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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52239 นาย ภาณุพงศ์
52779 นาย เจษฎา
52212 นส. กุลธิดา
52199 นาย ณัฐ
52201 นาย ธนดล
52234 นาย ณภัทร
52237 นาย ปิยวัฒน์
52238 นาย พริษฐ์ศรุต
52244 นาย วิชญะ
52276 นาย ธนัสชนม์
52278 นาย บารมี
52280 ดช. พีรพัฒน์
52305 นาย ชินพัฒน์
52308 นาย ธนกฤต
52310 นาย ภูริช
52640 นาย วิศิษย์ศักดิ์
52835 นาย ภูริภทั ร
55131 นาย ศิวชั
52216 ดญ. ฐิตาพร
52220 นส. นันท์นภัส
52221 ดญ. นรัฐภรณ์
52225 นส. พอเพียง
52253 นส. ธนาทิพย์
52258 นส. พัชรีย์
52261 นส. ภานุชญา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สายพันธ์
4 0 0 นายทศพร สายพันธ์
นางอรัญญา สายพันธ์
Y2560นางอรัญญา สายพันธ์
ปีตาภา
4 0 0 นายไพศาล ปีตาภา
นางขวัญใจ ปีตาภา
Y2560นายไพศาล ปีตาภา
บุดดาดี
4 0 0 นายบรรชา บุดดาดี
นางจันทร์จิรา บุดดาดี
Y2560นายบรรชา บุญดาดี
ตระการไทย
4 1 1 นายประกาศ ตระการไทย
นางจิราพร ตระการไทย
Y2560นายประกาศ ตระการไทย
พิริยะกิจไพบูลย์
4 1 2 นายคมสัน พิริยะกิจไพบูลย์
นางนิภารัตน์ พิริยะกิจไพบูลย์
Y2560นายคมสัน พิริยะกิจไพบูลย์
เกรียงกรกฎ
4 1 3 นายปรีชา เกรียงกรกฎ
นางนุชสรา เกรียงกรกฎ
Y2560นางนุชสรา เกรียงกรกฎ
อิฐรัตน์
4 1 5 นายโสภณ โภคา
นางสาวผ่องสุภคั อิฐรัตน์
Y2560นางสาวผ่องสุภคั อิฐรัตน์
ชาลี
4 1 6 นายกังวาล ชาลี
นางศรินพร ชาลี
Y2560นายกังวาล ชาลี
โชติรสนิรมิต
4 1 7 นายจรัญ โชติรสนิรมิต
นางปิยนุช โชติรสนิรมิต
Y2560นายจรัญ โชติรสนิรมิต
แก้วสง่า
4 1 8 นายกตภัน แก้วสง่า
นางจินตนา แก้วสง่า
Y2560นายกตภัน แก้วสง่า
โพธิร์ ัง
4 1 9 นายครรชิต โพธิร์ ัง
นางกัลยาณี โพธิร์ ัง
Y2560นางกัลยาณี โพธิร์ ัง
จึงมั่นคง
4 1 10 นายชาญศักดิ์ จึงมั่นคง
นางรพีพร จึงมั่นคง
Y2560นางรพีพร จึงมั่นคง
มวลชนชนะ
4 1 11 นายวันชัย มวลชนชนะ
นางเปมิกา มวลชนชนะ
Y2560นายวันชัย มวลชนชนะ
วงศ์วฒ
ั นะ
4 1 12 นายอรรถสิทธิ์ วงศ์วฒ
ั นะ
นางจริยา วงศ์วฒ
ั นะ
Y2560นายอรรถสิทธิ์ วงศวัฒนะ
ทยุติธร
4 1 13 นายรอยอินทร์ ทยุติธร
นางนิภานันท์ ทยุติธร
Y2560นางนิภานันท์ ทยุติธร
คงไชย
4 1 14 ดาบตารวจอุดม คงไชย
นางวัชราภรณ์ พิมพกรรณ์
Y2560นางวัชราภรณ์ พิมพกรรณ์
สว่างอรุณพร
4 1 15 นายเตี้ย สว่างอรุณพร
นางสาวดุษฏี โกมลพราหมณ์
Y2560นางสาวดุษฏี โกมลพราหมณ์
จินดาหิรัณย์
4 1 16 นายเอนก จินดาหิรัณย์
นางปิยะพร จินดาหิรัณย์
Y2560นางปิยะพร จินดาหิรัณย์
ยลอนันต์
4 1 17 นายชูศักดิ์ ยลอนันต์
นางสารวย ยลอนันต์
Y2560นายชูศักดิ์ ยลอนันต์
สาระบูรณ์
4 1 18 นายชานาญ สาระบูรณ์
นางชิดหทัย สาระบูรณ์
Y2560นางชิดหทัย สาระบูรณ์
พิมพ์เพ็ง
4 1 19 นายกฤสพัฒฐ์ พิมพ์เพ็ง
นางชณัฎทิพพ์ พิมพ์เพ็ง
Y2560นางชณัฎทิพพ์ พิมพ์เพ็ง
พึ่งภพ
4 1 20 จ่าสิบเอกจานง พึ่งภพ
นางกนกนุช ปัตชาพรม
Y2560นางกนกนุช ปัตชาพรม
คาเพราะ
4 1 21 นายวิชิต คาเพราะ
นางศรินทร์ คาเพราะ
Y2560นางศรินทร์ คาเพราะ
เมธาถิระสวัสดิ์
4 1 22 นายเอกศิษฐ์ เมธาถิระสวัสดิ์
นางสิริการย์ เมธาถิระสวัสดิ์
Y2560นางสิริการย์ เมธาถิระสวัสดิ์
ปิติธรรมภณ
4 1 23 นายธานัท ปิติธรรมภณ
นางจารุนันท์ ปิติธรรมภณ
Y2560นางจารุนันท์ ปิติธรรมภณ

