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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53000 ดช. กมลภพ
53001 ดช. ธัชพรชัย
53002 ดช. ฉัตรมงคล
53003 ดช. ชาคริต
53004 ดช. ณัฐชนน
53005 ดช. นิพฐิ พนธ์
53006 ดช. ธีรติกร
53007 ดช. นิพฐิ พนธ์
53008 ดช. ปรเมศวร์
53009 ดช. รัชชานนท์
53010 ดช. พีรพล
53011 ดช. ภัสวัฒน์
53012 ดช. ภูวนาท
53013 ดช. รัชชานนท์
53014 ดช. รัฐนันท์
53015 นาย เรแฮน
53016 ดช. วิศรุต
53017 ดช. สิรวิชญ์
53018 ดช. สุกฤษฎิ์
53019 ดช. หฤษฎ์
53020 ดช. เอกชัย
53021 นส. กมลชนก
53022 ดญ. กมลชนก
53023 ดญ. กวินนาถ
53024 ดญ. กัญญาภรณ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
ซาซากิ
3 1 1 นายยาสึฮิสะ ซาซากิ
นางอทิตยา ซาซากิ
นางอทิตยา ซาซากิ
ศรีสุข
3 1 2 นายสุวรรณ ศรีสุข
นางตวงรัตน์ ศรีสุข
นางตวงรัตน์ ศรีสุข
แสนทวีสุข
3 1 3 นายอนุชิต แสนทวีสุข
นางปรศรี แสนทวีสุข
นายอนุชิต แสนทวีสุข
คลังตระกูล
3 1 4 นายชาตรี คลังตระกูล
นางสมปอง คลังตระกูล
นางสมปอง คลังตระกูล
วงษ์ละสิน
3 1 5 นายชัยวุธ วงษ์ละสิน
นางอัปสร วงษ์ละสิน
นางอัปสร วงษ์ละสิน
ศรีบญ
ุ เรือง
3 1 6 นายลือชา ศรีบญ
ุ เรือง
นางนิภาพร ศรีบญ
ุ เรือง
นางนิภาพร ศรีบญ
ุ เรือง
ธานี
3 1 7 นายปริญญา ธานี
นางฐิติชญาณ์ ธานี
นางฐิติชญาณ์ ธานี
บุญเทพ
3 1 8 นายกิตติพงษ์ บุญเทพ
นางฉวี บุญเทพ
นางฉวี บุญเทพ
วนะรมย์
3 1 9 นายปรีชาพล วนะรมย์
นางนันทิการ์ วนะรมย์
นางนันทิการ์ วนะรมย์
บุญสุภา
3 1 10 นายไพชยนต์ บุญสุภา
นางประทุม บุญสุภา
นายไพชยนต์ บุญสุภา
อึ้งสายเชื้อ
3 1 11 นายนพคุณ อึ้งสายเชื้อ
นางเจนจิรา สาคาภี
นางเจนจิรา สาคาภี
บุญนิ่ม
3 1 12 นายกิตติพฒ
ั น์ บุญนิ่ม
นางสาวพุดศรี บัวใหญ่
นายกิตติพฒ
ั น์ บุญนิ่ม
หยาดทอง
3 1 13 นายพิทกั ษ์ หยาดทอง
นางสาวปราณี พันธ์เพ็ง
นายพิทกั ษ์ หยาดทอง
พบลาภ
3 1 14 นายอาณัติ พบลาภ
นางศริญญา อินทร์โสม
นายอาณัติ พบลาภ
เพียะวงค์
3 1 15 นายอิทธิพทั ธ์ เพียะวงค์
นางเจริญรัตน์ เพียะวงค์
นางเจริญรัตน์ เพียะวงค์
ชิโมดะ
3 1 16 นายมิโนรุ ชิโมดะ
นางบัวน้อย ชิโมดะ
นางบัวน้อย ชิโมดะ
แบ็คกี้
3 1 17 นายมอเทิ้ล แบ็คกี้
นางสาวเยาวลักษณ์ ปัญจเสาวภาคย์
นางสาวเยาวลักษณ์ ปัญจเสาวภาคย์
ตั้งวงศ์ไชย
3 1 18 นายชิตชัย ตั้งวงศ์ไชย
นางสุดารัตน์ ตั้งวงศ์ไชย
นางสุดารัตน์ ตั้งวงศ์ไชย
ศักดิ์สุรกานต์
3 1 19 นายบวร ศักดิ์สุรกานต์
นางวรารัตน์ ศักดิ์สุรกานต์
นายบวร ศักดิ์สุรกานต์
วรบุตร
3 1 20 นายยงยุทธ แมคครีนส์
นางนิธติ านันท์ ชาติกุลพิพฒ
ั น์
นางนิธติ านันท์ ชาติกุลพิพฒ
ั น์
เข็มเพชร
3 1 21 นายนิวตั ต์ เข็มเพชร
นางสาวดลยา สุภาษร
นางสาวดลยา สุภาษร
ผิวขา
3 1 22 สิบตารวจเอกทวีศักดิ์ ผิวขา
นางแว่นแก้ว ผิวขา
นางแว่นแก้ว ผิวขา
ดอกอินทร์
3 1 23 นายบรรจง ดอกอินทร์
นางกมลทิพย์ ดอกอินทร์
นางกมลทิพย์ ดอกอินทร์
ลาพ้น
3 1 24 นายวัสพล ลาพ้น
นางกัลยรัตน์ ลาพ้น
นางกัลยรัตน์ ลาพ้น
ธานี
3 1 25 นายภิรมย์ ธานี
นางไรวินทร์ ธานี
นางไรวินทร์ ธานี
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53025 นส. จิตติมา
53026 ดญ. จิตราภา
53027 ดญ. ชุลีกร
53028 ดญ. ฐาปนา
53029 ดญ. ณภัทรา
53030 ดญ. ณัฐณิชา
53031 ดญ. ณัฐสุรางค์
53032 ดญ. เณศรา
53033 ดญ. ดวงกมล
53034 ดญ. ธีรนาฏ
53035 ดญ. บุณยานุช
53036 ดญ. ปภานัน
53037 ดญ. ปวีณา
53038 ดญ. ปิยธิดา
53039 ดญ. พิชญา
53040 ดญ. เพชรลดา
53041 ดญ. ภัทรวิมล
53042 ดญ. ภัทรา
53043 ดญ. รักษิณา
53044 ดญ. วิชญาดา
53045 ดญ. วิมาดา
53046 นส. ศศิวรรณ
53047 ดญ. สุจิณณา
53048 ดญ. อรปรียา
53049 ดญ. อนงค์นาถ

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สายดา
3 1 26 นายอุทศิ สายดา
นางเพ็ญศิริ สายดา
นางเพ็ญศิริ สายดา
พรวานิชพงศ์
3 1 27 นายวีระ พรวานิชพงศ์
นางอัมพร พรวานิชพงศ์
นายวีระ พรวานิชพงศ์
ทัพธมาตร
3 1 28 พันจ่าอากาศเอกดัสกร ทัพธมาตร นางสุวชั นี ทัพธมาตร
นางสุวชั นี ทัพธมาตร
โคตรคันทา
3 1 29 นายปัญจพล โคตรคันทา
นางศศิธร โคตรคันทา
นางศศิธร โคตรคันทา
พวงประดิษฐ์
3 1 30 นายอัครวัฒน์ พวงประดิษฐ์
นางวัลธนา พวงประดิษฐ์
นางวัลธนา พวงประดิษฐ์
มุธสุ ิทธิ์
3 1 31 นายอาจศึก มุทสุ ิทธิ์
นางไพรสมร มุธสุ ิทธิ์
นายอาจศึก มุทสุ ิทธิ์
โคตรมงคล
3 1 32 นายวรินทร โคตรมงคล
นางปุณยนุช โคตรมงคล
นางปุณยนุช โคตรมงคล
ศรีใส
3 1 33 นายธวัชชัย ศรีใส
นางสาวเสาวนีย์ เชื้อโชติ
นางสาวเสาวนีย์ เชื้อโชติ
สีมาวัน
3 1 34 นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
นางดวงสมร สีมาวัน
นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
บุตตะวงศ์
3 1 35 ร้อยตารวจเอกพงศ์สันต์ บุตตะวงศ์ นางพรพรรณ บุตตะวงศ์
นางพรพรรณ บุตตะวงศ์
เสาร์คา
3 1 36 นายบุญมี เสาร์คา
นางจีรภา เสาร์คา
นางจีรภา เสาร์คา
วรธรรม
3 1 37 นายวีระชาติ วรธรรม
นางพรรณี วรธรรม
นางพรรณี วรธรรม
สุภาคณรัชต์
3 1 38 นายวุฒภิ ทั ร สุภาคณรัชต์
นางกมลทิพย์ สุภาคณรัชต์
นางกมลทิพย์ สุภาคณรัชต์
แก้วคูณ
3 1 39 นายตรวจพล แก้วคูณ
นางสาวจินดาสาน ลายวิเศษกุล
นายตรวจพล แก้วคูณ
ขาววงษ์
3 1 40 นายถาวร ขาววงษ์
นางพัชราภรณ์ ขาววงษ์
นายถาวร ขาววงษ์
หาทรัพย์
3 1 41 นายจิตติกร จิตต์ธรรม
นางสาวภาวินี หาทรัพย์
นางสาวภาวินี หาทรัพย์
พลราษฎร์
3 1 42 นายประสิทธิ์ พลราษฎร์
นางประภาวัฒน์ พลราษฎร์
นางประภาวัฒน์ พลราษฎร์
เพชรชนมภูมิ
3 1 43 นายภานุวฒ
ั น์ เพชรชนมภูมิ
นางจิรวรรณ ถาวรศิริภทั ร
นายภานุวฒ
ั น์ เพชรชนมภูมิ
หอมจันทร์
3 1 44 นายชนะ หอมจันทร์
นางพรทิพย์ หอมจันทร์
นางพรทิพย์ หอมจันทร์
แถมศิริ
3 1 45 นายวิทยา แถมศิริ
นางชัญญานุช แถมศิริ
นางชัญญานุช แถมศิริ
จันทรเกษม
3 1 46 นายวินัย จันทรเกษม
นางนุชรี จันทรเกษม
นางนุชรี จันทรเกษม
ขันธ์พาดี
3 1 47 นายจารูญ ขันธ์พาดี
นางกิ่งกาญจน์ ขันธ์พาดี
นางกิ่งกาญจน์ ขันธ์พาดี
บุญแต่ง
3 1 48 นายจาลอง บุญแต่ง
นางสุชาดา บุญแต่ง
นายจาลอง บุญแต่ง
จันสมุทร
3 1 49 นายประสิทธิ์ จันสมุทร
นางสายสมร จันสมุทร
นางสายสมร จันสมุทร
สิทธิโชค
3 1 50 นายธีระยุทธ สิทธิโชค
นางสุชัญญา สิทธิโชค
นางสุชัญญา สิทธิโชค

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53050 ดช. กฤษขจร
53051 ดช. กฤษณพจน์
53052 ดช. กฤษนะภพ
53053 ดช. กษิด์เดช
53054 นาย เจษฎาภรณ์
53055 ดช. ชานนท์
53056 ดช. ณฐกร
53057 ดช. ธนโชติ
53058 นาย ธนเทวินทร์
53059 ดช. ธนบดินทร์
53060 ดช. ธันวา
53061 ดช. ปณวิชญ์
53062 ดช. ปณิธาน
53063 ดช. ปพนพัชร์
53064 ดช. ประดิพทั ธ์
53065 ดช. ปราณภพ
53066 ดช. ปิยะเดช
53067 นาย พงศ์นริศ
53068 ดช. พีรณัฐ
53069 ดช. วริทธิธ์ ร
53070 ดช. ศิริปณ
ั ณ์
53071 ดช. สิรวิชญ์
53072 ดช. ธนชัย
53073 ดช. กษมา
53074 ดญ. จุฑามาศ

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ดาริห์
3 2 1 นายพนมเทียน ดาริห์
นางสมปอง ดาริห์
นางสมปอง ดาริห์
เชิดสูงเนิน
3 2 2 ร้อยตารวจโทอานาจ เชิดสูงเนิน นางภาวนา เชิดสูงเนิน
นางภาวนา เชิดสูงเนิน
สายเมฆ
3 2 3 นายตฤปกรค์ สายเมฆ
นางธัญกาญจน์ อุดมลาภ
นายตฤปกรค์ สายเมฆ
ชูมาตย์
3 2 4 ดาบตารวจสมคิด ชูมาตย์
นางนวลละออง ชูมาตย์
นางนวลละออง ชูมาตย์
บุญสุภา
3 2 5 นายอารี บุญสุภา
นางพัชราภรณ์ บุญสุภา
นายอารี บุญสุภา
พรหมจันทร์
3 2 6 นายชาติชาย ลี้จงเพิ่มพูน
นางสาวพัชรนันท์ พรหมจันทร์
นางสาวพัชรนันท์ พรหมจันทร์
ดีโลนงาม
3 2 7 นายเกษม ดีโลนงาม
นางหนึ่งฤทัย ดีโลนงาม
นางหนึ่งฤทัย ดีโลนงาม
แดงแสง
3 2 8 นายธนวัฒน์ แดงแสง
นางสาวบังอร สีทะ
นางสาวบังอร สีทะ
วนารักษ์
3 2 9 ร้อยตารวจโทวิจิตย์ วนารักษ์
นางจิรนันท์ วนารักษ์
ร้อยตารวจโทวิจิตย์ วนารักษ์
คาเพราะ
3 2 10 นายวิสันต์ คาเพราะ
นางสาวนิศารัตน์ เนตวงษ์
นางสาวนิศารัตน์ เนตวงษ์
สุขสิงห์
3 2 11 นายสุพทิ ย์ สุขสิงห์
นางจันทนา สุขสิงห์
นายสุพทิ ย์ สุขสิงห์
โกศัลวัฒน์
3 2 12 นายประมิตร โกศัลวัฒน์
นางอรนุช โกศัลวัฒน์
นางอรนุช โกศัลวัฒน์
จาปาหอม
3 2 13 นายประยูร จาปาหอม
นางประกอบแก้ว จาปาหอม
นางประกอบแก้ว จาปาหอม
น้าวิไลเจริญ
3 2 14 นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ
นางสกนธรัตน์ น้าวิไลเจริญ
นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ
แก้วกาฬ
3 2 15 นายสวัสดิ์ แก้วกาฬ
นางประภาพร แก้วกาฬ
นางประภาพร แก้วกาฬ
ปานจรินทร์
3 2 16 นายสุรเชษฐ์ ปานจรินทร์
นางสาวบุญมี แจ่มใส
นางสาวบุญมี แจ่มใส
แสนใจ
3 2 17 นายปิยะพงษ์ แสนใจ
นางปริญญ์ทพิ ย์ แสนใจ
นางปริญญ์ทพิ ย์ แสนใจ
เศิกศิริ
3 2 18 นายชาญชัย เศิกศิริ
นางสาววรรณิภา ดวงคา
นางสาววรรณิภา ดวงคา
ดอนนอก
3 2 19 นายนคร ดอนนอก
นางอัญมณี ดอนนอก
นายนคร ดอนนอก
แสงงาม
3 2 20 นายวิทยา แสงงาม
นางขนิษฐา แสงงาม
นายวิทยา แสงงาม
วรรณศรี
3 2 21 นายโกเมศ วรรณศรี
นางอุไรรัตน์ วรรณศรี
นางอุไรรัตน์ วรรณศรี
ตรีนก
3 2 22 นายบุญสม ตรีนก
นางสุวรรณี ตรีนก
นางสุวรรณี ตรีนก
ศรีธญ
ั รัตน์
3 2 23 นายกริชเพชร ศรีธญ
ั รัตน์
นางสาวทัศนีย์ วันทา
นางสาวทัศนีย์ วันทา
พาภักดี
3 2 24 นายกามนิตย์ พาภักดี
นางผาณิต พาภักดี
นายกามนิตย์ พาภักดี
ดอนเส
3 2 25 พันจ่าอากาศเอกมุขภณ ดอนเส
นางอิสรีย์ เจริญรภานันท์
นางอิสรีย์ เจริญรภานันท์

