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ทะเบยีนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ปกีารศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
53000 ดช. กมลภพ ซาซากิ 3 1 1 นายยาสึฮิสะ ซาซากิ นางอทติยา ซาซากิ นางอทติยา ซาซากิ
53001 ดช. ธชัพรชัย ศรีสุข 3 1 2 นายสุวรรณ ศรีสุข นางตวงรัตน์ ศรีสุข นางตวงรัตน์ ศรีสุข
53002 ดช. ฉัตรมงคล แสนทวสุีข 3 1 3 นายอนุชิต แสนทวสุีข นางปรศรี แสนทวสุีข นายอนุชิต แสนทวสุีข
53003 ดช. ชาคริต คลังตระกูล 3 1 4 นายชาตรี คลังตระกูล นางสมปอง คลังตระกูล นางสมปอง คลังตระกูล
53004 ดช. ณัฐชนน วงษล์ะสิน 3 1 5 นายชัยวธุ วงษล์ะสิน นางอัปสร วงษล์ะสิน นางอัปสร วงษล์ะสิน
53005 ดช. นิพฐิพนธ์ ศรีบญุเรือง 3 1 6 นายลือชา ศรีบญุเรือง นางนิภาพร ศรีบญุเรือง นางนิภาพร ศรีบญุเรือง
53006 ดช. ธรีติกร ธานี 3 1 7 นายปริญญา ธานี นางฐิติชญาณ์ ธานี นางฐิติชญาณ์ ธานี
53007 ดช. นิพฐิพนธ์ บญุเทพ 3 1 8 นายกิตติพงษ ์บญุเทพ นางฉว ีบญุเทพ นางฉว ีบญุเทพ
53008 ดช. ปรเมศวร์ วนะรมย์ 3 1 9 นายปรีชาพล วนะรมย์ นางนันทกิาร์ วนะรมย์ นางนันทกิาร์ วนะรมย์
53009 ดช. รัชชานนท์ บญุสุภา 3 1 10 นายไพชยนต์ บญุสุภา นางประทมุ บญุสุภา นายไพชยนต์ บญุสุภา
53010 ดช. พรีพล อึ้งสายเชื้อ 3 1 11 นายนพคุณ อึ้งสายเชื้อ นางเจนจิรา สาค าภี นางเจนจิรา สาค าภี
53011 ดช. ภสัวฒัน์ บญุนิ่ม 3 1 12 นายกิตติพฒัน์ บญุนิ่ม นางสาวพดุศรี บวัใหญ่ นายกิตติพฒัน์ บญุนิ่ม
53012 ดช. ภวูนาท หยาดทอง 3 1 13 นายพทิกัษ ์หยาดทอง นางสาวปราณี พนัธเ์พง็ นายพทิกัษ ์หยาดทอง
53013 ดช. รัชชานนท์ พบลาภ 3 1 14 นายอาณัติ พบลาภ นางศริญญา อินทร์โสม นายอาณัติ พบลาภ
53014 ดช. รัฐนันท์ เพยีะวงค์ 3 1 15 นายอิทธพิทัธ ์เพยีะวงค์ นางเจริญรัตน์ เพยีะวงค์ นางเจริญรัตน์ เพยีะวงค์
53015 นาย เรแฮน ชิโมดะ 3 1 16 นายมิโนรุ ชิโมดะ นางบวัน้อย ชิโมดะ นางบวัน้อย ชิโมดะ
53016 ดช. วศิรุต แบค็กี้ 3 1 17 นายมอเทิ้ล แบค็กี้ นางสาวเยาวลักษณ์ ปญัจเสาวภาคย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ปญัจเสาวภาคย์
53017 ดช. สิรวชิญ์ ต้ังวงศ์ไชย 3 1 18 นายชิตชัย ต้ังวงศ์ไชย นางสุดารัตน์ ต้ังวงศ์ไชย นางสุดารัตน์ ต้ังวงศ์ไชย
53018 ดช. สุกฤษฎิ์ ศักด์ิสุรกานต์ 3 1 19 นายบวร ศักด์ิสุรกานต์ นางวรารัตน์ ศักด์ิสุรกานต์ นายบวร ศักด์ิสุรกานต์
53019 ดช. หฤษฎ์ วรบตุร 3 1 20 นายยงยุทธ แมคครีนส์ นางนิธติานันท ์ชาติกุลพพิฒัน์ นางนิธติานันท ์ชาติกุลพพิฒัน์
53020 ดช. เอกชัย เข็มเพชร 3 1 21 นายนิวตัต์ เข็มเพชร นางสาวดลยา สุภาษร นางสาวดลยา สุภาษร
53021 นส. กมลชนก ผิวข า 3 1 22 สิบต ารวจเอกทวศัีกด์ิ ผิวข า นางแวน่แก้ว ผิวข า นางแวน่แก้ว ผิวข า
53022 ดญ. กมลชนก ดอกอินทร์ 3 1 23 นายบรรจง ดอกอินทร์ นางกมลทพิย์ ดอกอินทร์ นางกมลทพิย์ ดอกอินทร์
53023 ดญ. กวนินาถ ลาพน้ 3 1 24 นายวสัพล ลาพน้ นางกัลยรัตน์ ลาพน้ นางกัลยรัตน์ ลาพน้
53024 ดญ. กัญญาภรณ์ ธานี 3 1 25 นายภริมย์ ธานี นางไรวนิทร์ ธานี นางไรวนิทร์ ธานี
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53025 นส. จิตติมา สายด า 3 1 26 นายอุทศิ สายด า นางเพญ็ศิริ สายด า นางเพญ็ศิริ สายด า
53026 ดญ. จิตราภา พรวานิชพงศ์ 3 1 27 นายวรีะ พรวานิชพงศ์ นางอัมพร พรวานิชพงศ์ นายวรีะ พรวานิชพงศ์
53027 ดญ. ชุลีกร ทพัธมาตร 3 1 28 พนัจ่าอากาศเอกดัสกร ทพัธมาตร นางสุวชันี ทพัธมาตร นางสุวชันี ทพัธมาตร
53028 ดญ. ฐาปนา โคตรคันทา 3 1 29 นายปญัจพล โคตรคันทา นางศศิธร โคตรคันทา นางศศิธร โคตรคันทา
53029 ดญ. ณภทัรา พวงประดิษฐ์ 3 1 30 นายอัครวฒัน์ พวงประดิษฐ์ นางวลัธนา พวงประดิษฐ์ นางวลัธนา พวงประดิษฐ์
53030 ดญ. ณัฐณิชา มุธสิุทธิ์ 3 1 31 นายอาจศึก มุทสิุทธิ์ นางไพรสมร มุธสิุทธิ์ นายอาจศึก มุทสิุทธิ์
53031 ดญ. ณัฐสุรางค์ โคตรมงคล 3 1 32 นายวรินทร โคตรมงคล นางปณุยนุช โคตรมงคล นางปณุยนุช โคตรมงคล
53032 ดญ. เณศรา ศรีใส 3 1 33 นายธวชัชัย ศรีใส นางสาวเสาวนีย์ เชื้อโชติ นางสาวเสาวนีย์ เชื้อโชติ
53033 ดญ. ดวงกมล สีมาวนั 3 1 34 นายศักด์ิระพ ีสีมาวนั นางดวงสมร สีมาวนั นายศักด์ิระพ ีสีมาวนั
53034 ดญ. ธรีนาฏ บตุตะวงศ์ 3 1 35 ร้อยต ารวจเอกพงศ์สันต์ บตุตะวงศ์ นางพรพรรณ บตุตะวงศ์ นางพรพรรณ บตุตะวงศ์
53035 ดญ. บณุยานุช เสาร์ค า 3 1 36 นายบญุมี เสาร์ค า นางจีรภา เสาร์ค า นางจีรภา เสาร์ค า
53036 ดญ. ปภานัน วรธรรม 3 1 37 นายวรีะชาติ วรธรรม นางพรรณี วรธรรม นางพรรณี วรธรรม
53037 ดญ. ปวณีา สุภาคณรัชต์ 3 1 38 นายวฒิุภทัร สุภาคณรัชต์ นางกมลทพิย์ สุภาคณรัชต์ นางกมลทพิย์ สุภาคณรัชต์
53038 ดญ. ปยิธดิา แก้วคูณ 3 1 39 นายตรวจพล แก้วคูณ นางสาวจินดาสาน ลายวเิศษกุล นายตรวจพล แก้วคูณ
53039 ดญ. พชิญา ขาววงษ์ 3 1 40 นายถาวร ขาววงษ์ นางพชัราภรณ์ ขาววงษ์ นายถาวร ขาววงษ์
53040 ดญ. เพชรลดา หาทรัพย์ 3 1 41 นายจิตติกร จิตต์ธรรม นางสาวภาวนิี หาทรัพย์ นางสาวภาวนิี หาทรัพย์
53041 ดญ. ภทัรวมิล พลราษฎร์ 3 1 42 นายประสิทธิ ์พลราษฎร์ นางประภาวฒัน์ พลราษฎร์ นางประภาวฒัน์ พลราษฎร์
53042 ดญ. ภทัรา เพชรชนมภมูิ 3 1 43 นายภานุวฒัน์ เพชรชนมภมูิ นางจิรวรรณ ถาวรศิริภทัร นายภานุวฒัน์ เพชรชนมภมูิ
53043 ดญ. รักษณิา หอมจันทร์ 3 1 44 นายชนะ หอมจันทร์ นางพรทพิย์ หอมจันทร์ นางพรทพิย์ หอมจันทร์
53044 ดญ. วชิญาดา แถมศิริ 3 1 45 นายวทิยา แถมศิริ นางชัญญานุช แถมศิริ นางชัญญานุช แถมศิริ
53045 ดญ. วมิาดา จันทรเกษม 3 1 46 นายวนิัย จันทรเกษม นางนุชรี จันทรเกษม นางนุชรี จันทรเกษม
53046 นส. ศศิวรรณ ขันธพ์าดี 3 1 47 นายจ ารูญ ขันธพ์าดี นางกิ่งกาญจน์ ขันธพ์าดี นางกิ่งกาญจน์ ขันธพ์าดี
53047 ดญ. สุจิณณา บญุแต่ง 3 1 48 นายจ าลอง บญุแต่ง นางสุชาดา บญุแต่ง นายจ าลอง บญุแต่ง
53048 ดญ. อรปรียา จันสมุทร 3 1 49 นายประสิทธิ ์จันสมุทร นางสายสมร จันสมุทร นางสายสมร จันสมุทร
53049 ดญ. อนงค์นาถ สิทธโิชค 3 1 50 นายธรีะยุทธ สิทธโิชค นางสุชัญญา สิทธโิชค นางสุชัญญา สิทธโิชค
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53050 ดช. กฤษขจร ด าริห์ 3 2 1 นายพนมเทยีน ด าริห์ นางสมปอง ด าริห์ นางสมปอง ด าริห์
53051 ดช. กฤษณพจน์ เชิดสูงเนิน 3 2 2 ร้อยต ารวจโทอ านาจ เชิดสูงเนิน นางภาวนา เชิดสูงเนิน นางภาวนา เชิดสูงเนิน
53052 ดช. กฤษนะภพ สายเมฆ 3 2 3 นายตฤปกรค์ สายเมฆ นางธญักาญจน์ อุดมลาภ นายตฤปกรค์ สายเมฆ
53053 ดช. กษด์ิเดช ชูมาตย์ 3 2 4 ดาบต ารวจสมคิด ชูมาตย์ นางนวลละออง ชูมาตย์ นางนวลละออง ชูมาตย์
53054 นาย เจษฎาภรณ์ บญุสุภา 3 2 5 นายอารี บญุสุภา นางพชัราภรณ์ บญุสุภา นายอารี บญุสุภา
53055 ดช. ชานนท์ พรหมจันทร์ 3 2 6 นายชาติชาย ล้ีจงเพิ่มพนู นางสาวพชัรนันท ์พรหมจันทร์ นางสาวพชัรนันท ์พรหมจันทร์
53056 ดช. ณฐกร ดีโลนงาม 3 2 7 นายเกษม ดีโลนงาม นางหนึ่งฤทยั ดีโลนงาม นางหนึ่งฤทยั ดีโลนงาม
53057 ดช. ธนโชติ แดงแสง 3 2 8 นายธนวฒัน์ แดงแสง นางสาวบงัอร สีทะ นางสาวบงัอร สีทะ
53058 นาย ธนเทวนิทร์ วนารักษ์ 3 2 9 ร้อยต ารวจโทวจิิตย์ วนารักษ์ นางจิรนันท ์วนารักษ์ ร้อยต ารวจโทวจิิตย์ วนารักษ์
53059 ดช. ธนบดินทร์ ค าเพราะ 3 2 10 นายวสัินต์ ค าเพราะ นางสาวนิศารัตน์ เนตวงษ์ นางสาวนิศารัตน์ เนตวงษ์
53060 ดช. ธนัวา สุขสิงห์ 3 2 11 นายสุพทิย์ สุขสิงห์ นางจันทนา สุขสิงห์ นายสุพทิย์ สุขสิงห์
53061 ดช. ปณวชิญ์ โกศัลวฒัน์ 3 2 12 นายประมิตร โกศัลวฒัน์ นางอรนุช โกศัลวฒัน์ นางอรนุช โกศัลวฒัน์
53062 ดช. ปณิธาน จ าปาหอม 3 2 13 นายประยูร จ าปาหอม นางประกอบแก้ว จ าปาหอม นางประกอบแก้ว จ าปาหอม
53063 ดช. ปพนพชัร์ น้าวไิลเจริญ 3 2 14 นายสิริดนย์ น้าวไิลเจริญ นางสกนธรัตน์ น้าวไิลเจริญ นายสิริดนย์ น้าวไิลเจริญ
53064 ดช. ประดิพทัธ์ แก้วกาฬ 3 2 15 นายสวสัด์ิ แก้วกาฬ นางประภาพร แก้วกาฬ นางประภาพร แก้วกาฬ
53065 ดช. ปราณภพ ปานจรินทร์ 3 2 16 นายสุรเชษฐ์ ปานจรินทร์ นางสาวบญุมี แจ่มใส นางสาวบญุมี แจ่มใส
53066 ดช. ปยิะเดช แสนใจ 3 2 17 นายปยิะพงษ ์แสนใจ นางปริญญ์ทพิย์ แสนใจ นางปริญญ์ทพิย์ แสนใจ
53067 นาย พงศ์นริศ เศิกศิริ 3 2 18 นายชาญชัย เศิกศิริ นางสาววรรณิภา ดวงค า นางสาววรรณิภา ดวงค า
53068 ดช. พรีณัฐ ดอนนอก 3 2 19 นายนคร ดอนนอก นางอัญมณี ดอนนอก นายนคร ดอนนอก
53069 ดช. วริทธิธ์ร แสงงาม 3 2 20 นายวทิยา แสงงาม นางขนิษฐา แสงงาม นายวทิยา แสงงาม
53070 ดช. ศิริปณัณ์ วรรณศรี 3 2 21 นายโกเมศ วรรณศรี นางอุไรรัตน์ วรรณศรี นางอุไรรัตน์ วรรณศรี
53071 ดช. สิรวชิญ์ ตรีนก 3 2 22 นายบญุสม ตรีนก นางสุวรรณี ตรีนก นางสุวรรณี ตรีนก
53072 ดช. ธนชัย ศรีธญัรัตน์ 3 2 23 นายกริชเพชร ศรีธญัรัตน์ นางสาวทศันีย์ วนัทา นางสาวทศันีย์ วนัทา
53073 ดช. กษมา พาภกัดี 3 2 24 นายกามนิตย์ พาภกัดี นางผาณิต พาภกัดี นายกามนิตย์ พาภกัดี
53074 ดญ. จุฑามาศ ดอนเส 3 2 25 พนัจ่าอากาศเอกมุขภณ ดอนเส นางอิสรีย์ เจริญรภานันท์ นางอิสรีย์ เจริญรภานันท์
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53075 ดญ. ชนม์นิภา ศรีโลหอ้ 3 2 26 นายวชิิต ศรีโลหอ้ นางยุพากร ศรีโลหอ้ นายวชิิต ศรีโลหอ้
53076 ดญ. ฐิติพรรณ พรหมสิงห์ 3 2 27 นายกฤติเดช พรหมสิงห์ นางกัญจน์พร พรหมสิงห์ นางกัญจน์พร พรหมสิงห์
53077 นส. ณัฏฐธดิา พลูทอง 3 2 28 นายสายันต์ พลูทอง นางธนัยพร พลูทอง นางธนัยพร พลูทอง
53078 ดญ. ดรุณี อนันต์นุกูล 3 2 29 นายประถม เล่ือมใส นางสุรีย์พร อนันต์นุกูล นางสุรีย์พร อนันต์นุกูล
53079 ดญ. ธญัชนก ศรีขาว 3 2 30 นายจีรวฒัน์ ศรีขาว นางนงเยาว ์ศรีขาว นางนงเยาว ์ศรีขาว
53080 ดญ. เบญจพร ใจธรรม 3 2 31 นายธรีะพล ใจธรรม นางวไิลวรรณ จันทวี นางวไิลวรรณ จันทวี
53081 ดญ. ปนัดดา สาลี 3 2 32 นายวฒิุพนัธ ์สาลี นางสุมาลี สาลี นางสุมาลี สาลี