ความสัมพันธ์

บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52263 ดญ. ศิรดา
52285 นส. ฉัตรศิริ
52286 นส. ชลิตา
52296 นส. วรภา
52329 ดญ. วริษฐา
52332 นส. สิริปรียา
52347 ดญ. ณัฐกานต์
52362 นส. สไบทิพย์
52614 นส. พิมพ์รัมภา
54502 นส. ณัฏฐกมล
55132 นส. จารีญา
55133 นส. ณภัทร์
52197 นาย ชนะพล
52200 นาย ณัฐภัทร
52209 นาย สวิชญ์
52232 ดช. กิตติธชั
52233 นาย ชิติพงศ์
52245 นาย ศิวกร
52270 นาย ฐิติ
52277 นาย นราวิชญ์
52334 นาย คีรภัทร
52337 นาย ธนกร
52341 นาย รชต
52726 นาย กฤติพงศ์
52830 ดช. ฉัตร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ตอวิวฒ
ั น์
4 1 24 นายศิริสมบุญ ตอวิวฒ
ั น์
นางวรางคณา ตอวิวฒ
ั น์
Y2560นางดีเอียง แซ่เบ๊
ชัยโย
4 1 25 นายธนายุทธ ชัยโย
นางศิริลักษณ์ ชัยโย
Y2560นายธนายุทธ ชัยโย
สุวรรณสุข
4 1 26 นายสมหมาย สุวรรณสุข
นางพรทิพย์ สุวรรณสุข
Y2560นายสมหมาย สุวรรณสุข
รักศิลป์
4 1 27 พันเอกวีระยุทธ รักศิลป์
นางมณฑิชา รักศิลป์
Y2560นางมณฑิชา
จึงวิวฒ
ั นาภรณ์
4 1 28 นายธีระพล จึงวิวฒ
ั นาภรณ์
นางอ้อยพร จึงวิวฒ
ั นาภรณ์
Y2560นางอ้อยพร จึงวิวฒ
ั นาภรณ์
แก้วจันดี
4 1 29 พันตารวจเอกชัชวาลย์ แก้วจันดี นางโสรดา แก้วจันดี
Y2560พันตารวจเอกชัชวาลย์ แก้วจันดี
เลิศศักดิ์ไพบูลย์
4 1 31 นายวุฒไิ กร เลิศศักดิ์ไพบูลย์
นางสาวพิมพ์ชนก เหลืองชุติธญ
ั ญ์ Y2560นางสาวพิมพ์ชนก เหลืองชุติธญ
ั ญ์
มะโนรัตน์
4 1 32 พันจ่าอากาศเอกณัฐวุฒิ มะโนรัตน์ นางศศิมาภรณ์ มะโนรัตน์
Y2560พันจ่าอากาศเอกณัฐวุฒิ มะโนรัตน์
พุ่มโพธิ์
4 1 33 นายอดุลย์ พุ่มโพธิ์
นางวิภาดา พุ่มโพธิ์
Y2560นางวิภาดา พุ่มโพธิ์
เวียงแก้ว
4 1 34 นายปริญญา เวียงแก้ว
นางศุภลักษณ์ เวียงแก้ว
Y2560นางศุภลักษณ์ เวียงแก้ว
ผลแก้ว
4 1 35 นายปัญญา ผลแก้ว
(ไม่ปรากฏชื่อใน ทร.14)
Y2560นายปัญญา ผลแก้ว
อัศวเมธาพันธ์
4 1 36 นายวิษณุรักษ์ อัศวเมธาพันธ์
นางชนิตา อัศวเมธาพันธ์
Y2560นางชนิตา อัศวเมธาพันธ์
สายโรจน์
4 2 1 นายสุระชัย สายโรจน์
นางนงลักษณ์ สายโรจน์
Y2560นายสระชัย สายโรจน์
ทองสา
4 2 2 พันตรีจิรเดช ทองสา
จ่าสิบเอกหญิงประภาวดี ทองสา Y2560พันตรีจิรเดช ทองสา
เจริญสัตยธรรม
4 2 3 นายธวัชชัย เจริญสัตยธรรม
นางสุภคั เจริญสัตยธรรม
Y2560นายธวัชชัย เจริญสัตยธรรม
ภูธา
4 2 4 นายธนศักดิ์ ภูธา
นางวิภา ภูธา
Y2560นางวิภา ภูธา
อึ้งอุดรภักดี
4 2 5 นายชัชวาล อึ้งอุดรภักดี
นางเยาวเรศ สุวรรณไพบูลย์
Y2560นายชัชวาล อึ้งอุดรภักดี
ประกอบผล
4 2 6 นายปริญญ์ ประกอบผล
นางแสงเดือน ประกอบผล
Y2560นายปริญญ์ ประกอบผล
ศรีขาว
4 2 7 นายสาโรจน์ ศรีขาว
นางไพลิน ศรีขาว
Y2560นายสาโรจน์ ศรีขาว
แสนทวีสุข
4 2 8 พันตารวจเอกพิเชษฐ์ แสนทวีสุข นางรัชนีกร แสนทวีสุข
Y2560พันตารวจเอกพิเชษฐ์ แสนทวีสุข
บุญสิงห์
4 2 9 นายวีระพงษ์ บุญสิงห์
นางปิยะภรณ์ บุญสิงห์
Y2560นางปิยะภรณ์ บุญสิงห์
คชาธานี
4 2 10 นายธนวัฒน์ คชาธานี
นางปิยะนาถ คชาธานี
Y2560นายธนวัฒน์ คชาธานี
มุขสมบัติ
4 2 11 นายนาพล มุขสมบัติ
นางนวพรรณ์ มุขสมบัติ
Y2560นางนวพรรณ์ มุขสมบัติ
เลขะเจริญกุล
4 2 12 นายกฤษฎา เลขะเจริญกุล
นางอังคณา เลขะเจริญกุล
Y2560นายกฤษฎา เลขะเจริญกุล
สินธุเชาวน์
4 2 13 นายคณิต สินธุเชาวน์
นางปะฐะนีย์ สินธุเชาวน์
Y2560นางปะฐะนีย์ สินธุเชาวน์

ความสัมพันธ์
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52832 นาย ธันยพงศ์
55134 นาย ปณิธาน
52218 นส. ธัญพร
52226 นส. พิชชาพรรณ
52230 นส. รัชนีกร
52249 นส. ชัญญา
52250 นส. ฑิตฐิตา
52252 นส. ตระการตา
52254 นส. ธัญพัฒน์
52257 ดญ. พชรพร
52262 นส. ภัสวัลย์
52266 นส. สุพชิ ญา
52267 นส. อภิชญา
52283 นส. กัญญาพัชร
52289 ดญ. นันทิดา
52330 นส. วิลาวัณย์
52355 นส. ปัณฑิตา
55135 นส. ญาสุมิน
55136 นส. นันท์นภัส
55137 นส. ปาลิตา
52268 นาย กฤชชัย
52272 นาย ณัฐปกรณ์
52677 นาย คมสิทธ์
52738 นาย พรพิพฒ
ั น์
52742 ดช. มงคล

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สุรินโยธา
4 2 14 นายโอภาส สุรินโยธา
นางอโนชา สุนินโยธา
Y2560นางอโนชา สุนินโยธา
ธิเดช
4 2 15 นายประวัติ ธิเดช
นางมัธยา ธิเดช
Y2560นางมัธยา ธิเดช
รุ่งทองใบสุรีย์
4 2 16 นายสมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์
นางอ้อมใจ รุ่งทองใบสุรีย์
Y2560นางอ้อมใจ รุ่งทองใบสุรีย์
จันทรา
4 2 17 นายพิทยา จันทรา
นางผกาศิษย์ จันทรา
Y2560นายพิทยา จันทรา
เสนาะศัพท์
4 2 18 นายวิจิตร เสนาะศัพท์
นางสุกัญญา เสนาะศัพท์
Y2560นายวิติตร เสนาะศัพท์
ไชยทุม
4 2 19 นายดนุนันท์ ไชยทุม
นางจินตนา ไชยทุม
Y2560นายดนุนันท์ ไชยทุม
พรมเพ็ญ
4 2 20 นายธีราวุธ พรมเพ็ญ
นางจุรีรัชน์ พรมเพ็ญ
Y2560นายธีราวุธ พรมเพ็ญ
ตียาพันธ์
4 2 21 นายดนัย ตียาพันธ์
นางวิไลลักษณ์ ตียาพันธ์
Y2560นางวิไลลักษณ์ ตียาพันธ์
ธีรเนตร
4 2 22 นายพลพัฒน์ ธีรเนตร
นางประถมา ธีรเนตร
Y2560นางพุทธชาติ สังวรราชทรัพย์
กาษี
4 2 23 ดาบตารวจพชร กาษี
นางอาภรณ์ กาษี
Y2560ดาบตารวจพชร กาษี
ทองเทพ
4 2 25 นายศรัณย์ภทั ร ทองเทพ
นางวิไล ทองเทพ
Y2560นางวิไล ทองเทพ
หลินหะตระกูล
4 2 27 นายพรชัย หลินหะตระกูล
นางสุดารัตน์ หลินหะตระกูล
Y2560นายพรชัย หลินหะตระกูล
สารภาพ
4 2 28 นายศรายุทธ สารภาพ
นางณัฐชยา สารภาพ
Y2560นายศรายุทธ สารภาพ
กิ่งบู
4 2 29 นายธวัชชัย กิ่งบู
นางอุษาวดี กิ่งบู
Y2560นายธวัชชัย กิ่งบู
แก้วถาวร
4 2 30 พันจ่าอากาศเอกพะโยม แก้วถาวร นางวิไลวัลย์ วัณโท
Y2560พันจ่าอากาศเอกพะโยม แก้วถาวร
ไสยสมบัติ
4 2 32 นายสุวทิ ย์ ไสยสมบัติ
นางสาวปัทมา รุ่งเรืองมีทรัพย์
Y2560นายสุวทิ ย์ ไสยสมบัติ
แสงแก้ว
4 2 33 นายลิต แสงแก้ว
นางปิยาพร แสงแก้ว
Y2560นางปิยาพร แสงแก้ว
ไสยรินทร์
4 2 34 นายสุรัตน์ ไสยรินทร์
นางสุมาลี ไสยรินทร์
Y2560นางสุมาลี ไสยรินทร์
ราชคา
4 2 35 นายภวัน ชัยศิริ
นางยุวะรีย์ ราชคา
Y2560นางภิญญาดา ราชดา
สาลี
4 2 36 นายสมัย สาลี
นางขวัญสุดา สาลี
Y2560นางสาวโสภา ดาววงศ์ญาติ
จันทุมา
4 3 1 นายจตุพร จันทุมา
นางวงเดือน จันทุมา
Y2560นางวงเดือน จันทุมา
ศิริเทศ
4 3 2 นายสมศักดิ์ ศิริเทศ
นางนันทวัน ศิริเทศ
Y2560นางนันทวัน ศิริเทศ
ดาโรจน์
4 3 3 นายคงสันติ์ ดาโรจน์
นางบัวเหรียญ ดาโรจน์
Y2560นางบัวเหรียญ ดาโรจน์
พงษ์ศิริ
4 3 4 นายธรรมเนียม พงษ์ศิริ
นางรัชณี พงษ์ศิริ
Y2560นายธรรมเนียม พงษ์ศิริ
สินธุเชาวน์
4 3 5 นายคณิต สินธุเชาวน์
นางปะฐะนีย์ สินธุเชาวน์
Y2560นางปะฐะนีย์ สินธุเชาวน์