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53075 ดญ. ชนม์นิภา
53076 ดญ. ฐิติพรรณ
53077 นส. ณัฏฐธิดา
53078 ดญ. ดรุณี
53079 ดญ. ธัญชนก
53080 ดญ. เบญจพร
53081 ดญ. ปนัดดา
53082 ดญ. ปรียารัช
53083 ดญ. ปวีณนุช
53084 ดญ. ปัญญาพร
53085 ดญ. พัชรพร
53086 ดญ. พิชญาภัค
53087 ดญ. พิมพ์ญาดา
53089 ดญ. พิมพ์รดา
53090 ดญ. พิมพ์วภิ าวี
53091 ดญ. พัทธนันท์
53092 ดญ. มุขสุดา
53093 ดญ. รฐา
53094 ดญ. วนิชชา
53095 ดญ. วรรณวิสาข์
53096 ดญ. วัฒนาวดี
53097 ดญ. ศิริวรรณ
53098 ดญ. สิรีธร
53099 นส. นิศาชล
54505 ดญ. อธิชา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ศรีโลห้อ
3 2 26 นายวิชิต ศรีโลห้อ
นางยุพากร ศรีโลห้อ
นายวิชิต ศรีโลห้อ
พรหมสิงห์
3 2 27 นายกฤติเดช พรหมสิงห์
นางกัญจน์พร พรหมสิงห์
นางกัญจน์พร พรหมสิงห์
พูลทอง
3 2 28 นายสายันต์ พูลทอง
นางธันยพร พูลทอง
นางธันยพร พูลทอง
อนันต์นุกูล
3 2 29 นายประถม เลื่อมใส
นางสุรีย์พร อนันต์นุกูล
นางสุรีย์พร อนันต์นุกูล
ศรีขาว
3 2 30 นายจีรวัฒน์ ศรีขาว
นางนงเยาว์ ศรีขาว
นางนงเยาว์ ศรีขาว
ใจธรรม
3 2 31 นายธีระพล ใจธรรม
นางวิไลวรรณ จันทวี
นางวิไลวรรณ จันทวี
สาลี
3 2 32 นายวุฒพิ นั ธ์ สาลี
นางสุมาลี สาลี
นางสุมาลี สาลี
คาผุย
3 2 33 ดาบตารวจธามะรงค์ คาผุย
นางเนตรนภา คาผุย
นางเนตรนภา คาผุย
เชื้อกิตติศักดิ์
3 2 34 นายศักดิ์ชัย เชื้อกิตติศักดิ์
นางวราพร เชื้อกิตติศักดิ์
นางวราพร เชื้อกิตติศักดิ์
บุญขวาง
3 2 35 นายสุวจั น์ บุญขวาง
นางสุขกัลยา บุญขวาง
นางสุขกัลยา บุญขวาง
ดีสาย
3 2 36 นายกาธร ดีสาย
นางอรทัย ดีสาย
นางอรทัย ดีสาย
เส็งสมวงศ์
3 2 37 นายศตายุ เส็งสมวงศ์
นางมณีรัตน์ เส็งสมวงศ์
นางมณีรัตน์ เส็งสมวงศ์
ศุภกมลเสนีย์
3 2 38 นายธนิต ศุภกมลเสนีย์
นางสาวพัชรินทร์ อาจหาญ
นายธนิต ศุภกมลเสนีย์
เกษมสุข
3 2 39 นายบารมี เกษมสุข
นางสาวพรนัชชา บรรเทิง
นายบารมี เกษมสุข
ตั้งยิ่งยง
3 2 40 นายณณฐ ตั้งยิ่งยง
นางสาวธัชพัช บุญพา
นางสาวธัชพัช บุญพา
วงศ์หว่ ง
3 2 41 นายพสธร วงศ์หว่ ง
นางพิรญาณ์ วงศ์หว่ ง
นายพสธร วงศ์หว่ ง
เสือพงษ์
3 2 42 นายเพชร เสือพงษ์
นางจิตราภา เสือพงษ์
นางจิตราภา เสือพงษ์
สีบญ
ุ เรือง
3 2 43 นายปยุต สีบญ
ุ เรือง
นางสาวศรัญญา จินตนะกุล
นางสาวศรัญญา จินตนะกุล
นาโควงศ์
3 2 44 นายบัญชา นาโควงศ์
นางสุปรียา นาโควงศ์
นางสุปรียา นาโควงศ์
แก่นพุฒ
3 2 45 นายสุขสรร แก่นพุฒ
นางจันทรี แก่นพุฒ
นางจันทรี แก่นพุฒ
ขุ่มด้วง
3 2 46 นายวัฒนา ขุ่มด้วง
นางนาวดี ขุ่มด้วง
นายวัฒนา ขุ่มด้วง
ทองสวัสดิ์
3 2 47 นายสาราญ ทองสวัสดิ์
นางอภิญญา ทองสวัสดิ์
นางอภิญญา ทองสวัสดิ์
สงวนนาม
3 2 48 นายสถาพร สงวนนาม
นางเกศกมล สงวนนาม
นางเกศกมล สงวนนาม
โคตรมนตรี
3 2 49 นายรัตนพล โคตรมนตรี
นางมัลลิกา โคตรมนตรี
นายรัตนพล โคตรมนตรี
ศรีภาค์
3 2 50 นายอภิชาติ ศรีภาค์
นางทิพวรรณ ศรีภาค์
นางทิพวรรณ ศรีภาค์

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53100 ดช. กษิดิศ
53101 ดช. กัมปนาท
53102 ดช. กิจชนะ
53103 ดช. กิตติวนิ ท์
53104 ดช. จักรพันธ์
53105 ดช. ชริน
53106 ดช. ณฐกฤตย์
53107 ดช. ณนนท์
53108 ดช. ธนกร
53109 นาย ธนบดี
53110 ดช. ธนากฤต
53111 ดช. ธีร์ธวัช
53112 นาย พันธวิศ
53113 ดช. ภราดร
53114 ดช. ภัทรพงษ์
53115 ดช. ภูริณัฐ
53116 ดช. วิวรรธน์
53117 ดช. สิรภพ
53118 ดช. สิรวิชญ์
53120 ดช. อชิตะ
53121 ดช. อชิรธร
53401 ดช. ชนน
53122 ดญ. กนิษฐา
53123 ดญ. กานต์พชิ ชา
53124 ดญ. เขมมิกา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
ทองประมูล
3 3 1 นายมนัส ทองประมูล
นางสุมารีย์ ทองประมูล
สุมารีย์ ทองประมูล
วุฒสังข์
3 3 2 นายอุทยั วุฒสังข์
นางอรทัย วุฒสังข์
อุทยั วุฒสังข์
ปราบณรงค์
3 3 3 นายอดุลย์ ปราบณรงค์
นางสาวปทุมวรรณ กาจิตต์
ปทุมวรรณ กาจิตต์
ปรีแผ้ว
3 3 4 นายพัสกร ปรีแผ้ว
นางจิรัฐติกาล ปรีแผ้ว
จิรัฐติกาล ปรีแผ้ว
ทองคู่
3 3 5 นายประพิศ ทองคู่
นางสาวณัฐตราภรณ์ ฤทธิส์ ินเทียะ
ประพิศ ทองคู่
ไชยสัจ
3 3 6 นายรณยุทธ ไชยสัจ
นางณัฐจารี ไชยสัจ
ณัฐจารี ไชยสัจ
กงใจ
3 3 7 นายชวโรจน์ กงใจ
นางพิชามญชุ์ กงใจ
พิชามญชุ์ กงใจ
แซ่อุย
3 3 8 นายไพรัช แซ่อุย
นางนันท์นลิน แซ่อุย
นันท์นลิน แซ่อุย
วันหลัง
3 3 9 นายกวิน วันหลัง
นางนงลักษณ์ วันหลัง
นงลักษณ์ วันหลัง
พิมพกัน
3 3 10 นายปรีชา ยาตรา
นางสาวสมาพร พิมพกัน
สมาพร พิมพกัน
จึงสุวดี
3 3 11 นายศักดา จึงสุวดี
นางปวีณา จึงสุวดี
ปวีณา จึงสุวดี
พันธุค์ รู
3 3 12 นายโกวิทย์ พันธุค์ รู
นางธนาพร พันธุค์ รู
ธนาพร พันธุค์ รู
เย็นแย้ม
3 3 13 นายวีรพันธ์ เย็นแย้ม
นางดารุณี เย็นแย้ม
วีรพันธ์ เย็นแย้ม
วงศ์ไพเสริฐ
3 3 14 นายสราวุธ วงศ์ไพเสริฐ์
นางกนกวรรณ วงศ์ไพเสริฐ์
สราวุธ วงศ์ไพเสริฐ์
คันโททอง
3 3 15 นายประยงค์ คันโททอง
นางสุนิสา คันโททอง
นางสุนิสา คันโททอง
เคียงจัตุรัส
3 3 16 พันจ่าอากาศเอกสมเกียรติ เคียงจัตุรัสนางณัฐปภัสร์ เคียงจัตุรัส
พันจ่าอากาศเอกสมเกียรติ เคียงจัตุรัส
คูณดี
3 3 17 นายวิโรจน์ คูณดี
นางสุบรร คูณดี
วิโรจน์ คูณดี
อุดมโรจนทรัพย์
3 3 18 นายธีระศักดิ์ อุดมโรจนทรัพย์
นางวัชรา อุดมโรจนทรัพย์
ธีระศักดิ์ อุดมโรจนทรัพย์
ชมภูมาศ
3 3 19 นายธวัชชัย ชมภูมาศ
นางกุหลาบ ชมภูมาศ
กุหลาบ ชมภูมาศ
แฉ่งใจ
3 3 20 นายเผด็จ แฉ่งใจ
นางสุพตั รา แฉ่งใจ
สุพตั รา แฉ่งใจ
ธนธัญญ์นภา
3 3 21 นายทวีวฒ
ั น์ นามเกษ
นางศศณัท ธนธัญญ์นภา
ศศณัท ธนธัญญ์นภา
เลขะเจริญกุล
3 3 22 นายกฤษฎา เลขะเจริญกุล
นางอังคณา เลขะเจริญกุล
นางอังคณา เลขะเจริญกุล
วงษ์แท้
3 3 23 นายจิรเดช วงษ์แท้
นางวราภรณ์ วงษ์แท้
วราภรณ์ วงษ์แท้
ศรีพร
3 3 24 นายศิริพงศ์ ศรีพร
นางสุกานดา ศรีพร
ศิริพงศ์ ศรีพร
รุจิรพิพฒ
ั น์
3 3 25 นายคณิต รุจิรพิพฒ
ั น์
นางสาวเกยูร กุจะพันธ์
เกยูร กุจะพันธ์

6/27

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53125 ดญ. จิรภัทร
53126 ดญ. ชนากานต์
53127 ดญ. ชลิดา
53128 ดญ. ฐิติภา
53129 ดญ. ณิชา
53130 ดญ. ธชวรรณ
53131 ดญ. ธรรมชนกพร
53132 ดญ. นภัทร
53133 ดญ. นิสิรินทร์
53134 ดญ. บงกชมาศ
53135 ดญ. บัวแก้ว
53136 ดญ. วิมลสิริ
53137 ดญ. พันธิตรา
53138 ดญ. พาขวัญ
53139 ดญ. แพรวลดา
53140 ดญ. ภัทราพร
53141 ดญ. มณีกรณ์
53142 ดญ. มีนา
53143 ดญ. ยุวฏั ธนาพร
53144 ดญ. เขมจิรัสย์
53145 ดญ. สิรินยานี
53146 นส. อนัญญา
53147 นส. อริสรา
53148 ดญ. อัจฉริยา
53149 ดญ. อุ่นเรือน