53082 ดญ. ปรียารัช ค าผุย 3 2 33 ดาบต ารวจธ ามะรงค์ ค าผุย นางเนตรนภา ค าผุย นางเนตรนภา ค าผุย
53083 ดญ. ปวณีนุช เชื้อกิตติศักด์ิ 3 2 34 นายศักด์ิชัย เชื้อกิตติศักด์ิ นางวราพร เชื้อกิตติศักด์ิ นางวราพร เชื้อกิตติศักด์ิ
53084 ดญ. ปญัญาพร บญุขวาง 3 2 35 นายสุวจัน์ บญุขวาง นางสุขกัลยา บญุขวาง นางสุขกัลยา บญุขวาง
53085 ดญ. พชัรพร ดีสาย 3 2 36 นายก าธร ดีสาย นางอรทยั ดีสาย นางอรทยั ดีสาย
53086 ดญ. พชิญาภคั เส็งสมวงศ์ 3 2 37 นายศตายุ เส็งสมวงศ์ นางมณีรัตน์ เส็งสมวงศ์ นางมณีรัตน์ เส็งสมวงศ์
53087 ดญ. พมิพญ์าดา ศุภกมลเสนีย์ 3 2 38 นายธนิต ศุภกมลเสนีย์ นางสาวพชัรินทร์ อาจหาญ นายธนิต ศุภกมลเสนีย์
53089 ดญ. พมิพร์ดา เกษมสุข 3 2 39 นายบารมี เกษมสุข นางสาวพรนัชชา บรรเทงิ นายบารมี เกษมสุข
53090 ดญ. พมิพว์ภิาวี ต้ังยิ่งยง 3 2 40 นายณณฐ ต้ังยิ่งยง นางสาวธชัพชั บญุพา นางสาวธชัพชั บญุพา
53091 ดญ. พทัธนันท์ วงศ์หว่ง 3 2 41 นายพสธร วงศ์หว่ง นางพริญาณ์ วงศ์หว่ง นายพสธร วงศ์หว่ง
53092 ดญ. มุขสุดา เสือพงษ์ 3 2 42 นายเพชร เสือพงษ์ นางจิตราภา เสือพงษ์ นางจิตราภา เสือพงษ์
53093 ดญ. รฐา สีบญุเรือง 3 2 43 นายปยุต สีบญุเรือง นางสาวศรัญญา จินตนะกุล นางสาวศรัญญา จินตนะกุล
53094 ดญ. วนิชชา นาโควงศ์ 3 2 44 นายบญัชา นาโควงศ์ นางสุปรียา นาโควงศ์ นางสุปรียา นาโควงศ์
53095 ดญ. วรรณวสิาข์ แก่นพฒุ 3 2 45 นายสุขสรร แก่นพฒุ นางจันทรี แก่นพฒุ นางจันทรี แก่นพฒุ
53096 ดญ. วฒันาวดี ขุ่มด้วง 3 2 46 นายวฒันา ขุ่มด้วง นางนาวดี ขุ่มด้วง นายวฒันา ขุ่มด้วง
53097 ดญ. ศิริวรรณ ทองสวสัด์ิ 3 2 47 นายส าราญ ทองสวสัด์ิ นางอภญิญา ทองสวสัด์ิ นางอภญิญา ทองสวสัด์ิ
53098 ดญ. สิรีธร สงวนนาม 3 2 48 นายสถาพร สงวนนาม นางเกศกมล สงวนนาม นางเกศกมล สงวนนาม
53099 นส. นิศาชล โคตรมนตรี 3 2 49 นายรัตนพล โคตรมนตรี นางมัลลิกา โคตรมนตรี นายรัตนพล โคตรมนตรี
54505 ดญ. อธชิา ศรีภาค์ 3 2 50 นายอภชิาติ ศรีภาค์ นางทพิวรรณ  ศรีภาค์ นางทพิวรรณ  ศรีภาค์
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53100 ดช. กษดิิศ ทองประมูล 3 3 1 นายมนัส ทองประมูล นางสุมารีย์ ทองประมูล สุมารีย์   ทองประมูล
53101 ดช. กัมปนาท วฒุสังข์ 3 3 2 นายอุทยั วฒุสังข์ นางอรทยั วฒุสังข์ อุทยั   วฒุสังข์
53102 ดช. กิจชนะ ปราบณรงค์ 3 3 3 นายอดุลย์ ปราบณรงค์ นางสาวปทมุวรรณ กาจิตต์ ปทมุวรรณ   กาจิตต์
53103 ดช. กิตติวนิท์ ปรีแผ้ว 3 3 4 นายพสักร ปรีแผ้ว นางจิรัฐติกาล ปรีแผ้ว จิรัฐติกาล  ปรีแผ้ว
53104 ดช. จักรพนัธ์ ทองคู่ 3 3 5 นายประพศิ ทองคู่ นางสาวณัฐตราภรณ์ ฤทธิสิ์นเทยีะ ประพศิ  ทองคู่
53105 ดช. ชริน ไชยสัจ 3 3 6 นายรณยุทธ ไชยสัจ นางณัฐจารี ไชยสัจ ณัฐจารี  ไชยสัจ
53106 ดช. ณฐกฤตย์ กงใจ 3 3 7 นายชวโรจน์ กงใจ นางพชิามญชุ์ กงใจ พชิามญชุ์  กงใจ
53107 ดช. ณนนท์ แซ่อุย 3 3 8 นายไพรัช แซ่อุย นางนันทน์ลิน แซ่อุย นันทน์ลิน  แซ่อุย
53108 ดช. ธนกร วนัหลัง 3 3 9 นายกวนิ วนัหลัง นางนงลักษณ์ วนัหลัง นงลักษณ์  วนัหลัง
53109 นาย ธนบดี พมิพกัน 3 3 10 นายปรีชา ยาตรา นางสาวสมาพร พมิพกัน สมาพร  พมิพกัน
53110 ดช. ธนากฤต จึงสุวดี 3 3 11 นายศักดา จึงสุวดี นางปวณีา จึงสุวดี ปวณีา  จึงสุวดี
53111 ดช. ธร์ีธวชั พนัธุค์รู 3 3 12 นายโกวทิย์ พนัธุค์รู นางธนาพร พนัธุค์รู ธนาพร  พนัธุค์รู
53112 นาย พนัธวศิ เย็นแย้ม 3 3 13 นายวรีพนัธ ์เย็นแย้ม นางดารุณี เย็นแย้ม วรีพนัธ ์ เย็นแย้ม
53113 ดช. ภราดร วงศ์ไพเสริฐ 3 3 14 นายสราวธุ วงศ์ไพเสริฐ์ นางกนกวรรณ วงศ์ไพเสริฐ์ สราวธุ   วงศ์ไพเสริฐ์
53114 ดช. ภทัรพงษ์ คันโททอง 3 3 15 นายประยงค์ คันโททอง นางสุนิสา คันโททอง นางสุนิสา คันโททอง
53115 ดช. ภริูณัฐ เคียงจัตุรัส 3 3 16 พนัจ่าอากาศเอกสมเกียรติ เคียงจัตุรัสนางณัฐปภสัร์ เคียงจัตุรัส พนัจ่าอากาศเอกสมเกียรติ  เคียงจัตุรัส
53116 ดช. ววิรรธน์ คูณดี 3 3 17 นายวโิรจน์ คูณดี นางสุบรร คูณดี วโิรจน์    คูณดี
53117 ดช. สิรภพ อุดมโรจนทรัพย์ 3 3 18 นายธรีะศักด์ิ   อุดมโรจนทรัพย์ นางวชัรา  อุดมโรจนทรัพย์ ธรีะศักด์ิ   อุดมโรจนทรัพย์
53118 ดช. สิรวชิญ์ ชมภมูาศ 3 3 19 นายธวชัชัย  ชมภมูาศ นางกุหลาบ  ชมภมูาศ กุหลาบ  ชมภมูาศ
53120 ดช. อชิตะ แฉ่งใจ 3 3 20 นายเผด็จ แฉ่งใจ นางสุพตัรา แฉ่งใจ สุพตัรา  แฉ่งใจ
53121 ดช. อชิรธร ธนธญัญ์นภา 3 3 21 นายทววีฒัน์ นามเกษ นางศศณัท ธนธญัญ์นภา ศศณัท  ธนธญัญ์นภา
53401 ดช. ชนน เลขะเจริญกุล 3 3 22 นายกฤษฎา เลขะเจริญกุล นางอังคณา เลขะเจริญกุล นางอังคณา เลขะเจริญกุล
53122 ดญ. กนิษฐา วงษแ์ท้ 3 3 23 นายจิรเดช วงษแ์ท้ นางวราภรณ์ วงษแ์ท้ วราภรณ์  วงษแ์ท้
53123 ดญ. กานต์พชิชา ศรีพร 3 3 24 นายศิริพงศ์ ศรีพร นางสุกานดา ศรีพร ศิริพงศ์  ศรีพร
53124 ดญ. เขมมิกา รุจิรพพิฒัน์ 3 3 25 นายคณิต รุจิรพพิฒัน์ นางสาวเกยูร กุจะพนัธ์ เกยูร  กุจะพนัธ์
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53125 ดญ. จิรภทัร ทองเกล้ียง 3 3 26 นายตระการ ทองเกล้ียง นางสาวพทัธวรรณ พนาจันทร์ ตระการ  ทองเกล้ียง
53126 ดญ. ชนากานต์ พฒุจันทร์ 3 3 27 นายเชิดไชยา รสจันทร์ นางสาวนิตยา พฒุจันทร์ นางสาวนิตยา  พฒุจันทร์
53127 ดญ. ชลิดา จันทะโสม 3 3 28 นายอรรณพ จันทะโสม นางศัจนันท ์จันทะโสม นายอรรณพ  จันทะโสม
53128 ดญ. ฐิติภา ยศอ่อน 3 3 29 นายพเิชษฐ์ ยศอ่อน นางอุไรพร ยศอ่อน นายพเิชษฐ์  ยศอ่อน
53129 ดญ. ณิชา แจ้งคล้อย 3 3 30 นายเอก แจ้งคล้อย นางขนิษฐา ตันทอง นายเอก  แจ้งคล้อย
53130 ดญ. ธชวรรณ พทิกัษเ์กียรติกุล 3 3 31 นายถาวร บรุาณ นางฐปนรรฆ์ พทิกัษเ์กียรติกุล นางฐปนรรฆ์  พทิกัษเ์กียรติกุล
53131 ดญ. ธรรมชนกพร กุแก้ว 3 3 32 นายลิมปนินท ์กุแก้ว นางกนกวรรณ กุแก้ว นายลิมปนินท ์ กุแก้ว
53132 ดญ. นภทัร วชิัยวงศ์ 3 3 33 นายเพลิน วชิัยวงศ์ นางอมร วชิัยวงศ์ อมร  วชิัยวงศ์
53133 ดญ. นิสิรินทร์ สนุกพนัธ์ 3 3 34 นายองอาจ สนุกพนัธ์ นางเทยีมจันทร์ สนุกพนัธ์ นางเทยีมจันทร์ สนุกพนัธ์
53134 ดญ. บงกชมาศ เศิกศิริ 3 3 35 นายสมชาย เศิกศิริ นางเกษร เศิกศิริ นางเกษร เศิกศิริ
53135 ดญ. บวัแก้ว วงศ์วเิชียร 3 3 36 นายณัฐกิตต์ิ วงศ์วเิชียร นางณัฐนันท ์วงศ์วเิชียร นายณัฐกิตต์ิ วงศ์วเิชียร
53136 ดญ. วมิลสิริ สุขเกษม 3 3 37 นายธวชัชัย สุขเกษม นางพชันี สุขเกษม นายธวชัชัย สุขเกษม
53137 ดญ. พนัธติรา ครองยุติ 3 3 38 นายค าพล ครองยุติ นางสุทติรา ครองยุติ นางสุทติรา ครองยุติ
53138 ดญ. พาขวญั ตรงกรณ์ 3 3 39 นายสุภรณ์ ตรงกรณ์ นางอริยา ตรงกรณ์ นางอริยา ตรงกรณ์
53139 ดญ. แพรวลดา บตุรวงศ์ 3 3 40 นายสมเกียรติ สังกะเพศ นางสาวสราล บตุรวงศ์ นางสาวสราล บตุรวงศ์
53140 ดญ. ภทัราพร ทดัเทยีม 3 3 41 นายพฒิุชาติ ทดัเทยีม นางนิภาพร ทดัเทยีม นายพฒิุชาติ ทดัเทยีม
53141 ดญ. มณีกรณ์ พรีภทัร์หรัิญ 3 3 42 นายชินวชิญ์ พรีภทัร์หรัิญ นางสาวกนกรัศมิ์ พรีภทัร์หรัิญ นางสาวกนกรัศมิ์ พรีภทัร์หรัิญ
53142 ดญ. มีนา นิตยสุทธิ์ 3 3 43 นายวนิัย นิตยสุทธิ์ นางพฒัชนี นิตยสุทธิ์ นายวนิัย นิตยสุทธิ์
53143 ดญ. ยุวฏัธนาพร สมบรูณ์ศรี 3 3 44 นายอ านนท ์สมบรูณ์ศรี นางรัตน์ธยิา  สมบรูณ์ศรี นางรัตน์ธยิา  สมบรูณ์ศรี
53144 ดญ. เขมจิรัสย์ เวชสวสัด์ิ 3 3 45 นายบญุฤทธิ ์มงคลเสริมศิริ นางภาณดา งามวงศ์ นางภาณดา งามวงศ์
53145 ดญ. สิรินยานี ศิริวร 3 3 46 นายยม ศิริวร นางปราณี ศิริวร นายยม ศิริวร
53146 นส. อนัญญา ตันประเสริฐ 3 3 47 นายยิ่งศักด์ิ ตันประเสริฐ์ นางพรพศิ คันธนู พรพศิ  คันธนู
53147 นส. อริสรา สาหนิกอง 3 3 48 นายอ านาจ สาหนิทอง นางบวัรินทร์ นาโพธิ์ นางบวัรินทร์ นาโพธิ์
53148 ดญ. อัจฉริยา ประสวนศรี 3 3 49 นายรังสรรค์ ประสวนศรี นางสาวชไมพร ปล่ังกลาง นายรังสรรค์ ประสวนศรี
53149 ดญ. อุ่นเรือน ปรัสพนัธ์ 3 3 50 นายศักด์ิสิทธิ ์ปรัสพนัธ์ นางสุภาลักษณ์ ปรัสพนัธ์ นายศักด์ิสิทธิ ์ปรัสพนัธ์
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53150 ดช. กฤตภาส หล่าสกุล 3 4 1 นายสุพชิัย หล่าสกุล นางคณาลักษณ์ หล่าสกุล นายสุพชิัย หล่าสกุล
53151 ดช. เขตโสภณ นวภาณพงษ์ 3 4 2 นายกฤษฏา นวภาณพงษ์ นางจิราพร นวภาณพงษ์ นางจิราพร นวภาณพงษ์
53152 ดช. สิรภพ มูลสาร 3 4 3 นายบวร มูลสาร นางทติา ธนาสุวพชัร นายบวร มูลสาร
53153 ดช. ชญานนท์ กิจคณะ 3 4 4 นายสุรศักด์ิ กิจคณะ นางปวณีวรรณ กิจคณะ นายสุรศักด์ิ กิจคณะ
53154 ดช. ถิรพล แก้วพรหม 3 4 5 ร้อยโทชิตพล แก้วพรหม นางวรางคณา แก้วพรหม นางวรางคณา แก้วพรหม
53155 ดช. ธนกฤต คชาธานี 3 4 6 นายธนวฒัน์ คชาธานี นางปยิะนาถ คชาธานี นายธนวฒัน์ คชาธานี
53156 ดช. นราวชิญ์ อุปรีที 3 4 7 ดาบต ารวจนิโรจน์ อุปรีที นางฌานิกา อุปรีที ด.ต.นิโรจน์ อุปรีที
53157 ดช. นิธกิร อังคุระศรี 3 4 8 นายเอกรินทร์ อังคุระศรี นางจรีภรณ์ อังคุระศรี นางจรีภรณ์ อังคุระศรี
53158 นาย ประจักษศิ์ลป์ เพช็ร์นอก 3 4 9 นายปภาวนิ เพช็ร์นอก นางสาวกฤดา โควสุรัตน์ นายปภาวนิ เพช็ร์นอก
53159 ดช. พลภทัร ต้ังยิ่งยง 3 4 10 นายชยกร ต้ังยิ่งยง นางนันทพิร ต้ังยิ่งยง นางนันทพิร ต้ังยิ่งยง
53160 ดช. พพิฒัน์ มักการุณ 3 4 11 นายบณัฑิต มักการุณ นางสาวผดุงขวญั มีเงิน นายบณัฑิต มักการุณ
53162 ดช. ยศภทัร ลอยหา 3 4 12 นายยุทธศาสตร์ ลอยหา นางรวมทรัพย์ ลอยหา นายยุทธศาสตร์ ลอยหา
53163 ดช. รวโีรจน์ สุวรรณประทปี 3 4 13 นายสมนึก สุวรรณประทปี นางกัลยกร สุวรรณประทปี นายสมนึก สุวรรณประทปี
53164 ดช. รัฐภมูิ จันทรโสภา 3 4 14 นายอุทยาน จันทรโสภา นางปถมาภรณ์ จันทรโสภา นายอุทยาน จันทรโสภา
53165 ดช. โรจน์ศิรา มาลาค า 3 4 15 นายประเสริฐ มาลาค า นางฐิตาภรณ์ มาลาค า นายประเสริฐ มาลาค า
53166 ดช. วงศธร ทองค าผุย 3 4 16 นายเลิศชัย ทองค าผุย นางจงจิตต์ ทองค าผุย นางจงจิตต์ ทองค าผุย