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา

มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52787 นาย พงศกร
52839 นาย เศรษฐภัทร
55138 นาย ฉัตรดนัย
52217 นส. ฐิติมน
52227 นส. พิมพ์ชนก
52321 นส. เบญญาภา
52356 นส. ม่อนขวัญ
52412 นส. นภัสสร
52609 นส. พรนัชชา
52618 นส. ลัทธวรรณ
52620 นส. สิริกาญจน์
52623 นส. สุภทั รา
52644 นส. กมลชนก
52646 นส. กังสดาล
52649 นส. กุลจิรา
52660 นส. พฐิชา
52668 นส. วรัญญา
52715 นส. พิชชา
52717 นส. พิมพ์วรา
52812 นส. เกศสุดา
52850 นส. ญาณภัทร
55139 นส. กัญธิชา
55140 นส. จิรฐา
55141 นส. สิริวดี
52274 นาย ธนกฤต

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
พันธ์สุวรรณ
4 3 6 นาย วิระพงษ์ พันธ์สุวรรณ
นางสกินา พันธ์สุวรรณ
Y2560นางสกินา พันธ์สวรรณ
ชีวภัทร
4 3 7 นายอลงกรณ์ ชีวภัทร
นางสว่างจิตร ชีวภัทร
Y2560นายอลงกรณ์ ชีวภัทร
บิดา
บุเงิน
4 3 8 นายคณุตม์ บุเงิน
นางอรทิพย์ บุเงิน
Y2560นายคณุตม์ บุเงิน
ศรีตระกูล
4 3 9 นายชาลี ศรีตระกูล
นางสมใจ อธิโชตสกุล
Y2560นางสมใจ อธิโชตสกุล
มารดา
ลิ้มประเสริฐ
4 3 10 นายพิเชษฐ ลิ้มประเสริฐ
นางอังคณา ลิ้มประเสริฐ
Y2560นางอังคณา ลิ้มประเสริฐ
ยาวะโนภาสน์
4 3 11 นายไตรภพ ยาวะโนภาสน์
นางกัญญกาญจน์ ยาวะโนภาสน์ Y2560นายไตรภพ ยาวะโนภาสน์
มารดา
จันทพันธ์
4 3 12 นายทศพล โอทยากุล
นางสาวอภินุช จันทพันธ์
Y2560นางอภินุช จันทพันธ์
ถาวร
4 3 13 นายสุชาติ ถาวร
นางพัชรินทร์ ถาวร
Y2560นายสุชาติ ถาวร
บิดา
โพธิวฒ
ั น์
4 3 14 นายธนัญกรณ์ โพธิวฒ
ั น์
นางฉวีวรรณ โพธิวฒ
ั น์
Y2560นายธนัญกรณ์ โพธิวฒ
ั น์
สกุลพงษ์
4 3 15 นายธนิตเชษฐ์ สกุลพงษ์
นางราตรี สกุลพงษ์
Y2560นางราตรี สกุลพงษ์
มารดา
ภาผล
4 3 16 นายสุรศักดิ์ ภาผล
นางทัศนีย์ ภาผล
Y2560นางทัศนีย์ ภาผล
คณากรณ์
4 3 17 นายสถิตย์ คณากรณ์
นางสุนันทา คณากรณ์
Y2560นายสถิตย์ คณากรณ์
บิดา
พลพวก
4 3 18 นายสุรสักดิ์ พลพวก
นางสุภาริณี พลพวก
Y2560นางสุภาริณี พลพวก
จันทิมา
4 3 19 นายทรงศักดิ์ จันทิมา
นางนิชาภัทร จันทิมา
Y2560นางนิชาภัทร จันทิมา
มารดา
สายแวว
4 3 20 นายเกียรติ์เจริญทรัพย์ สายแวว นางสาวธนธร แก่นกอ
Y2560นายเกียรติ์เจริญทรัพย์ สายแวว
ทักทาย
4 3 21 นายเทอดทูน ทักทาย
นางพนัชญา หาทรัพย์
Y2560นางพนัชญา หาทรัพย์
มารดา
วิริยสิทธาวัฒน์
4 3 22 นายเกรียงเดช วิริยสิทธาวัฒน์
นางสุกัญญา วิริยสิทธาวัฒน์
Y2560นายเกรียงเดช วิริยสิทธาวัฒน์
อธิปตั ยกุล
4 3 23 นายสุรจิต อธิปตั ยกุล
นางวราภรณ์ อธิปตั ยกุล
Y2560นายสุรจิต อธิปตั ยกุล
บิดา
วงศ์เจริญปัญญา
4 3 24 นายสุนทร วงศ์เจริญปัญญา
นางสาวกมนนพรรธน์ ศรีเลิศธนกุล Y2560นายสุนทร วงศ์เจริญปัญญา
นิลหลวง
4 3 25 นายนิตย์ นิลหลวง
นางสุดารัตน์ นิลหลวง
Y2560นายนิตย์ นิหลวง
บิดา
เนื่องขันตี
4 3 26 ดาบตารวจบริพตั ร เนื่องขันตี
ร้อยตารวจเอกหญิงจันทร์จิรา เนื่องขันY2560ร้
ตี อยตารวจโทหญิงจันทร์จิรา เนื่องขันตี
ไตรศรี
4 3 28 นายเกรียงไกร ไตรศรี
นางบังอร ไตรศรี
Y2560นางบังอร ไตรศรี
กาสิงห์
4 3 29 ร.ต.อ.วิทยา กาสิงห์
นางประยอม กาสิงห์
Y2560นางประยอม กาสิงห์
มารดา
บุญเพิ่ม
4 3 30 นายภานุกร บุญเพิ่ม
จ.ส.ตหญิงรัชนีชล บุญเพิ่ม
Y2560จ.ส.ตหญิงรัชนีชล บุญเพิ่ม
เงินหมื่น
4 4 1 นายศรุต เงินหมื่น
นางจิราภา เงินหมื่น
Y2560นายศรุต เงินหมื่น
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52275 นาย ธนวินท์
52338 นาย ธนากร
52584 นาย ธีรภัทร์
52676 นาย กฤตัชญ์
52680 นาย ชินาธิป
52733 นาย บรรณพล
52826 นาย กษิดิ์เดช
55142 นาย ธวัชชัย
55143 นาย ภูวดร
52035 นส. ณัฐยากร
52223 นส. บุษกร
52251 นส. ณัฐนรี
52317 นส. ธนัญญา
52349 นส. ธัญภัส
52352 นส. ปฐมาวดี
52354 นส. ปัญฑ์ชิตา
52358 ดญ. วริษฐา
52604 นส. ณิชาภัทร
52656 นส. ธัญญภัสร์
52698 นส. ชญานาฏ
52701 นส. ชลธร
52712 นส. นุชวรา
52713 นส. ปุณยาพร
52751 นส. เชาว์สุดา
52754 นส. ทอทอง