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ทองเกลี้ยง
3 3 26 นายตระการ ทองเกลี้ยง
นางสาวพัทธวรรณ พนาจันทร์
ตระการ ทองเกลี้ยง
พุฒจันทร์
3 3 27 นายเชิดไชยา รสจันทร์
นางสาวนิตยา พุฒจันทร์
นางสาวนิตยา พุฒจันทร์
จันทะโสม
3 3 28 นายอรรณพ จันทะโสม
นางศัจนันท์ จันทะโสม
นายอรรณพ จันทะโสม
ยศอ่อน
3 3 29 นายพิเชษฐ์ ยศอ่อน
นางอุไรพร ยศอ่อน
นายพิเชษฐ์ ยศอ่อน
แจ้งคล้อย
3 3 30 นายเอก แจ้งคล้อย
นางขนิษฐา ตันทอง
นายเอก แจ้งคล้อย
พิทกั ษ์เกียรติกุล
3 3 31 นายถาวร บุราณ
นางฐปนรรฆ์ พิทกั ษ์เกียรติกุล
นางฐปนรรฆ์ พิทกั ษ์เกียรติกุล
กุแก้ว
3 3 32 นายลิมปินนท์ กุแก้ว
นางกนกวรรณ กุแก้ว
นายลิมปินนท์ กุแก้ว
วิชัยวงศ์
3 3 33 นายเพลิน วิชัยวงศ์
นางอมร วิชัยวงศ์
อมร วิชัยวงศ์
สนุกพันธ์
3 3 34 นายองอาจ สนุกพันธ์
นางเทียมจันทร์ สนุกพันธ์
นางเทียมจันทร์ สนุกพันธ์
เศิกศิริ
3 3 35 นายสมชาย เศิกศิริ
นางเกษร เศิกศิริ
นางเกษร เศิกศิริ
วงศ์วเิ ชียร
3 3 36 นายณัฐกิตติ์ วงศ์วเิ ชียร
นางณัฐนันท์ วงศ์วเิ ชียร
นายณัฐกิตติ์ วงศ์วเิ ชียร
สุขเกษม
3 3 37 นายธวัชชัย สุขเกษม
นางพัชนี สุขเกษม
นายธวัชชัย สุขเกษม
ครองยุติ
3 3 38 นายคาพล ครองยุติ
นางสุทติ รา ครองยุติ
นางสุทติ รา ครองยุติ
ตรงกรณ์
3 3 39 นายสุภรณ์ ตรงกรณ์
นางอริยา ตรงกรณ์
นางอริยา ตรงกรณ์
บุตรวงศ์
3 3 40 นายสมเกียรติ สังกะเพศ
นางสาวสราล บุตรวงศ์
นางสาวสราล บุตรวงศ์
ทัดเทียม
3 3 41 นายพุฒชิ าติ ทัดเทียม
นางนิภาพร ทัดเทียม
นายพุฒชิ าติ ทัดเทียม
พีรภัทร์หริ ัญ
3 3 42 นายชินวิชญ์ พีรภัทร์หริ ัญ
นางสาวกนกรัศมิ์ พีรภัทร์หริ ัญ
นางสาวกนกรัศมิ์ พีรภัทร์หริ ัญ
นิตยสุทธิ์
3 3 43 นายวินัย นิตยสุทธิ์
นางพัฒชนี นิตยสุทธิ์
นายวินัย นิตยสุทธิ์
สมบูรณ์ศรี
3 3 44 นายอานนท์ สมบูรณ์ศรี
นางรัตน์ธยิ า สมบูรณ์ศรี
นางรัตน์ธยิ า สมบูรณ์ศรี
เวชสวัสดิ์
3 3 45 นายบุญฤทธิ์ มงคลเสริมศิริ
นางภาณดา งามวงศ์
นางภาณดา งามวงศ์
ศิริวร
3 3 46 นายยม ศิริวร
นางปราณี ศิริวร
นายยม ศิริวร
ตันประเสริฐ
3 3 47 นายยิ่งศักดิ์ ตันประเสริฐ์
นางพรพิศ คันธนู
พรพิศ คันธนู
สาหินกอง
3 3 48 นายอานาจ สาหินทอง
นางบัวรินทร์ นาโพธิ์
นางบัวรินทร์ นาโพธิ์
ประสวนศรี
3 3 49 นายรังสรรค์ ประสวนศรี
นางสาวชไมพร ปลั่งกลาง
นายรังสรรค์ ประสวนศรี
ปรัสพันธ์
3 3 50 นายศักดิ์สิทธิ์ ปรัสพันธ์
นางสุภาลักษณ์ ปรัสพันธ์
นายศักดิ์สิทธิ์ ปรัสพันธ์
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นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
53150 ดช. กฤตภาส
หล่าสกุล
3 4 1 นายสุพชิ ัย หล่าสกุล
นางคณาลักษณ์ หล่าสกุล
นายสุพชิ ัย หล่าสกุล
53151 ดช. เขตโสภณ
นวภาณพงษ์
3 4 2 นายกฤษฏา นวภาณพงษ์
นางจิราพร นวภาณพงษ์
นางจิราพร นวภาณพงษ์
53152 ดช. สิรภพ
มูลสาร
3 4 3 นายบวร มูลสาร
นางทิตา ธนาสุวพัชร
นายบวร มูลสาร
53153 ดช. ชญานนท์
กิจคณะ
3 4 4 นายสุรศักดิ์ กิจคณะ
นางปวีณวรรณ กิจคณะ
นายสุรศักดิ์ กิจคณะ
53154 ดช. ถิรพล
แก้วพรหม
3 4 5 ร้อยโทชิตพล แก้วพรหม
นางวรางคณา แก้วพรหม
นางวรางคณา แก้วพรหม
53155 ดช. ธนกฤต
คชาธานี
3 4 6 นายธนวัฒน์ คชาธานี
นางปิยะนาถ คชาธานี
นายธนวัฒน์ คชาธานี
53156 ดช. นราวิชญ์
อุปรีที
3 4 7 ดาบตารวจนิโรจน์ อุปรีที
นางฌานิกา อุปรีที
ด.ต.นิโรจน์ อุปรีที
53157 ดช. นิธกิ ร
อังคุระศรี
3 4 8 นายเอกรินทร์ อังคุระศรี
นางจรีภรณ์ อังคุระศรี
นางจรีภรณ์ อังคุระศรี
53158 นาย ประจักษ์ศิลป์ เพ็ชร์นอก
3 4 9 นายปภาวิน เพ็ชร์นอก
นางสาวกฤดา โควสุรัตน์
นายปภาวิน เพ็ชร์นอก
53159 ดช. พลภัทร
ตั้งยิ่งยง
3 4 10 นายชยกร ตั้งยิ่งยง
นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง
นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง
53160 ดช. พิพฒ
ั น์
มักการุณ
3 4 11 นายบัณฑิต มักการุณ
นางสาวผดุงขวัญ มีเงิน
นายบัณฑิต มักการุณ
53162 ดช. ยศภัทร
ลอยหา
3 4 12 นายยุทธศาสตร์ ลอยหา
นางรวมทรัพย์ ลอยหา
นายยุทธศาสตร์ ลอยหา
53163 ดช. รวีโรจน์
สุวรรณประทีป
3 4 13 นายสมนึก สุวรรณประทีป
นางกัลยกร สุวรรณประทีป
นายสมนึก สุวรรณประทีป
53164 ดช. รัฐภูมิ
จันทรโสภา
3 4 14 นายอุทยาน จันทรโสภา
นางปถมาภรณ์ จันทรโสภา
นายอุทยาน จันทรโสภา
53165 ดช. โรจน์ศิรา
มาลาคา
3 4 15 นายประเสริฐ มาลาคา
นางฐิตาภรณ์ มาลาคา
นายประเสริฐ มาลาคา
53166 ดช. วงศธร
ทองคาผุย
3 4 16 นายเลิศชัย ทองคาผุย
นางจงจิตต์ ทองคาผุย
นางจงจิตต์ ทองคาผุย
53167 ดช. อภินันท์
ควรตั้ง
3 4 17 นายศิริทรัพย์ ควรตั้ง
นางจิระวรรณ ควรตั้ง
นางจิระวรรณ ควรตั้ง
53168 ดช. อัครวัฒน์
ชนะศรีรัตนกุล
3 4 18 นายเอกชัย ชนะศรีรัตนกุล
นางอุบลวรรณ ชนะศรีรัตนกุล
นายเอกชัย ชนะศรีรัตนกุล
53169 ดช. อันดามัน
บุรีภกั ดี
3 4 19 พันตารวจโทบุรภัช บุรีภกั ดี
นางสาวกฤษณา บุรีภกั ดี
ว่าที่ร้อยตารวจตรีบรุ ภัช บุรีภกั ดี
53170 ดช. อิทธิกร
สุขสาย
3 4 20 นายอาภากร สุขสาย
นางศศิพร สุขสาย
นายอาภากร สุขสาย
53171 ดช. ศุภกิตติ์
รัตโน
3 4 21 นายศุภโชค รัตโน
นางลาเนา รัตโน
นายศุภโชค รัตโน
53172 นาย ธนิก
ชินาภาษ
3 4 22 นายศราวุธ ชินาภาษ
นางซุ้มผกา ชินาภาษ
นายศราวุธ ชินาภาษ
53173 ดญ. กชมน
คุณมี
3 4 23 นายทองพูล คุณมี
นางอานวยพร คุณมี
นายทองพูล คุณมี
53174 ดญ. กนกนันท์
ศิรินทร์วงศ์
3 4 24 นายนิติธรรม ทองดี
นางวิริยา ศิรินทร์วงศ์
นางวิริยา ศิรินทร์วงศ์
53175 ดญ. กันตกมล
พลสวัสดิ์
3 4 25 นายธนพจน์ พลสวัสดิ์
นางขวัญใจ พลสวัสดิ์
นายธนพจน์ พลสวัสดิ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53176 ดญ. คณิตา
53177 ดญ. ณัฏฐี
53178 ดญ. ณัฐนันท์
53179 ดญ. ณิชกมล
53180 ดญ. นงพร
53181 ดญ. ปัญจรัชน์
53182 ดญ. ปิยาพัชร
53183 ดญ. พชรมัย
53184 ดญ. พรรณนิภา
53185 นส. พรรษมน
53186 ดญ. พริมา
53187 ดญ. พันธ์วริ า
53188 ดญ. พิชญา
53189 ดญ. พิมพกานต์
53190 ดญ. พีรดา
53191 ดญ. เพ็ญพิสุทธิ์
53192 ดญ. ภทรชนก
53193 ดญ. ภัทราภรณ์
53194 ดญ. ภูสิริณญา
53195 ดญ. สิริวมิ ล
53196 ดญ. สุทธิสา
53197 ดญ. สุพชิ ญา
53198 ดญ. หวันยิหวา
53199 ดญ. อริสรา
53782 ดญ. อนัญญา
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นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
เนาวโรจน์
3 4 26 นายเดชมณี เนาวโรจน์
นางโสภา เนาวโรจน์
นายเดชมณี เนาวโรจน์
เจริญศรีสันต์
3 4 27 นายอรุณ พิมพ์โนนทอง
นางสาวกุสุมา เจริญศรีสันต์
นางสาวกุสุมา เจริญศรีสันต์
บุญชิต
3 4 28 นายสมพร บุญชิต
นางหนูเพชร บุญชิต
นายสมพร บุญชิต
พันธ์โชติ
3 4 29 นายสมบัติ พันธ์โชติ
นางลาใย พันธ์โชติ
นายสมบัติ พันธ์โชติ
สวัสดิ์ตระกูล
3 4 30 นายศราวุฒิ สวัสดิ์ตระกูล
นางชฎาธาร ทรงอานาจเจริญ
นายศราวุฒิ สวัสดิ์ตระกูล
ธนะวิทวิลาศ
3 4 31 นายณัฐจักร ธนะวิทวิลาศ
นางหนึ่งฤทัย ธนะวิทวิลาศ
นายณัฐจักร ธนะวิทวิลาศ
แก้วสังข์
3 4 32 นายประจันทร์ แก้วสังข์
นางปฏิญญา แสนอ้วน
นายประจันทร์ แก้วสังข์
แสงงาม
3 4 33 นายสมศักดิ์ แสงงาม
นางสาววลัยลักษณ์ สุนะพัฒน์
นางสาววลัยลักษณ์ สุนะพัฒน์
บุญจูง
3 4 34 นายพงศ์ศักดิ์ บุญจูง
นางสาวเพ็ญศิลป์ ประสานวรรณ
นายพงศ์ศักดิ์ บุญจูง
วรบุตร
3 4 35 นายยงยุทธ แมคครีนส์
นางสาวนิธติ านันท์ ชาติกุลพิพฒ
ั น์
นางสาวนิธติ านันท์ ชาติกุลพิพฒ
ั น์
เฉียวฉกรรจ์
3 4 36 นายณรินทร เฉียวฉกรรจ์
นางพนิตา เฉียวฉกรรจ์
นายณรินทร เฉียวฉกรรจ์
ทุมมา
3 4 37 นายจันทา ทุมมา
นางสุวนิตย์ ทุมมา
นายจันทา ทุมมา
เกษาพันธ์
3 4 38 ร้อยตารวจโทสง่า เกษาพันธ์
นางสุภาภรณ์ เกษาพันธ์
ร้อยตารวจโทสง่า เกษาพันธ์
ประกอบธรรม
3 4 39 นายทศพร ประกอบธรรม
นางสาววิภาภรณ์ ตู้พมิ าย
นางสาววิภาภรณ์ ตู้พมิ าย
เรืองสวัสดิ์
3 4 40 นายผาสุข เรืองสวัสดิ์
นางอัจฉราณี เรืองสวัสดิ์
อัจฉราณี เรืองสวัสดิ์
สุพล
3 4 41 นายศักดิ์ศรี สุพล
นางวิลาวรรณ ลอยลม
วิลาวรรณ ลอยลม
คาแก้ว
3 4 42 นายคมกฤตย์ คาแก้ว
นางทิพย์สุดา คาแก้ว
คมกฤตย์ คาแก้ว
วงคูณ
3 4 43 นายชอบ วงคูณ
นางวิไลวรรณ วงคูณ
นางวิไลวรรณ วงคูณ
สีสังข์
3 4 44 นายสกธรณ์ สีสังข์
นางปรวรรณ สีสังข์
ปรวรรณ สีสังข์
ทิวากรศศิธร
3 4 45 นายสมชาย ทิวากรศศิธร
นางสุนิพร ทิวากรศศิธร
สุนิพร ทิวากรศศิธร
เรืองภาสกร
3 4 46 นายธัชพล เรืองภาสกร
นางพัชมณ เรืองภาสกร
ธัชพล เรืองภาสกร
หาระชัย
3 4 47 นายสุมิตร หาระชัย
นางมนัญชยา หาระชัย
มนัญชยา หาระชัย
วันดี
3 4 48 นายวราวุธ วันดี
นางสุมาลย์ วันดี
วราวุธ วันดี
ธรรมวงษา
3 4 49 นายฤทธิชัย ธรรมวงษา
นางโสภา ธรรมวงษา
โสภา ธรรมวงษา
ณ อุบล
3 4 50 ร้อยตารวจตรีเกียรติศักดิ์ ณ อุบล นางอัจฉรา ณ อุบล
ร้อยตารวจตรีเกียรติศักดิ์ ณ อุบล
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53200 ดช. กฤติธี
53201 นาย กิตติคุณ
53202 ดช. กีรติ
53203 ดช. เจตภาณุ
53204 ดช. เจษฎากร
53205 ดช. ชนะศักดิ์
53206 ดช. ชาติศิริ
53207 ดช. ธีรเชษฐ์
53208 ดช. ธีร์ธวัช
53209 ดช. นนทพัทธ์
53210 ดช. นิธศิ
53211 ดช. ปัญญ์
53212 ดช. พงศกร
53213 ดช. พรเทพ
53214 ดช. พสธร
53215 ดช. ธนัญกรณ์
53216 ดช. สิรภพ
53217 ดช. เสฎฐวุฒิ
53218 ดช. อมรเทพ
53219 ดช. อิทธิพล
53220 ดช. พงศธร
54511 ดช. ยศนนท์
53221 ดญ. กนกอร
53222 ดญ. กมลพรรณ
53223 ดญ. กัลยกร
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ความสัมพันธ์
ประดับศรี
3 5 1 นายจักรกฤษณ์ ประดับศรี
นางสลักจิตร ประดับศรี
นายจักรกฤษณ์ ประดับศรี
บุญจริง
3 5 2 นายพิศาลศักดิ์ บุญจริง
นางสาวปภาดา บารุงกิจ
นางสาวปภาดา บารุงกิจ
จาปาศรี
3 5 3 นายปราโมทย์ จาปาศรี
นางดาวผ่องเพ็ญ จาปาศรี
นางดาวผ่องเพ็ญ จาปาศรี
โคตรภัทร์
3 5 4 นายเพิ่มศักดิ์ โคตรภัทร์
นางแสงเพชร โคตรภัทร์
นางแสงเพชร โคตรภัทร์
ทิพย์วารีเลิศ
3 5 5 นายไพฑูรย์ ทิพย์วารีเลิศ
นางสุวรรณี ทิพย์วารีเลิศ
นางสุวรรณี ทิพย์วารีเลิศ
พรหมจันทร์
3 5 6 นายสมศักดิ์ พรหมจันทร์
นางจิราวรรณ พรหมจันทร์
นางจิราวรรณ พรหมจันทร์
บุญทา
3 5 7 นายมนตรา บุญทา
นางสาวอัญชลี ศิลารัตน์
นางสาวอัญชลี ศิลารัตน์
ศรีบญ
ุ สถิตพงษ์
3 5 8 นายชลอ กฐินสมิตร
นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบญ
ุ สถิตพงษ์
นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบญ
ุ สถิตพงษ์
ภักดีนันท์
3 5 9 นายชัยวัฒน์ ภักดีนันท์
นางนงนุช ภักดีนันท์
นางนงนุช ภักดีนันท์
ทองจารัส
3 5 10 นายสุวทิ ย์ ทองจารัส
นางนัฏฐินันท์ ทองจารัส
นายสุวทิ ย์ ทองจารัส
ปิยภิญโญภาพ
3 5 11 นายธรรมนูญ ปิยภิญโญภาพ
นางสาวนาตยา เล็กตระกูล
นางสาวนาตยา เล็กตระกูล
วิสิฎฐ์พรอักษร
3 5 12 นายวีระพันธ์ วิสิฏฐ์พรอักษร
นางกาญจนา วิสิฏฐ์พรอักษร
นางกาญจนา วิสิฏฐ์พรอักษร
พุ่มแก้ว
3 5 13 ร้อยตารวจโททศพล พุ่มแก้ว
นางพัชรินทร์ พุ่มแก้ว
ร้อยตารวจโททศพล พุ่มแก้ว
อุดมธนะธีระ
3 5 14 นายอาคม อุดมธนะธีระ
นางจิราภรณ์ อุดมธนะธีระ
นางจิราภรณ์ อุดมธนะธีระ
กีฬา
3 5 15 นายนพรัตน์ กีฬา
นางพิศมัย กีฬา
นายนพรัตน์ กีฬา
คฤหาญ
3 5 16 นายธนธรณ์ คฤหาญ
นางสาวปภาณัท ทองประสม
นางสาวปภาณัท ทองประสม
พรมดอน
3 5 17 นายสรรพสิทธิ์ พรมดอน
นางกัญญาพร พรมดอน
นายสรรพสิทธิ์ พรมดอน
นิซัน
3 5 18 นายณัฐวัตร นิซัน
นางสาวอุมาพร พิทกั ษ์พรพัลลภ
นางสาวอุมาพร พิทกั ษ์พรพัลลภ
ศุภโกศล
3 5 19 นายพิทกั ษ์ ศุภโกศล
นางกาญจนา ศุภโกศล
นางกาญจนา ศุภโกศล
เมโฆ
3 5 20 นายจตุรงค์ เมโฆ
นางสาวสุนิสา มงคลศิลป์
นายจตุรงค์ เมโฆ
เหลืองรุ่งโรจน์
3 5 21 นายวิษณุ เหลืองรุ่งโรจน์
นางพัชราภรณ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นางพัชราภรณ์ เหลืองรุ่งโรจน์
พิมแพนไชย
3 5 22 นายจุลานนท์ พิมแพนไชย
นางอรปรียา วงศ์ศศิธร
นางอรปรียา วงศ์ศศิธร
อรุณพงษ์
3 5 23 นายเทอดศักดิ์ อรุณพงษ์
นางธนกมัย อรุณพงษ์
นายเทอดศักดิ์ อรุณพงษ์
ศรไชย
3 5 24 นายธนายุทธ ศรไชย
นางเพ็ญพิชชา ศรไชย
นางเพ็ญพิชชา ศรไชย
คันธจันทร์
3 5 25 นายบดินธร คันธจันทร์
นางสุวษิ า คันธจันทร์
นางสุวษิ า คันธจันทร์

10/27

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53224 นส. คณิตตา
53225 ดญ. จันทิมา
53226 ดญ. จิรัชยาภรณ์
53227 ดญ. ชวันภรณ์
53228 ดญ. ชัชชญา
53229 ดญ. ฐิติยาพร
53230 ดญ. ณัชชา
53232 ดญ. ธัญพัฒน
53233 ดญ. ธัญพิชชา
53234 ดญ. นิศารัตน์
53235 นส. ปฐมาพรรณ
53236 ดญ. ปณิดา
53237 ดญ. ประภาศิริ
53238 ดญ. พรธิดา
53239 ดญ. ภาวนา
53240 ดญ. รัตนภัทร
53241 ดญ. วชิรญาณ์
53242 ดญ. วิชญาพร
53243 ดญ. ศศิวมิ ล
53244 ดญ. ณัฐพร
53245 ดญ. สินีนาท
53246 ดญ. สุชาดา
53247 ดญ. สุภาภร
53248 ดญ. หทัยรัตน์
53249 ดญ. อุดมพร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ดวงดี
3 5 26 นายเต็ม ดวงดี
นางสายรุ้ง ดวงดี
นางสายรุ้ง ดวงดี
สารการ
3 5 27 นายพิษณุ สารการ
นางนวพรรษ สารการ
นางนวพรรษ สารการ
พลโสภา
3 5 28 นายวีระชัย พลโสภา
นางบุษบา พลโสภา
นายวีระชัย พลโสภา
บุญเชิญ
3 5 29 นายวารินทร์ บุญเชิญ
นางวชิราภรณ์ บุญเชิญ
นางวชิราภรณ์ บุญเชิญ
จาปาศรี
3 5 30 นายปรัชญา จาปาศรี
นางสุภาพร จาปาศรี
นายปรัชญา จาปาศรี
อ่าเกตุ
3 5 31 ร้อยตารวจโทวันชัย อ่าเกตุ
นางรุจิรัตน์ อ่าเกตุ
ร้อยตารวจโทวันชัย อ่าเกตุ
กกกลาง
3 5 32 นายผดุงศักดิ์ กกกลาง
นางสาวนิรมล เหล่าเลิศ
นางสาวนิรมล เหล่าเลิศ
ไชยษา
3 5 33 นายบวร ไชยษา
นางวรรณา ไชยษา
นายบวร ไชยษา
ด่านจอมฟอน
3 5 34 นายอนุชิต ด่านจอมฟอน
นางสุขอรุณ ด่านจอมฟอน
นางสุขอรุณ ด่านจอมฟอน
พานะรมย์
3 5 35 นายสุธี พานะรมย์
นางวัฒนาภรณ์ พานะรมย์
นายสุธี พานะรมย์
ทองโพธิศ์ รี
3 5 36 นายพูลประเสริฐ ทองโพธิศ์ รี
นางรัชนีย์ ทองโพธิศ์ รี
นางรัชนีย์ ทองโพธิศ์ รี
แซ่จึง
3 5 37 นายโชคชัย แซ่จึง
นางวชิราพรรณ แซ่จึง
นายโชคชัย แซ่จึง
ดอกแก้ว
3 5 38 นายภาคิน ดอกแก้ว
นางสาวธนิษฐา เจนใจ
นางสาวธนิษฐา เจนใจ
บุญวิทย์ชัยกุล
3 5 39 นายสุวรรณชัย บุญวิทย์ชัยกุล
นางสาวดวงกมล วังศรีแก้ว
นางสาวดวงกมล วังศรีแก้ว
ไผ่แก้ว
3 5 40 นายสุมานิตย์ ไผ่แก้ว
นางชนม์นิภา ไผ่แก้ว
นางชนม์นิภา ไผ่แก้ว
พรมประสิทธิ์
3 5 41 นายระนาด พรมประสิทธิ์
นางพิสมัย พรมประสิทธิ์
นายระนาด พรมประสิทธิ์
ยุระชัย
3 5 42 นายสุพจน์ ยุระชัย
นางจารุรัตน์ ยุระชัย
นางจารุรัตน์ ยุระชัย
ตุ้มอ่อน
3 5 43 นายเสรี ตุ้มอ่อน
นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
นางรัตติยา ตุ้มอ่อน
เดชะบุญ
3 5 44 นายวิชิต เดชะบุญ
นางจีรวัฒน์ เดชะบุญ
นายวิชิต เดชะบุญ
ศรีสมบูรณ์
3 5 45 พันจ่าเอกสุรชัย ศรีสมบูรณ์
นางจิรนันท์ ศรีสมบูรณ์
พันจ่าเอกสุรชัย ศรีสมบูรณ์
ตั้งเสงีย่ มวิสัย
3 5 46 นายสีหนาท ไกรคุปต์
นางสาวสรินยา ตั้งเสงีย่ มวิสัย
นางสาวสรินยา ตั้งเสงีย่ มวิสัย
จันทร์ส่อง
3 5 47 นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง
นางนาตยา จันทร์ส่อง
นางนาตยา จันทร์ส่อง
แก้วคุ้ม
3 5 48 นายสมภักดิ์ แก้วคุ้ม
นางยุพนิ บุญแท้
นายสมภักดิ์ แก้วคุ้ม
บุญจุล
3 5 49 นายสุริยันต์ บุญจุล
นางสาวดรุณี พลทอง
นางสาวดรุณี พลทอง
สมบัติหอม
3 5 50 นายไพฑูรย์ สมบัติหอม
นางเพ็ญนภา สมบัติหอม
นางเพ็ญนภา สมบัติหอม