53167 ดช. อภนิันท์ ควรต้ัง 3 4 17 นายศิริทรัพย์ ควรต้ัง นางจิระวรรณ ควรต้ัง นางจิระวรรณ ควรต้ัง
53168 ดช. อัครวฒัน์ ชนะศรีรัตนกุล 3 4 18 นายเอกชัย ชนะศรีรัตนกุล นางอุบลวรรณ ชนะศรีรัตนกุล นายเอกชัย ชนะศรีรัตนกุล
53169 ดช. อันดามัน บรีุภกัดี 3 4 19 พนัต ารวจโทบรุภชั บรีุภกัดี นางสาวกฤษณา บรีุภกัดี วา่ที่ร้อยต ารวจตรีบรุภชั  บรีุภกัดี
53170 ดช. อิทธกิร สุขสาย 3 4 20 นายอาภากร  สุขสาย นางศศิพร  สุขสาย นายอาภากร  สุขสาย
53171 ดช. ศุภกิตต์ิ รัตโน 3 4 21 นายศุภโชค  รัตโน นางล าเนา  รัตโน นายศุภโชค  รัตโน
53172 นาย ธนิก ชินาภาษ 3 4 22 นายศราวธุ  ชินาภาษ นางซุ้มผกา  ชินาภาษ นายศราวธุ  ชินาภาษ
53173 ดญ. กชมน คุณมี 3 4 23 นายทองพลู  คุณมี นางอ านวยพร  คุณมี นายทองพลู  คุณมี
53174 ดญ. กนกนันท์ ศิรินทร์วงศ์ 3 4 24 นายนิติธรรม  ทองดี นางวริิยา  ศิรินทร์วงศ์ นางวริิยา  ศิรินทร์วงศ์
53175 ดญ. กันตกมล พลสวสัด์ิ 3 4 25 นายธนพจน์  พลสวสัด์ิ นางขวญัใจ  พลสวสัด์ิ นายธนพจน์  พลสวสัด์ิ
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53176 ดญ. คณิตา เนาวโรจน์ 3 4 26 นายเดชมณี  เนาวโรจน์ นางโสภา  เนาวโรจน์ นายเดชมณี  เนาวโรจน์
53177 ดญ. ณัฏฐี เจริญศรีสันต์ 3 4 27 นายอรุณ  พมิพโ์นนทอง นางสาวกุสุมา  เจริญศรีสันต์ นางสาวกุสุมา  เจริญศรีสันต์
53178 ดญ. ณัฐนันท์ บญุชิต 3 4 28 นายสมพร  บญุชิต นางหนูเพชร  บญุชิต นายสมพร  บญุชิต
53179 ดญ. ณิชกมล พนัธโ์ชติ 3 4 29 นายสมบติั  พนัธโ์ชติ นางล าใย  พนัธโ์ชติ นายสมบติั  พนัธโ์ชติ
53180 ดญ. นงพร สวสัด์ิตระกูล 3 4 30 นายศราวฒิุ  สวสัด์ิตระกูล นางชฎาธาร  ทรงอ านาจเจริญ นายศราวฒิุ  สวสัด์ิตระกูล
53181 ดญ. ปญัจรัชน์ ธนะวทิวลิาศ 3 4 31 นายณัฐจักร  ธนะวทิวลิาศ นางหนึ่งฤทยั  ธนะวทิวลิาศ นายณัฐจักร  ธนะวทิวลิาศ
53182 ดญ. ปยิาพชัร แก้วสังข์ 3 4 32 นายประจันทร์  แก้วสังข์ นางปฏญิญา  แสนอ้วน นายประจันทร์  แก้วสังข์
53183 ดญ. พชรมัย แสงงาม 3 4 33 นายสมศักด์ิ  แสงงาม นางสาววลัยลักษณ์  สุนะพฒัน์ นางสาววลัยลักษณ์  สุนะพฒัน์
53184 ดญ. พรรณนิภา บญุจูง 3 4 34 นายพงศ์ศักด์ิ  บญุจูง นางสาวเพญ็ศิลป ์ ประสานวรรณ นายพงศ์ศักด์ิ  บญุจูง
53185 นส. พรรษมน วรบตุร 3 4 35 นายยงยุทธ  แมคครีนส์ นางสาวนิธติานันท ์ ชาติกุลพพิฒัน์ นางสาวนิธติานันท ์ ชาติกุลพพิฒัน์
53186 ดญ. พริมา เฉียวฉกรรจ์ 3 4 36 นายณรินทร  เฉียวฉกรรจ์ นางพนิตา  เฉียวฉกรรจ์ นายณรินทร  เฉียวฉกรรจ์
53187 ดญ. พนัธว์ริา ทมุมา 3 4 37 นายจันทา  ทมุมา นางสุวนิตย์  ทมุมา นายจันทา  ทมุมา
53188 ดญ. พชิญา เกษาพนัธ์ 3 4 38 ร้อยต ารวจโทสง่า  เกษาพนัธ์ นางสุภาภรณ์  เกษาพนัธ์ ร้อยต ารวจโทสง่า  เกษาพนัธ์
53189 ดญ. พมิพกานต์ ประกอบธรรม 3 4 39 นายทศพร ประกอบธรรม นางสาววภิาภรณ์ ตู้พมิาย นางสาววภิาภรณ์ ตู้พมิาย
53190 ดญ. พรีดา เรืองสวสัด์ิ 3 4 40 นายผาสุข เรืองสวสัด์ิ นางอัจฉราณี เรืองสวสัด์ิ อัจฉราณี    เรืองสวสัด์ิ
53191 ดญ. เพญ็พสุิทธิ์ สุพล 3 4 41 นายศักด์ิศรี สุพล นางวลิาวรรณ ลอยลม วลิาวรรณ  ลอยลม
53192 ดญ. ภทรชนก ค าแก้ว 3 4 42 นายคมกฤตย์  ค าแก้ว นางทพิย์สุดา   ค าแก้ว คมกฤตย์  ค าแก้ว
53193 ดญ. ภทัราภรณ์ วงคูณ 3 4 43 นายชอบ วงคูณ นางวไิลวรรณ วงคูณ นางวไิลวรรณ วงคูณ
53194 ดญ. ภสิูริณญา สีสังข์ 3 4 44 นายสกธรณ์ สีสังข์ นางปรวรรณ สีสังข์ ปรวรรณ   สีสังข์
53195 ดญ. สิริวมิล ทวิากรศศิธร 3 4 45 นายสมชาย ทวิากรศศิธร นางสุนิพร ทวิากรศศิธร สุนิพร  ทวิากรศศิธร
53196 ดญ. สุทธสิา เรืองภาสกร 3 4 46 นายธชัพล  เรืองภาสกร นางพชัมณ   เรืองภาสกร ธชัพล  เรืองภาสกร
53197 ดญ. สุพชิญา หาระชัย 3 4 47 นายสุมิตร หาระชัย นางมนัญชยา หาระชัย มนัญชยา  หาระชัย
53198 ดญ. หวนัยิหวา วนัดี 3 4 48 นายวราวธุ วนัดี นางสุมาลย์ วนัดี วราวธุ   วนัดี
53199 ดญ. อริสรา ธรรมวงษา 3 4 49 นายฤทธชิัย ธรรมวงษา นางโสภา ธรรมวงษา โสภา   ธรรมวงษา
53782 ดญ. อนัญญา ณ อุบล 3 4 50 ร้อยต ารวจตรีเกียรติศักด์ิ ณ อุบล นางอัจฉรา ณ อุบล ร้อยต ารวจตรีเกียรติศักด์ิ ณ อุบล
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53200 ดช. กฤติธี ประดับศรี 3 5 1 นายจักรกฤษณ์ ประดับศรี นางสลักจิตร ประดับศรี นายจักรกฤษณ์ ประดับศรี
53201 นาย กิตติคุณ บญุจริง 3 5 2 นายพศิาลศักด์ิ บญุจริง นางสาวปภาดา บ ารุงกิจ นางสาวปภาดา บ ารุงกิจ
53202 ดช. กีรติ จ าปาศรี 3 5 3 นายปราโมทย์ จ าปาศรี นางดาวผ่องเพญ็ จ าปาศรี นางดาวผ่องเพญ็ จ าปาศรี
53203 ดช. เจตภาณุ โคตรภทัร์ 3 5 4 นายเพิ่มศักด์ิ โคตรภทัร์ นางแสงเพชร โคตรภทัร์ นางแสงเพชร โคตรภทัร์
53204 ดช. เจษฎากร ทพิย์วารีเลิศ 3 5 5 นายไพฑูรย์ ทพิย์วารีเลิศ นางสุวรรณี ทพิย์วารีเลิศ นางสุวรรณี ทพิย์วารีเลิศ
53205 ดช. ชนะศักด์ิ พรหมจันทร์ 3 5 6 นายสมศักด์ิ พรหมจันทร์ นางจิราวรรณ พรหมจันทร์ นางจิราวรรณ พรหมจันทร์
53206 ดช. ชาติศิริ บญุทา 3 5 7 นายมนตรา บญุทา นางสาวอัญชลี ศิลารัตน์ นางสาวอัญชลี ศิลารัตน์
53207 ดช. ธรีเชษฐ์ ศรีบญุสถิตพงษ์ 3 5 8 นายชลอ กฐินสมิตร นางสาวธญัญพทัธ ์ศรีบญุสถิตพงษ์ นางสาวธญัญพทัธ ์ศรีบญุสถิตพงษ์
53208 ดช. ธร์ีธวชั ภกัดีนันท์ 3 5 9 นายชัยวฒัน์ ภกัดีนันท์ นางนงนุช ภกัดีนันท์ นางนงนุช ภกัดีนันท์
53209 ดช. นนทพทัธ์ ทองจ ารัส 3 5 10 นายสุวทิย์ ทองจ ารัส นางนัฏฐินันท ์ทองจ ารัส นายสุวทิย์ ทองจ ารัส
53210 ดช. นิธศิ ปยิภญิโญภาพ 3 5 11 นายธรรมนูญ ปยิภญิโญภาพ นางสาวนาตยา เล็กตระกูล นางสาวนาตยา เล็กตระกูล
53211 ดช. ปญัญ์ วสิิฎฐ์พรอักษร 3 5 12 นายวรีะพนัธ ์วสิิฏฐ์พรอักษร นางกาญจนา วสิิฏฐ์พรอักษร นางกาญจนา วสิิฏฐ์พรอักษร
53212 ดช. พงศกร พุ่มแก้ว 3 5 13 ร้อยต ารวจโททศพล พุ่มแก้ว นางพชัรินทร์ พุ่มแก้ว ร้อยต ารวจโททศพล พุ่มแก้ว
53213 ดช. พรเทพ อุดมธนะธรีะ 3 5 14 นายอาคม อุดมธนะธรีะ นางจิราภรณ์ อุดมธนะธรีะ นางจิราภรณ์ อุดมธนะธรีะ
53214 ดช. พสธร กีฬา 3 5 15 นายนพรัตน์ กีฬา นางพศิมัย กีฬา นายนพรัตน์ กีฬา
53215 ดช. ธนัญกรณ์ คฤหาญ 3 5 16 นายธนธรณ์ คฤหาญ นางสาวปภาณัท ทองประสม นางสาวปภาณัท ทองประสม
53216 ดช. สิรภพ พรมดอน 3 5 17 นายสรรพสิทธิ ์พรมดอน นางกัญญาพร พรมดอน นายสรรพสิทธิ ์พรมดอน
53217 ดช. เสฎฐวฒิุ นิซัน 3 5 18 นายณัฐวตัร นิซัน นางสาวอุมาพร พทิกัษพ์รพลัลภ นางสาวอุมาพร พทิกัษพ์รพลัลภ
53218 ดช. อมรเทพ ศุภโกศล 3 5 19 นายพทิกัษ ์ศุภโกศล นางกาญจนา ศุภโกศล นางกาญจนา ศุภโกศล
53219 ดช. อิทธพิล เมโฆ 3 5 20 นายจตุรงค์ เมโฆ นางสาวสุนิสา มงคลศิลป์ นายจตุรงค์ เมโฆ
53220 ดช. พงศธร เหลืองรุ่งโรจน์ 3 5 21 นายวษิณุ เหลืองรุ่งโรจน์ นางพชัราภรณ์ เหลืองรุ่งโรจน์ นางพชัราภรณ์ เหลืองรุ่งโรจน์
54511 ดช. ยศนนท์ พมิแพนไชย 3 5 22 นายจุลานนท ์ พมิแพนไชย นางอรปรียา  วงศ์ศศิธร นางอรปรียา  วงศ์ศศิธร
53221 ดญ. กนกอร อรุณพงษ์ 3 5 23 นายเทอดศักด์ิ อรุณพงษ์ นางธนกมัย อรุณพงษ์ นายเทอดศักด์ิ อรุณพงษ์
53222 ดญ. กมลพรรณ ศรไชย 3 5 24 นายธนายุทธ ศรไชย นางเพญ็พชิชา ศรไชย นางเพญ็พชิชา ศรไชย
53223 ดญ. กัลยกร คันธจันทร์ 3 5 25 นายบดินธร คันธจันทร์ นางสุวษิา คันธจันทร์ นางสุวษิา คันธจันทร์
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53224 นส. คณิตตา ดวงดี 3 5 26 นายเต็ม ดวงดี นางสายรุ้ง ดวงดี นางสายรุ้ง ดวงดี
53225 ดญ. จันทมิา สารการ 3 5 27 นายพษิณุ สารการ นางนวพรรษ สารการ นางนวพรรษ สารการ
53226 ดญ. จิรัชยาภรณ์ พลโสภา 3 5 28 นายวรีะชัย พลโสภา นางบษุบา พลโสภา นายวรีะชัย พลโสภา
53227 ดญ. ชวนัภรณ์ บญุเชิญ 3 5 29 นายวารินทร์ บญุเชิญ นางวชิราภรณ์ บญุเชิญ นางวชิราภรณ์ บญุเชิญ
53228 ดญ. ชัชชญา จ าปาศรี 3 5 30 นายปรัชญา จ าปาศรี นางสุภาพร จ าปาศรี นายปรัชญา จ าปาศรี
53229 ดญ. ฐิติยาพร อ่ าเกตุ 3 5 31 ร้อยต ารวจโทวนัชัย อ่ าเกตุ นางรุจิรัตน์ อ่ าเกตุ ร้อยต ารวจโทวนัชัย อ่ าเกตุ
53230 ดญ. ณัชชา กกกลาง 3 5 32 นายผดุงศักด์ิ กกกลาง นางสาวนิรมล เหล่าเลิศ นางสาวนิรมล เหล่าเลิศ
53232 ดญ. ธญัพฒัน ไชยษา 3 5 33 นายบวร ไชยษา นางวรรณา ไชยษา นายบวร ไชยษา
53233 ดญ. ธญัพชิชา ด่านจอมฟอน 3 5 34 นายอนุชิต ด่านจอมฟอน นางสุขอรุณ ด่านจอมฟอน นางสุขอรุณ ด่านจอมฟอน
53234 ดญ. นิศารัตน์ พานะรมย์ 3 5 35 นายสุธ ีพานะรมย์ นางวฒันาภรณ์ พานะรมย์ นายสุธ ีพานะรมย์
53235 นส. ปฐมาพรรณ ทองโพธิศ์รี 3 5 36 นายพลูประเสริฐ ทองโพธิศ์รี นางรัชนีย์ ทองโพธิศ์รี นางรัชนีย์ ทองโพธิศ์รี
53236 ดญ. ปณิดา แซ่จึง 3 5 37 นายโชคชัย แซ่จึง นางวชิราพรรณ แซ่จึง นายโชคชัย แซ่จึง
53237 ดญ. ประภาศิริ ดอกแก้ว 3 5 38 นายภาคิน ดอกแก้ว นางสาวธนิษฐา เจนใจ นางสาวธนิษฐา เจนใจ
53238 ดญ. พรธดิา บญุวทิย์ชัยกุล 3 5 39 นายสุวรรณชัย บญุวทิย์ชัยกุล นางสาวดวงกมล วงัศรีแก้ว นางสาวดวงกมล วงัศรีแก้ว
53239 ดญ. ภาวนา ไผ่แก้ว 3 5 40 นายสุมานิตย์ ไผ่แก้ว นางชนม์นิภา ไผ่แก้ว นางชนม์นิภา ไผ่แก้ว
53240 ดญ. รัตนภทัร พรมประสิทธิ์ 3 5 41 นายระนาด พรมประสิทธิ์ นางพสิมัย พรมประสิทธิ์ นายระนาด พรมประสิทธิ์
53241 ดญ. วชิรญาณ์ ยุระชัย 3 5 42 นายสุพจน์ ยุระชัย นางจารุรัตน์ ยุระชัย นางจารุรัตน์ ยุระชัย
53242 ดญ. วชิญาพร ตุ้มอ่อน 3 5 43 นายเสรี ตุ้มอ่อน นางรัตติยา ตุ้มอ่อน นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
53243 ดญ. ศศิวมิล เดชะบญุ 3 5 44 นายวชิิต เดชะบญุ นางจีรวฒัน์ เดชะบญุ นายวชิิต เดชะบญุ
53244 ดญ. ณัฐพร ศรีสมบรูณ์ 3 5 45 พนัจ่าเอกสุรชัย ศรีสมบรูณ์ นางจิรนันท ์ศรีสมบรูณ์ พนัจ่าเอกสุรชัย ศรีสมบรูณ์
53245 ดญ. สินีนาท ต้ังเสง่ียมวสัิย 3 5 46 นายสีหนาท ไกรคุปต์ นางสาวสรินยา ต้ังเสง่ียมวสัิย นางสาวสรินยา ต้ังเสง่ียมวสัิย
53246 ดญ. สุชาดา จันทร์ส่อง 3 5 47 นายสิทธโิชค จันทร์ส่อง นางนาตยา จันทร์ส่อง นางนาตยา จันทร์ส่อง