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
บุญไธสง
4 4 2 นายโชคพิพฒ
ั น์ บุญไธสง
นางวัลภา บุญไธสง
Y2560นายโชคพิพฒ
ั น์ บุญไธสง
แท่งพันธุ์
4 4 3 นายเอกพล แท่งพันธุ์
นางสิริวรรณ แท่งพันธุ์
Y2560นางสิริวรรณ แท่งพันธุ์
รักษากุล
4 4 4 เรืออากาศตรีธรี ะศักดิ์ รักษากุล นางภัทราพร รักษากุล
Y2560นางภัทราพร รักษากุล
โตมรศิริสกุล
4 4 5 นายเสฏฐวุฒิ โตมรศิริสกุล
นางชนันธร สุขรักษ์
Y2560นางชนันธร สุขรักษ์
จงสุวฒ
ั น์
4 4 6 นายอวยชัย จงสุวฒ
ั น์
นางสุจิตรา จงสุวฒ
ั น์
Y2560นางสุจิตรา จงสุวฒ
ั น์
พื้นผา
4 4 7 นายณรงค์ศักดิ์ พื้นผา
นางถนอม พื้นผา
Y2560นางถนอม พื้นผา
ขวัญยืน
4 4 8 นายยุทธนา ขวัญยืน
นางศิรินาถ ขวัญยืน
Y2560นางศิรินาถ ขวัญยืน
เหง้าโพธิ์
4 4 9 นายวีระพัด เหง้าโพธิ์
นางแสงจันทร์ เหง้าโพธิ์
Y2560นางสาวอรุโณทัย เหง้าโพธิ์
ไชยวัฒกุลกิจ
4 4 10 นายชัย ไชยวัฒกุลกิจ
นางนวลลี ไชยวัฒกุลกิจ
Y2560นางนวลลี ไชยวัฒกุลกิจ
กาฬพันธ์
4 4 11 พันตรีธรี ์วศิษฐ์ กาฬพันธ์
นางมลิพร กาฬพันธ์
Y2559พันตรีธรี ์วศิษฐ์ กาฬพันธ์
ศรีรัตน์สิริกุล
4 4 12 นายโยธิน ศรีรัตน์สิริกุล
นางจุฑามาศ ศรีรัตน์สิริกุล
Y2560นายโยธิน ศรีรัตน์สิริกุล
ตันติศิรินทร์
4 4 13 นายชยากร ตั้งพิบลู อุปถัมภ์
นางนวลหงษ์ ชาดดา
Y2560นางอัมพร ตันติศิรินทร์
สินทองน้อย
4 4 14 นายไพโรจน์ สินทองน้อย
นางจันทิรา สินทองน้อย
Y2560นางจันทิรา สินทองน้อย
กุดเกล้า
4 4 15 นายวริษฐ์ กุดเกล้า
นางสาวราตรี ช่วยสุข
Y2560นางสาวราตรี ช่วยสุข
แสงพล
4 4 16 ร้อยเอกสุทศั น์ แสงพล
นางสุพตั รา แสงพล
Y2560นางสุพตั รา แสงพล
ประทีปะเสน
4 4 17 นายปกรณ์ ประทีปะเสน
นางสาวพิไรพร แก้วพรหม
Y2560นางสาวพิไรพร แก้วพรหม
ฤทธิน์ ้าคา
4 4 18 พันตรีเยี่ยม ฤทธิน์ ้าคา
นางสุชาดา ฤทธิน์ ้าคา
Y2560นางสุชาดา ฤทธิน์ ้าคา
สุระวงศ์
4 4 19 นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์
นางอโนรี สุระวงศ์
Y2560นางอโนรี สุระวงศ์
สกุลพงษ์
4 4 20 นายระพีพฒ
ั น์ จันทร์คา
นางสาวกัญญพัตร์ สกุลพงษ์
Y2560นางสาวกัญญพัตร์ สกุลพงษ์
นะวะพิศ
4 4 21 นายสุริยันห์ นะวะพิศ
นางสาวพัชรินทร์ มีศรี
Y2560นางสาวพัชรินทร์ มีศรี
ยาตรา
4 4 22 นายประมาณ ยาตรา
นางจิตตรา ยาตรา
Y2560นายประมาณ ยาตรา
จันทรเกษม
4 4 23 นายวินัย จันทรเกษม
นางนุชรี จันทรเกษม
Y2560นายวินัย จันทรเกษม
ทับพวง
4 4 24 นายสมบูรณ์ ทับพวง
นางวิภาพร ทับพวง
Y2560 นางวิภาพร ทับพวง
เกตุเตียน
4 4 25 นายไชยะ เกตุเตียน
นางอมรรัตน์ เกตุเตียน
Y2560นางอมรรัตน์ เกตุเตียน
ทองปัน
4 4 26 นายสราวุธ ทองปัน
นางอรุณี ทองปัน
Y2560นายสราวุธ ทองปัน