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53250 ดช. กฤตเมธ
53251 ดช. ชิตพล
53252 ดช. ฐณพัฒน์
53253 นาย ณวพน
53254 ดช. ณัฏฐกิตติ์
53255 ดช. ณัฐชยปกรณ์
53256 ดช. ณัฐนนท์
53257 นาย ณัฐภัทร
53258 ดช. ธนธร
53259 ดช. ธัชทฤต
53260 ดช. ธีรเมท
53261 ดช. ปฏิภาน
53262 ดช. พงศภัค
53263 ดช. พรพิพฒ
ั น์
53264 ดช. พิชญ์
53265 ดช. ยศภัค
53266 ดช. วรภพ
53267 ดช. ศรัณภัทร
53268 ดช. ศุภวิชญ์
53269 ดช. อติราช
53270 ดช. อนพัทย์
53271 ดช. สิรวิชญ์
55233 ดช. รุ่งพิพฒ
ั น์
53272 ดญ. กนกพร
53273 ดญ. กฤษฎาธาร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สุภาจันทร์
3 6 1 นายสุเมธ สุภาจันทร์
นางนลฤดี สุภาจันทร์
นายสุเมธ สุภาจันทร์
นาคแนวดี
3 6 2 นายนพดล นาคแนวดี
นางสุพรรณี นาคแนวดี
นายนพดล นาคแนวดี
มั่นปาน
3 6 3 นายสมพร มั่นปาน
นางมาลัยพร มั่นปาน
นายสมพร มั่นปาน
ดวงดี
3 6 4 นายชยพล ดวงดี
นางนันท์นภัส ดวงดี
นายชยพล ดวงดี
ไชยวัฒน์
3 6 5 นายประเสริฐ ไชยวัฒน์
นางบรรจง ไชยวัฒน์
นายประเสริฐ ไชยวัฒน์
คาภา
3 6 6 นายวโรดม คาภา
นางพัทรินยา คาภา
นายวโรดม คาภา
พลเชียงขวาง
3 6 7 นายปราโมทย์ พลเชียงขวาง
นางปารมี พลเชียงขวาง
นายปราโมทย์ พลเชียงขวาง
วงศ์วตั ถาภรณ์
3 6 8 นายสมศักดิ์ วงศ์วตั ถาภรณ์
นางกรองกาญจน์ จันทวี
นายสมศักดิ์ วงศ์วตั ถาภรณ์
ถุงจันทร์
3 6 9 นายสมรักษ์ ถุงจันทร์
นางธลิตา ถุงจันทร์
นายสมรักษ์ ถุงจันทร์
ผ่านเมือง
3 6 10 นายสมเกียรติ ผ่านเมือง
นางมะลิวลั ย์ ผ่านเมือง
นายสมเกียรติ ผ่านเมือง
โหราย์
3 6 11 นายอลงกรณ์ โหราย์
นางจิราพันธ์ โหราย์
นางจิราพันธ์ โหราย์
ฝูงดี
3 6 12 นายสมศักดิ์ ฝูงดี
นางวาสนา เกษมสุข
นายสมศักดิ์ ฝูงดี
ดวงศรี
3 6 13 นายปริญญา ดวงศรี
นางภาวิณี ดวงศรี
นายปริญญา ดวงศรี
พัชรธรรมพันธุ์
3 6 14 นายวิเชียร พัชรธรรมพันธุ์
นางอุทยั วรรณ พัชรธรรมพันธุ์
นายวิเชียร พัชรธรรมพันธุ์
เถาถวิล
3 6 15 นายพฤกษ์ เถาถวิล
นางเนตรดาว เถาถวิล
นายพฤกษ์ เถาถวิล
กัญญะลา
3 6 16 พันตารวจโทคงวุธ กัญญะลา
นางปรมาภรณ์ กัญญะลา
พันตารวจโทคงวุธ กัญญะลา
หิญชีระนันทน์
3 6 17 นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์
นางสาวพนิดา พาราศรี
นางสาวพนิดา พาราศรี
จึงจิตรักษ์
3 6 18 นายชาติชาย จึงจิตรักษ์
นางสาวอรทัย อารมย์
นางสาวอรทัย อารมย์
พิบลู มณฑา
3 6 19 นายธาตรี พิบลู มณฑา
นางธัญภา พิบลู มณฑา
นายธาตรี พิบลู มณฑา
อินทรีย์
3 6 20 นายสมบัติ อินทรีย์
นางรัชนี อินทรีย์
นางรัชนี อินทรีย์
หวานสนิท
3 6 21 นายอานุภาพ หวานสนิท
นางสาวจันทิพา เมืองนิยม
นายอานุภาพ หวานสนิท
ทินกรวงศ์
3 6 22 นายแก่นเพชร ทินกรวงศ์
นางสุนทรี ทินกรวงศ์
นางสุนทรี ทินกรวงศ์
ผุเพ็ชร์
3 6 23 นายชวภณ ผุเพ็ชร์
นางแรมใจ ผุเพ็ชร์
นางแรมใจ ผุเพ็ชร์
กวินวงศ์
3 6 24 นายนิพนธ์ กวินวงศ์
นางสาวกุสุมา ประทุมพันธ์
นายนิพนธ์ กวินวงศ์
ศรีดาคุณ
3 6 25 นายสุวทิ ย์ ศรีดาคุณ
นางอุมาภรณ์ ศรีดาคุณ
นายสุวทิ ย์ ศรีดาคุณ

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53274 ดญ. กิติยาภรณ์
53275 นส. จารุพรรณ
53276 ดญ. ฉัตรชนก
53277 ดญ. ชลธิชา
53278 ดญ. ชวัลนุช
53279 ดญ. ญาตาวี
53280 ดญ. ณัฐณิชา
53281 ดญ. ณัฐณิชา
53282 ดญ. ณิชมน
53283 ดญ. ศศิธร
53284 ดญ. นฐมณ
53285 ดญ. นริสรา
53286 ดญ. นิติรัตน์
53288 ดญ. ปภาวรินทร์
53289 ดญ. ปิยาดา
53290 ดญ. ธนปรรณ
53291 ดญ. เพ็ญพิสุทธิ์
53292 ดญ. เมธาวดี
53293 นส. รัตนาวลี
53294 ดญ. วณิชยา
53295 ดญ. วริศรา
53296 ดญ. ศรุตา
53297 ดญ. ศุภทั รา
53298 ดญ. สุชัญญา
53299 ดญ. อรวรรณ

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สุขเกษม
3 6 26 นายปราโมทย์ สุขเกษม
นางกัลยา ศรีส่องฟ้า
นางกัลยา ศรีส่องฟ้า
ธรรมสาร
3 6 27 จ่าสิบเอกจารึก ธรรมสาร
ดาบตารวจหญิงสมร ธรรมสาร
จ่าสิบเอกจารึก ธรรมสาร
แก้วกนก
3 6 28 นายเฉลิมพล แก้วกนก
นางพรหม แก้วกนก
นายเฉลิมพล แก้วกนก
ชัยสัตรา
3 6 29 นายศตวรรษ ชัยสัตรา
นางบังอร ชัยสัตรา
นายศตวรรษ ชัยสัตรา
ไชยศรี
3 6 30 นายชัยชิต ไชยศรี
นางเรืองรอง ไชยศรี
นางเรืองรอง ไชยศรี
ฝอยทอง
3 6 31 ดาบตารวจปัญญา ฝอยทอง
นางศิริวรรณ ฝอยทอง
ดาบตารวจปัญญา ฝอยทอง
จันทร์หอม
3 6 32 นายประจักษ์ จันทร์หอม
นางสาวสุนันทา ลุนสิน
นางสาวสุนันทา ลุนสิน
ศรีใส
3 6 33 นายจตุวทิ ย์ ศรีใส
นางอัญชลี ศรีใส
นางอัญชลี ศรีใส
วงศ์พรหม
3 6 34 นายเทวฤทธิ์ วงศ์พรหม
นางเทียมใจ วงศ์พรหม
นางเทียมใจ วงศ์พรหม
พัฒนพันธ์
3 6 35 นายจิรพงษ์ พัฒนพันธ์
นางจีระนัน พัฒนพันธ์
นางจีระนัน พัฒนพันธ์
พิมพ์มีลาย
3 6 36 นายศิริลักษณ์ พิมพ์มีลาย
นางศนิยา พิมพ์มีลาย
นายศิริลักษณ์ พิมพ์มีลาย
บุตนิตย์
3 6 37 นายกฤษฏ์ บุตนิตย์
นางนวพร บุตนิตย์
นางนวพร บุตนิตย์
แผงงาม
3 6 38 นายปรีชา แผงงาม
นางสุภาพร แผงงาม
นายปรีชา แผงงาม
คุณธรรม
3 6 39 นายอนันต์ คุณธรรม
นางบุศรา คุณธรรม
นายอนันต์ คุณธรรม
ปองไว้
3 6 40 นายสมพร ปองไว้
นางปาริตา ปองไว้
นายสมพร ปองไว้
ภาระคุณ
3 6 41 นายศิริพงศ์ ภาระคุณ
นางศศิรัศมิ์ บุญคา
นางศศิรัศมิ์ บุญคา
ธีรลีกุล
3 6 42 นายวีรยุทธ ธีรลีกุล
นางสาวอภัณตรี บัวขาว
นายวีรยุทธ ธีรลีกุล
วัฒนวงษ์สิงห์
3 6 43 นายต่อพงศ์ วัฒนวงษ์สิงห์
นางผกาพรรณ เพชราภิรัชต์
นายต่อพงศ์ วัฒนวงษ์สิงห์
คาสินธ์
3 6 44 นายอุบล คาสินธ์
นางวาสนา คาสินธ์
นายอุบล คาสินธ์
งามมีแสง
3 6 45 นายภาณุพงศ์ งามมีแสง
นางมุกดา งามมีแสง
นางมุกดา งามมีแสง
สุขเลิศ
3 6 46 นายอภิสิทธิ์ สุขเลิศ
นางธิดารัตน์ บริสุทธิ์
นายอภิสิทธิ์ สุขเลิศ
ใจเที่ยง
3 6 47 พันตารวจโทเสน่ห์ ใจเที่ยง
นางสุดประสงค์ ใจเที่ยง
พันตารวจโทเสน่ห์ ใจเที่ยง
โพรัง
3 6 48 ร้อยตารวจตรีวทิ ยา โพรัง
สิบเอกหญิงญานิศา โพรัง
จ่าสิบตารวจวิทยา โพรัง
เกียรติกวินพงศ์
3 6 49 นายภัทรพล เกียรติกวินพงศ์
นางรจนา สาเหลา
นายภัทรพล เกียรติกวินพงศ์
ส่งสุข
3 6 50 ดาบตารวจศักรินทร์ ส่งสุข
นางสุกัญญา ส่งสุข
นางสุกัญญา ส่งสุข

ความสัมพันธ์

13/27

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53300 ดช. กฤษณะพงศ์
53301 ดช. กิตติภพ
53302 ดช. ภครดณ
53303 ดช. ทยากร
53304 ดช. เทพทัต
53305 ดช. ธนบดี
53306 ดช. นรินทร์โชติ
53307 ดช. ประกาศิต
53308 ดช. ปารมี
53309 ดช. พชร
53310 ดช. โพธิพงษ์
53311 ดช. ภูษณ
53312 ดช. รณกฤต
53313 ดช. เวทัส
53314 ดช. ศักย์ศรณ์
53315 ดช. ศุภวิชญ์
53316 ดช. สกภูมิ
53317 ดช. กรชวัล
53318 ดช. สิรวิชญ์
53319 ดช. เสนีย์
53320 ดช. อิสรพงษ์
53321 ดช. สรัล
53322 ดช. คมเดช
53323 ดช. ฉัตรชัย
53324 ดช. ณฐรัช

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
พรพันธุ์
3 7 1 นายรัชภัฏ พรพันธุ์
นางสาวภาวินี ศรีสันต์
ภาวินี ศรีสันต์
วงศ์เสนา
3 7 2 นายธัชชัย วงศ์เสนา
นางปาณิสรา วงศ์เสนา
ธัชชัย วงศ์เสนา
เชื้อประทุม
3 7 3 นายนนท์ หวังผล
นางกาญจนา หวังผล
กาญจนา หวังผล
พันธการ
3 7 4 นายเทอดคุณ พันธการ
นางจตุพร พันธการ
จตุพร พันธการ
บุญสูง
3 7 5 นายพยงค์ บุญสูง
นางสุภาภรณ์ บุญสูง
สุภาภรณ์ บุญสูง
แต้สงเคาระห์
3 7 6 นายสีหว์ สั แต้สงเคาระห์
นางอิสรีย์ แต้สงเคาระห์
อิสรีย์ แต้สงเคาระห์
นนท์ธรี ะจรูญ
3 7 7 พันโทพัชรวัฒน์ นนท์ธรี ะจรูญ
นางอิสรีย์ นนท์ธรี ะจรูญ
พันโทพัชรวัฒน์ นนท์ธรี ะจรูญ
เบื้องบน
3 7 8 นายประสาท เบื้องบน
นางสาวอรอุมา ทรัพย์สิน
ออนอุมา ทรัพย์สิน
ไชยมาศ
3 7 9 นายศยาม ไชยมาศ
นางระวีวฒ
ั น์ ไชยมาศ
ระวีวฒ
ั น์ ไชยมาศ
แว่นทอง
3 7 10 นายชูชีพ แว่นทอง
นางเบญจวรรณ แว่นทอง
เบญจวรรณ แว่นทอง
นิติศักดิ์
3 7 11 นายพิชิตชัย นิติศักดิ์
นางสาวพิศมัย บุญสุข
พิศมัย บุญสุข
วงค์แก้ว
3 7 12 นายกรกฤช วงค์แก้ว
นางสาวปาริชาต รัตนชาติ
ปาริชาติ รัตนราช
ชินโคตร
3 7 13 นายวิจิตร ชินโคตร
นางรัชนี ชินโคตร
รัชนี ชินโคตร
วัฒนะไพบูลย์กุล
3 7 14 นายพีระ วัฒนะไพบูลย์กุล
นางสมศรี วัฒนะไพบูลย์กุล
สมศรี วัฒนะไพบูลย์กุล
บุญทา
3 7 15 นายพีรพล บุญทา
นางสุดาพร บุญทา
สุดาพร บุญทา
จารัส
3 7 16 นายกิตติศักดิ์ จารัส
นางสิริรัตน์ จารัส
กิตติศักดิ์ จารัส
สาลิตุล
3 7 17 นายปัณสุข สาลิตุล
นางสิริน สาลิตุล
สิริน สาลิตุล
ภาติยะศิขัณฑ์
3 7 18 นายกิตติ ภาติยะศิขัณฑ์
นางทศนีย์ ภาติยะศิขัณฑ์
กิตติ ภาติยะศิขัณฑ์
สุวรรณโชติ
3 7 19 นายประสงค์ สุวรรณโชติ
นางพรวิไล สุวรรณโชติ
ประสงค์ สุวรรณโชติ
สาธรพันธ์
3 7 20 นายสาคร สาธรพันธ์
นางนงคราญ สาธรพันธ์
สาคร สาธรพันธ์
บุตรศิลาฤทธิ์
3 7 21 นายชาญชัย บุตรศิลาฤทธิ์
นางณัฐธิดา บุตรศิลาฤทธิ์
ชาญชัย บุตรศลิฤทธิ์
นิติอมรบดี
3 7 22 นายทศพล นิติอมรบดี
นางราไพพัตร์ นิติอมรบดี
ทศพล นิติอมรบดี
พิมพ์จันทร์
3 7 23 นายคมสันต์ พิมจันทร์
นางสาวสุภชิ ชญาณ์ ภัทรภัชกรไชย์
สุภชิ ชญาณ์ ภัทรภัชกรไชย์
ศรมณี
3 7 24 นายประสงค์ ศรมณี
นางวาสนา ศรมณี
วาสนา ศรมณี
สุคนนท์
3 7 25 นายผสม สุคนนท์
นางณฐมน สุคนนท์
ณฐมน สุคนนท์