53247 ดญ. สุภาภร แก้วคุ้ม 3 5 48 นายสมภกัด์ิ แก้วคุ้ม นางยุพนิ บญุแท้ นายสมภกัด์ิ แก้วคุ้ม
53248 ดญ. หทยัรัตน์ บญุจุล 3 5 49 นายสุริยันต์ บญุจุล นางสาวดรุณี พลทอง นางสาวดรุณี พลทอง
53249 ดญ. อุดมพร สมบติัหอม 3 5 50 นายไพฑูรย์ สมบติัหอม นางเพญ็นภา สมบติัหอม นางเพญ็นภา สมบติัหอม
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53250 ดช. กฤตเมธ สุภาจันทร์ 3 6 1 นายสุเมธ สุภาจันทร์ นางนลฤดี สุภาจันทร์ นายสุเมธ  สุภาจันทร์
53251 ดช. ชิตพล นาคแนวดี 3 6 2 นายนพดล นาคแนวดี นางสุพรรณี นาคแนวดี นายนพดล  นาคแนวดี
53252 ดช. ฐณพฒัน์ มั่นปาน 3 6 3 นายสมพร มั่นปาน นางมาลัยพร มั่นปาน นายสมพร  มั่นปาน
53253 นาย ณวพน ดวงดี 3 6 4 นายชยพล ดวงดี นางนันทน์ภสั ดวงดี นายชยพล  ดวงดี
53254 ดช. ณัฏฐกิตต์ิ ไชยวฒัน์ 3 6 5 นายประเสริฐ ไชยวฒัน์ นางบรรจง ไชยวฒัน์ นายประเสริฐ  ไชยวฒัน์
53255 ดช. ณัฐชยปกรณ์ ค าภา 3 6 6 นายวโรดม ค าภา นางพทัรินยา ค าภา นายวโรดม  ค าภา
53256 ดช. ณัฐนนท์ พลเชียงขวาง 3 6 7 นายปราโมทย์ พลเชียงขวาง นางปารมี พลเชียงขวาง นายปราโมทย์  พลเชียงขวาง
53257 นาย ณัฐภทัร วงศ์วตัถาภรณ์ 3 6 8 นายสมศักด์ิ วงศ์วตัถาภรณ์ นางกรองกาญจน์ จันทวี นายสมศักด์ิ  วงศ์วตัถาภรณ์
53258 ดช. ธนธร ถุงจันทร์ 3 6 9 นายสมรักษ ์ถุงจันทร์ นางธลิตา ถุงจันทร์ นายสมรักษ ์ ถุงจันทร์
53259 ดช. ธชัทฤต ผ่านเมือง 3 6 10 นายสมเกียรติ ผ่านเมือง นางมะลิวลัย์ ผ่านเมือง นายสมเกียรติ  ผ่านเมือง
53260 ดช. ธรีเมท โหราย์ 3 6 11 นายอลงกรณ์ โหราย์ นางจิราพนัธ ์โหราย์ นางจิราพนัธ ์ โหราย์
53261 ดช. ปฏภิาน ฝูงดี 3 6 12 นายสมศักด์ิ ฝูงดี นางวาสนา เกษมสุข นายสมศักด์ิ  ฝูงดี
53262 ดช. พงศภคั ดวงศรี 3 6 13 นายปริญญา ดวงศรี นางภาวณีิ ดวงศรี นายปริญญา  ดวงศรี
53263 ดช. พรพพิฒัน์ พชัรธรรมพนัธุ์ 3 6 14 นายวเิชียร พชัรธรรมพนัธุ์ นางอุทยัวรรณ พชัรธรรมพนัธุ์ นายวเิชียร  พชัรธรรมพนัธุ์
53264 ดช. พชิญ์ เถาถวลิ 3 6 15 นายพฤกษ ์เถาถวลิ นางเนตรดาว เถาถวลิ นายพฤกษ ์ เถาถวลิ
53265 ดช. ยศภคั กัญญะลา 3 6 16 พนัต ารวจโทคงวธุ กัญญะลา นางปรมาภรณ์ กัญญะลา พนัต ารวจโทคงวธุ  กัญญะลา
53266 ดช. วรภพ หญิชีระนันทน์ 3 6 17 นายกฤษณ์ หญิชีระนันทน์ นางสาวพนิดา พาราศรี นางสาวพนิดา  พาราศรี
53267 ดช. ศรัณภทัร จึงจิตรักษ์ 3 6 18 นายชาติชาย จึงจิตรักษ์ นางสาวอรทยั อารมย์ นางสาวอรทยั  อารมย์
53268 ดช. ศุภวชิญ์ พบิลูมณฑา 3 6 19 นายธาตรี พบิลูมณฑา นางธญัภา พบิลูมณฑา นายธาตรี  พบิลูมณฑา
53269 ดช. อติราช อินทรีย์ 3 6 20 นายสมบติั อินทรีย์ นางรัชนี อินทรีย์ นางรัชนี  อินทรีย์
53270 ดช. อนพทัย์ หวานสนิท 3 6 21 นายอานุภาพ หวานสนิท นางสาวจันทพิา เมืองนิยม นายอานุภาพ  หวานสนิท
53271 ดช. สิรวชิญ์ ทนิกรวงศ์ 3 6 22 นายแก่นเพชร ทนิกรวงศ์ นางสุนทรี ทนิกรวงศ์ นางสุนทรี  ทนิกรวงศ์
55233 ดช. รุ่งพพิฒัน์ ผุเพช็ร์ 3 6 23 นายชวภณ  ผุเพช็ร์ นางแรมใจ  ผุเพช็ร์ นางแรมใจ  ผุเพช็ร์
53272 ดญ. กนกพร กวนิวงศ์ 3 6 24 นายนิพนธ ์กวนิวงศ์ นางสาวกุสุมา ประทมุพนัธ์ นายนิพนธ ์ กวนิวงศ์
53273 ดญ. กฤษฎาธาร ศรีดาคุณ 3 6 25 นายสุวทิย์ ศรีดาคุณ นางอุมาภรณ์ ศรีดาคุณ นายสุวทิย์  ศรีดาคุณ



12/27

ทะเบยีนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ปกีารศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
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53274 ดญ. กิติยาภรณ์ สุขเกษม 3 6 26 นายปราโมทย์ สุขเกษม นางกัลยา ศรีส่องฟา้ นางกัลยา  ศรีส่องฟา้
53275 นส. จารุพรรณ ธรรมสาร 3 6 27 จ่าสิบเอกจารึก ธรรมสาร ดาบต ารวจหญิงสมร ธรรมสาร จ่าสิบเอกจารึก  ธรรมสาร
53276 ดญ. ฉัตรชนก แก้วกนก 3 6 28 นายเฉลิมพล แก้วกนก นางพรหม แก้วกนก นายเฉลิมพล  แก้วกนก
53277 ดญ. ชลธชิา ชัยสัตรา 3 6 29 นายศตวรรษ ชัยสัตรา นางบงัอร ชัยสัตรา นายศตวรรษ  ชัยสัตรา
53278 ดญ. ชวลันุช ไชยศรี 3 6 30 นายชัยชิต ไชยศรี นางเรืองรอง ไชยศรี นางเรืองรอง  ไชยศรี
53279 ดญ. ญาตาวี ฝอยทอง 3 6 31 ดาบต ารวจปญัญา ฝอยทอง นางศิริวรรณ ฝอยทอง ดาบต ารวจปญัญา  ฝอยทอง
53280 ดญ. ณัฐณิชา จันทร์หอม 3 6 32 นายประจักษ ์จันทร์หอม นางสาวสุนันทา ลุนสิน นางสาวสุนันทา  ลุนสิน
53281 ดญ. ณัฐณิชา ศรีใส 3 6 33 นายจตุวทิย์ ศรีใส นางอัญชลี ศรีใส นางอัญชลี  ศรีใส
53282 ดญ. ณิชมน วงศ์พรหม 3 6 34 นายเทวฤทธิ ์วงศ์พรหม นางเทยีมใจ วงศ์พรหม นางเทยีมใจ  วงศ์พรหม
53283 ดญ. ศศิธร พฒันพนัธ์ 3 6 35 นายจิรพงษ ์พฒันพนัธ์ นางจีระนัน พฒันพนัธ์ นางจีระนัน  พฒันพนัธ์
53284 ดญ. นฐมณ พมิพม์ีลาย 3 6 36 นายศิริลักษณ์ พมิพม์ีลาย นางศนิยา พมิพม์ีลาย นายศิริลักษณ์  พมิพม์ีลาย
53285 ดญ. นริสรา บตุนิตย์ 3 6 37 นายกฤษฏ ์บตุนิตย์ นางนวพร บตุนิตย์ นางนวพร  บตุนิตย์
53286 ดญ. นิติรัตน์ แผงงาม 3 6 38 นายปรีชา แผงงาม นางสุภาพร แผงงาม นายปรีชา  แผงงาม
53288 ดญ. ปภาวรินทร์ คุณธรรม 3 6 39 นายอนันต์ คุณธรรม นางบศุรา คุณธรรม นายอนันต์  คุณธรรม
53289 ดญ. ปยิาดา ปองไว้ 3 6 40 นายสมพร ปองไว้ นางปาริตา ปองไว้ นายสมพร  ปองไว้
53290 ดญ. ธนปรรณ ภาระคุณ 3 6 41 นายศิริพงศ์ ภาระคุณ นางศศิรัศมิ์ บญุค า นางศศิรัศมิ์  บญุค า
53291 ดญ. เพญ็พสุิทธิ์ ธรีลีกุล 3 6 42 นายวรียุทธ ธรีลีกุล นางสาวอภณัตรี บวัขาว นายวรียุทธ  ธรีลีกุล
53292 ดญ. เมธาวดี วฒันวงษสิ์งห์ 3 6 43 นายต่อพงศ์ วฒันวงษสิ์งห์ นางผกาพรรณ เพชราภรัิชต์ นายต่อพงศ์  วฒันวงษสิ์งห์
53293 นส. รัตนาวลี ค าสินธ์ 3 6 44 นายอุบล ค าสินธ์ นางวาสนา ค าสินธ์ นายอุบล  ค าสินธ์
53294 ดญ. วณิชยา งามมีแสง 3 6 45 นายภาณุพงศ์ งามมีแสง นางมุกดา งามมีแสง นางมุกดา  งามมีแสง
53295 ดญ. วริศรา สุขเลิศ 3 6 46 นายอภสิิทธิ ์สุขเลิศ นางธดิารัตน์ บริสุทธิ์ นายอภสิิทธิ ์ สุขเลิศ
53296 ดญ. ศรุตา ใจเที่ยง 3 6 47 พนัต ารวจโทเสน่ห ์ใจเที่ยง นางสุดประสงค์ ใจเที่ยง พนัต ารวจโทเสน่ห ์ ใจเที่ยง
53297 ดญ. ศุภทัรา โพรัง 3 6 48 ร้อยต ารวจตรีวทิยา โพรัง สิบเอกหญิงญานิศา โพรัง จ่าสิบต ารวจวทิยา  โพรัง
53298 ดญ. สุชัญญา เกียรติกวนิพงศ์ 3 6 49 นายภทัรพล เกียรติกวนิพงศ์ นางรจนา สาเหลา นายภทัรพล  เกียรติกวนิพงศ์
53299 ดญ. อรวรรณ ส่งสุข 3 6 50 ดาบต ารวจศักรินทร์  ส่งสุข นางสุกัญญา  ส่งสุข นางสุกัญญา  ส่งสุข
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รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
53300 ดช. กฤษณะพงศ์ พรพนัธุ์ 3 7 1 นายรัชภฏั พรพนัธุ์ นางสาวภาวนิี ศรีสันต์ ภาวนิี  ศรีสันต์
53301 ดช. กิตติภพ วงศ์เสนา 3 7 2 นายธชัชัย วงศ์เสนา นางปาณิสรา วงศ์เสนา ธชัชัย  วงศ์เสนา
53302 ดช. ภครดณ เชื้อประทมุ 3 7 3 นายนนท ์หวงัผล นางกาญจนา หวงัผล กาญจนา   หวงัผล
53303 ดช. ทยากร พนัธการ 3 7 4 นายเทอดคุณ พนัธการ นางจตุพร พนัธการ จตุพร  พนัธการ
53304 ดช. เทพทตั บญุสูง 3 7 5 นายพยงค์ บญุสูง นางสุภาภรณ์ บญุสูง สุภาภรณ์   บญุสูง
53305 ดช. ธนบดี  แต้สงเคาระห์ 3 7 6 นายสีหว์สั แต้สงเคาระห์ นางอิสรีย์ แต้สงเคาระห์ อิสรีย์  แต้สงเคาระห์
53306 ดช. นรินทร์โชติ นนทธ์รีะจรูญ 3 7 7 พนัโทพชัรวฒัน์  นนทธ์รีะจรูญ นางอิสรีย์  นนทธ์รีะจรูญ พนัโทพชัรวฒัน์  นนทธ์รีะจรูญ
53307 ดช. ประกาศิต เบื้องบน 3 7 8 นายประสาท เบื้องบน นางสาวอรอุมา ทรัพย์สิน ออนอุมา  ทรัพย์สิน
53308 ดช. ปารมี ไชยมาศ 3 7 9 นายศยาม ไชยมาศ นางระววีฒัน์ ไชยมาศ ระววีฒัน์   ไชยมาศ
53309 ดช. พชร แวน่ทอง 3 7 10 นายชูชีพ แวน่ทอง นางเบญจวรรณ แวน่ทอง เบญจวรรณ   แวน่ทอง
53310 ดช. โพธพิงษ์ นิติศักด์ิ 3 7 11 นายพชิิตชัย นิติศักด์ิ นางสาวพศิมัย บญุสุข พศิมัย  บญุสุข
53311 ดช. ภษูณ วงค์แก้ว 3 7 12 นายกรกฤช วงค์แก้ว นางสาวปาริชาต รัตนชาติ ปาริชาติ  รัตนราช
53312 ดช. รณกฤต ชินโคตร 3 7 13 นายวจิิตร ชินโคตร นางรัชนี ชินโคตร รัชนี  ชินโคตร
53313 ดช. เวทสั วฒันะไพบลูย์กุล 3 7 14 นายพรีะ วฒันะไพบลูย์กุล นางสมศรี วฒันะไพบลูย์กุล สมศรี  วฒันะไพบลูย์กุล
53314 ดช. ศักย์ศรณ์ บญุทา 3 7 15 นายพรีพล บญุทา นางสุดาพร บญุทา สุดาพร  บญุทา
53315 ดช. ศุภวชิญ์ จ ารัส 3 7 16 นายกิตติศักด์ิ จ ารัส นางสิริรัตน์ จ ารัส กิตติศักด์ิ  จ ารัส
53316 ดช. สกภมูิ สาลิตุล 3 7 17 นายปณัสุข สาลิตุล นางสิริน สาลิตุล สิริน  สาลิตุล
53317 ดช. กรชวลั ภาติยะศิขัณฑ์ 3 7 18 นายกิตติ  ภาติยะศิขัณฑ์ นางทศนีย์  ภาติยะศิขัณฑ์ กิตติ  ภาติยะศิขัณฑ์
53318 ดช. สิรวชิญ์ สุวรรณโชติ 3 7 19 นายประสงค์ สุวรรณโชติ นางพรวไิล สุวรรณโชติ ประสงค์  สุวรรณโชติ
53319 ดช. เสนีย์ สาธรพนัธ์ 3 7 20 นายสาคร สาธรพนัธ์ นางนงคราญ สาธรพนัธ์ สาคร  สาธรพนัธ์
53320 ดช. อิสรพงษ์ บตุรศิลาฤทธิ์ 3 7 21 นายชาญชัย บตุรศิลาฤทธิ์ นางณัฐธดิา บตุรศิลาฤทธิ์ ชาญชัย   บตุรศลิฤทธิ์
53321 ดช. สรัล นิติอมรบดี 3 7 22 นายทศพล นิติอมรบดี นางร าไพพตัร์ นิติอมรบดี ทศพล  นิติอมรบดี
53322 ดช. คมเดช พมิพจ์ันทร์ 3 7 23 นายคมสันต์ พมิจันทร์ นางสาวสุภชิชญาณ์ ภทัรภชักรไชย์ สุภชิชญาณ์  ภทัรภชักรไชย์
53323 ดช. ฉัตรชัย ศรมณี 3 7 24 นายประสงค์ ศรมณี นางวาสนา ศรมณี วาสนา  ศรมณี
53324 ดช. ณฐรัช สุคนนท์ 3 7 25 นายผสม สุคนนท์ นางณฐมน สุคนนท์ ณฐมน  สุคนนท์



14/27

ทะเบยีนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ปกีารศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
53325 ดญ. กมลชนก บญุช่วย 3 7 26 นายวลัลภ บญุช่วย นางหฤทยั บญุช่วย วลัลภ   บญุช่าวย
53326 ดญ. กวณิธดิา โชคชัย 3 7 27 นายจเรวฒัน์  โชคชัย นางฉววีรรณ  โชคชัย จเรวฒัน์  โชคชัย
53327 ดญ. กุลธดิา โกศัลวติร 3 7 28 นายวรีะศักด์ิ โกศัลวติร นางอภศิชญา เจริญวงศ์ วรีะศักด์ิ  โกศัลวติร