ความสัมพันธ์
บิดา
มารดา
บิดา
ผู้ปกครอง
บิดา
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52757 นส. บุญยรัตน์
52769 นส. ศุภกาญจน์
52871 นส. สุภคั ณิดา
55144 นส. ธัญรัศม์
55146 นส. ปรีญามาศ
55147 นส. พลอยพรรณ
55148 นส. พิพชารัตน์
55150 นส. อารียา
52306 นาย ณัฐวรรธน์
55151 นาย ธีระ
55153 นาย ภรัณยู
55154 นาย โยเซฟ
52284 นส. เกตุวรางค์
52292 นส. พิมพกานต์
52313 นส. จุฑามาศ
52320 นส. ธิดารัตน์
52333 นส. อริญช์ยา
52350 นส. บุณยะวีร์
52699 นส. ชนากานต์
52809 นส. ฟาริดา
52810 นส. พัชริดา
52817 ดญ. แพรวา
52859 นส. บัณฑิตา
52865 นส. ยศวิมล
52978 นส. รวิสรา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ทองผุย
4 4 27 ร้อยตารวจตรีบญ
ุ อุ้ม ทองผุย
นางประสานรัตน์ ทองผุย
Y2560ร้อยตารวจตรีบญ
ุ อุ้ม ทองผุย
รวยทรัพย์
4 4 28 นายยุทธนา รวยทรัพย์
นางพิกุลแก้ว รวยทรัพย์
Y2560นายยุทธนา รวยทรัพย์
พรมชา
4 4 29 นายสกล พรมชา
นางกนกกาญจน์ พรมชา
Y2560นางกนกกาญจน์ พรมชา
พันธ์งาม
4 4 30 นายศุภชัย พันธ์งาม
นางโสภิดา พันธ์งาม
Y2560นางโสภิดา พันธ์งาม
จันทะคัด
4 4 32 นายบุญฤทธิ์ จันทะคัด
นางจินตนา จันทะคัด
Y2560นางจินตนา จันทะคัด
นรศรี
4 4 33 นายสมาน นรศรี
นางเฉิดฉาย นรศรี
Y2560นายสมาน นรศรี
ถิระเลิศพานิชย์
4 4 34 นายกามล แสงวงศ์
นางรัตนา ถิระเลิศพานิชย์
Y2560นายกามล แสงวงศ์
ฝอยทอง
4 4 36 นายประสิทธิศ์ ักดิ์ ฝอยทอง
นางศิริพร ฝอยทอง
Y2560นางศิริพร ฝอยทอง
สุริยพันตรี
4 5 1 นายมนตรี สุริยพันตรี
นางสุวนิจ สุริยพันตรี
Y2560นายมนตรี สุริยพันตรี
อินแสง
4 5 2 นายไพโรจน์ อินแสง
นางสาวณัฐกานต์ นนทการ
Y2560นางสาวณัฐกานต์ นนทการ
จันทร์ทพิ ย์
4 5 4 นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทพิ ย์
นางเสาวรัตน์ จันทร์ทพิ ย์
Y2560นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทพิ ย์
สเตฟาน นอยเฮ้าส์
4 5 5 นายฟรั้นซ์ นอนเฮ้าส์
นางขนิษฐา นอยเฮ้าส์
Y2560นางขนิษฐา นอยเฮ้าส์
ทองพุ
4 5 6 นายไพโรจน์ ทองพุ
นางนาติยา ทองพุ
Y2560นายไพโรจน์ ทองพุ
อยู่สุข
4 5 7 นายณุภสั กร อยู่สุข
นางศศินาพร อยู่สุข
Y2560นายณุภสั กร อยู่สุข
สายแวว
4 5 8 นายพัฒน์เกียรติขจร สายแวว
นางฤทัยทิพย์ สายแวว
Y2560นางฤทัยทิพย์ สายแวว
ใจเย็น
4 5 9 นายทรงศักดิ์ ใจเย็น
นางสาววาสนา ศรศิริ
Y2560นายทรงศักดิ์ ใจเย็น
งามจันทร์
4 5 10 นายอุทยั งามจันทร์
นางยมนา งามจันทร์
Y2560นางยมนา งามจันทร์
อธิโชตสกุล
4 5 11 นายทองสุข อธิโชตสกุล
นางศิรินภา อธิโชตสกุล
Y2560 นางศิรินภา อธิโชตสกุล
ผาลีพฒ
ั น์
4 5 12 นายประสาท ผาลีพฒ
ั น์
นางสุภาพร ผาลีพฒ
ั น์
Y2560นางสุภาพร ผาลีพฒ
ั น์
กาลจักร
4 5 13 นายคาหลอม กาลจักร
นางอุบล กาลจักร
Y2560นางอุบล กาลจักร
ทองนุ่ม
4 5 14 นายสมาน ทองนุ่ม
นางพัชญา ทองนุ่ม
Y2560นายสมาน ทองนุ่ม
คุ้มบุญ
4 5 15 นายบุญส่ง คุ้มบุญ
นางวรวรรณ คุ้มบุญ
Y2560นายบุญส่ง คุ้มบุญ
วงศ์วรรณ
4 5 16 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
นางจันทิมา วงศ์วรรณ
Y2560นางจันทิมา วงศ์วรรณ
บุญครอง
4 5 17 นายชนม์ปกรณ์ บุญครอง
นางพนารัตน์ บุญครอง
Y2560นายสุดที่รัก บุญครอง
หงษ์ทอง
4 5 18 นายกมล หงษ์ทอง
นางสาวอุศนา จันทร์หอม
Y2560นางสาวอุศนา จันทร์หอม

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา

บิดา

บิดา

มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
55156 นส. ตริตาภรณ์
55157 นส. พัทธ์ธรี า
55159 นส. มันตริณีย์
55161 นส. วิชาดา
55162 นส. วิมลฉัตร
55163 นส. อภิชญา
52378 นาย จิรเมธ
52392 นาย พีรศักดิ์
52427 นาย กิตติชาติ
52428 นาย จณัตว์
52440 นาย พร้อมเวธน์
52445 นาย ภูมิภทั ร์
52446 นาย มั่นคง
52451 นาย สัจจวัจน์
52537 นาย ธนกร
52544 นาย พฤทธิพ์ งษ์
52577 นาย กิตติบดินทร์
52580 นาย ฉัตริน
52583 นาย ธนวัฒน์
52632 นาย นิติพฒ
ั น์
52633 นาย ธราดล
52729 นาย ณฐกฤต
52792 นาย ศิริมงคล
53765 นาย วรทัศน์
54520 ดช. ฉัตรมงคล