ความสัมพันธ์

14/27

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53325 ดญ. กมลชนก
53326 ดญ. กวิณธิดา
53327 ดญ. กุลธิดา
53328 ดญ. จุฑารัตน์
53329 ดญ. ชญานิน
53330 ดญ. ชาริณี
53331 ดญ. ญาณิศา
53332 ดญ. ณฎาภรณ์
53333 ดญ. ปัณสิตา
53334 ดญ. พอหทัย
53335 ดญ. พิชญา
53336 ดญ. พุทธิดา
53337 นส. รดามณี
53338 นส. รสธร
53339 ดญ. ลลิตา
53340 นส. ศศิกานต์
53341 ดญ. ศุภกานต์
53342 ดญ. ศุภามาส
53343 ดญ. สิริสุดา
53344 ดญ. อภิชญา
53345 ดญ. อมิตา
53346 ดญ. อรอุมา
53347 ดญ. อาภาภัค
53348 ดญ. อารดา
53349 ดญ. อุบลวรรณ

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
บุญช่วย
3 7 26 นายวัลลภ บุญช่วย
นางหฤทัย บุญช่วย
วัลลภ บุญช่าวย
โชคชัย
3 7 27 นายจเรวัฒน์ โชคชัย
นางฉวีวรรณ โชคชัย
จเรวัฒน์ โชคชัย
โกศัลวิตร
3 7 28 นายวีระศักดิ์ โกศัลวิตร
นางอภิศชญา เจริญวงศ์
วีระศักดิ์ โกศัลวิตร
ธนมาศนิธนิ ันท์
3 7 29 นายธนันท์ชัย ธนมาศนิธนิ ันท์
นางมันรญา ธนมาศนิธนิ ันท์
ธนันท์ชัย ธนมาศนิธนิ ันท์
ทวีสอน
3 7 30 นายประเทือง ทวีสอน
นางเพียงธรรม ทวีสอน
ประเทือง ทวีสอน
จันทะโสม
3 7 31 นายอรรณพ จันทะโสม
นางศัจนันท์ จันทะโสม
ศัจนันท์ จันทะโสม
สังข์นุ่ม
3 7 32 นายณรงค์ชัย สังข์นุ่ม
นางจิราพร สังข์นุ่ม
จิราพร สังข์นุ่ม
บุญหยาด
3 7 33 นายขุนทอง บุญหยาด
นางสุกัญญา บุญหยาด
นายขุนทอง บุญหยาด
ชูรัตน์
3 7 34 นายวิบลู ย์ ชูรัตน์
นางเดือนฉาย ชูรัตน์
เดือนฉาย ชูรัตน์
ศรีเมือง
3 7 35 นายปราโมทย์ ยศโชติ
นางสาวศศิกานต์ ศรีเมือง
ศศิกานต์ ศรีเมือง
ธานุรัตน์
3 7 36 นายพิชัย ธานุรัตน์
นางโสภิต เอียดทองใส
พิชัย ธานุรัตน์
เผ่าผา
3 7 37 นายชัยยะ เผ่าผา
นางดารณี เผ่าผา
ชัยยะ เผ่าผา
วงศ์ตรี
3 7 38 นายกฤษณพงศ์ วงศ์ตรี
นางสิรินดา วงศ์ตรี
สิรินดา วงศ์ตรี
พิศวงษ์
3 7 39 นายพลกฤต พิศวงษ์
นางณภัทธิรา พิศวงษ์
ณภัทธิรา พิศวงษ์
นันตา
3 7 40 นายธนาธิป นันตา
นางเพียงปภัสส์ นันตา
เพียงปภัสส์ นันตา
ครองยุติ
3 7 41 นายรัชพล ครองยุติ
นางพิมพา ครองยุติ
รัชพล ครองยุติ
สายธนู
3 7 42 นายบรรดิษฐ์ สายธนู
นางกรวรรณ สายธนู
กรวรรณ สายธนู
การนา
3 7 43 นายชิษณุพงศ์ การนา
นางสุมลศินีย์ การนา
สุมลศินีย์ การนา
อุปชั ฌาย์
3 7 44 นายชะโลม อุปชั ฌาย์
นางสาวอังคณา ภารการ
อังคณา ภารการ
ประเสริฐโสภา
3 7 45 นายสุรศักดิ์ ประเสริฐโสภา
นางอัจฉรา ประเสริฐโสภา
Y2560สุรศักดิ์ ประเสริฐโสภา
สุพชิ ญ์
3 7 46 นายนิธทิ ศั น์ สุพชิ ญ์
นางอรอนงค์ ผ่องแผ้ว
อรอนงค์ ผ่องแผ้ว
มงคล
3 7 47 นายชาญณรงค์ มงคล
นางเพียงพิชญ์ มงคล
เพียงพิชญ์ มงคล
ประสารวรณ์
3 7 48 นายทรงศักดิ์ ประสารวรณ์
นางกาญจน์ชนิตา ประสารวรณ์
กาญจน์ชนิตา ประสารวรณ์
วิกรัยเจิดเจริญ
3 7 49 นายสมศักดิ์ วิกรัยเจิดเจริญ
นางศุภลักษณ์ วิกรัยเจิดเจริญ
ศุภลักษณ์ วิกรัยเจิดเจริญ
เป็นมงคล
3 7 50 นายอิทธิพล เป็นมงคล
นางนิภาพร เป็นมงคล
อิทธิพล เป็นมงคล

ความสัมพันธ์

บิดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53350 ดช. เกริกเกียรติ
53351 ดช. คชาพงศ์
53352 นาย ชลชาติ
53353 ดช. ชิติพทั ธ์
53354 ดช. จีรวัฒน์
53355 ดช. พงศพัศ
53356 นาย พงศภัค
53358 ดช. พันกร
53359 ดช. พุฒพิ งศ์
53360 นาย ภูมินทร์
53361 ดช. ภูมิพฒ
ั น์
53362 ดช. รักตกันท์
53363 นาย ราชบุตร
53364 ดช. วชิราวุธ
53365 ดช. วิชญ์ศยุตภ์
53366 ดช. ศุภกิตติ์
53367 ดช. สิรพัชร์
53368 ดช. สิริเชษฐ์
53369 ดช. เสฏฐวุฒิ
53370 ดช. สิรภพ
53371 ดญ. กรัญญุตา
53372 ดญ. กัญญาณัฐ
53373 ดญ. กัญญานี
53374 ดญ. กัลยกรฑ์
53375 ดญ. ครองขวัญ

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
กัลยาพันธ์
3 8 1 นายทศพร กัลยาพันธ์
นางสาวยุพาลักษณ์ กัลยาพันธ์
นายทศพร กัลยาพันธ์
เชาว์พลกรัง
3 8 2 ดาบตารวจปิยศักดิ์ เชาว์พลกรัง นางฐิติพร เชาว์พลกรัง
นางฐิติพร เชาว์พลกรัง
พุ่มจันทร์
3 8 3 ร้อยเอกปรีดา พุ่มจันทร์
นางรัชยา พุ่มจันทร์
ร.อ.ปรีดา พุ่มจันทร์
อึ้งอุดรภักดี
3 8 4 นายชัชวาล อึ้งอุดรภักดี
นางเยาวเรศ สุวรรรณไพบูลย์
นายชัชวาล อึ้งอุดรภักดี
พรมโพธิน
3 8 5 พลตารวจจักรชัย พรมโพธิน
นางชื่นฤทัย พรมโพธิน
พลตารวจจักรชัย พรมโพธิน
อุณาศรี
3 8 6 นายพงศ์ธร อุณาศรี
นางสาวจารุวรรณ กาญจนรักษ์
นางพิมพ์พรรณ อุณาศรี
รุ่งพัฒนาชัยกุล
3 8 7 นายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
นางสุภาพรรณ รุ่งพัฒนาชัยกุล
นางเยาวนิตย์ ไตรศิริพานิช
เพ็ดขุนทด
3 8 8 นายพนมไพร เพ็ดขุนทด
นางสลิตา เพ็ดขุนทด
นางสาวไพวรรณ หนึ่งคามี
อนุรักษ์ราษฎร์
3 8 9 นายไพวัลย์ อนุรักษ์ราษฎร์
นางกาญจนามณฑ์ อนุรักษ์ราษฎร์
นางกาญจนามณฑ์ อนุรักษ์ราษฎร์
โคตรวันทา
3 8 10 นายสุทธิพงษ์ โคตรวันทา
นางอาพร โคตรวันทา
นายสุทธิพงษ์ โคตรวันทา
สืบเชื้อ
3 8 11 นายปกรณ์ สืบเชื้อ
นางเพ็ญพิศ สืบเชื้อ
นายปกรณ์ สืบเชื้อ
มาดาสิทธิ์
3 8 12 นายรักสุดท้าย มาดาสิทธิ์
นางเกษยา มาดาสิทธิ์
นายรักลุดท้าย มาดาสิทธิ์
บุตราช
3 8 13 จ่าสิบตารวจพรชัย บุตราช
นางปัทมา บุตราช
จ.ส.ต.พรชัย บุตราช
โสดามาตย์
3 8 14 นายเอกวัฒน์ เเซ่อื้อ
นางสาวอรทัย โสดามาตย์
นายเอกวัฒน์ เเซ่อื้อ
คงทน
3 8 15 นายกรกต คงทน
นางอรัญญา คงทน
นายกรกต คงทน
เมษาดี
3 8 16 สิบเอกประยูร เมษาดี
นางสาววราถรณ์ คันธพฤกษ์
ส.อ.ประยูร เมษาดี
ขลุ่ยเงิน
3 8 17 นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน
นางโชติกาญจน์ ขลุ่ยเงิน
นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน
นนธิจันทร์
3 8 18 นายสุพั่น นนธิจันทร์
นางจิรวรรณ นนธิจันทร์
นายสุพั่น นนธิจันทร์
ตั้งสถิตย์
3 8 19 นายสมชาย ตั้งสถิตย์
นางจิตตานันท์ ตั้งสถิตย์
นายสมชาย ตั้งสถิตย์
หวังชื่น
3 8 20 นายสงกรานต์ หวังชื่น
นางศิริวรรณ หวังชื่น
นายสงกรานต์ หวังชื่น
ใบยา
3 8 21 นายนิพล ใบยา
นางบังอร ใบยา
นายนิพล ใบยา
กายกูล
3 8 22 นายไพฑูรย์ กายกูล
นางกุสุมาวดี กายกูล
นางกุสุมาวดี กายกูล
จัยสิน
3 8 23 นายวสันต์ จัยสิน
นางศรีประไพ จัยสิน
นางศรีประไพ จัยสิน
ไชยขาว
3 8 24 นายธีระวิทย์ แสนโคตร
นางชวนพิศ แสนโคตร
นางชวนพิศ แสนโคตร
ขันทอง
3 8 25 นายพงษ์สานต์ ขันทอง
นางนภาพร ขันทอง
นายพงษ์สานต์ ขันทอง
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53376 ดญ. จิณห์นิภา
53377 ดญ. ชนชยา
53378 ดญ. ชนัญธิดา
53379 ดญ. ชลธิชา
53380 ดญ. ชลลดา
53381 ดญ. ฐิติพร
53382 ดญ. ณิตชารีย์
53383 ดญ. ณัฐภรณ์
53384 ดญ. ธนพร
53385 ดญ. ธรรมวิสา
53386 ดญ. ธัญจิรา
53387 ดญ. นันท์นภัส
53388 ดญ. นันทนัช
53389 ดญ. นันทิชา
53390 ดญ. พิชญาภัค
53391 นส. พิรกานต์
53392 ดญ. ฟ้าใส
53393 ดญ. ภคพร
53394 ดญ. ภัทรนันทน์
53395 ดญ. ศิริพรรณ
53396 ดญ. ศุจิภา
53397 ดญ. ศุภกานต์
53398 ดญ. สันตกมล
53399 ดญ. อรณิชา
54512 ดญ. จตุรพร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ชาลี
3 8 26 นายอภิสิทธิ์ ชาลี
นางสาวเพชรา ชาลี
นางสาวเพชรา ชาลี
จารุแพทย์
3 8 27 นายไชยา จารุแพทย์
นางศศิธร จารุแพทย์
นางศศิธร จารุแพทย์
พุทธบุญ
3 8 28 ดาบตารวจอนุรักษ์ พุทธบุญ
นางจินตนาพร นวลบัตร
นางจินตนาพร นวลบัตร
อาพันธ์
3 8 29 นายสมพงษ์ อาพันธ์
นางมะลิวรรณ อาพันธ์
นายสมพงษ์ อาพันธ์
แก้วมณี
3 8 30 นายชานาญ แก้วมณี
นางสมถวิล แก้วมณี
นายชานาญ แก้วมณี
หนูพนั ธ์
3 8 31 นายสมภพ หนูพนั ธ์
นางมลิวรรณ หนูพนั ธ์
นายสมภพ หนูพนั ธ์
จารุกขมูล
3 8 32 นายจรณินทร์ จารุกขมูล
นางสาวเอี่ยมศิริ จาปาโท
นายจรณินทร์ จารุกขมูล
บุญวิทย์
3 8 33 นายณัฐพล บุญวิทย์
นางสาวสุดาภรณ์ ดีสี
นางสาวสุดาภรณ์ ดีสี
ไตรศิริพานิช
3 8 34 นายชาตรี ไตรศิริพานิช
นางสาวเยาวนิตย์ จุฬาพลกุล
นายชาตรี ไตรศิริพานิช
มีบญ
ุ
3 8 35 นายประเวศ มีบญ
ุ
นางแพงศรี มีบญ
ุ
นายประเวศ มีบญ
ุ
วงศ์ก่อ
3 8 36 นายนาวิน วงศ์ก่อ
นางสาวนิชากร อรพันธ์
นายนาวิน วงศ์ก่อ
เครือสีดา
3 8 37 นายนรพัฒน์ เครือสีดา
นางจิดาภา เครือสีดา
นางจิดาภา เครือสีดา
มีคุณ
3 8 38 พันตารวจโทเดชา มีคุณ
นางบงกช มีคุณ
พ.ต.ท.เดชา มีคุณ
กัญญพิลา
3 8 39 นายสุทธินัน กัญญพิลา
นางศกลวรรณ กัญญพิลา
นางศกลวรรณ กัญญพิลา
สิงห์ทองลา
3 8 40 นายพิทกั ษ์ สิงห์ทองลา
นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลา
นายพิทกั ษ์ สิงห์ทองลา
ต่วนค่า
3 8 41 นายสุริยัน ต่วนค่า
นางอนัญญา ต่วนค่า
นางอนัญญา ต่วนค่า
ชนะชัย
3 8 42 นายวันชัย ชนะชัย
นางสาวเอื้องคา ชินวงศ์
นายวันชัย ชนะชัย
ภาติยะศิขัณฑ์
3 8 43 นายวิญญู ภาติยะศิขันฑ์
นางศิริลักษณ์ ภาติยะศิขัณฑ์
นายวิญญู ภาติยะศิขันฑ์
แสนทวีสุข
3 8 44 นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุช
นางสมคิด โทจันทร์
นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุช
บุดดารวม
3 8 45 นายแสนสุข พันธุส์ ุวรรณ
นางวิภาภรณ์ บุดดารวม
นางวิภาภรณ์ บุดดารวม
เกรียงธีรศร
3 8 46 นายอรรถนิตย์ เกรียงธีรศร
นางอัมภวัลย์ เกรียงธีรศร
นายอรรถนิตย์ เกรียงธีรศร
บุญล้อม
3 8 47 นายอนันต์ บุญล้อม
นางศุลีพร บุญล้อม
นางศุลีพร บุญล้อม
ไหลหลั่ง
3 8 48 นายนะลอน ไหลหลั่ง
นางสาวสุภาพร บุญชิต
นายนะลอน ไหลหลั่ง
ศรีจันทร์
3 8 49 นายคาพัน ศรีจันทร์
นางวัชราภรณ์ ศรีจันทร์
นายคาพัน ศรีจันทร์
สถิตพิทยายุทธ์
3 8 50 นายทรงกลด สถิตพิทยายุทธ์
นางวัชราภรณ์ สถิตพิทยายุทธ์
นางวัชราภรณ์ สถิตพิทยายุทธ์