53328 ดญ. จุฑารัตน์ ธนมาศนิธนิันท์ 3 7 29 นายธนันทช์ัย ธนมาศนิธนิันท์ นางมันรญา ธนมาศนิธนิันท์ ธนันทช์ัย   ธนมาศนิธนิันท์
53329 ดญ. ชญานิน ทวสีอน 3 7 30 นายประเทอืง ทวสีอน นางเพยีงธรรม ทวสีอน ประเทอืง  ทวสีอน
53330 ดญ. ชาริณี จันทะโสม 3 7 31 นายอรรณพ จันทะโสม นางศัจนันท ์จันทะโสม ศัจนันท ์ จันทะโสม
53331 ดญ. ญาณิศา สังข์นุ่ม 3 7 32 นายณรงค์ชัย สังข์นุ่ม นางจิราพร สังข์นุ่ม จิราพร  สังข์นุ่ม
53332 ดญ. ณฎาภรณ์ บญุหยาด 3 7 33 นายขุนทอง บญุหยาด นางสุกัญญา บญุหยาด นายขุนทอง  บญุหยาด
53333 ดญ. ปณัสิตา ชูรัตน์ 3 7 34 นายวบิลูย์ ชูรัตน์ นางเดือนฉาย ชูรัตน์ เดือนฉาย  ชูรัตน์
53334 ดญ. พอหทยั ศรีเมือง 3 7 35 นายปราโมทย์ ยศโชติ นางสาวศศิกานต์ ศรีเมือง ศศิกานต์  ศรีเมือง
53335 ดญ. พชิญา ธานุรัตน์ 3 7 36 นายพชิัย ธานุรัตน์ นางโสภติ เอียดทองใส พชิัย  ธานุรัตน์
53336 ดญ. พทุธดิา เผ่าผา 3 7 37 นายชัยยะ เผ่าผา นางดารณี เผ่าผา ชัยยะ  เผ่าผา
53337 นส. รดามณี วงศ์ตรี 3 7 38 นายกฤษณพงศ์ วงศ์ตรี นางสิรินดา วงศ์ตรี สิรินดา   วงศ์ตรี
53338 นส. รสธร พศิวงษ์ 3 7 39 นายพลกฤต พศิวงษ์ นางณภทัธริา พศิวงษ์ ณภทัธริา  พศิวงษ์
53339 ดญ. ลลิตา นันตา 3 7 40 นายธนาธปิ นันตา นางเพยีงปภสัส์ นันตา เพยีงปภสัส์  นันตา
53340 นส. ศศิกานต์ ครองยุติ 3 7 41 นายรัชพล ครองยุติ นางพมิพา ครองยุติ รัชพล   ครองยุติ
53341 ดญ. ศุภกานต์ สายธนู 3 7 42 นายบรรดิษฐ์ สายธนู นางกรวรรณ สายธนู กรวรรณ   สายธนู
53342 ดญ. ศุภามาส การนา 3 7 43 นายชิษณุพงศ์ การนา นางสุมลศินีย์ การนา สุมลศินีย์  การนา
53343 ดญ. สิริสุดา อุปชัฌาย์ 3 7 44 นายชะโลม อุปชัฌาย์ นางสาวอังคณา ภารการ อังคณา  ภารการ
53344 ดญ. อภชิญา ประเสริฐโสภา 3 7 45 นายสุรศักด์ิ ประเสริฐโสภา นางอัจฉรา ประเสริฐโสภา Y2560สุรศักด์ิ  ประเสริฐโสภา บดิา
53345 ดญ. อมิตา สุพชิญ์ 3 7 46 นายนิธทิศัน์ สุพชิญ์ นางอรอนงค์ ผ่องแผ้ว อรอนงค์  ผ่องแผ้ว
53346 ดญ. อรอุมา มงคล 3 7 47 นายชาญณรงค์ มงคล นางเพยีงพชิญ์ มงคล เพยีงพชิญ์   มงคล
53347 ดญ. อาภาภคั ประสารวรณ์ 3 7 48 นายทรงศักด์ิ ประสารวรณ์ นางกาญจน์ชนิตา ประสารวรณ์ กาญจน์ชนิตา  ประสารวรณ์
53348 ดญ. อารดา วกิรัยเจิดเจริญ 3 7 49 นายสมศักด์ิ วกิรัยเจิดเจริญ นางศุภลักษณ์ วกิรัยเจิดเจริญ ศุภลักษณ์  วกิรัยเจิดเจริญ
53349 ดญ. อุบลวรรณ เปน็มงคล 3 7 50 นายอิทธพิล เปน็มงคล นางนิภาพร เปน็มงคล อิทธพิล   เปน็มงคล
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53350 ดช. เกริกเกียรติ กัลยาพนัธ์ 3 8 1 นายทศพร กัลยาพนัธ์ นางสาวยุพาลักษณ์ กัลยาพนัธ์ นายทศพร กัลยาพนัธ์
53351 ดช. คชาพงศ์ เชาวพ์ลกรัง 3 8 2 ดาบต ารวจปยิศักด์ิ เชาวพ์ลกรัง นางฐิติพร เชาวพ์ลกรัง นางฐิติพร เชาวพ์ลกรัง
53352 นาย ชลชาติ พุ่มจันทร์ 3 8 3 ร้อยเอกปรีดา พุ่มจันทร์ นางรัชยา พุ่มจันทร์ ร.อ.ปรีดา พุ่มจันทร์
53353 ดช. ชิติพทัธ์ อึ้งอุดรภกัดี 3 8 4 นายชัชวาล อึ้งอุดรภกัดี นางเยาวเรศ สุวรรรณไพบลูย์ นายชัชวาล อึ้งอุดรภกัดี
53354 ดช. จีรวฒัน์ พรมโพธนิ 3 8 5 พลต ารวจจักรชัย พรมโพธนิ นางชื่นฤทยั พรมโพธนิ พลต ารวจจักรชัย พรมโพธนิ
53355 ดช. พงศพศั อุณาศรี 3 8 6 นายพงศ์ธร อุณาศรี นางสาวจารุวรรณ กาญจนรักษ์ นางพมิพพ์รรณ อุณาศรี
53356 นาย พงศภคั รุ่งพฒันาชัยกุล 3 8 7 นายภรัิกษ ์รุ่งพฒันาชัยกุล นางสุภาพรรณ รุ่งพฒันาชัยกุล นางเยาวนิตย์ ไตรศิริพานิช
53358 ดช. พนักร เพด็ขุนทด 3 8 8 นายพนมไพร เพด็ขุนทด นางสลิตา เพด็ขุนทด นางสาวไพวรรณ หนึ่งค ามี
53359 ดช. พฒิุพงศ์ อนุรักษร์าษฎร์ 3 8 9 นายไพวลัย์ อนุรักษร์าษฎร์ นางกาญจนามณฑ์ อนุรักษร์าษฎร์ นางกาญจนามณฑ์ อนุรักษร์าษฎร์
53360 นาย ภมูินทร์ โคตรวนัทา 3 8 10 นายสุทธพิงษ ์โคตรวนัทา นางอ าพร โคตรวนัทา นายสุทธพิงษ ์โคตรวนัทา
53361 ดช. ภมูิพฒัน์ สืบเชื้อ 3 8 11 นายปกรณ์ สืบเชื้อ นางเพญ็พศิ สืบเชื้อ นายปกรณ์ สืบเชื้อ
53362 ดช. รักตกันท์ มาดาสิทธิ์ 3 8 12 นายรักสุดทา้ย มาดาสิทธิ์ นางเกษยา มาดาสิทธิ์ นายรักลุดทา้ย มาดาสิทธิ์
53363 นาย ราชบตุร บตุราช 3 8 13 จ่าสิบต ารวจพรชัย บตุราช นางปทัมา บตุราช จ.ส.ต.พรชัย บตุราช
53364 ดช. วชิราวธุ โสดามาตย์ 3 8 14 นายเอกวฒัน์ เเซ่อื้อ นางสาวอรทยั โสดามาตย์ นายเอกวฒัน์ เเซ่อื้อ
53365 ดช. วชิญ์ศยุตภ์ คงทน 3 8 15 นายกรกต คงทน นางอรัญญา คงทน นายกรกต คงทน
53366 ดช. ศุภกิตต์ิ เมษาดี 3 8 16 สิบเอกประยูร เมษาดี นางสาววราถรณ์ คันธพฤกษ์ ส.อ.ประยูร เมษาดี
53367 ดช. สิรพชัร์ ขลุ่ยเงิน 3 8 17 นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน นางโชติกาญจน์ ขลุ่ยเงิน นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน
53368 ดช. สิริเชษฐ์ นนธจิันทร์ 3 8 18 นายสุพั่น นนธจิันทร์ นางจิรวรรณ นนธจิันทร์ นายสุพั่น นนธจิันทร์
53369 ดช. เสฏฐวฒิุ ต้ังสถิตย์ 3 8 19 นายสมชาย ต้ังสถิตย์ นางจิตตานันท ์ต้ังสถิตย์ นายสมชาย ต้ังสถิตย์
53370 ดช. สิรภพ หวงัชื่น 3 8 20 นายสงกรานต์ หวงัชื่น นางศิริวรรณ หวงัชื่น นายสงกรานต์  หวงัชื่น
53371 ดญ. กรัญญุตา ใบยา 3 8 21 นายนิพล ใบยา นางบงัอร ใบยา นายนิพล  ใบยา
53372 ดญ. กัญญาณัฐ กายกูล 3 8 22 นายไพฑูรย์ กายกูล นางกุสุมาวดี กายกูล นางกุสุมาวดี  กายกูล
53373 ดญ. กัญญานี จัยสิน 3 8 23 นายวสันต์ จัยสิน นางศรีประไพ จัยสิน นางศรีประไพ จัยสิน
53374 ดญ. กัลยกรฑ์ ไชยขาว 3 8 24 นายธรีะวทิย์  แสนโคตร นางชวนพศิ  แสนโคตร นางชวนพศิ  แสนโคตร
53375 ดญ. ครองขวญั ขันทอง 3 8 25 นายพงษส์านต์ ขันทอง นางนภาพร ขันทอง นายพงษส์านต์ ขันทอง
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รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
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53376 ดญ. จิณหน์ิภา ชาลี 3 8 26 นายอภสิิทธิ ์ชาลี นางสาวเพชรา ชาลี นางสาวเพชรา ชาลี
53377 ดญ. ชนชยา จารุแพทย์ 3 8 27 นายไชยา จารุแพทย์ นางศศิธร จารุแพทย์ นางศศิธร จารุแพทย์
53378 ดญ. ชนัญธดิา พทุธบญุ 3 8 28 ดาบต ารวจอนุรักษ ์พทุธบญุ นางจินตนาพร นวลบตัร นางจินตนาพร นวลบตัร
53379 ดญ. ชลธชิา อ าพนัธ์ 3 8 29 นายสมพงษ ์อ าพนัธ์ นางมะลิวรรณ อ าพนัธ์ นายสมพงษ ์อ าพนัธ์
53380 ดญ. ชลลดา แก้วมณี 3 8 30 นายช านาญ แก้วมณี นางสมถวลิ แก้วมณี นายช านาญ แก้วมณี
53381 ดญ. ฐิติพร หนูพนัธ์ 3 8 31 นายสมภพ หนูพนัธ์ นางมลิวรรณ หนูพนัธ์ นายสมภพ  หนูพนัธ์
53382 ดญ. ณิตชารีย์ จารุกขมูล 3 8 32 นายจรณินทร์ จารุกขมูล นางสาวเอี่ยมศิริ จ าปาโท นายจรณินทร์ จารุกขมูล
53383 ดญ. ณัฐภรณ์ บญุวทิย์ 3 8 33 นายณัฐพล บญุวทิย์ นางสาวสุดาภรณ์ ดีสี นางสาวสุดาภรณ์ ดีสี
53384 ดญ. ธนพร ไตรศิริพานิช 3 8 34 นายชาตรี ไตรศิริพานิช นางสาวเยาวนิตย์ จุฬาพลกุล นายชาตรี ไตรศิริพานิช
53385 ดญ. ธรรมวสิา มีบญุ 3 8 35 นายประเวศ มีบญุ นางแพงศรี มีบญุ นายประเวศ มีบญุ
53386 ดญ. ธญัจิรา วงศ์ก่อ 3 8 36 นายนาวนิ วงศ์ก่อ นางสาวนิชากร อรพนัธ์ นายนาวนิ วงศ์ก่อ
53387 ดญ. นันทน์ภสั เครือสีดา 3 8 37 นายนรพฒัน์ เครือสีดา นางจิดาภา  เครือสีดา นางจิดาภา  เครือสีดา
53388 ดญ. นันทนัช มีคุณ 3 8 38 พนัต ารวจโทเดชา มีคุณ นางบงกช มีคุณ พ.ต.ท.เดชา มีคุณ
53389 ดญ. นันทชิา กัญญพลิา 3 8 39 นายสุทธนิัน กัญญพลิา นางศกลวรรณ กัญญพลิา นางศกลวรรณ กัญญพลิา
53390 ดญ. พชิญาภคั สิงหท์องลา 3 8 40 นายพทิกัษ ์สิงหท์องลา นางนิภาพรรณ สิงหท์องลา นายพทิกัษ ์สิงหท์องลา
53391 นส. พริกานต์ ต่วนค่ า 3 8 41 นายสุริยัน ต่วนค่ า นางอนัญญา ต่วนค่ า นางอนัญญา ต่วนค่ า
53392 ดญ. ฟา้ใส ชนะชัย 3 8 42 นายวนัชัย ชนะชัย นางสาวเอื้องค า ชินวงศ์ นายวนัชัย ชนะชัย
53393 ดญ. ภคพร ภาติยะศิขัณฑ์ 3 8 43 นายวญิญู ภาติยะศิขันฑ์ นางศิริลักษณ์ ภาติยะศิขัณฑ์ นายวญิญู ภาติยะศิขันฑ์
53394 ดญ. ภทัรนันทน์ แสนทวสุีข 3 8 44 นายทวศัีกด์ิ แสนทวสุีช นางสมคิด โทจันทร์ นายทวศัีกด์ิ แสนทวสุีช
53395 ดญ. ศิริพรรณ บดุดารวม 3 8 45 นายแสนสุข พนัธุสุ์วรรณ นางวภิาภรณ์ บดุดารวม นางวภิาภรณ์ บดุดารวม
53396 ดญ. ศุจิภา เกรียงธรีศร 3 8 46 นายอรรถนิตย์ เกรียงธรีศร นางอัมภวลัย์ เกรียงธรีศร นายอรรถนิตย์ เกรียงธรีศร
53397 ดญ. ศุภกานต์ บญุล้อม 3 8 47 นายอนันต์ บญุล้อม นางศุลีพร บญุล้อม นางศุลีพร บญุล้อม
53398 ดญ. สันตกมล ไหลหล่ัง 3 8 48 นายนะลอน ไหลหล่ัง นางสาวสุภาพร บญุชิต นายนะลอน ไหลหล่ัง
53399 ดญ. อรณิชา ศรีจันทร์ 3 8 49 นายค าพนั ศรีจันทร์ นางวชัราภรณ์ ศรีจันทร์ นายค าพนั ศรีจันทร์
54512 ดญ. จตุรพร สถิตพทิยายุทธ์ 3 8 50 นายทรงกลด  สถิตพทิยายุทธ์ นางวชัราภรณ์  สถิตพทิยายุทธ์ นางวชัราภรณ์  สถิตพทิยายุทธ์
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53400 ดช. จิรานุทรรศนัย โสภาพนัธ์ 3 9 1 นายวรวทิย์ โสภาพนัธ์ นางกัณนิกา โสภาพนัธ์ นายวรวทิย์ โสภาพนัธ์
53402 ดช. ชลชาติ บวัสด 3 9 2 นายธานี บวัสด นางอารีรัตน์ บวัสด นายธานี บวัสด
53403 ดช. ณภทัร เรืองกิจวณิช 3 9 3 นายจักรพงษ ์เรืองกิจวณิช นางพจมาลย์ เรืองกิจวณิช นายจักรพงษ ์เรืองกิจวณิช
53404 ดช. ณภทัร สุภาพสุนทร 3 9 4 นายสุรชัย สุภาพสุนทร นางสุชาดา ขันอาสา นางสุชาดา ขันอาสา
53405 ดช. ถิรวฒิุ ฤทธทิศิ 3 9 5 นายเลิศธนวฒิุ ฤทธทิศิ นางณิชกมล ฤทธทิศิ นางณิชกมล ฤทธทิศิ
53406 ดช. ธนพฒัน์ นามวงศ์ 3 9 6 นายอาทติย์พงศ์ นามวงศ์ นางธนัยากร นามวงศ์ นางธนัยากร นามวงศ์
53407 ดช. ธรีะวฒัน์ เคลียพวงพทิย์ 3 9 7 นายบพติร เคลียพวงพทิย์ นางมยุรี เคลียพวงพทิย์ นางมยุรี เคลียพวงพทิย์
53408 ดช. นพวชิญ์ ยอดมาลี 3 9 8 ดาบต ารวจบญุเลิศ ยอดมาลี นางรุ่งตวรรณ ยอดมาลี ดาบต ารวจบญุเลิศ ยอดมาลี
53409 ดช. ปรุฬหว์ทิย์ สุขประวทิย์ 3 9 9 นายมนัส สุขประวทิย์ นางธนัยรมัยพร จูมพระบตุร นางธนัยรมัยพร จูมพระบตุร