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
บุญทน
4 5 20
Y2560นางอริยา สินล้า
สอนโพธิธ์ นัต
4 5 21 นายจิรโรจน์ สอนโพธิธ์ นัต
นางธีร์รัชดา สอนโพธิธ์ นัต
Y2560นายจิรโรจน์ สอนโพธิธ์ นัต
กัณหารัตน์
4 5 23 นายกิตติสัณห์ ศรีจตุพงศ์
นางนงนุช กัณหารัตน์
Y2560นางนงนุช กัณหารัตน์
อึ้งสุวฒ
ั น์
4 5 25 นายวิบลู ย์ อึ้งสุวฒ
ั น์
นางชมัยพร อึ้งสุวฒ
ั น์
Y2560นางชมัยพร อึ้งสุวฒ
ั น์
อาไพพิศ
4 5 26 นายศักดิ์ดา สมานคา
นางเวณิกา ฮัทชินสัน
Y2560นางเวณิกา ฮัทชินสัน
โตวัฒนกิจ
4 5 27 นายประเสริฐ โตวัฒนกิจ
นางภัทราภรณ โตวัฒนกิจ
Y2560นายประเสริฐ โตวัฒนกิจ
จิตภิรมย์ศักดิ์
4 6 1 นายสมบูรณ์ จิตภิรมย์ศักดิ์
นางไพรวรรณ จิตภิรมย์ศักดิ์
Y2560นางไพรวรรณ จิตภิรมย์ศักดิ์
ลีลากุด
4 6 2 นายสมศักดิ์ ลีลากุด
นางพิกุล ลีลากุด
Y2560นางพิกุล ลีลากุด
ลีลาศสง่างาม
4 6 3 นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม
นางกาญจนา ลีลาศสง่างาม
Y2560นางกาญจนา ลีลาศสง่างาม
แสนทวีสุข
4 6 4 นายกรรพุม แสนทวีสุข
นางณัฏฐณิชา แสนทวีสุข
Y2560นางณัฏฐณิชา แสนทวีสุข
เหรียญรักวงศ์
4 6 5 นายสมนึก เหรียญรักวงศ์
นางเสาวนีย์ เหรียญรักวงศ์
Y2560นางเสาวนีย์ เหรียญรักวงศ์
ศุภเสถียร
4 6 6 นายนฤนาท สุพรรณ
นางสุภาภรณ์ วัฒนศรีมงคล
Y2560นางสุภาภรณ์ วัฒนศรีมงคล
โกตระกูล
4 6 7 นายเกษม โกตระกูล
นางจีรนันท์ โกตระกูล
Y2560นางจีรนันท์ โกตระกูล
ส่งเสริม
4 6 8
นางปาริชาติ ส่งเสริม
Y2560นางปาริชาติ ส่งเสริม
กูดโพนงาม
4 6 9 นายศักดิ์ชัย กูดโพนงาม
นางอัครยา กูดโพนงาม
Y2560นางจรัสศรี พรชัยธนะภูมิ
พรชัยธนะภูมิ
4 6 10
นางจรัสศรี พรชัยธนะภูมิ
Y2560นางสาคร ศรีสุวรรณ
ลอยหา
4 6 11 นายดาริ ลอยหา
นางกิตติยา ลอยหา
Y2560นางวิชิตา ภูษา
รักษา
4 6 12 นายประดิษฐ์ รักษา
นาวยุพาพรรณ รักษา
Y2560นางนลินทิพย์ พุทธิวงศ์
ฤทธิสิงห์
4 6 13 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
Y2560นางลัดดาวัลย์ สุโพธิณะ
นนท์ธรี ะจรูญ
4 6 14 พันโทพัชรวัฒน์ นนท์ธรี ะจรูญ
นางอิสรีย์ นนท์ธรี ะจรูญ
Y2560นางวรรณี แก้วจันทร์
โพธิจ์ ันทร์
4 6 15 ดาบตารวจไพบูลย์ โพธิจ์ ันทร์
ดาบตารวจหญิงอัจฉราวดี โพธิจ์ ันทร์ Y2560นางจิราวรรณ สันตินัย
อุคะ
4 6 16 นายฉลอง อุคะ
นางณิพนิ ฐา อุคะ
Y2560นางบรรณพร โคตรขาว
มงคลเสริมศิริ
4 6 17 นายเสกสรร มงคลเสริมศิริ
นางศิริพร โสภา
Y2560นางศิริวภิ า เทพสมบัติ
แนวชาลี
4 6 18 สิบเอกพงษ์เทพ แนวชาลี
จ่าสิบเอกหญิงกมลศิริ กาหาวงศ์ Y2560นางธนิสรา พันธ์สายเชื้อ
เทพวงษ์
4 6 19 นายเรือง เทพวงษ์
นางพิมลพรรณ แก้วกัญญา
Y2560นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูง

ความสัมพันธ์
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52421 นส. หทัยกุล
52423 ดญ. อัญพัชญ์
52460 นส. ธัญรดา
52503 นส. กชกร
52516 นส. วชิรินทรา
52523 นส. อัญชิษฐา
52565 นส. ปาณิศรา
52572 นส. รินรดา
52574 นส. ภัทรพร
52596 นส. กนกกร
52597 นส. กนกพร
52599 นส. กัญญาณัฐ
52606 นส. ธัญภา
52612 นส. พัชราภรณ์
52617 นส. ลภัสรดา
52650 นส. เขมิกา
52651 นส. จิรัชยา
52758 ดญ. บุษบงกช
52759 นส. ปัณฑิตา
52775 นส. อิสรีย์
52816 นส. เพ็ญพิชา
52821 นส. วิสสุตา
52825 นส. หทัยชนก
52855 นส. ธนภรณ์
52860 นส. เบญจมาศ

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ดาวัน
4 6 20 นายวัฒนา ดาวัน
นางสมปอง ดาวัน
Y2560นางรัตนะชาติ อุ่นเจริญ
บู่คา
4 6 21 นายวีระจักร บู่คา
นางพัณณ์ชิตา บู่คา
Y2560นางยุภาวดี อินถาเครือ
ไหลประเสริฐ
4 6 22 นายไพรัตน์ ไหลประเสริฐ
นางธมนวรรณ สีดภ
Y2560นางสมบุญ ประเสริฐศรี
สุวรรณพันธุ์
4 6 23 นายวรวรรธน์ สุวรรณพันธุ์
นางอุไร สุวรรณพันธุ์
Y2560นายวรวรรธน์ สุวรรณพันธุ์
ศุภสร
4 6 24 นายมรกต ศุภสร
นางสมจิตต์ ศุภสร
Y2560นางสมจิตต์ ศุภสร
ยกมาพันธ์
4 6 25 นายพร้อมพล ยกมาพันธ์
นางจุฑามาศ ยกมาพันธ์
Y2560นายพร้อมพล ยกมาพันธ์
สีมาฤทธิ์
4 6 26 ดาบตารวจไพศาล ขันทอง
ดาบตารวจหญิงณัฐรภา พาประจง Y2560ดาบตารวจหญิงณัฐรภา พาประจง
มณีวรรณ
4 6 27 นายวิสิฏฐ มณีวรรณ
นางนิพธั ธา มณีวรรณ
Y2560นายวิสิฏฐ มณีวรรณ
พงศ์พทิ กั ษ์
4 6 28 ร้อยตรีวทิ จิต พงศ์พทิ กั ษ์
นางกลิ่นขจร พงศ์พทิ กั ษ์
Y2560ร้อยตรีวทิ จิต พงศ์พทิ กั ษ์
เทียมประเสริฐ
4 6 29 นายจักรกฤษณ์ เทียมประเสริฐ นางฤดี เทียมประเสริฐ
Y2560นางฤดี เทียมประเสริฐ
ศรีสุวรรณ
4 6 30
นางสาคร ศรีสุวรรณ
Y2560นางสาคร ศรีสุวรรณ
พูลเพิ่ม
4 6 31 นายกฤตยชญ์ พูลเพิ่ม
นางนรมน ตรีภพ
Y2560นายกฤตยชญ์ พูลเพิ่ม
โคตรเมือง
4 6 32 จ่าสิบเอกภูริต โคตรเมือง
นางศุภรา โคตรเมือง
Y2560จ่าสิบเอกภูริต โคตรเมือง
กว้างขวาง
4 6 33 นายวัชรินทร์ กว้างขวาง
นางยุภาวรรณ กว้างขวาง
Y2560นางยุภาวรรณ กว้างขวาง
สาลีสิงห์
4 6 34 นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์
นางพรรณุบล สาลีสิงห์
Y2560นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์
วีระพันธ์
4 6 35 นายสัมฤทธิ์ วีระพันธ์
นางรัชณีกรณ์ วีระพันธ์
Y2560นายสัมฤทธิ์ วีระพันธ์
สิทธิ
4 6 36 นายประยงค์ สิทธิ
นางอุบลทิพย์ สิทธิ
Y2560นายประยงค์ สิทธิ
วงษ์ทอง
4 6 37 นายวัฒนา วงษ์ทอง
นางบุปผาวงษ์ทอง
Y2560นายวัฒนา วงษ์ทอง
ราตรี
4 6 38 นายปราโมทย์ ราตรี
นางรัชฐา ราตรี
Y2560นางสาวรัชนี ราตรี
มีสวัสดิ์
4 6 39 จาสิบเอกพิสิษฐ์ มีสวัสดิ์
นางเสาวนิตย์ มีสวัสดิ์
Y2560จาสิบเอกพิสิษฐ์ มีสวัสดิ์
คาชัย
4 6 40 นายบัญชา คาชัย
นางเพ็ญสิริ คาชัย
Y2560นายบัญชา คาชัย
สาเลศ
4 6 41 นายเจียมพิทกั ษ์ สาเลศ
นางบุญเลิศ สาเลศ
Y2560นายเจียมพิทกั ษ์ สาเลศ
ภูษา
4 6 42
นางวิชิตา ภูษา
Y2560นางวิชิตา ภูษา
พรรณวิไล
4 6 43 นายกรกช พรรณวิไล
นางกชกร พรรณวิไล
Y2560นางกชกร พรรณวิไล
เข็มเพ็ชร
4 6 44 นายสุชาติ เข็มเพ็ชร
นางสาวศิริอร ทาคาห่อ
Y2560นางสาวศิริอร ทาคาห่อ