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
53400 ดช. จิรานุทรรศนัย โสภาพันธ์
3 9 1 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์
นางกัณนิกา โสภาพันธ์
นายวรวิทย์ โสภาพันธ์
53402 ดช. ชลชาติ
บัวสด
3 9 2 นายธานี บัวสด
นางอารีรัตน์ บัวสด
นายธานี บัวสด
53403 ดช. ณภัทร
เรืองกิจวณิช
3 9 3 นายจักรพงษ์ เรืองกิจวณิช
นางพจมาลย์ เรืองกิจวณิช
นายจักรพงษ์ เรืองกิจวณิช
53404 ดช. ณภัทร
สุภาพสุนทร
3 9 4 นายสุรชัย สุภาพสุนทร
นางสุชาดา ขันอาสา
นางสุชาดา ขันอาสา
53405 ดช. ถิรวุฒิ
ฤทธิทศิ
3 9 5 นายเลิศธนวุฒิ ฤทธิทศิ
นางณิชกมล ฤทธิทศิ
นางณิชกมล ฤทธิทศิ
53406 ดช. ธนพัฒน์
นามวงศ์
3 9 6 นายอาทิตย์พงศ์ นามวงศ์
นางธันยากร นามวงศ์
นางธันยากร นามวงศ์
53407 ดช. ธีระวัฒน์
เคลียพวงพิทย์
3 9 7 นายบพิตร เคลียพวงพิทย์
นางมยุรี เคลียพวงพิทย์
นางมยุรี เคลียพวงพิทย์
53408 ดช. นพวิชญ์
ยอดมาลี
3 9 8 ดาบตารวจบุญเลิศ ยอดมาลี
นางรุ่งตวรรณ ยอดมาลี
ดาบตารวจบุญเลิศ ยอดมาลี
53409 ดช. ปรุฬห์วทิ ย์
สุขประวิทย์
3 9 9 นายมนัส สุขประวิทย์
นางธันยรมัยพร จูมพระบุตร
นางธันยรมัยพร จูมพระบุตร
53410 ดช. พงศพัศ
สิทธิพนั ธุ์
3 9 10 นายมนต์ไชย สิทธิพนั ธุ์
นางจิตชนก สิทธิพนั ธุ์
นางจิตชนก สิทธิพนั ธุ์
53411 ดช. พรพัสวี
สุวรรณพัฒน์
3 9 11 นายธนกฤต สุวรรณพัฒน์
นางศศิธร สุวรรณพัฒน์
นางศศิธร สุวรรณพัฒน์
53412 ดช. พัสกร
ธิบรู ณ์บญ
ุ
3 9 12 นายชานาญ ธิบรู ณ์บญ
ุ
นางรัชนีย์วรรณ ธิบรู ณ์บญ
ุ
นางรัชนีย์วรรณ ธิบรู ณ์บญ
ุ
53413 ดช. ภูตะวัน
กาญจน์วฒ
ั กุล
3 9 13 นายอาทิตย์ ศรีจาปา
นางสาวนงค์ลักษณ์ กาญจน์วฒ
ั กุล
นางสาวนงค์ลักษณ์ กาญจน์วฒ
ั กุล
53414 ดช. ภูเบศน์
จิงหะรานนท์
3 9 14 นายบุญญศักดิ์ จิงหะรานนท์
นางสาวปวรวรรณ พึ่งสุ
นายบุญญศักดิ์ จิงหะรานนท์
53415 ดช. ภูริช
สุวรรณโท
3 9 15 นายวีรวัฒน์ สุวรรณโท
นางวรรณภา สุวรรณโท
นางวรรณภา สุวรรณโท
53416 ดช. รณสิทธิ์
ทวยทน
3 9 16 นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
นางรติพร ทวยทน
นางรติพร ทวยทน
53417 ดช. รัฐศาสตร์
คาเครื่อง
3 9 17 นายกิตติศักดิ์ คาเครื่อง
นางนฤดี คาเครื่อง
นายกิตติศักดิ์ คาเครื่อง
53418 ดช. ศุภวิชญ์
ทองเรือง
3 9 18 นายประสิทธิ์ ทองเรือง
นางสวรรค์ ทองเรือง
นางสวรรค์ ทองเรือง
53420 ดช. สุวมิ ุติ
พูลดี
3 9 19 ว่าที่ร้อยโทมนตรี พูลดี
นางวิริยา พูลดี
นางวิริยา พูลดี
53421 ดญ. กัญญารัตน์
พันธสาร
3 9 20 นายกิตติชัย พันธสาร
นางมณีภรณ์ พันธสาร
นางมณีภรณ์ พันธสาร
53422 ดญ. เครือฟ้า
บุญพา
3 9 21 นายมิตร บุญพา
นางอุษณีย์ บุญพา
นางอุษณีย์ บุญพา
53423 ดญ. จักรวาล
โคบาลอีสาน
3 9 22 นายอาณาจักร โคบาลอีสาน
นางทัศนีย์ โคบาลอีสาน
นางทัศนีย์ โคบาลอีสาน
53424 ดญ. จิตภินันท์
พีระเศรษฐวุฒิ
3 9 23 นายธนิตศักดิ์ พีระเศรษฐวุฒิ
นางกานต์สินี พีระเศรษฐวุฒิ
นายธนิตศักดิ์ พีระเศรษฐวุฒิ
53425 ดญ. จุฑาพัชร
พัฒนาสันติชัย
3 9 24 นายศรายุทธ พัฒนาสันติชัย
นางจุฑามณี พัฒนาสันติชัย
นางจุฑามณี พัฒนาสันติชัย
53426 ดญ. ชนิดาภา
อ่อนพันธ์
3 9 25 นายนิติพงษ์ อ่อนพันธ์
นางปิยะพร อ่อนพันธ์
นางปิยะพร อ่อนพันธ์

18/27

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53427 ดญ. ณัฐกานต์
53428 ดญ. ณัฐชา
53429 ดญ. ทักษิยา
53430 ดญ. ทิพย์สุดา
53431 ดญ. ธัญชนก
53432 ดญ. ธัญชนก
53433 ดญ. ธัญญพัฒน์
53434 นส. นพวรรณ
53435 ดญ. น้าทิพย์
53436 ดญ. เบญญาภา
53437 ดญ. เบญญาภา
53438 ดญ. พัณณิตา
53440 ดญ. ภัทรกันย์
53441 ดญ. รดา
53442 ดญ. กัญญ์วรา
53443 ดญ. วชิรดา
53444 ดญ. ศศิรัตน์
53445 ดญ. ศสิญากร
53446 ดญ. ศิรประภา
53447 ดญ. สิริรักษ์
53448 ดญ. สุริวภิ า
53449 ดญ. อนันตญา
53504 ดญ. กัลยรัตน์
53584 ดญ. จิตตกัญญา
53780 ดญ. วิลาวินี

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
นิตย์สุภาพ
3 9 26 นายญาณสิทธิ นิตย์สุภาพ
นางวิภารัตน์ นิตย์สุภาพ
นางวิภารัตน์ นิตย์สุภาพ
ผาสุข
3 9 27 นายจักรกฤษณ์ ผาสุข
นางนิชาภา ผาสุข
นายจักรกฤษณ์ ผาสุข
สุกุ
3 9 28 ดาบตารวจพิทกั ษ์ สุกุ
นางเอื้อนทิพย์ สุกุ
ดาบตารวจพิทกั ษ์ สุกุ
โชครวย
3 9 29 นายมนตรี โชครวย
นางน้าฝน ระรื่นรมย์
นายมนตรี โชครวย
เต็งศิริอรกุล
3 9 30 นายสุระจิต เต็งศิริอรกุล
นางสุภมาส ชื่นไมตรี
นางสุภมาส ชื่นไมตรี
วราหรัตน์
3 9 31 นายชัยพร ชัยมงคลยศ
นางสาวสุวรรณี วราหรัตน์
นางสาวสุวรรณี วราหรัตน์
สุวรรณโรจน์
3 9 32 นายกฤช สุวรรณโรจน์
นางสาวทิตยาวรรณ แสงทอง
นางสาวทิตยาวรรณ แสงทอง
ผาดไธสง
3 9 33 จ่าสิบเอกพันธุเ์ ลิศ ผาดไธสง
นางบุญทวี ผาดไธสง
นางบุญทวี ผาดไธสง
หิมะคุณ
3 9 34 นายวิชัย หิมะคุณ
นางไพบูลย์ หิมะคุณ
นายวิชัย หิมะคุณ
นาคสุข
3 9 35 พันตารวจเอกวีรพันธ์ นาคสุข
นางพัชราภรณ์ นาคสุข
พันตารวจเอกวีรพันธ์ นาคสุข
แสวงสุข
3 9 36 นายอลงกต แสวงสุข
นางอุบลวรรณ แสวงสุข
นางอุบลวรรณ แสวงสุข
สังข์ทอง
3 9 37 นายณัฐพงศ์ สังข์ทอง
นางปนัสวรรณ สังข์ทอง
นายณัฐพงศ์ สังข์ทอง
แซ่อึ้ง
3 9 38 นายภานุพงษ์ แซ่อึ้ง
นางเกษรา แซ่อึ้ง
นางเกษรา แซ่อึ้ง
อมรไชย
3 9 39 นายสุรนัย อมรไชย
นางจิราวัฒน์ อมรไชย
นายสุรนัย อมรไชย
ภางาม
3 9 40 นายพสุธา ภางาม
นางสุมาลี ภางาม
นางสุมาลี ภางาม
พันธ์ใหญ่
3 9 41 พันจ่าเอกสมปอง พันธ์ใหญ่
นางจิราพร ปองดอง
พันจ่าเอกสมปอง พันธ์ใหญ่
อุตส่าห์
3 9 42 นายปัญญา อุตส่าห์
นางประพัฒสร อุตส่าห์
นายปัญญา อุตส่าห์
จันทกาญจน์
3 9 43 นายชาญวิทย์ จันทกาญจน์
นางสุภาวดี จันทกาญจน์
นางสุภาวดี จันทกาญจน์
จารุจิตร
3 9 44 นายเลอพงษ์ จารุจิตร
นางอภิรดี จารุจิตร
นายเลอพงษ์ จารุจิตร
ยอดสิงห์
3 9 45 นายสิทธิพงษ์ ยอดสิงห์
นางจรุงรักษ์ ยอดสิงห์
นายสิทธิพงษ์ ยอดสิงห์
ผิวเรือง
3 9 46 นายสมเกียรติ ผิวเรือง
นางกัลยาณี ผิวเรือง
นางกัลยาณี ผิวเรือง
ชูช่วย
3 9 47 นายจตุพล ชูช่วย
นางทัศนียา ชูช่วย
นายจตุพล ชูช่วย
ชนะเนตร
3 9 48 นายสุขปี ชนะเนตร
นางจันทร์เพ็ญ สืบเนื่อง
นางจันทร์เพ็ญ สืบเนื่อง
ตัณฑะสุวรรณะ
3 9 49 นายจารุเวช ตัณฑะสุวรรณะ
นางบังอร ตัณฑะสุวรรณะ
นายจารุเวช ตัณฑะสุวรรณะ
โมฬีชาติ
3 9 50 ดาบตารวจสยามศักดิ์ โมฬีชาติ
นางสาวอรัญญารัตน์ กฤษสนั่น
นางสาวอรัญญารัตน์ กฤษสนั่น

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53450 ดช. จักรพงศ์
53451 ดช. เจตนิพทั ธ์
53452 ดช. ชลพิศุทธ์
53453 ดช. เดชาธร
53454 ดช. ถิรวัฒน์
53455 ดช. ธนกฤต
53456 ดช. ธนาธิป
53457 ดช. ธราดล
53458 ดช. ธีร์
53459 ดช. ธีรดล
53460 ดช. พงศธร
53461 ดช. พลพล
53462 ดช. พีรวิชญ์
53463 ดช. พุทธพล
53464 ดช. วงศธร
53465 ดช. วราเทพ
53466 ดช. ศิรวิชญ์
53467 นาย สุพศิน
53468 ดช. สุวจิ ักขณ์
53469 ดญ. กนกพิชญ์
53470 ดญ. กวินทรา
53471 ดญ. ขนบพร
53472 ดญ. ญาณธิชา
53473 ดญ. ณฐวรรณ
53474 ดญ. ณัชชา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
บุญทะวงค์
3 10 1 นายอิสระ บุญทะวงค์
นางจุฬาพร บุญทะวงค์
จุฬาพร บุญทะวงค์
วิไลหอม
3 10 2 นายจิตติ วิไลเกื้อ
นางสาวสุพฒ
ั หมายเกื้อ
นางสาวสุพฒ
ั หมายเกื้อ
เตียตระกูล
3 10 3 นายวรเกษ เตียตระกูล
นางดวงจันทร์ เตียตระกูล
ดวงจันทร์ เตียตระกูล
ศรีวชิ ัย
3 10 4 นายอดุลยศักดิ์ ศรีวชิ ัย
นางนวพร ศรีวชิ ัย
อดุลยศักดิ์ ศรีวชิ ัย
เกษมสุข
3 10 5 นายนิมิตร เกษมสุข
นางสาวปาริชาติ บาตรโพธิ์
นิมิตร เกษมสุข
สุตาวงศ์
3 10 6 นายวิเชียร สุตาวงศ์
นางวิริยา สุตาวงศ์
วิริยา สุตาวงศ์
โสมอ่อน
3 10 7 นายวินัย โสมอ่อน
นางอารินทร์ โสมอ่อน
อารินทร์ โสมอ่อน
พิมพ์แก้ว
3 10 8 นายอัษฎาวุธ โพธิศ์ รี
ดาบตารวจหญิงจิณณา สิงหธรรม
ดาบตารวจหญิงจิณณา สิงหธรรม
ชูรัตน์
3 10 9 นายจรูญพงษ์ ชูรัตน์
นางสุปราณี ชูรัตน์
สุปราณี ชูรัตน์
บุญชิต
3 10 10 นายฉลอง บุญชิต
นางศิริวรรณ บุญชิต
ศิริวรรณ บุญชิต
สุทธสิงห์
3 10 11 นายธนชิต ศรีสวัสดิ์
นางนิภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
นิภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
พิมทอง
3 10 12 นายคนอง พิมทอง
นางอุมาพร พิมทอง
อุมาพร พิมทอง
ศิริชัย
3 10 13 นายรังสรรค์ ศิริชัย
นางนิตยา ศิริชัย
รังสรรค์ ศิริชัย
เทียมพันธ์
3 10 14 นายสมาน เทียมพันธ์
นางสุปราณี เทียมพันธ์
สุปราณี เทียมพันธ์
สายตรง
3 10 15 นายธวัช สายตรง
นางพิศสมัย สายตรง
ธวัช สายตรง
ศรีคา
3 10 16 นายวรา ศรีคา
นางวาสนา ศรีคา
วาสนา ศรีคา
ภัสสรรัตติกาล
3 10 17 นายวิริยะ ภัสสรรัตติกาล
นางทัศนีย์วรรณ ภัสสรรัตติกาล
วิริยะ ภัสสรรัตติกาล
แย้มโคกสูง
3 10 18 นายสชกร แย้มโคกสูง
นางดนิดา แย้มโคกสูง
นางดนิดา แย้มโคกสูง
คงกิจไพศาล
3 10 19 นายปัญญา คงกิจไพศาล
นางธนาภรณ์ คงกิจไพศาล
ธนาภรณ์ คงกิจไพศาล
ชินเชษฐ์
3 10 20 นายบุญส่ง ชินเชษฐ์
นางสาวณัฐนิชา จงรักษ์
บุญส่ง ชินเชษฐ์
สรรศรี
3 10 21 นายจานงค์ สรรศรี
นางทองปอน สรรศรี
จานงค์ สรรศรี
กลิ่นบัว
3 10 22 นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
นางสุมิตรา กลิ่นบัว
สุมิตรา กลิ่นบัว
แสนทวีสุข
3 10 23 นายวิทยา แสนทวีสุข
นางมาลัย แสนทวีสุข
มาลัย แสนทวีสุข
สัณฑมาศ
3 10 24 นายณรรฐพล สัณฑมาศ
นางสาวสิรภัทร สาระรักษ์
สิรภัทร สาระรักษ์
ศรีลาชัย
3 10 25 นายสุริยา ศรีลาชัย
นางจุฑามาศ ศรีลาชัย
จุฑามาศ ศรีลาชัย

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53475 ดญ. ธัญชนก
53476 ดญ. ธัญญารัตน์
53477 ดญ. นิฌาธร
53478 ดญ. พลอยรุ้ง
53479 ดญ. พาขวัญ
53480 ดญ. วชิราภรณ์
53481 ดญ. ศุภาพิชญ์
53482 ดญ. สิริภทั ร
53483 ดญ. สุรภา
53484 ดญ. อภิรดี
53485 ดญ. อัณศยา
53486 ดช. กิตติภพ
53487 ดช. จิณณภัทร
53488 ดช. จิตตพัฒน์
53489 ดช. จิรุทธิ์
53490 ดช. ธรรมธัช
53491 ดช. ธีรวิสิทธ์
53492 ดช. ปัณณธร
53493 นาย ปารมี
53494 ดช. รชต
53495 ดช. วชิรพงศ์
53496 ดช. วรินทร์
53497 ดช. ศุภโชค
53498 ดช. สกล
53499 ดช. สรชัช

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สร้อยคา
3 10 26 นายเทียนชัย สร้อยคา
นางวณิศญา สร้อยคา
วณิศญา สร้อยคา
วงษ์เพ็ญ
3 10 27 นายอุดร วงษ์เพ็ญ
นางรุ่งลาวัน วงษ์เพ็ญ
อุดร วงษ์เพ็ญ
โชคสุชาติ
3 10 28 นายธัชพนธ์ ศรีทอง
นางสาวปนัฏฐานันท์ พิมพกันต์
ปนัฏฐานันท์ พิมพกันต์
พิมพ์ไชย
3 10 29 นายบุญโฮม พิมพ์ไชย
นางพนมรุ่ง พิมพ์ไชย
พนมรุ่ง เจียกกลาง
เจริญชาญประเสริฐ
3 10 30 นายปริญญา หิรัญสถิตพร
นางณภัทร เจริญชาญประเสริฐ
นางณภัทร เจริญชาญประเสริฐ
ประทุมกุล
3 10 31 นายวีระกุล ประทุมกุล
นางสาวสุชีรา พระมาลา
สุชีรา พระมาลา
ไฉยากุล
3 10 32 นายอรรคพล ไฉยากุล
นางอันน์ธนวันต์ ไฉยากุล
อันน์ธนวันต์ ไฉยากุล
บุญเหลือ
3 10 33 นายเสริมเกียรติ ทานุชิต
นางสาวภัทรา บุญเหลือ
ภัทรา บุญเหลือ
เอี่ยมอาจ
3 10 34 จ่าสิบเอกอดิศักดิ์ จันทะนนตรี
นางนุชชลี ปานห้อย
นุชชลี ปานห้อย
โพธิง์ าม
3 10 35 นายสุชาติ โพธิง์ าม
นางมุทวรี โพธิง์ าม
มุทวรี โพธิง์ าม
ลาภเย็น
3 10 36 นายธีระวุฒิ ลาภเย็น
นางสุพศิ ลาภเย็น
ธีระวุฒิ ลาภเย็น
วิจักษณกุล
3 11 1 นายเกียรติศักดิ์ วิจักษณกุล
นางณัฐกานต์ วิจักษณกุล
ณัฐกานต์ วิจักษณกุล
เวชกูล
3 11 2 นายกิฐิกร เวชกูล
นางอาริยา เวชกูล
อาริยา เวชกูล
คาแสน
3 11 3 นายสืบศักดิ์ คาแสน
นางสาวบุณฑริกา ประทีปทอง
บุณฑริกา ประทีปทอง
ศิริสุนทร
3 11 4 นายวชิรุทธิ์ ศิริสุนทร
นางสุจิรา ศิริสุนทร
วชิรุทธิ์ ศิริสุนทร
กิตติวรเวช
3 11 5 นายจาลอง กิตติวรเวช
นางสุฬดี กิตติวรเวช
นางสุฬดี กิตติวรเวช
จินนารัตน์
3 11 6 นายปราโมทย์ จินนารัตน์
นางกิตติมา จินนารันต์
กิตติมา จินนารันต์
พรหมลาย
3 11 7 นายสุนทร พรหมลาย
นางอรอนงค์ พรหมลาย
อรอนงค์ พรหมลาย
พิมพกัน
3 11 8 นายคมกริช พิมพกัน
นางวาสนา พิมพกัน
คมกริช พิมพกัน
พีระนันท์รังษี
3 11 9 นายจารึก พีระนันท์รังษี
นางนันท์นภัส อารัมภ์วโิ รจน์
นันท์นภัส อารัมภ์วโิ รจน์
ยงกุลวณิช
3 11 10 นายสัณชัย ยงกุลวณิช
นางอาไพ ยงกุลวณิช
สัณชัย ยงกุลวณิช
สินปรุ
3 11 11 นายศักดิ์ สินปรุ
นางจิติมา สินปรุ
ศักดิ์ สินปรุ
พรหมลา
3 11 12 นายธเนศ พรหมลา
นางอรอุมา พรหมลา
อรอุมา พรหมลา
ธนบริคณห์
3 11 13 นายสมศักดิ์ ธนบริคณห์
นางปริศนา ธนบริคณห์
ปริศนา ธนบริคณห์
บูรพันธ์
3 11 14 นายสุชาติ บูรพันธ์
นางจารุวฒ
ั น์ บูรพันธ์
สุชาติ บูรพันธ์

