรทอง
ฤาชา
2 14 18 นายชัชวาลย์ ฤาชา
นางสาวจิราภรณ์ เชื้อพรรณงาม Y2559นางสาวจิราภรณ์ เชื้อพรรณงาม
ชิดดี
2 14 19 นายชาญศักดิ์ ชิดดี
นางสาวอนุรักษ์ ชิดดี
Y2559นางสาวอนุรักษ์ ชิดดี
พรเกียรติคุณ
2 14 20 นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
นางจตุพร พรเกียรติคุณ
Y2559นางจตุพร พรเกียรติคุณ
ชุนสนิท
2 14 21 นายสรยุทธ ชุนสนิท
นางสุดจิตร์ ชุนสนิท
Y2559นายสรยุทธ ชุนสนิท
ทวีชัยธนสกุล
2 14 22 นายประสงค์ ทวีชัยธนสกุล
นางสาวพลอยมณี แก้วก่า
Y2559นางสาวพลอยมณี แก้วก่า
อติเชษฐ์ธนิศ
2 14 23 นายพิสิษฐ์ อติเชษฐ์ธนิศ
นางสาวณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ
Y2559นางสาวณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ
ทองนุ่ม
2 14 24 นายสมาน ทองนุ่ม
นางพัชญา ทองนุ่ม
Y2559นางพัชญา ทองนุ่ม
กรุณา
2 14 25 นายมานพ กรุณา
นางสุดาพร กรุณา
Y2559นางสุดาพร กรุณา
ทิพรัตน์
2 14 26 นายนิติศักดิ์ ทิพรัตน์
นางนงลักษณ์ ทิพรัตน์
Y2559นางนงลักษณ์ ทิพรัตน์
วงษา
2 14 27 นายคงศักดิ์ วงษา
นางสาวปูชิดา ทอนบุตรดี
Y2559นางประกูล บุญเศรษฐ
สายงาม
2 14 28 จ่าสิบเอกศรายุทธ สายงาม
นางชุลีกร แก้วคา
Y2559พ.อ.สุรีย์ศักดิ์ สายงาม
ไชยรา
2 15 1 นายวิรุฬห์ ไชยรา
นางรัญชิดา ไชยรา
Y2559นายวิรุฬห์ ไชยรา