ความสัมพันธ์
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
55165 นส. ศศิวมิ ล
52397 นาย สิทธิยาทร
52447 นาย รัชชานนท์
52485 นาย ธนพัฒน์
52486 นาย ธีรภัทร
52489 นาย นิติพล
52536 นาย เดชาธร
52540 นาย นิสธิวฒ
ั น์
52582 ดช. ณัฐกิตต์
52589 นาย เรืองอานาจ
52590 นาย วริทธิ์
52629 นาย จิรัฏฐ์
52635 นาย ภาณุวฒ
ั น
52636 นาย ภูริภทั ร
52739 นาย ภคิน
52791 นาย วีรภัทร
55166 นาย กฤษยพงศ์
55167 นาย ณัฏฐ์วฒ
ั น์
52314 นส. เจนจิรา
52328 นส. ลภัสรดา
52414 นส. พรไพลิน
52456 นส. จิณภัทร
52461 นส. ธารีรัตน์
52513 ดญ. นันท์นลิน
52563 นส. เบญญาภา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
พุทธิวงศ์
4 6 45
นางนลินทิพย์ พุทธิวงศ์
Y2560นางนลินทิพย์ พุทธิวงศ์
มารดา
คาเลิศ
4 7 1 นายสุริยา คาเลิศ
นางอรอุมา คาเลิศ
Y2560นายสุริยา คาเลิศ
กาลจักร์
4 7 2 นายกฤษณะ กาลจักร์
นางจิตจรัส กาลจักร์
Y2560นายกฤษณะ กาลจักร์
บิดา
รักษาจันทร์
4 7 3 นายชัยพร รักษาจันทร์
นางประพัฒน์ศร รักษาจันทร์
Y2560นายชัยพร รักษาจันทร์
ภูมูลเมือง
4 7 4 นายเกียรติศักดิ์ ภูมูลเมือง
นางธิดารัตน์ ภูมูลเมือง
Y2560นายเกียรติศักดิ์ ภูมูลเมือง
บิดา
พลสมัคร
4 7 5 ร้อยตารวจโทอภิชาติ พลสมัคร
นางปราณี พลสมัคร
Y2560ร้อยตารวจโทอภิชาติ พลสมัคร
ค้าโพธิ์
4 7 6 นายธีระพงษ์ ค้าโพธิ์
นางสายชล ค้าโพธิ์
Y2560นายธีระพงษ์ ค้าโพธิ์
บิดา
เจนศิริศักดิ์
4 7 7 นายเลิศ เจนศิริศักดิ์
นางปฏิญญา เจนศิริศักดิ์
Y2560นางปฏิญญา เจนศิริศักดิ์
ผุยพรม
4 7 8 นายกฤษดา ผุยพรม
นางสาวทิพากร ละคร
Y2560นายกฤษดา ผุยพรม
บิดา
ผ่องศรี
4 7 9 ร้อยตารวจเอกเรืองฤทธิ์ ผ่องศรี นางพรรณรัตน์ ผ่องศรี
Y2560ร้อยตารวจเอกเรืองฤทธิ์ ผ่องศรี
อนันต์นุกูล
4 7 10 นายประถม เลื่อมใส
นางสุรีย์พร อนันต์นุกูล
Y2560นางสุรีย์พร อนันต์นุกูล
มารดา
จึงตระกูล
4 7 11 นายเอกสุพฒ
ั น์ จึงตรกูล
พันตารวจเอกหญิงวราภรณ์ จึงตระกูลY2559พันตารวจโทหญิงวราภรณ์ จึงตระกูล
เหมือนมาตย์
4 7 12 ดาบตารวจบุญร่วม เหมือนมาตย์ นางประไพศรี เหมือนมาตย์
Y2560ดาบตารวจบุญร่วม เหมือนมาตย์ มารดา
ธานี
4 7 13 นายสรรเพ็ชญ์ ธานี
นางอาภากร ธานี
Y2560นายสรรเพ็ชญ์ ธานี
ขจรกลิ่น
4 7 14 นายธันวา ขจรกลิ่น
นางฐิตารีย์ ทองภูธร
Y2560นายธันวา ขจรกลิ่น
บิดา
ยิ่งเจริญ
4 7 15 นายวิริยะ ยิ่งเจริญ
นางรัชนี ยิ่งเจริญ
Y2560นางอัมพร เหล่าพิชิต
อักษรพิมพ์
4 7 16 นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
นางพุทธชาติ อักษรพิมพ์
Y2560นางพุทธชาติ อักษรพิมพ์
มารดา
กันยามัย
4 7 17 ดาบตารวจกรวิก กันยามัย
นางจุฬาลักษณ์ กันยามัย
Y2560นางจุฬาลักษณ์ กันยามัย
หลักคา
4 7 18 ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ หลักคา
นางยุคลธร หลักคา
Y2560นางยุคลธร หลักคา
มารดา
จิตรักญาติ
4 7 19 นายวรวิทย์ จิตรักญาติ
นางสาวนันทริยา ขันตีจิตร
Y2560นางแปลงชาติ ขันตีวติ ร
โลมากาล
4 7 20 นายยงยุทธ โลมากาล
นางหนูพนิ โลมากาล
Y2560นางดวงจันทร์ อักโข
ผู้ปกครอง
จิรนภาวิบลู ย์
4 7 21 นายสุนทร จิรนภาวิบลู ย์
นางเฉลิมพร จิรนภาวิบลู ย์
Y2560นายสุนทร จิรนภาวิบลู ย์
จันทะเสน
4 7 22 นายเอกชัย จันทะเสน
นางรัชนี จันทะเสน
Y2560นางรัชนี จันทะเสน
มารดา
ทาโคตร
4 7 24 นายสมบัติ ทาโคตร
นางพิชยา ทาโคตร
Y2560นางพิชยา ทาโคตร
มารดา
ชุมจันทร์
4 7 25 นายชัยณรงค์ ชุมจันทร์
นางปาริชาติ ชุมจันทร์
Y2560นายไพโรจน์ ชุมจันทร์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52569 นส. ภคพร
52602 นส. ญาธิป
52603 นส. ณัฐนิชา
52608 นส. ปิยะรัตน์
52611 นส. พราวพรรณ
52653 นส. ณัฐฐิญา
52672 ดญ. สุมนา
52702 ดญ. ชาคริยา
52703 นส. ญานิพร
52714 นส. พัชราภรณ์
52723 นส. ชนาพร
52766 นส. วิมลณัฐ
52798 นส. กชกร
52799 ดญ. จันทร์ทวิ า
52819 ดญ. มัณฑริกา
52857 นส. เนตรนฤมล
54504 นส. ชนิษฐา
55168 นส. ชญานิศ
51465 นาย แท่นทอง
52393 ดช. รหัท
52394 ดช. วิศรุต
52480 นาย กัลป์ชนม์
52483 นาย ชาญชัย
52491 นาย ธนวัฒน์
52531 นาย ชาญรุ่งเรือง