53410 ดช. พงศพศั สิทธพินัธุ์ 3 9 10 นายมนต์ไชย สิทธพินัธุ์ นางจิตชนก สิทธพินัธุ์ นางจิตชนก สิทธพินัธุ์
53411 ดช. พรพสัวี สุวรรณพฒัน์ 3 9 11 นายธนกฤต สุวรรณพฒัน์ นางศศิธร สุวรรณพฒัน์ นางศศิธร สุวรรณพฒัน์
53412 ดช. พสักร ธบิรูณ์บญุ 3 9 12 นายช านาญ ธบิรูณ์บญุ นางรัชนีย์วรรณ ธบิรูณ์บญุ นางรัชนีย์วรรณ ธบิรูณ์บญุ
53413 ดช. ภตูะวนั กาญจน์วฒักุล 3 9 13 นายอาทติย์ ศรีจ าปา นางสาวนงค์ลักษณ์ กาญจน์วฒักุล นางสาวนงค์ลักษณ์ กาญจน์วฒักุล
53414 ดช. ภเูบศน์ จิงหะรานนท์ 3 9 14 นายบญุญศักด์ิ จิงหะรานนท์ นางสาวปวรวรรณ พึ่งสุ นายบญุญศักด์ิ จิงหะรานนท์
53415 ดช. ภริูช สุวรรณโท 3 9 15 นายวรีวฒัน์ สุวรรณโท นางวรรณภา สุวรรณโท นางวรรณภา สุวรรณโท
53416 ดช. รณสิทธิ์ ทวยทน 3 9 16 นายศักด์ิสิทธิ ์ทวยทน นางรติพร ทวยทน นางรติพร ทวยทน
53417 ดช. รัฐศาสตร์ ค าเคร่ือง 3 9 17 นายกิตติศักด์ิ ค าเคร่ือง นางนฤดี ค าเคร่ือง นายกิตติศักด์ิ ค าเคร่ือง
53418 ดช. ศุภวชิญ์ ทองเรือง 3 9 18 นายประสิทธิ ์ทองเรือง นางสวรรค์ ทองเรือง นางสวรรค์ ทองเรือง
53420 ดช. สุวมิุติ พลูดี 3 9 19 วา่ที่ร้อยโทมนตรี พลูดี นางวริิยา พลูดี นางวริิยา พลูดี
53421 ดญ. กัญญารัตน์ พนัธสาร 3 9 20 นายกิตติชัย พนัธสาร นางมณีภรณ์ พนัธสาร นางมณีภรณ์ พนัธสาร
53422 ดญ. เครือฟา้ บญุพา 3 9 21 นายมิตร บญุพา นางอุษณีย์ บญุพา นางอุษณีย์ บญุพา
53423 ดญ. จักรวาล โคบาลอีสาน 3 9 22 นายอาณาจักร โคบาลอีสาน นางทศันีย์ โคบาลอีสาน นางทศันีย์ โคบาลอีสาน
53424 ดญ. จิตภนิันท์ พรีะเศรษฐวฒิุ 3 9 23 นายธนิตศักด์ิ พรีะเศรษฐวฒิุ นางกานต์สินี พรีะเศรษฐวฒิุ นายธนิตศักด์ิ พรีะเศรษฐวฒิุ
53425 ดญ. จุฑาพชัร พฒันาสันติชัย 3 9 24 นายศรายุทธ พฒันาสันติชัย นางจุฑามณี พฒันาสันติชัย นางจุฑามณี พฒันาสันติชัย
53426 ดญ. ชนิดาภา อ่อนพนัธ์ 3 9 25 นายนิติพงษ ์อ่อนพนัธ์ นางปยิะพร อ่อนพนัธ์ นางปยิะพร อ่อนพนัธ์
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53427 ดญ. ณัฐกานต์ นิตย์สุภาพ 3 9 26 นายญาณสิทธ ินิตย์สุภาพ นางวภิารัตน์ นิตย์สุภาพ นางวภิารัตน์ นิตย์สุภาพ
53428 ดญ. ณัฐชา ผาสุข 3 9 27 นายจักรกฤษณ์ ผาสุข นางนิชาภา ผาสุข นายจักรกฤษณ์ ผาสุข
53429 ดญ. ทกัษยิา สุกุ 3 9 28 ดาบต ารวจพทิกัษ ์สุกุ นางเอื้อนทพิย์ สุกุ ดาบต ารวจพทิกัษ ์สุกุ
53430 ดญ. ทพิย์สุดา โชครวย 3 9 29 นายมนตรี โชครวย นางน้ าฝน ระร่ืนรมย์ นายมนตรี โชครวย
53431 ดญ. ธญัชนก เต็งศิริอรกุล 3 9 30 นายสุระจิต เต็งศิริอรกุล นางสุภมาส ชื่นไมตรี นางสุภมาส ชื่นไมตรี
53432 ดญ. ธญัชนก วราหรัตน์ 3 9 31 นายชัยพร ชัยมงคลยศ นางสาวสุวรรณี วราหรัตน์ นางสาวสุวรรณี วราหรัตน์
53433 ดญ. ธญัญพฒัน์ สุวรรณโรจน์ 3 9 32 นายกฤช สุวรรณโรจน์ นางสาวทติยาวรรณ แสงทอง นางสาวทติยาวรรณ แสงทอง
53434 นส. นพวรรณ ผาดไธสง 3 9 33 จ่าสิบเอกพนัธุเ์ลิศ ผาดไธสง นางบญุทว ีผาดไธสง นางบญุทว ีผาดไธสง
53435 ดญ. น้ าทพิย์ หมิะคุณ 3 9 34 นายวชิัย หมิะคุณ นางไพบลูย์ หมิะคุณ นายวชิัย หมิะคุณ
53436 ดญ. เบญญาภา นาคสุข 3 9 35 พนัต ารวจเอกวรีพนัธ ์นาคสุข นางพชัราภรณ์ นาคสุข พนัต ารวจเอกวรีพนัธ ์นาคสุข
53437 ดญ. เบญญาภา แสวงสุข 3 9 36 นายอลงกต แสวงสุข นางอุบลวรรณ แสวงสุข นางอุบลวรรณ แสวงสุข
53438 ดญ. พณัณิตา สังข์ทอง 3 9 37 นายณัฐพงศ์ สังข์ทอง นางปนัสวรรณ สังข์ทอง นายณัฐพงศ์ สังข์ทอง
53440 ดญ. ภทัรกันย์ แซ่อึ้ง 3 9 38 นายภานุพงษ ์แซ่อึ้ง นางเกษรา แซ่อึ้ง นางเกษรา แซ่อึ้ง
53441 ดญ. รดา อมรไชย 3 9 39 นายสุรนัย อมรไชย นางจิราวฒัน์ อมรไชย นายสุรนัย อมรไชย
53442 ดญ. กัญญ์วรา ภางาม 3 9 40 นายพสุธา ภางาม นางสุมาลี ภางาม นางสุมาลี ภางาม
53443 ดญ. วชิรดา พนัธใ์หญ่ 3 9 41 พนัจ่าเอกสมปอง พนัธใ์หญ่ นางจิราพร ปองดอง พนัจ่าเอกสมปอง พนัธใ์หญ่
53444 ดญ. ศศิรัตน์ อุตส่าห์ 3 9 42 นายปญัญา อุตส่าห์ นางประพฒัสร อุตส่าห์ นายปญัญา อุตส่าห์
53445 ดญ. ศสิญากร จันทกาญจน์ 3 9 43 นายชาญวทิย์ จันทกาญจน์ นางสุภาวดี จันทกาญจน์ นางสุภาวดี จันทกาญจน์
53446 ดญ. ศิรประภา จารุจิตร 3 9 44 นายเลอพงษ ์จารุจิตร นางอภริดี จารุจิตร นายเลอพงษ ์จารุจิตร
53447 ดญ. สิริรักษ์ ยอดสิงห์ 3 9 45 นายสิทธพิงษ ์ยอดสิงห์ นางจรุงรักษ ์ยอดสิงห์ นายสิทธพิงษ ์ยอดสิงห์
53448 ดญ. สุริวภิา ผิวเรือง 3 9 46 นายสมเกียรติ ผิวเรือง นางกัลยาณี ผิวเรือง นางกัลยาณี ผิวเรือง
53449 ดญ. อนันตญา ชูช่วย 3 9 47 นายจตุพล ชูช่วย นางทศันียา ชูช่วย นายจตุพล ชูช่วย
53504 ดญ. กัลยรัตน์ ชนะเนตร 3 9 48 นายสุขป ีชนะเนตร นางจันทร์เพญ็ สืบเนื่อง นางจันทร์เพญ็ สืบเนื่อง
53584 ดญ. จิตตกัญญา ตัณฑะสุวรรณะ 3 9 49 นายจารุเวช ตัณฑะสุวรรณะ นางบงัอร ตัณฑะสุวรรณะ นายจารุเวช ตัณฑะสุวรรณะ
53780 ดญ. วลิาวนิี โมฬีชาติ 3 9 50 ดาบต ารวจสยามศักด์ิ โมฬีชาติ นางสาวอรัญญารัตน์ กฤษสนั่น นางสาวอรัญญารัตน์ กฤษสนั่น
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53450 ดช. จักรพงศ์ บญุทะวงค์ 3 10 1 นายอิสระ บญุทะวงค์ นางจุฬาพร บญุทะวงค์ จุฬาพร  บญุทะวงค์
53451 ดช. เจตนิพทัธ์ วไิลหอม 3 10 2 นายจิตติ วไิลเกื้อ นางสาวสุพฒั หมายเกื้อ นางสาวสุพฒั   หมายเกื้อ
53452 ดช. ชลพศุิทธ์ เตียตระกูล 3 10 3 นายวรเกษ เตียตระกูล นางดวงจันทร์ เตียตระกูล ดวงจันทร์  เตียตระกูล
53453 ดช. เดชาธร ศรีวชิัย 3 10 4 นายอดุลยศักด์ิ ศรีวชิัย นางนวพร ศรีวชิัย อดุลยศักด์ิ   ศรีวชิัย
53454 ดช. ถิรวฒัน์ เกษมสุข 3 10 5 นายนิมิตร เกษมสุข นางสาวปาริชาติ บาตรโพธิ์ นิมิตร  เกษมสุข
53455 ดช. ธนกฤต สุตาวงศ์ 3 10 6 นายวเิชียร สุตาวงศ์ นางวริิยา สุตาวงศ์ วริิยา  สุตาวงศ์
53456 ดช. ธนาธปิ โสมอ่อน 3 10 7 นายวนิัย โสมอ่อน นางอารินทร์ โสมอ่อน อารินทร์   โสมอ่อน
53457 ดช. ธราดล พมิพแ์ก้ว 3 10 8 นายอัษฎาวธุ โพธิศ์รี ดาบต ารวจหญิงจิณณา สิงหธรรม ดาบต ารวจหญิงจิณณา สิงหธรรม
53458 ดช. ธร์ี ชูรัตน์ 3 10 9 นายจรูญพงษ ์ชูรัตน์ นางสุปราณี ชูรัตน์ สุปราณี  ชูรัตน์
53459 ดช. ธรีดล บญุชิต 3 10 10 นายฉลอง บญุชิต นางศิริวรรณ บญุชิต ศิริวรรณ  บญุชิต
53460 ดช. พงศธร สุทธสิงห์ 3 10 11 นายธนชิต ศรีสวสัด์ิ นางนิภาภรณ์ ศรีสวสัด์ิ นิภาภรณ์  ศรีสวสัด์ิ
53461 ดช. พลพล พมิทอง 3 10 12 นายคนอง พมิทอง นางอุมาพร พมิทอง อุมาพร  พมิทอง
53462 ดช. พรีวชิญ์ ศิริชัย 3 10 13 นายรังสรรค์ ศิริชัย นางนิตยา ศิริชัย รังสรรค์  ศิริชัย
53463 ดช. พทุธพล เทยีมพนัธ์ 3 10 14 นายสมาน เทยีมพนัธ์ นางสุปราณี เทยีมพนัธ์ สุปราณี   เทยีมพนัธ์
53464 ดช. วงศธร สายตรง 3 10 15 นายธวชั  สายตรง นางพศิสมัย  สายตรง ธวชั  สายตรง
53465 ดช. วราเทพ ศรีค า 3 10 16 นายวรา ศรีค า นางวาสนา ศรีค า วาสนา  ศรีค า
53466 ดช. ศิรวชิญ์ ภสัสรรัตติกาล 3 10 17 นายวริิยะ ภสัสรรัตติกาล นางทศันีย์วรรณ ภสัสรรัตติกาล วริิยะ   ภสัสรรัตติกาล
53467 นาย สุพศิน แย้มโคกสูง 3 10 18 นายสชกร แย้มโคกสูง นางดนิดา แย้มโคกสูง นางดนิดา  แย้มโคกสูง
53468 ดช. สุวจิักขณ์ คงกิจไพศาล 3 10 19 นายปญัญา คงกิจไพศาล นางธนาภรณ์ คงกิจไพศาล ธนาภรณ์  คงกิจไพศาล
53469 ดญ. กนกพชิญ์ ชินเชษฐ์ 3 10 20 นายบญุส่ง ชินเชษฐ์ นางสาวณัฐนิชา จงรักษ์ บญุส่ง  ชินเชษฐ์
53470 ดญ. กวนิทรา สรรศรี 3 10 21 นายจ านงค์ สรรศรี นางทองปอน สรรศรี จ านงค์  สรรศรี
53471 ดญ. ขนบพร กล่ินบวั 3 10 22 นายสรสิทธิ ์กล่ินบวั นางสุมิตรา กล่ินบวั สุมิตรา  กล่ินบวั
53472 ดญ. ญาณธชิา แสนทวสุีข 3 10 23 นายวทิยา แสนทวสุีข นางมาลัย แสนทวสุีข มาลัย  แสนทวสุีข
53473 ดญ. ณฐวรรณ สัณฑมาศ 3 10 24 นายณรรฐพล สัณฑมาศ นางสาวสิรภทัร สาระรักษ์ สิรภทัร  สาระรักษ์
53474 ดญ. ณัชชา ศรีลาชัย 3 10 25 นายสุริยา ศรีลาชัย นางจุฑามาศ ศรีลาชัย จุฑามาศ   ศรีลาชัย
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53475 ดญ. ธญัชนก สร้อยค า 3 10 26 นายเทยีนชัย สร้อยค า นางวณิศญา สร้อยค า วณิศญา  สร้อยค า
53476 ดญ. ธญัญารัตน์ วงษเ์พญ็ 3 10 27 นายอุดร วงษเ์พญ็ นางรุ่งลาวนั วงษเ์พญ็ อุดร  วงษเ์พญ็
53477 ดญ. นิฌาธร โชคสุชาติ 3 10 28 นายธชัพนธ ์ ศรีทอง นางสาวปนัฏฐานันท ์ พมิพกันต์ ปนัฏฐานันท ์ พมิพกันต์
53478 ดญ. พลอยรุ้ง พมิพไ์ชย 3 10 29 นายบญุโฮม พมิพไ์ชย นางพนมรุ่ง พมิพไ์ชย พนมรุ่ง  เจียกกลาง
53479 ดญ. พาขวญั เจริญชาญประเสริฐ 3 10 30 นายปริญญา หรัิญสถิตพร นางณภทัร เจริญชาญประเสริฐ นางณภทัร   เจริญชาญประเสริฐ
53480 ดญ. วชิราภรณ์ ประทมุกุล 3 10 31 นายวรีะกุล ประทมุกุล นางสาวสุชีรา พระมาลา สุชีรา  พระมาลา
53481 ดญ. ศุภาพชิญ์ ไฉยากุล 3 10 32 นายอรรคพล ไฉยากุล นางอันน์ธนวนัต์ ไฉยากุล อันน์ธนวนัต์   ไฉยากุล
53482 ดญ. สิริภทัร บญุเหลือ 3 10 33 นายเสริมเกียรติ ทานุชิต นางสาวภทัรา บญุเหลือ ภทัรา  บญุเหลือ
53483 ดญ. สุรภา เอี่ยมอาจ 3 10 34 จ่าสิบเอกอดิศักด์ิ จันทะนนตรี นางนุชชลี ปานหอ้ย นุชชลี   ปานหอ้ย
53484 ดญ. อภริดี โพธิง์าม 3 10 35 นายสุชาติ โพธิง์าม นางมุทวรี โพธิง์าม มุทวรี  โพธิง์าม
53485 ดญ. อัณศยา ลาภเย็น 3 10 36 นายธรีะวฒิุ ลาภเย็น นางสุพศิ ลาภเย็น ธรีะวฒิุ  ลาภเย็น
53486 ดช. กิตติภพ วจิักษณกุล 3 11 1 นายเกียรติศักด์ิ วจิักษณกุล นางณัฐกานต์ วจิักษณกุล ณัฐกานต์   วจิักษณกุล
53487 ดช. จิณณภทัร เวชกูล 3 11 2 นายกิฐิกร เวชกูล นางอาริยา เวชกูล อาริยา  เวชกูล
53488 ดช. จิตตพฒัน์ ค าแสน 3 11 3 นายสืบศักด์ิ ค าแสน นางสาวบณุฑริกา ประทปีทอง บณุฑริกา  ประทปีทอง
53489 ดช. จิรุทธิ์ ศิริสุนทร 3 11 4 นายวชิรุทธิ ์ศิริสุนทร นางสุจิรา ศิริสุนทร วชิรุทธิ ์ ศิริสุนทร
53490 ดช. ธรรมธชั กิตติวรเวช 3 11 5 นายจ าลอง กิตติวรเวช นางสุฬดี กิตติวรเวช นางสุฬดี  กิตติวรเวช
53491 ดช. ธรีวสิิทธ์ จินนารัตน์ 3 11 6 นายปราโมทย์ จินนารัตน์ นางกิตติมา จินนารันต์ กิตติมา   จินนารันต์