ความสัมพันธ์

21/27

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53500 ดช. สิทธิพนั ธ์
53501 ดช. สุวรรณชนก
53502 ดช. อธิธชั
53439 ดญ. ฟาริดา
53503 ดญ. จุฑามาศ
53505 ดญ. ชมพูนุช
53506 ดญ. ณัฐิดา
53507 ดญ. ธนภรณ์
53508 ดญ. ธัญญลักษณ์
53509 ดญ. บุษบา
53510 ดญ. ปาณิศา
53511 ดญ. พิมพกานต์
53512 นส. พุทธมนต์
53513 ดญ. มณฑกาญจน์
53514 ดญ. รวิพร
53515 ดญ. วริศรา
53516 ดญ. ศุภนิดา
53517 ดญ. ศุภสิ รา
53518 ดญ. ศุภสิ รา
53519 ดญ. สุจิรา
53520 ดญ. สุดารัตน์
53521 ดญ. สุพรรณหงส์
53522 ดช. กฤษตินันท์
53523 ดช. ชัช
53524 ดช. ณัฏฐกิตติ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
จันทนป
3 11 15 นายจีระพงษ์ จันทนป
นางสาธิกา จันทนป
สาธิกา จันทนป
มิ่งไชย
3 11 16 นายพนา มิ่งไชย
นางศิวไิ ลซ์ มิ่งไชย
พนา มิ่งไชย
ทองทั่ว
3 11 17 นายอนุวตั ิ ทองทั่ว
นางสาวธัญปวีณ์ ดารงค์ธนะสิทธิ์
ธัญปวีณ์ ดารงค์ธนะสิทธิ์
แท่งคา
3 11 18 ว่าที่ร้อยตรีนคร แท่งคา
นางจิตติมา แท่งคา
นางจิตติมา แท่งคา
ลาน้าคา
3 11 19 ดาบตารวจเชาวลิต ลาน้าคา
นางศศิธร ลาน้าคา
ศศิธร ลาน้าคา
อุพนั ทา
3 11 20 นายศุภฤกษ์ อุพนั ทา
นางศรัญญา อุพนั ทา
ศุภฤกษ์ อุพนั ทา
สุภาพรหม
3 11 21 นายพลกฤต สุภาพรหม
นางสิริรัตน์ สุภาพรหม
สิริรัตน์ สุภาพรหม
พาชิยานุกูล
3 11 22 นายมานพ พาชิยานุกูล
นางวโรชา พาชิยานุกูล
มานพ พาชิยานุกูล
ยิ่งยงวงศ์สกุล
3 11 23 นายกิตติพงษ์ ยิ่งยงวงศ์สกุล
นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล
อัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล
ภูโท
3 11 24 นายพรชัย ภูโท
นางจริยาวดี ภูโท
จริยาวดี ภูโท
คามุงคุล
3 11 25 นายประยูร คามุงคุล
นางวนิดา คามุงคุล
วนิดา คามุงคุล
พรสอน
3 11 26 นายพนาสิทธิ์ พรสอน
นางรองแข พรสอน
รองแข พรสอน
พรมดี
3 11 27 นายธนาวุฒิ พรมดี
นางอ้อ พรมดี
ธนาวุฒิ พรมดี
เกษมสุข
3 11 28 นายชัยสิทธิ์ เกษมสุข
นางมะลิ เกษมสุข
มะลิ เกษมสุข
บุญกาญจน์
3 11 29 นายสมพร บุญกาญจน์
นางจินตนา บุญกาญจน์
สมพร บุญกาญจน์
สารภาพ
3 11 30 นายศรายุทธ สารภาพ
นางณัฐชยา สารภาพ
ณัฐชยา สารภาพ
ภูมิทา
3 11 31 นายครรชิต ภูมิทา
นางทองพูล ภูมิทา
ครรชิต ภูมิทา
จันทร์หอม
3 11 32 นายจิรยุทธ จันทร์หอม
นางอรุณี จันทร์หอม
จิรยุทธ จันทร์หอม
เทียนจารุวฒ
ั นา
3 11 33 นายมงคล เทียนจารุวฒ
ั นา
นางวาสนา เทียนจารุวฒ
ั นา
วาสนา เทียนจารุวฒ
ั นา
กลิ่นหอม
3 11 34 นายสุนัน กลิ่นหอม
นางทัศนีย์ กลิ่นหอม
ทัศนีย์ กลิ่นหอม
แซ่เตีย
3 11 35 นายบัญชา แซ่เตีย
นางพรศรี อมรโรจน์วรวุฒิ
บัญชา แซ่เตีย
นบไธสงค์
3 11 36 ดาบตารวจสุพรรณ์ นบไธสงค์
นางสุมนทา นบไธสงค์
นางสุมนทา นบไธสงค์
ไตรรัตน์
3 12 1 สิบตารวจโทจตุรงค์ ไตรรัตน์
นางประภัสสร ไตรรัตน์
นางประภัสสร ไตรรัตน์
คณารักษ์
3 12 2 นายเชาว์วฒ
ั น์ คณารักษ์
นางวิลาพรรณ คณารักษ์
นางวิลาพรรณ คณารักษ์
จันดาบุตร
3 12 3 นายพิทยา จันดาบุตร
นางสาคร จันดาบุตร
สาคร จันดาบุตร

ความสัมพันธ์

22/27

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53525 ดช. ธนภัทร
53526 ดช. ธนวัฒน์
53527 ดช. นฤปนาท
53528 ดช. นิติธร
53529 ดช. ปณวัฒน์
53530 ดช. ปวริศ
53531 ดช. ปองภพ
53532 ดช. พงศ์ประวีณ์
53533 ดช. พงษ์เทพ
53534 ดช. พีรดนย์
53535 ดช. รัฐพล
53536 นาย วชิรวิทย์
53537 ดช. ศิรวิชญ์
53538 ดญ. กิตติภรณ์
53539 ดญ. จิรภิญญา
53540 ดญ. จิรัชญา
53541 ดญ. ญาณิกา
53542 ดญ. ณัฏฐณิชา
53543 ดญ. ธนวรรณ
53544 ดญ. พิมญาดา
53545 ดญ. ธัญพร
53546 ดญ. นรมน
53547 ดญ. ปริมพักตร์
53548 ดญ. ปาณิสรา
53549 ดญ. ภรภัทร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สอดเสน
3 12 4 นายธนกฤต สอดเสน
นางรัตนาพร สอดเสน
รัตนาพร สอดเสน
ศรีสาราญ
3 12 5 นายสถาพร ศรีสาราญ
นางนีลนารา ศรีสาราญ
นีลนารา ศรีสาราญ
ธิโกศรี
3 12 6 นายปัญญา ธิโกศรี
นางทรรชธานี ธิโกศรี
ปัญญา ธิโกศรี
วรพิมพ์รัตน์
3 12 7 นายสุรพงศ์ วรพิมพ์รัตน์
นางขวัญหทัย วรพิมพ์รัตน์
Y2560ขวัญหทัย วรพิมพ์รัตน์
อุ่นอุดม
3 12 8 นายปรีดา อุ่นอุดม
นางลักษมี อุ่นอุดม
ปรีดา อุ่นอุดม
คันธจันทร์
3 12 9 นายไสว คันธจันทร์
นางสุกัลยา คันธจันทร์
สุกัลยา คันธจันทร์
ด้ามทอง
3 12 10 นายทรงยุทธ ด้ามทอง
นางสมฤทัย ด้ามทอง
ทรงยุทธ ด้ามทอง
รัตนศรี
3 12 11 นายปกรณ์ รัตนศรี
นางอรุณี รัตนศรี
ปกรณ์ รัตนศรี
เอื้อวงษ์ประเสริฐ
3 12 12 นายเทวราช เอื้อวงษ์ประเสริฐ
นางชีวารัตน์ เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ชีวารัตน์ เอื้อวงษ์ประเสริฐ
รากแก่น
3 12 13 นายสมเกียรติ์ รากแก่น
นางวิภาวดี รากแก่น
วิภาวดี รากแก่น
สุภาคาร
3 12 14 นายสัญชัย สุภาคาร
นางมณฑา สุภาคาร
สัญชัย สุภาคาร
วงศ์ภธู ร
3 12 15 นายพัฒนพงษ์ วงศ์ภธู ร
นางธมลวรรณ วงศ์ภธู ร
ธมลวรรณ วงศ์ภธู ร
วราพุฒ
3 12 16 นายประชุม วราพุฒ
นางอรัญญา วราพุฒ
อรัญญา วราพุฒ
ผิวงาม
3 12 17 นายกิตติภพ ผิวงาม
นางมั่นใจ ผิวงาม
มั่นใจ ผิวงาม
สุขนวล
3 12 18 นายวีรชัย สุขนวล
นางอภินิจจ์ สุขนวล
อภินิจจ์ สุขนวล
บรรดาตั้ง
3 12 19 นายจิรพล บรรดาตั้ง
นางพิศมัย บรรดาตั้ง
จิรพล บรรดาตั้ง
ทองเจริญ
3 12 20 นายรณภพ ทองเจริญ
นางเยาวลักษณ์ ทองเจริญ
เยาวลักษณ์ ทองเจริญ
ทวีสิทธิ์
3 12 21 นายวุฒชิ ัย ทวีสิทธิ์
นางกาญจนา ทวีสิทธิ์
กาญจนา ทวีสิทธิ์
จันทร์สนิทศรี
3 12 22 นายธนศักดิ์ จันทร์สนิทศรี
นางบงกชรัตน์ จันทร์สนิทศรี
นายธนศักดิ์ จันทร์สนิทศรี
ชัยเวชสกุล
3 12 23 นายสุฒาพร ชัยเวชสกุล
นางพัชฏิณัฐ ชัยเวชสกุล
นายสุฒาพร ชัยเวชสกุล
เพชรมาก
3 12 24 นายวิฑูรย์ เพชรมาก
นางประภาภรณ์ เพชรมาก
นายวิฑูรย์ เพชรมาก
โกศัลวิตร์
3 12 25 นายจิรพงศ์ โกศัลวิตร์
นางสุพรรณี โกศัลวิตร์
นายจิรพงศ์ โกศัลวิตร์
กุลบุญญา
3 12 26 นายประสิทธิ์ กุลบุญญา
นางพัชราวดี กุลบุญญา
นางพัชราวดี กุลบุญญา
จริยทวีสิน
3 12 27 นายศักดิ์ชัย จริยทวีสิน
นางสาวศิริพร สุริยนเปล่งแสง
นางสาวศิริพร สุริยนเปล่งแสง
ลีนาราช
3 12 28 นายสืบพงศ์ ลีนาราช
นางพัชมน ลีนาราช
นางพัชมน ลีนาราช