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา

มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
ป้า
บิดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
54365 ดช. คุณวุฒิ
บุญมี
2 15 2 นายชาญยุทธ บุญมี
นางจันทร์เพ็ญ บุญมี
Y2559นายชาญยุทธ บุญมี
54366 ดช. นนทนัช
จงสุวฒ
ั น์
2 15 3 นายณยศ จงสุวฒ
ั น์
นางสาวนิธนิ ันท์ ตรีโรจน์พร
Y2559นางสาวนิธนิ ันท์ ตรีโรจน์พร
54367 ดช. ปฏิพทั ธ์
ทองเทพ
2 15 4 นายวัฒนา ทองเทพ
นางผญิตนุช ทองเทพ
Y2559นายวัฒนา ทองเทพ
54368 ดช. ปณิธิ
บุญเกิด
2 15 5 นายประสิทธิ์ บุญเกิด
นางปิยะพร บุญเกิด
Y2559นางปิยะพร บุญเกิด
54372 ดช. ภูริ
นามสุโพธิ์
2 15 9 นายอดิศักดิ์ นามสุโพธิ์
นางนภัสสร นามสุโพธิ์
Y2559นายอดิศักดิ์ นามสุโพธิ์
54373 ดช. ภูริณัฐ
สมชัย
2 15 10 นายณัฐวุฒิ สมชัย
นางอัมพวรรณ์ สมชัย
Y2559นางอัมพวรรณ์ สมชัย
54375 ดช. วริทธิ์
พิชญาสาธิต
2 15 12 นายบรรพต พิชญาสาธิต
นางอัญชนา พิชญาสาธิต
Y2559นางอัญชนา พิชญาสาธิต
54377 ดช. ศิริวฒ
ั น์
กิจชาญไพบูลย์
2 15 14 นายกรณพิพฒ
ั น์ กิจชาญไพบูลย์ นางสุนทรี กิจชาญไพบูลย์
Y2559นางสุนทรี กิจชาญไพบูลย์
54378 ดช. สิรภพ
แก้วอร่าม
2 15 15 นายฤทธิรงค์ แก้วอร่าม
นางวัชรี แก้วอร่าม
Y2559นางวัชรี แก้วอร่าม
54379 ดญ. ขวัญพร
สาธุสิทธิ์
2 15 16 นายเทพนิมิต สาธุสิทธิ์
นางเบญจมาศ สาธุสิทธิ์
Y2559นางเบญจมาศ สาธุสิทธิ์
54381 ดญ. ฐิติมา
ระวีวงค์อโนทัย
2 15 18 นายสมเกียรติ ระวีวงค์อโนทัย
นางเนตรนภา ระวีวงค์อโนทัย
Y2559นางเนตรนภา ระวีวงค์อโนทัย
54382 ดญ. นิรชา
ธงไชย
2 15 19 นายสวัสดิ์ ธงไชย
นางบังอร ธงไชย
Y2559นายสวัสดิ์ ธงไชย
54383 ดญ. ปพัชญา
วงศ์สุวรรณ
2 15 20 นายกัมพล วงศ์สุวรรณ
นางสาวศิริวรรณ วงศ์สุวรรณ
Y2559นางสาวศิริวรรณ วงศ์สุวรรณ
54384 ดญ. ปาณิสรา
มุทติ าสกุล
2 15 21 นายศฤงคาร มุฑิตาสกุล
นางสาวศิรินทร์ทรทวีวฒ
ั นสมบูรณ์ Y2559นางสาวศิรินทร์ทรทวีวฒ
ั นสมบูรณ์
54385 ดญ. ปาลิดา
เอกวัฒนโชติกุล
2 15 22 นายเอกชัย เอกวัฒนโชติกุล
นางรัตติยา เอกวัฒนโชติกุล
Y2559นางรัตติยา เอกวัฒนโชติกุล
54386 ดญ. ปิยาพัชร
พูนไนย์
2 15 23 นายพิษณุ พูนไนย์
นางปิยวดี พูนไนย์
Y2559นายพิษณุ พูนไนย์
54387 ดญ. พรพรรณภัทร พันธ์สว่าง
2 15 24 นายแผ่นฟ้า พันธ์สว่าง
นางธัญญา พันธ์สว่าง
Y2559นางธัญญา พันธ์สว่าง
54388 ดญ. พิชชาพร
จิตต์เจริญ
2 15 25 นายปฐมพงษ์ จิตต์เจริญ
นางพรทิพย์ จิตต์เจริญ
Y2559นายปฐมพงษ์ จิตต์เจริญ
54389 ดญ. พีรดา
พงศ์จรรยากุล
2 15 26 นายธีระชัย พงศจรรยากุล
นางกาญจนา พงศจรรยากุล
Y2559นายธีระชัย พงศจรรยากุล
54391 ดญ. วรรณรดา
ทองประเสริฐ
2 15 28 นายกิตติ ทองประเสริฐ
นางวิไลพร ทองประเสริฐ
Y2559นางวิไลพร ทองประเสริฐ
54392 ดญ. สิรภัทร
พรเจริญ
2 15 29 นายสรายุทธ พรเจริญ
นางอัรดา พรเจริญ
Y2559นายสรายุทธ พรเจริญ
54393 ดญ. สิรินดา
อุทธสิงห์
2 15 30 นายสมบูรณ์ อุทธสิงห์
นางสมถวิล อุทธสิงห์
Y2559นางสมถวิล อุทธสิงห์

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
บิดา

มารดา

บิดา
มารดา
บิดา
บิดา

บิดา