53492 ดช. ปณัณธร พรหมลาย 3 11 7 นายสุนทร พรหมลาย นางอรอนงค์ พรหมลาย อรอนงค์  พรหมลาย
53493 นาย ปารมี พมิพกัน 3 11 8 นายคมกริช พมิพกัน นางวาสนา พมิพกัน คมกริช  พมิพกัน
53494 ดช. รชต พรีะนันทรั์งษี 3 11 9 นายจารึก พรีะนันทรั์งษี นางนันทน์ภสั อารัมภว์โิรจน์ นันทน์ภสั   อารัมภว์โิรจน์
53495 ดช. วชิรพงศ์ ยงกุลวณิช 3 11 10 นายสัณชัย ยงกุลวณิช นางอ าไพ ยงกุลวณิช สัณชัย  ยงกุลวณิช
53496 ดช. วรินทร์ สินปรุ 3 11 11 นายศักด์ิ สินปรุ นางจิติมา สินปรุ ศักด์ิ   สินปรุ
53497 ดช. ศุภโชค พรหมลา 3 11 12 นายธเนศ พรหมลา นางอรอุมา พรหมลา อรอุมา พรหมลา
53498 ดช. สกล ธนบริคณห์ 3 11 13 นายสมศักด์ิ ธนบริคณห์ นางปริศนา ธนบริคณห์ ปริศนา   ธนบริคณห์
53499 ดช. สรชัช บรูพนัธ์ 3 11 14 นายสุชาติ บรูพนัธ์ นางจารุวฒัน์ บรูพนัธ์ สุชาติ  บรูพนัธ์
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53500 ดช. สิทธพินัธ์ จันทนป 3 11 15 นายจีระพงษ ์จันทนป นางสาธกิา จันทนป สาธกิา  จันทนป
53501 ดช. สุวรรณชนก มิ่งไชย 3 11 16 นายพนา มิ่งไชย นางศิวไิลซ์  มิ่งไชย พนา  มิ่งไชย
53502 ดช. อธธิชั ทองทั่ว 3 11 17 นายอนุวติั ทองทั่ว นางสาวธญัปวณ์ี ด ารงค์ธนะสิทธิ์ ธญัปวณ์ี   ด ารงค์ธนะสิทธิ์
53439 ดญ. ฟาริดา แทง่ค า 3 11 18 วา่ที่ร้อยตรีนคร แทง่ค า นางจิตติมา แทง่ค า นางจิตติมา แทง่ค า
53503 ดญ. จุฑามาศ ลาน้ าค า 3 11 19 ดาบต ารวจเชาวลิต ลาน้ าค า นางศศิธร ลาน้ าค า ศศิธร  ลาน้ าค า
53505 ดญ. ชมพนูุช อุพนัทา 3 11 20 นายศุภฤกษ ์อุพนัทา นางศรัญญา อุพนัทา ศุภฤกษ ์  อุพนัทา
53506 ดญ. ณัฐิดา สุภาพรหม 3 11 21 นายพลกฤต สุภาพรหม นางสิริรัตน์ สุภาพรหม สิริรัตน์  สุภาพรหม
53507 ดญ. ธนภรณ์ พาชิยานุกูล 3 11 22 นายมานพ พาชิยานุกูล นางวโรชา พาชิยานุกูล มานพ  พาชิยานุกูล
53508 ดญ. ธญัญลักษณ์ ยิ่งยงวงศ์สกุล 3 11 23 นายกิตติพงษ ์ ยิ่งยงวงศ์สกุล นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล อัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล
53509 ดญ. บษุบา ภโูท 3 11 24 นายพรชัย ภโูท นางจริยาวดี ภโูท จริยาวดี  ภโูท
53510 ดญ. ปาณิศา ค ามุงคุล 3 11 25 นายประยูร ค ามุงคุล นางวนิดา ค ามุงคุล วนิดา  ค ามุงคุล
53511 ดญ. พมิพกานต์ พรสอน 3 11 26 นายพนาสิทธิ ์พรสอน นางรองแข พรสอน รองแข  พรสอน
53512 นส. พทุธมนต์ พรมดี 3 11 27 นายธนาวฒิุ พรมดี นางอ้อ พรมดี ธนาวฒิุ  พรมดี
53513 ดญ. มณฑกาญจน์ เกษมสุข 3 11 28 นายชัยสิทธิ ์เกษมสุข นางมะลิ เกษมสุข มะลิ   เกษมสุข
53514 ดญ. รวพิร บญุกาญจน์ 3 11 29 นายสมพร บญุกาญจน์ นางจินตนา บญุกาญจน์ สมพร  บญุกาญจน์
53515 ดญ. วริศรา สารภาพ 3 11 30 นายศรายุทธ สารภาพ นางณัฐชยา สารภาพ ณัฐชยา  สารภาพ
53516 ดญ. ศุภนิดา ภมูิทา 3 11 31 นายครรชิต ภมูิทา นางทองพลู ภมูิทา ครรชิต  ภมูิทา
53517 ดญ. ศุภสิรา จันทร์หอม 3 11 32 นายจิรยุทธ จันทร์หอม นางอรุณี จันทร์หอม จิรยุทธ  จันทร์หอม
53518 ดญ. ศุภสิรา เทยีนจารุวฒันา 3 11 33 นายมงคล เทยีนจารุวฒันา นางวาสนา เทยีนจารุวฒันา วาสนา  เทยีนจารุวฒันา
53519 ดญ. สุจิรา กล่ินหอม 3 11 34 นายสุนัน กล่ินหอม นางทศันีย์ กล่ินหอม ทศันีย์  กล่ินหอม
53520 ดญ. สุดารัตน์ แซ่เตีย 3 11 35 นายบญัชา แซ่เตีย นางพรศรี อมรโรจน์วรวฒิุ บญัชา  แซ่เตีย
53521 ดญ. สุพรรณหงส์ นบไธสงค์ 3 11 36 ดาบต ารวจสุพรรณ์ นบไธสงค์ นางสุมนทา นบไธสงค์ นางสุมนทา  นบไธสงค์
53522 ดช. กฤษตินันท์ ไตรรัตน์ 3 12 1 สิบต ารวจโทจตุรงค์ ไตรรัตน์ นางประภสัสร ไตรรัตน์ นางประภสัสร ไตรรัตน์
53523 ดช. ชัช คณารักษ์ 3 12 2 นายเชาวว์ฒัน์ คณารักษ์ นางวลิาพรรณ คณารักษ์ นางวลิาพรรณ คณารักษ์
53524 ดช. ณัฏฐกิตต์ิ จันดาบตุร 3 12 3 นายพทิยา จันดาบตุร นางสาคร จันดาบตุร สาคร   จันดาบตุร
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53525 ดช. ธนภทัร สอดเสน 3 12 4 นายธนกฤต สอดเสน นางรัตนาพร สอดเสน รัตนาพร   สอดเสน
53526 ดช. ธนวฒัน์ ศรีส าราญ 3 12 5 นายสถาพร ศรีส าราญ นางนีลนารา ศรีส าราญ นีลนารา   ศรีส าราญ
53527 ดช. นฤปนาท ธโิกศรี 3 12 6 นายปญัญา ธโิกศรี นางทรรชธานี ธโิกศรี ปญัญา  ธโิกศรี
53528 ดช. นิติธร วรพมิพรั์ตน์ 3 12 7 นายสุรพงศ์ วรพมิพรั์ตน์ นางขวญัหทยั วรพมิพรั์ตน์ Y2560ขวญัหทยั  วรพมิพรั์ตน์ มารดา
53529 ดช. ปณวฒัน์ อุ่นอุดม 3 12 8 นายปรีดา อุ่นอุดม นางลักษมี อุ่นอุดม ปรีดา  อุ่นอุดม
53530 ดช. ปวริศ คันธจันทร์ 3 12 9 นายไสว คันธจันทร์ นางสุกัลยา คันธจันทร์ สุกัลยา  คันธจันทร์
53531 ดช. ปองภพ ด้ามทอง 3 12 10 นายทรงยุทธ  ด้ามทอง นางสมฤทยั  ด้ามทอง ทรงยุทธ  ด้ามทอง
53532 ดช. พงศ์ประวณ์ี รัตนศรี 3 12 11 นายปกรณ์  รัตนศรี นางอรุณี   รัตนศรี ปกรณ์  รัตนศรี
53533 ดช. พงษเ์ทพ เอื้อวงษป์ระเสริฐ 3 12 12 นายเทวราช เอื้อวงษป์ระเสริฐ นางชีวารัตน์ เอื้อวงษป์ระเสริฐ ชีวารัตน์   เอื้อวงษป์ระเสริฐ
53534 ดช. พรีดนย์ รากแก่น 3 12 13 นายสมเกียรต์ิ รากแก่น นางวภิาวดี รากแก่น วภิาวดี   รากแก่น
53535 ดช. รัฐพล สุภาคาร 3 12 14 นายสัญชัย สุภาคาร นางมณฑา สุภาคาร สัญชัย   สุภาคาร
53536 นาย วชิรวทิย์ วงศ์ภธูร 3 12 15 นายพฒันพงษ ์วงศ์ภธูร นางธมลวรรณ วงศ์ภธูร ธมลวรรณ   วงศ์ภธูร
53537 ดช. ศิรวชิญ์ วราพฒุ 3 12 16 นายประชุม วราพฒุ นางอรัญญา วราพฒุ อรัญญา  วราพฒุ
53538 ดญ. กิตติภรณ์ ผิวงาม 3 12 17 นายกิตติภพ ผิวงาม นางมั่นใจ ผิวงาม มั่นใจ  ผิวงาม
53539 ดญ. จิรภญิญา สุขนวล 3 12 18 นายวรีชัย สุขนวล นางอภนิิจจ์ สุขนวล อภนิิจจ์   สุขนวล
53540 ดญ. จิรัชญา บรรดาต้ัง 3 12 19 นายจิรพล   บรรดาต้ัง นางพศิมัย  บรรดาต้ัง จิรพล   บรรดาต้ัง
53541 ดญ. ญาณิกา ทองเจริญ 3 12 20 นายรณภพ ทองเจริญ นางเยาวลักษณ์ ทองเจริญ เยาวลักษณ์  ทองเจริญ
53542 ดญ. ณัฏฐณิชา ทวสิีทธิ์ 3 12 21 นายวฒิุชัย ทวสิีทธิ์ นางกาญจนา ทวสิีทธิ์ กาญจนา  ทวสิีทธิ์
53543 ดญ. ธนวรรณ จันทร์สนิทศรี 3 12 22 นายธนศักด์ิ จันทร์สนิทศรี นางบงกชรัตน์ จันทร์สนิทศรี นายธนศักด์ิ  จันทร์สนิทศรี
53544 ดญ. พมิญาดา ชัยเวชสกุล 3 12 23 นายสุฒาพร ชัยเวชสกุล นางพชัฏณัิฐ ชัยเวชสกุล นายสุฒาพร ชัยเวชสกุล
53545 ดญ. ธญัพร เพชรมาก 3 12 24 นายวฑูิรย์ เพชรมาก นางประภาภรณ์ เพชรมาก นายวฑูิรย์ เพชรมาก
53546 ดญ. นรมน โกศัลวติร์ 3 12 25 นายจิรพงศ์ โกศัลวติร์ นางสุพรรณี โกศัลวติร์ นายจิรพงศ์ โกศัลวติร์
53547 ดญ. ปริมพกัตร์ กุลบญุญา 3 12 26 นายประสิทธิ ์กุลบญุญา นางพชัราวดี กุลบญุญา นางพชัราวดี กุลบญุญา
53548 ดญ. ปาณิสรา จริยทวสิีน 3 12 27 นายศักด์ิชัย จริยทวสิีน นางสาวศิริพร สุริยนเปล่งแสง นางสาวศิริพร สุริยนเปล่งแสง
53549 ดญ. ภรภทัร ลีนาราช 3 12 28 นายสืบพงศ์ ลีนาราช นางพชัมน ลีนาราช นางพชัมน ลีนาราช
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53550 ดญ. ยลรดา ทองสิงห์ 3 12 29 นายอุทศิ ทองสิงห์ นางสุปราณี ทองสิงห์ สุปราณี   ทองสิงห์
53551 ดญ. รุ่งทวิา อังควณิช 3 12 30 นายธรีวฒัน์ อังควณิช นางรุ่งทพิย์ อังควณิช รุ่งทพิย์   อังควณิช
53552 ดญ. วทานิญา ปวะบตุร 3 12 31 นายวสันทนา ปวะบตุร นางราตรี ปวะบตุร ราตรี  ปวะบตุร
53553 ดญ. วาดตะวนั ไพยรินทร์ 3 12 32 นายทว ี ไพยรินทร์ นางเมริน ไพยรินทร์ เมริน ไพยรินทร์
53554 ดญ. สิรภทัร สีลาทพิย์ 3 12 33 นายสนทยา สีลาทพิย์ นางนงคราญ สิลาทพิย์ นงคราญ  สิลาทพิย์
53555 ดญ. สุจารี พรหมคุปต์ 3 12 34 นายเชิญ พรหมคุปต์ นางไข่มุก พรหมคุปต์ ไข่มุก  พรหมคุปต์
53556 ดญ. สุปรียา บญุภริมย์ 3 12 35 นายศุภเชษฐ์ บญุภริมย์ นางบดุดี บญุภริมย์ ศุภเชษฐ์   บญุภริมย์
53557 ดญ. อัจฉริยาพร ปยิะชัยกวี 3 12 36 นายธวชัชัยโชคฐ์ ปยิะชัยกวี นางนวศิรินทร์ ปยิะชัยกวี วศิรินทร์   ปยิะชัยกวี
53419 ดช. ศุภวชิญ์ บญุมานะ 3 13 1 นายศุภสิทธิ ์บญุมานะ นางทพิาพร บญุมานะ นายศุภสิทธิ ์บญุมานะ
53558 ดช. กรวทิย์ อารีย์ 3 13 2 นายสุนทร อารีย์ นางกาญจนา อารีย์ นายสุนทร อารีย์
53559 ดช. พชัรพล ค าเอี่ยม 3 13 3 นายวชิรพนัธ ์ค าเอี่ยม นางรัชดาวรรณ ค าเอี่ยม วชิรพนัธ ์ค าเอี่ยม
53560 ดช. จิตติยพล บวัเกษ 3 13 4 นายวชิิต บวัเกษ นางฉววีรรณ บวัเกษ นางฉววีรรณ บวัเกษ
53561 ดช. ชาคริต ทาทอง 3 13 5 นายวทิยา ทาทอง นางสาวธญัญธร สาบตุร นายวทิยา ทาทอง
53562 ดช. ชินพฒัน์ ชิณวงศ์ 3 13 6 นายโยธนิ ชิณวงศ์ นางสุภาพร ชิณวงศ์ นายโยธนิ ชิณวงศ์
53563 ดช. ฐานัส เกียรติกวนิพงศ์ 3 13 7 นายชาตรี เกียรติกวนิพงศ์ นางอัญชลี เกียรติกวนิพงศ์ นางอัญชลี เกียรติกวนิพงศ์
53564 ดช. ณ ภทัร เสาโกมุท 3 13 8 นายเชาวโ์กมล เสาโกมุท นางยุภาภร เสาโกมุท นายเชาวโ์กมล เสาโกมุท
53565 นาย ณภทัร เกษยีร 3 13 9 นายกมลวชิ เกษยีรโกษล นางกัญญาภทัร เกษยีร กัญญาภทัร เกษยีร
53566 ดช. นิธชิัย ใจเอื้อ 3 13 10 นายสายันต์ ใจเอื้อ นางบวัศร ใจเอื้อ นายสายันต์ ใจเอื้อ
53567 ดช. บรูพฤทธิ์ ชุมจันทร์ 3 13 11 นายอภวิฒัน์ ชุมจันทร์ นางสมนึก ชุมจันทร์ นายอภวิฒัน์ ชุมจันทร์
53568 ดช. ปติิภทัร ชมชื่น 3 13 12 ร้อยเอกสุรสิทธิ ์ชมชื่น นางทศันีย์ ชมชื่น ร้อยเอกสุรสิทธิ ์ ชมชื่น
53569 ดช. พจน์ จิตพลิา 3 13 13 นายไพโรจน์ จิตพลิา นางจุฬาภรณ์ จิตพลิา นางจุฬาภรณ์  จิตพลิา
53570 ดช. ภชูิสส์ เกิดศิริ 3 13 14 นายภดิูท เกิดศิริ นางกัญญา เกิดศิริ นายภดิูท เกิดศิริ
53571 ดช. รัชชานนท์ สุวรรณแสน 3 13 15 นายศิริชัย  สุวรรณแสน นางอุบลรัตน์  สุวรรณแสน นางอุบลรัตน์  สุวรรณแสน
53572 ดช. วชิรวชิญ์ สมุทรเวช 3 13 16 นายนนทวฒัน์ สมุทรเวช นางกนกกาญจน์ สมุทรเวช นายนนทวฒัน์  สมุทรเวช
53573 ดช. อภวิฒัน์ แซ่จึง 3 13 17 นายนันทะชัย แซ่จึง นางศิริพรรณ แซ่จึง นายนันทะชัย  แซ่จึง
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54521 ดช. กรภทัร เทยีนศรี 3 13 18 นายอิสรา  เทยีนศรี นางดวงกมล  เทยีนศรี นางดวงกมล  เทยีนศรี