ความสัมพันธ์

มารดา

23/27

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53550 ดญ. ยลรดา
53551 ดญ. รุ่งทิวา
53552 ดญ. วทานิญา
53553 ดญ. วาดตะวัน
53554 ดญ. สิรภัทร
53555 ดญ. สุจารี
53556 ดญ. สุปรียา
53557 ดญ. อัจฉริยาพร
53419 ดช. ศุภวิชญ์
53558 ดช. กรวิทย์
53559 ดช. พัชรพล
53560 ดช. จิตติยพล
53561 ดช. ชาคริต
53562 ดช. ชินพัฒน์
53563 ดช. ฐานัส
53564 ดช. ณ ภัทร
53565 นาย ณภัทร
53566 ดช. นิธชิ ัย
53567 ดช. บูรพฤทธิ์
53568 ดช. ปิติภทั ร
53569 ดช. พจน์
53570 ดช. ภูชิสส์
53571 ดช. รัชชานนท์
53572 ดช. วชิรวิชญ์
53573 ดช. อภิวฒ
ั น์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ทองสิงห์
3 12 29 นายอุทศิ ทองสิงห์
นางสุปราณี ทองสิงห์
สุปราณี ทองสิงห์
อังควณิช
3 12 30 นายธีรวัฒน์ อังควณิช
นางรุ่งทิพย์ อังควณิช
รุ่งทิพย์ อังควณิช
ปวะบุตร
3 12 31 นายวสันทนา ปวะบุตร
นางราตรี ปวะบุตร
ราตรี ปวะบุตร
ไพยรินทร์
3 12 32 นายทวี ไพยรินทร์
นางเมริน ไพยรินทร์
เมริน ไพยรินทร์
สีลาทิพย์
3 12 33 นายสนทยา สีลาทิพย์
นางนงคราญ สิลาทิพย์
นงคราญ สิลาทิพย์
พรหมคุปต์
3 12 34 นายเชิญ พรหมคุปต์
นางไข่มุก พรหมคุปต์
ไข่มุก พรหมคุปต์
บุญภิรมย์
3 12 35 นายศุภเชษฐ์ บุญภิรมย์
นางบุดดี บุญภิรมย์
ศุภเชษฐ์ บุญภิรมย์
ปิยะชัยกวี
3 12 36 นายธวัชชัยโชคฐ์ ปิยะชัยกวี
นางนวศิรินทร์ ปิยะชัยกวี
วศิรินทร์ ปิยะชัยกวี
บุญมานะ
3 13 1 นายศุภสิทธิ์ บุญมานะ
นางทิพาพร บุญมานะ
นายศุภสิทธิ์ บุญมานะ
อารีย์
3 13 2 นายสุนทร อารีย์
นางกาญจนา อารีย์
นายสุนทร อารีย์
คาเอี่ยม
3 13 3 นายวชิรพันธ์ คาเอี่ยม
นางรัชดาวรรณ คาเอี่ยม
วชิรพันธ์ คาเอี่ยม
บัวเกษ
3 13 4 นายวิชิต บัวเกษ
นางฉวีวรรณ บัวเกษ
นางฉวีวรรณ บัวเกษ
ทาทอง
3 13 5 นายวิทยา ทาทอง
นางสาวธัญญธร สาบุตร
นายวิทยา ทาทอง
ชิณวงศ์
3 13 6 นายโยธิน ชิณวงศ์
นางสุภาพร ชิณวงศ์
นายโยธิน ชิณวงศ์
เกียรติกวินพงศ์
3 13 7 นายชาตรี เกียรติกวินพงศ์
นางอัญชลี เกียรติกวินพงศ์
นางอัญชลี เกียรติกวินพงศ์
เสาโกมุท
3 13 8 นายเชาว์โกมล เสาโกมุท
นางยุภาภร เสาโกมุท
นายเชาว์โกมล เสาโกมุท
เกษียร
3 13 9 นายกมลวิช เกษียรโกษล
นางกัญญาภัทร เกษียร
กัญญาภัทร เกษียร
ใจเอื้อ
3 13 10 นายสายันต์ ใจเอื้อ
นางบัวศร ใจเอื้อ
นายสายันต์ ใจเอื้อ
ชุมจันทร์
3 13 11 นายอภิวฒ
ั น์ ชุมจันทร์
นางสมนึก ชุมจันทร์
นายอภิวฒ
ั น์ ชุมจันทร์
ชมชื่น
3 13 12 ร้อยเอกสุรสิทธิ์ ชมชื่น
นางทัศนีย์ ชมชื่น
ร้อยเอกสุรสิทธิ์ ชมชื่น
จิตพิลา
3 13 13 นายไพโรจน์ จิตพิลา
นางจุฬาภรณ์ จิตพิลา
นางจุฬาภรณ์ จิตพิลา
เกิดศิริ
3 13 14 นายภูดิท เกิดศิริ
นางกัญญา เกิดศิริ
นายภูดิท เกิดศิริ
สุวรรณแสน
3 13 15 นายศิริชัย สุวรรณแสน
นางอุบลรัตน์ สุวรรณแสน
นางอุบลรัตน์ สุวรรณแสน
สมุทรเวช
3 13 16 นายนนทวัฒน์ สมุทรเวช
นางกนกกาญจน์ สมุทรเวช
นายนนทวัฒน์ สมุทรเวช
แซ่จึง
3 13 17 นายนันทะชัย แซ่จึง
นางศิริพรรณ แซ่จึง
นายนันทะชัย แซ่จึง
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54521 ดช. กรภัทร
53574 ดญ. ชนิษฐ์กานต์
53575 ดญ. ฐิติมา
53576 นส. ทักษพร
53577 ดญ. ทิมทอง
53578 ดญ. เทียนทิพย์
53579 นส. ธนภรณ์
53580 นส. ธนัชพร
53581 ดญ. ธมลวรรณ
53583 ดญ. ปรางทิพย์
53585 ดญ. ปานชนก
53586 ดญ. ปุณยากร
53587 ดญ. พงษ์ปพร
53588 ดญ. พรรณสิริ
53589 ดญ. พิมพ์ชนก
53590 ดญ. พิรญาณ์
53591 ดญ. พิรยา
53592 ดญ. มธุริมา
53593 ดญ. หทัยชนก
53161 ดช. ภูมิพพิ รรธ
53594 ดช. กษิดิ์เดช
53595 ดช. กิตติ์รวี
53596 ดช. เขตโสภณ
53597 ดช. จิรโชติ
53598 ดช. จิรภัทร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
เทียนศรี
3 13 18 นายอิสรา เทียนศรี
นางดวงกมล เทียนศรี
นางดวงกมล เทียนศรี
สุขสวาท
3 13 19 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุขสวาท
นางกรรณิกา สุขสวาท
นางกรรณิกา สุขสวาท
ประเสริฐ
3 13 20 นายเสถียร ประเสริฐ
นางพัดชา ประเสริฐ
นายเสถียร ประเสริฐ
เผ่าภูรี
3 13 21 ร้อยตารวจตรีพเิ ศษ เผ่าภูรี
นางทัศนีย์ เผ่าภูรี
ร้อยตารวจตรีพเิ ศษ เผ่าภูรี
เดชแก้ว
3 13 22 นายรุ่งโรจน์ เดชแก้ว
นางนภาพร เดชแก้ว
นางนภาพร เดชแก้ว
พิทกั ษา
3 13 23 นายปฏิภาน พิทกั ษา
นางทักษิณา พิทกั ษา
นางทักษิณา พิทกั ษา
โพธิส์ ุข
3 13 24 นายรณชิต โพธิส์ ุข
นางละมุน โพธิส์ ุข
นางละมุน โพธิส์ ุข
ประจิตร
3 13 25 นายอนันต์ ประจิตร
นางพิญญา ประจิตร
นายอนันต์ ประจิตร
ศรีใส
3 13 26 นายวิชิต ศรีใส
นางจารุวรรณ ศรีใส
นายวิชิต ศรีใส
ศรีธญ
ั รัตน์
3 13 27 นายพรชัย ศรีธญ
ั ญรัตน์
นางจินดา ศรีธญ
ั ญรัตน์
นายพรชัย ศรีธญ
ั ญรัตน์
ก้อนทองดี
3 13 28 นายวีระพล ก้อนทองดี
นางพิศมัย ก้อนทองดี
นายวีระพล ก้อนทองดี
คชสถิตย์
3 13 29 นายอนุชาติ คชสถิตย์
นางอุไรวรรณ คชสถิตย์
นายอนุชาติ คชสถิตย์
เมืองโคตร
3 13 30 นายอภิศักดิ์ เมืองโคตร
นางสุปราณี เมืองโคตร
นางสุปราณี เมืองโคตร
สระโสม
3 13 31 นายไพรัตน์ สระโสม
นางพรรณี สระโสม
นางพรรณี สระโสม
พึ่งเพ็ง
3 13 32 นายพัฒนชาติ พึ่งเพ็ง
นางเพชรา พึ่งเพ็ง
นางเพชรา พึ่งเพ็ง
ภานุมนต์วาที
3 13 33 นายศรายุทธ ภานุมนต์วาที
นางรุ่งนภา ภานุมนต์วาที
นายศรายุทธ ภานุมนต์วาที
โชติรสนิรมิต
3 13 34 นายจรัญ โชติรสนิรมิต
นางปิยะนุช โชติรสนิรมิต
นายจรัญ โชติรสนิรมิต
วรรณุวนิ
3 13 35 นายธนาคม วรรณุวนิ
นางวิศรุดา วรรณุวนิ
นางวิศรุดา วรรณุวนิ
พิมพบุตร
3 13 36 ดาบตารวจเอนก พิมพบุตร
นางปัทมาภรณ์ พิมพบุตร
ดาบตารวจเอนก พิมพบุตร
หงษ์อินทร์
3 14 1 นายรณรงค์ หงษ์อินทร์
นางธนัญญา หงษ์อินทร์
นางธนัญญา หงษ์อินทร์
วิชัยคามาตย์
3 14 2 นายคราวุฒิ วิชัยคามาตย์
นางสาวเพชรรัตน์ บุรพัฒน์
นางสาวเพชรรัตน์ บุรพัฒน์
โชคธนเสฎฐ์กุล
3 14 3 นายธนะสิทธิ์ โชคเสฏฐ์กุล
นางนันท์รวี โชคเสฏฐ์กุล
นางนันท์รวี โชคเสฏฐ์กุล
ภูนะยา
3 14 4 นายสมญา ภูนะยา
นางปุณยนุช ภูนะยา
นายสมญา ภูนะยา
ถิระกิจ
3 14 5 นายชัยวุฒิ ถิระกิจ
นางสาวกัญภร บุษย์รัศมี
นายชัยวุฒิ ถิระกิจ
ทรงวิชัย
3 14 6 นายสมรักษ์ ทรงวิชัย
นางกนกวรรณ ทรงวิชัย
นายสมรักษ์ ทรงวิชัย

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53599 ดช. นันทวัฒน์
53600 นาย นาลาภ
53601 นาย นิติภมู ิ
53602 ดช. ปกรณ์
53603 ดช. สุภเวช
53604 นาย อภิธาร
53605 ดช. อรรณพ
53606 ดช. เอื้ออังกูร
53607 ดช. ฤทธิศักดิ์
53608 ดญ. ก็รัก
53609 ดญ. กัลยรัตน์
53610 ดญ. ชุติกาญจน์
53611 ดญ. ณัฏจิรา
53612 ดญ. ณัฐพร
53613 ดญ. ณิชกานต์
53614 นส. ธนัชพร
53615 ดญ. ธนาภรณ์
53617 ดญ. ปวิชญา
53618 ดญ. เปมิกา
53619 ดญ. ภควรรณ
53620 ดญ. ศศิรดา
53621 ดญ. ศิรดา
53622 ดญ. สุภสั สรา
53623 ดญ. อิงฟ้า
53624 ดช. กุลภัทร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
บุญกอง
3 14 7 นายสมบัติ บุญกอง
นางภัทรพร บุญกอง
นายสมบัติ บุญกอง
ตั้งศิริกุล
3 14 8 นายประวิทย์ ตั้งศิริกุล
นางสาวพชรกร พรมดี
นางสาวพชรกร พรมดี
สุยะลา
3 14 9 นายสถิตย์ สุยะลา
นางสาวขันทอง พันธ์เพ็ง
นางสาวขันทอง พันธ์เพ็ง
แสนภักดี
3 14 10 นายประจักษ์ แสนภักดี
นางอินทร์ธริ า แสนภักดี
นายประจักษ์ แสนภักดี
เส่งตระกูล
3 14 11 นายกันต์ทกั ษ์ เส่งตระกูล
นางศศิรินทร์ เส่งตระกูล
นายกันต์ทกั ษ์ เส่งตระกูล
ธนัชวัชรพล
3 14 12 นายพล ธนัชวัชรพล
นางลักษณ์พรรณ ณัฐรังสี
นายอภิชา ธนัชวัชรพล
ไทยแท้
3 14 13 นายอิทธิวฒ
ั น์ ไทยแท้
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
นายอิทธิวฒ
ั น์ ไทยแท้
วงศ์เมืองจันทร์
3 14 14 นายอโนชา วงศ์เมืองจจันทร์
นางเอื้อมพร เอกบุตร
นางเอื้อมพร เอกบุตร
วัฒนเรืองโกวิท
3 14 15 นายนิธกิ ร วัฒนเรืองโกวิท
นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท
นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท
ว่องไวชานิกิจกุล
3 14 16 นายศักดิ์สิทธิ์ ว่องไวชานิกิจกุล
นางสุภารัตน์ ว่องไวชานิกิจกุล
นายศักดิ์สิทธิ์ ว่องไวชานิกิจกุล
ทินบุตร
3 14 17 นายสัมฤทธิ์ ทินบุตร
นางธิดาภรณ์ ทินบุตร
นายสัมฤทธิ์ ทินบุตร
สันติวชิ ัยกุล
3 14 18 นายวุฒาฤทธิ์ สันติวชิ ัยกุล
นางวิลาวรรณ สันติวชิ ัยกุล
นางวิลาวรรณ สันติวชิ ัยกุล
เจริญสัตยธรรม
3 14 19 นายจิระวัฒน์ เจริญสัตยธรรม
นางเพชรา เจริญสัตยธรรม
นางเพชรา เจริญสัตยธรรม
เพชรพิมพ์
3 14 20 นายฉัตรพล เพชรพิมพ์
นางณัฐญา เพชรพิมพ์
นายฉัตรพล เพชรพิมพ์
ทวิชูปกรณ์
3 14 21 นายประพจน์ ทวิชูปกรณ์
นางชลธิชา ทวิชูปกรณ์
นายประพจน์ ทวิชูปกรณ์
ปุ่นมีกิจ
3 14 22 นายวุฒพิ ร ปุ่นมีกิจ
นางธมนวรรณ ปุ่นมีกิจ
นางธมนวรรณ ปุ่นมีกิจ
สมคะเน
3 14 23 นายสุรชัย สมคะเน
นางประไพ สมคะเน
นายสุรชัย สมคะเน
โกมลวิชญ์
3 14 24 นายการุณ โกมลวิชญ์
นางกุลฤดี โกมลวิชญ์
นางกุลฤดี โกมลวิชญ์
สูนานนท์
3 14 25 นายจิรเมธ เกียวกวาง
นางสาวนพมาศ สูนานนท์
นางสาวนพมาศ สูนานนท์
จุกจันทร์
3 14 26 นายรุ่งรวี จุกจันทร์
นางสุพตั รา จุกจันทร์
นางมวลศรี สุวรรณโค
ศรีงาม
3 14 27 นายบุญคง ศรีงาม
นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม
นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม
ฤทธิส์ ว่าง
3 14 28 ดาบตารวจศักดา ฤทธิส์ ว่าง
ร้อยตารวจโทหญิงเรไร ภูศรี
ร.ต.ท.หญิงเรไร ภูศรี
ทามา
3 14 29 นายสุวทิ ย์ ทามา
นางลักขณา ทามา
นางลักขณา ทามา
พันธ์งาม
3 14 30 นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
นางอมรรัตน์ พันธ์งาม
นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
เพียรทอง
3 15 1 นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง
นางนลิน เพียรทอง
นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53625 ดช. ชิตะภูมิ
53626 ดช. ณพัศ
53627 ดช. ณัฐวุฒิ
53628 ดช. ตฤณ
53629 ดช. ธนบดินทร์
53630 ดช. ธนภัทร
53631 ดช. ปุระชัย
53632 ดช. พงศธร
53633 ดช. รชต
53634 ดช. วชิรวิทย์
53635 ดช. เอกวีร์
53636 ดญ. เกวลิน
53637 ดญ. ขนิษฐา
53638 ดญ. ญาณัฐฉรา
53639 ดญ. ณัฏฐกมล
53640 ดญ. ณัฐธิดา
53641 ดญ. ณิชาวีร์
53642 ดญ. ดาวนภา
53643 ดญ. ธัชพรรณ
53644 ดญ. นิชาภา
53645 ดญ. ปาณัสม์
53646 นส. ปิยาภรณ์
53647 ดญ. พัทธนันท์
53648 ดญ. พิมพ์พชิ ยา
53649 ดญ. แพรววะนิต

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
นามกุล
3 15 2 นายประเสริฐ นามกุล
นางปิยะนันท์ นามกุล
นายประเสริฐ นามกุล
วรกิจนุกูล
3 15 3 นายภูกิจ วรกิจนุกูล
นางเพ็ญจิตร วรกิจนุกูล
นางเพ็ญจิตร วรกิจนุกูล
เชาวนะพานิช
3 15 4 นายอาพร เชาวนะพานิช
นางฐวัลณรัตน์ เชาวนะพานิช
นางฐวัลณรัตน์ เชาวนะพานิช
ไชยรัชต์
3 15 5 นายปริญ ไชยรัชต์
นางสาวปภาวรินทร์ ราไพ
นายปริญ ไชยรัชต์
อัครชิโนเรศ
3 15 6 นายธเนศ อัครชิโนเรศ
นางมิตรอาพร อัครชิโนเรศ
นายธเนศ อัครชิโนเรศ
สุทธิอาคาร
3 15 7 นายเจริญ สุทธิอาคาร
นางฉัตรวิไล สุทธิอาคาร
นางฉัตรวิไล สุทธิอาคาร
ผลวิสุทธิ์
3 15 8 นายธรรศพงศ์ ผลวิสุทธิ์
นางดลวิภา ผลวิสุทธิ์
นายธรรศพงศ์ ผลวิสุทธิ์
ตรีโรจน์พร
3 15 9 นายเชิดศักดิ์ ตรีโรจน์พร
นางสาวขจิตร เกษเพชร
นายเชิดศักดิ์ ตรีโรจน์พร
ปิยะรัตน์มานนท์
3 15 10 นายวิเชษฐ ปิยะรัตน์มานนท์
นางนิอร กวินวงศ์
นางนิอร กวินวงศ์
กสิพร้อง
3 15 11 นายนิพนธ์ กสิพร้อง
นางมาลี กสิพร้อง
นายนิพนธ์ กสิพร้อง
อิฐรัตน์
3 15 12 นายอารยะ อิฐรัตน์
นางปรวีร์ อิฐรัตน์
ปรวีร์ อิฐรัตน์
ขุนภักดี
3 15 13 นายสมเกียรติ ขุนภักดี
นางสาวธิดาจันทร์ จันทรสาร
นายสมเกียรติ ขุนภักดี
กัลป์ตินันท์
3 15 14 นายสมเดช กัลป์ตินันท์
นางสุชาดา โพธิเ์ จริญ
นางสุชาดา โพธิเ์ จริญ
ทองเกลียว
3 15 15 นายสุรสิทธิ์ ทองเกลียว
นางณัฐรียา ทองเกลียว
นางณัฐรียา ทองเกลียว
คุรุพนั ธ์
3 15 16 นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพนั ธ์
นางณัฏฐยาณี คุรุพนั ธ์
นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพนั ธ์
ยะโสธรศรีกุล
3 15 17 นายอิทธิพล ยะโสธรศรีกุล
นางรัฐฐาภรณ์ ยะโสธรศรีกุล
นายอิทธิพล ยะโสธรศรีกุล
วิลยาลัย
3 15 18 นายชินณวุฒิ วิลยาลัย
นางเชาวนี เหล็กกล้า
นางเชาวนี เหล็กกล้า
ตันอุ่นเดช
3 15 19 นายชัดเจน ตันอุ่นเดช
นางนิจกานต์ ตันอุ่นเดช
นางนิจกานต์ ตันอุ่นเดช
ชูเกาะ
3 15 20 นายพูน ชูเกาะ
นางสุปราณี ชูเกาะ
นางสุปราณี ชูเกาะ
สุขอนันต์
3 15 21 นายกิตติศักดิ์ สุขอนันต์
นางสาวอณุรัตน์ ตั้งศิริวฒ
ั นกุล
กิตติศักดิ์ สุขอนันต์
ปิยะรัตน์มานนท์
3 15 22 นายวิชาญ ปิยะรัตน์มานนท์
นางพัชรินทร์ ปิยะรัตน์มานนท์
นางพัชรินทร์ ปิยะรัตน์มานนท์
ยาพลัง
3 15 23 นายสถิตย์ ยาพลัง
นางปราศรัย ยาพลัง
นายสถิตย์ ยาพลัง
พานประเสริฐ
3 15 24 นายนภาดล พานประเสริฐ
นางพัชรี พานประเสริฐ
นายนภาดล พานประเสริฐ
เจียรกูล
3 15 25 นายอลงกรณ์ เจียรกูล
นางจรัสพิมพ์ เจียรกูล
นางจรัสพิมพ์ เจียรกูล
หลายวิวฒ
ั น์
3 15 26 นายธีระศักดิ์ หลายวิวฒ
ั น์
นางพนิดา หลายวิวฒ
ั น์
นางพนิดา หลายวิวฒ
ั น์

ความสัมพันธ์

27/27

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53650 ดญ. มาติกา
53651 ดญ. วรรณวนัช
53652 ดญ. ศริยา
53653 ดญ. อารียา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
จันทร์เกษม
3 15 27 นายสมพล จันทร์เกษม
นางสาวพัธนันท์ ขันทะโข
นายสมพล จันทร์เกษม
วิเศษชาติ
3 15 28 นายวชิระ วิเศษชาติ
นางนภารัตน์ วิเศษชาติ
นางนภารัตน์ วิเศษชาติ
เจียรกูล
3 15 29 นายดนัย เจียรกูล
นางรพีภรณ์ เจียรกูล
นางรพีภรณ์ เจียรกูล
สรรเสริญ
3 15 30 นายอรรถกร สรรเสริญ
นางกรรณิการ์ สรรเสริญ
นายอรรถกร สรรเสริญ

ความสัมพันธ์