53574 ดญ. ชนิษฐ์กานต์ สุขสวาท 3 13 19 วา่ที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุขสวาท นางกรรณิกา สุขสวาท นางกรรณิกา  สุขสวาท
53575 ดญ. ฐิติมา ประเสริฐ 3 13 20 นายเสถียร ประเสริฐ นางพดัชา ประเสริฐ นายเสถียร  ประเสริฐ
53576 นส. ทกัษพร เผ่าภรีู 3 13 21 ร้อยต ารวจตรีพเิศษ เผ่าภรีู นางทศันีย์ เผ่าภรีู ร้อยต ารวจตรีพเิศษ  เผ่าภรีู
53577 ดญ. ทมิทอง เดชแก้ว 3 13 22 นายรุ่งโรจน์ เดชแก้ว นางนภาพร เดชแก้ว นางนภาพร  เดชแก้ว
53578 ดญ. เทยีนทพิย์ พทิกัษา 3 13 23 นายปฏภิาน พทิกัษา นางทกัษณิา พทิกัษา นางทกัษณิา  พทิกัษา
53579 นส. ธนภรณ์ โพธิสุ์ข 3 13 24 นายรณชิต โพธิสุ์ข นางละมุน โพธิสุ์ข นางละมุน  โพธิสุ์ข
53580 นส. ธนัชพร ประจิตร 3 13 25 นายอนันต์ ประจิตร นางพญิญา ประจิตร นายอนันต์  ประจิตร
53581 ดญ. ธมลวรรณ ศรีใส 3 13 26 นายวชิิต ศรีใส นางจารุวรรณ ศรีใส นายวชิิต  ศรีใส
53583 ดญ. ปรางทพิย์ ศรีธญัรัตน์ 3 13 27 นายพรชัย ศรีธญัญรัตน์ นางจินดา ศรีธญัญรัตน์ นายพรชัย  ศรีธญัญรัตน์
53585 ดญ. ปานชนก ก้อนทองดี 3 13 28 นายวรีะพล ก้อนทองดี นางพศิมัย ก้อนทองดี นายวรีะพล  ก้อนทองดี
53586 ดญ. ปณุยากร คชสถิตย์ 3 13 29 นายอนุชาติ คชสถิตย์ นางอุไรวรรณ คชสถิตย์ นายอนุชาติ  คชสถิตย์
53587 ดญ. พงษป์พร เมืองโคตร 3 13 30 นายอภศัิกด์ิ เมืองโคตร นางสุปราณี เมืองโคตร นางสุปราณี  เมืองโคตร
53588 ดญ. พรรณสิริ สระโสม 3 13 31 นายไพรัตน์ สระโสม นางพรรณี สระโสม นางพรรณี  สระโสม
53589 ดญ. พมิพช์นก พึ่งเพง็ 3 13 32 นายพฒันชาติ พึ่งเพง็ นางเพชรา พึ่งเพง็ นางเพชรา  พึ่งเพง็
53590 ดญ. พริญาณ์ ภานุมนต์วาที 3 13 33 นายศรายุทธ ภานุมนต์วาที นางรุ่งนภา ภานุมนต์วาที นายศรายุทธ  ภานุมนต์วาที
53591 ดญ. พริยา โชติรสนิรมิต 3 13 34 นายจรัญ โชติรสนิรมิต นางปยิะนุช โชติรสนิรมิต นายจรัญ  โชติรสนิรมิต
53592 ดญ. มธริุมา วรรณุวนิ 3 13 35 นายธนาคม วรรณุวนิ นางวศิรุดา วรรณุวนิ นางวศิรุดา  วรรณุวนิ
53593 ดญ. หทยัชนก พมิพบตุร 3 13 36 ดาบต ารวจเอนก พมิพบตุร นางปทัมาภรณ์ พมิพบตุร ดาบต ารวจเอนก  พมิพบตุร
53161 ดช. ภมูิพพิรรธ หงษอ์ินทร์ 3 14 1 นายรณรงค์ หงษอ์ินทร์ นางธนัญญา หงษอ์ินทร์ นางธนัญญา หงษอ์ินทร์
53594 ดช. กษด์ิิเดช วชิัยค ามาตย์ 3 14 2 นายคราวฒิุ วชิัยค ามาตย์ นางสาวเพชรรัตน์ บรุพฒัน์ นางสาวเพชรรัตน์ บรุพฒัน์
53595 ดช. กิตต์ิรวี โชคธนเสฎฐ์กุล 3 14 3 นายธนะสิทธิ ์โชคเสฏฐ์กุล นางนันทร์ว ีโชคเสฏฐ์กุล นางนันทร์ว ีโชคเสฏฐ์กุล
53596 ดช. เขตโสภณ ภนูะยา 3 14 4 นายสมญา ภนูะยา นางปณุยนุช ภนูะยา นายสมญา ภนูะยา
53597 ดช. จิรโชติ ถิระกิจ 3 14 5 นายชัยวฒิุ ถิระกิจ นางสาวกัญภร บษุย์รัศมี นายชัยวฒิุ ถิระกิจ
53598 ดช. จิรภทัร ทรงวชิัย 3 14 6 นายสมรักษ ์ทรงวชิัย นางกนกวรรณ ทรงวชิัย นายสมรักษ ์ทรงวชิัย
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53599 ดช. นันทวฒัน์ บญุกอง 3 14 7 นายสมบติั บญุกอง นางภทัรพร บญุกอง นายสมบติั บญุกอง
53600 นาย น าลาภ ต้ังศิริกุล 3 14 8 นายประวทิย์ ต้ังศิริกุล นางสาวพชรกร พรมดี นางสาวพชรกร พรมดี
53601 นาย นิติภมูิ สุยะลา 3 14 9 นายสถิตย์ สุยะลา นางสาวขันทอง พนัธเ์พง็ นางสาวขันทอง พนัธเ์พง็
53602 ดช. ปกรณ์ แสนภกัดี 3 14 10 นายประจักษ ์แสนภกัดี นางอินทร์ธริา แสนภกัดี นายประจักษ ์แสนภกัดี
53603 ดช. สุภเวช เส่งตระกูล 3 14 11 นายกันต์ทกัษ ์เส่งตระกูล นางศศิรินทร์ เส่งตระกูล นายกันต์ทกัษ ์เส่งตระกูล
53604 นาย อภธิาร ธนัชวชัรพล 3 14 12 นายพล ธนัชวชัรพล นางลักษณ์พรรณ ณัฐรังสี นายอภชิา ธนัชวชัรพล
53605 ดช. อรรณพ ไทยแท้ 3 14 13 นายอิทธวิฒัน์ ไทยแท้ นางมนัสนันท ์ไทยแท้ นายอิทธวิฒัน์ ไทยแท้
53606 ดช. เอื้ออังกูร วงศ์เมืองจันทร์ 3 14 14 นายอโนชา วงศ์เมืองจจันทร์ นางเอื้อมพร เอกบตุร นางเอื้อมพร เอกบตุร
53607 ดช. ฤทธศัิกด์ิ วฒันเรืองโกวทิ 3 14 15 นายนิธกิร วฒันเรืองโกวทิ นางธนมน วฒันเรืองโกวทิ นางธนมน วฒันเรืองโกวทิ
53608 ดญ. ก็รัก วอ่งไวช านิกิจกุล 3 14 16 นายศักด์ิสิทธิ ์วอ่งไวช านิกิจกุล นางสุภารัตน์ วอ่งไวช านิกิจกุล นายศักด์ิสิทธิ ์วอ่งไวช านิกิจกุล
53609 ดญ. กัลยรัตน์ ทนิบตุร 3 14 17 นายสัมฤทธิ ์ทนิบตุร นางธดิาภรณ์ ทนิบตุร นายสัมฤทธิ ์ทนิบตุร
53610 ดญ. ชุติกาญจน์ สันติวชิัยกุล 3 14 18 นายวฒุาฤทธิ ์สันติวชิัยกุล นางวลิาวรรณ สันติวชิัยกุล นางวลิาวรรณ สันติวชิัยกุล
53611 ดญ. ณัฏจิรา เจริญสัตยธรรม 3 14 19 นายจิระวฒัน์ เจริญสัตยธรรม นางเพชรา เจริญสัตยธรรม นางเพชรา เจริญสัตยธรรม
53612 ดญ. ณัฐพร เพชรพมิพ์ 3 14 20 นายฉัตรพล เพชรพมิพ์ นางณัฐญา เพชรพมิพ์ นายฉัตรพล เพชรพมิพ์
53613 ดญ. ณิชกานต์ ทวชิูปกรณ์ 3 14 21 นายประพจน์ ทวชิูปกรณ์ นางชลธชิา ทวชิูปกรณ์ นายประพจน์ ทวชิูปกรณ์
53614 นส. ธนัชพร ปุ่นมีกิจ 3 14 22 นายวฒิุพร ปุ่นมีกิจ นางธมนวรรณ ปุ่นมีกิจ นางธมนวรรณ ปุ่นมีกิจ
53615 ดญ. ธนาภรณ์ สมคะเน 3 14 23 นายสุรชัย สมคะเน นางประไพ สมคะเน นายสุรชัย สมคะเน
53617 ดญ. ปวชิญา โกมลวชิญ์ 3 14 24 นายการุณ โกมลวชิญ์ นางกุลฤดี โกมลวชิญ์ นางกุลฤดี โกมลวชิญ์
53618 ดญ. เปมิกา สูนานนท์ 3 14 25 นายจิรเมธ เกียวกวาง นางสาวนพมาศ สูนานนท์ นางสาวนพมาศ สูนานนท์
53619 ดญ. ภควรรณ จุกจันทร์ 3 14 26 นายรุ่งรว ีจุกจันทร์ นางสุพตัรา จุกจันทร์ นางมวลศรี สุวรรณโค
53620 ดญ. ศศิรดา ศรีงาม 3 14 27 นายบญุคง ศรีงาม นางลาวลัย์ฉว ีศรีงาม นางลาวลัย์ฉว ีศรีงาม
53621 ดญ. ศิรดา ฤทธิส์วา่ง 3 14 28 ดาบต ารวจศักดา ฤทธิส์วา่ง ร้อยต ารวจโทหญิงเรไร ภศูรี ร.ต.ท.หญิงเรไร ภศูรี
53622 ดญ. สุภสัสรา ท ามา 3 14 29 นายสุวทิย์ ท ามา นางลักขณา ท ามา นางลักขณา ท ามา
53623 ดญ. อิงฟา้ พนัธง์าม 3 14 30 นายอนุศักด์ิ พนัธง์าม นางอมรรัตน์ พนัธง์าม นายอนุศักด์ิ พนัธง์าม
53624 ดช. กุลภทัร เพยีรทอง 3 15 1 นายกุลเชษฐ์ เพยีรทอง นางนลิน เพยีรทอง นายกุลเชษฐ์ เพยีรทอง
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53625 ดช. ชิตะภมูิ นามกุล 3 15 2 นายประเสริฐ นามกุล นางปยิะนันท ์นามกุล นายประเสริฐ นามกุล
53626 ดช. ณพศั วรกิจนุกูล 3 15 3 นายภกูิจ วรกิจนุกูล นางเพญ็จิตร วรกิจนุกูล นางเพญ็จิตร วรกิจนุกูล
53627 ดช. ณัฐวฒิุ เชาวนะพานิช 3 15 4 นายอ าพร เชาวนะพานิช นางฐวลัณรัตน์ เชาวนะพานิช นางฐวลัณรัตน์ เชาวนะพานิช
53628 ดช. ตฤณ ไชยรัชต์ 3 15 5 นายปริญ ไชยรัชต์ นางสาวปภาวรินทร์ ร าไพ นายปริญ ไชยรัชต์
53629 ดช. ธนบดินทร์ อัครชิโนเรศ 3 15 6 นายธเนศ อัครชิโนเรศ นางมิตรอาพร อัครชิโนเรศ นายธเนศ อัครชิโนเรศ
53630 ดช. ธนภทัร สุทธอิาคาร 3 15 7 นายเจริญ สุทธอิาคาร นางฉัตรวไิล สุทธอิาคาร นางฉัตรวไิล สุทธอิาคาร
53631 ดช. ปรุะชัย ผลวสุิทธิ์ 3 15 8 นายธรรศพงศ์ ผลวสุิทธิ์ นางดลวภิา ผลวสุิทธิ์ นายธรรศพงศ์ ผลวสุิทธิ์
53632 ดช. พงศธร ตรีโรจน์พร 3 15 9 นายเชิดศักด์ิ ตรีโรจน์พร นางสาวขจิตร เกษเพชร นายเชิดศักด์ิ ตรีโรจน์พร
53633 ดช. รชต ปยิะรัตน์มานนท์ 3 15 10 นายวเิชษฐ ปยิะรัตน์มานนท์ นางนิอร กวนิวงศ์ นางนิอร กวนิวงศ์
53634 ดช. วชิรวทิย์ กสิพร้อง 3 15 11 นายนิพนธ ์กสิพร้อง นางมาลี กสิพร้อง นายนิพนธ ์กสิพร้อง
53635 ดช. เอกวร์ี อิฐรัตน์ 3 15 12 นายอารยะ อิฐรัตน์ นางปรวร์ี อิฐรัตน์ ปรวร์ี อิฐรัตน์
53636 ดญ. เกวลิน ขุนภกัดี 3 15 13 นายสมเกียรติ ขุนภกัดี นางสาวธดิาจันทร์ จันทรสาร นายสมเกียรติ ขุนภกัดี
53637 ดญ. ขนิษฐา กัลปติ์นันท์ 3 15 14 นายสมเดช กัลปติ์นันท์ นางสุชาดา โพธิเ์จริญ นางสุชาดา โพธิเ์จริญ
53638 ดญ. ญาณัฐฉรา ทองเกลียว 3 15 15 นายสุรสิทธิ ์ทองเกลียว นางณัฐรียา ทองเกลียว นางณัฐรียา ทองเกลียว
53639 ดญ. ณัฏฐกมล คุรุพนัธ์ 3 15 16 นายณรงค์ศักด์ิ คุรุพนัธ์ นางณัฏฐยาณี คุรุพนัธ์ นายณรงค์ศักด์ิ คุรุพนัธ์
53640 ดญ. ณัฐธดิา ยะโสธรศรีกุล 3 15 17 นายอิทธพิล ยะโสธรศรีกุล นางรัฐฐาภรณ์ ยะโสธรศรีกุล นายอิทธพิล ยะโสธรศรีกุล
53641 ดญ. ณิชาวร์ี วลิยาลัย 3 15 18 นายชินณวฒิุ วลิยาลัย นางเชาวนี เหล็กกล้า นางเชาวนี เหล็กกล้า
53642 ดญ. ดาวนภา ตันอุ่นเดช 3 15 19 นายชัดเจน ตันอุ่นเดช นางนิจกานต์ ตันอุ่นเดช นางนิจกานต์ ตันอุ่นเดช
53643 ดญ. ธชัพรรณ ชูเกาะ 3 15 20 นายพนู ชูเกาะ นางสุปราณี ชูเกาะ นางสุปราณี ชูเกาะ
53644 ดญ. นิชาภา สุขอนันต์ 3 15 21 นายกิตติศักด์ิ สุขอนันต์ นางสาวอณุรัตน์ ต้ังศิริวฒันกุล กิตติศักด์ิ สุขอนันต์
53645 ดญ. ปาณัสม์ ปยิะรัตน์มานนท์ 3 15 22 นายวชิาญ ปยิะรัตน์มานนท์ นางพชัรินทร์ ปยิะรัตน์มานนท์ นางพชัรินทร์ ปยิะรัตน์มานนท์
53646 นส. ปยิาภรณ์ ยาพลัง 3 15 23 นายสถิตย์ ยาพลัง นางปราศรัย ยาพลัง นายสถิตย์ ยาพลัง
53647 ดญ. พทัธนันท์ พานประเสริฐ 3 15 24 นายนภาดล พานประเสริฐ นางพชัรี พานประเสริฐ นายนภาดล พานประเสริฐ
53648 ดญ. พมิพพ์ชิยา เจียรกูล 3 15 25 นายอลงกรณ์ เจียรกูล นางจรัสพมิพ ์เจียรกูล นางจรัสพมิพ ์เจียรกูล
53649 ดญ. แพรววะนิต หลายววิฒัน์ 3 15 26 นายธรีะศักด์ิ หลายววิฒัน์ นางพนิดา หลายววิฒัน์ นางพนิดา หลายววิฒัน์
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ทะเบยีนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ปกีารศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
53650 ดญ. มาติกา จันทร์เกษม 3 15 27 นายสมพล จันทร์เกษม นางสาวพธันันท ์ขันทะโข นายสมพล จันทร์เกษม
53651 ดญ. วรรณวนัช วเิศษชาติ 3 15 28 นายวชิระ วเิศษชาติ นางนภารัตน์ วเิศษชาติ นางนภารัตน์ วเิศษชาติ
53652 ดญ. ศริยา เจียรกูล 3 15 29 นายดนัย เจียรกูล นางรพภีรณ์ เจียรกูล นางรพภีรณ์ เจียรกูล
53653 ดญ. อารียา สรรเสริญ 3 15 30 นายอรรถกร สรรเสริญ นางกรรณิการ์ สรรเสริญ นายอรรถกร สรรเสริญ