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
กิติราช
4 7 26 นายนิรันดร์ กิติราช
นางสาลินี กิติราช
Y2560นางสาลินี กิติราช
ทับทิมหิน
4 7 27 นายสง่า ทับทิมหิน
นางโสภิต ทับทิมหิน
Y2560นางโสภิต ทับทิมหิน
สรรศรี
4 7 28 พันตารวจโทประคอง สรรศรี
นางสาวปทิตตา วงศ์ปสั สา
Y2560นางสาวปทิตตา วงศ์ปสั สา
ปิยะกานต์สกุล
4 7 29 นายไพโรจน์ ปิยะกานต์สกุล
นางกมลรัตน์ ปิยะกานต์สกุล
Y2560นางกมลรัตน์ ปิยะกานต์สกุล
ลาน้าเที่ยง
4 7 30 จ่าสิบเอกสรรเสริญ ลาน้าเที่ยง นางสาวยุพา พลรักษา
Y2560นางสาววราภรณ์ สุธาวุธ
จักรวุฒติ รีสิน
4 7 31 นายอิทธิพทั ธ์ จักรวุฒติ รีสิน
นางพิมพ์นิภา จักรวุฒติ รีสิน
Y2560นายอิทธิพทั ธ์ จักรวุฒติ รีสิน
จงรักษ์
4 7 32 นายเมธี จงรักษ์
นางกาญจนา จงรักษ์
Y2560นางกาญจนา จงรักษ์
ทาระบุตร
4 7 33 นายทองมี ทาระบุตร
นางบังอร ทาระบุตร
Y2560นางบังอร ทาระบุตร
วงค์เจริญ
4 7 34 นายทวีศักดิ์ วงศ์เจริญ
นางสุวรรณา วงศ์เจริญ
Y2560นางสุวรรณา วงศ์เจริญ
โทศก
4 7 35 นายพูนทรัพย์ โทศก
นางสาวทัยยงค์ ไชยรักษา
Y2560นายพูนทรัพย์ โทศก
บัวภาเรือง
4 7 36 นายชาญชัย บัวภาเรือง
นางจันทนา บัวภาเรือง
Y2560นางจันทนา บัวภาเรือง
โสบุญ
4 7 37 นายเริ่มพงษ์ โสบุญ
นางรสกร โสบุญ
Y2560นายเริ่มพงษ์ โสบุญ
สร้อยคา
4 7 38 นายอุทศิ สร้อยคา
นางศิรินเทพ สร้อยคา
Y2560นายอุทศิ สร้อยคา
ทิวะพล
4 7 39 นายฌันหา ทิวะพล
นางรัตนาพร ทิวะพล
Y2560นายฌันหา ทิวะพล
วาณิชย์ศิริ
4 7 40 นายอภิชิต วาณิชย์ศิริ
นางจริยา วาณิชย์ศิริ
Y2560นายอภิชิต วาณิชย์ศิริ
นารี
4 7 41 ดาบตารวจชัยวัฒน์ นารี
นางนิศานาถ นารี
Y2560ดาบตารวจชัยวัฒน์ นารี
แย้มทับทิม
4 7 42 นายสมชาย แย้มทับทิม
นางปาริชาติ แย้มทับทิม
Y2560นางปาริชาติ แย้มทับทิม
รุจิวทิ ยานนท์
4 7 43 นายสาคร รุจิวทิ ยานนท์
นางกอปรพร รุจิวทิ ยานนท์
Y2560นางกอปรพร รุจิวทิ ยานนท์
ศรีจันทร์
4 8 1 นายวิทยา ศรีจันทร์
นางสาวนิชานาถ คันธนู
Y2559พวงพยอม ทองเพ็ญ
พีระนันท์รังษี
4 8 2 นายจารึก พีระนันท์รังษี
นางนันท์นภัส อารัมภ์วโิ รจน์
Y2560นางนันท์นภัส อารัมภ์วโิ รจน์
จินาเสน
4 8 3 นายเจตน์ จินาเสน
นางสุกัญญา จินาเสน
Y2560นางวาสนา วรบุตร
ศรีลาชัย
4 8 4 นายอานุภาพ ศรีลาชัย
นางรวงทอง ศรีลาชัย
Y2560นายอานุภาพ ศรีลาชัย
ไหลประเสริฐ
4 8 6 นายทัศพร ไหลประเสริฐ
นางวิภาพร ไหลประเสริฐ
Y2560นายทัศพร ไหลประเสริฐ
ภัทรตานนท์
4 8 7 นายอภิวฒ
ั น์ ภัทรตานนท์
นางสาวรัตนา อุดมศิลป
Y2560นายอภิวฒ
ั น์ ภัทรตานนท์
จันทวารา
4 8 8 นายชาญณรงค์ จันทวารา
นางจุฬาภรณ์ จันทวารา
Y2560นายชาญณรงค์ จันทวารา

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
บิดา
มารดา
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง

บิดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
52587 นาย พุฒพิ งศ์
พงศ์จรรยากุล
4 8 9 นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล
นางกาญจนา พงศ์จรรยากุล
Y2560นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล
52591 นาย ศิวกร
สมใจเพ็ง
4 8 10 นายอุทยั สมใจเพ็ง
นางเมตตา สมใจเพ็ง
Y2560นางเมตตา สมใจเพ็ง
52593 นาย ศุภวิชญ์
แนวจาปา
4 8 11 นายเกียรติศักดิ์ แนวจาปา
นางมณีรัตน์ แนวจาปา
Y2560นายเกียรติศักดิ์ แนวจาปา
52594 นาย อติวชิ ญ์
เหล่าโก้ก
4 8 12 นายพิทกั ษ์ เหล่าโก้ก
นางนิดธิดา เหล่าโก้ก
Y2560นางนิดธิดา เหล่าโก้ก
52637 นาย มโหสถ
ปูคะธรรม
4 8 13 นายสมเกียรติ ปูคะธรรม
นางมลิวลั ย์ ปูคะธรรม
Y2560นายสมเกียรติ ปูคะธรรม
52730 นาย ณัฐวัชร์
บุญชู
4 8 14 นายณฐพล บุญชู
นางวาสนา บุญชู
Y2560นางวาสนา บุญชู
52744 นาย สรวิศ
ถิ่นขาม
4 8 15 นายสัญญา ถิ่นขาม
นางอมรรัตน์ ถิ่นขาม
Y2560นางอมรรัตน์ ถิ่นขาม
52841 นาย สุรเกียรติ
การสอาด
4 8 16 นายสุรชาติ การสอาด
นางนิตติยา การสอาด
Y2560นางนิตติยา การสอาด
52844 นาย อิทธิชัย
หวังชม
4 8 17 นายกฤษณะ หวังชม
นางรุ้งนภา หวังชม
Y2560นายกฤษณะ หวังขม
55173 นาย นครินทร์
สุวงศ์
4 8 20 ร้อยตารวจโทจานง สุวงศ์
นางรัศมี สุวงศ์
Y2560ร้อยตารวจโทจานง สุวงศ์
52353 นส. ปวีณ์สุดา
เยาวเรศ
4 8 21 นายครรชิต เยาวเรศ
นางปัทมา เยาวเรศ
Y2560นางปัทมา เยาวเรศ
52405 นส. ชาลิสา
นราจันทร์
4 8 22 นายพิทยา นราจันทร์
นางสาวชลินทรา วรรณทวี
Y2560นางสาวขนิษฐา วรรณทวี
52413 นส. บัวบุญนิยมพร คาเพราะ
4 8 23 นายวิสันต์ คาเพราะ
นางสาวนิศารัตน์ เนตวงษ์
Y2560นายวิสันต์ คาเพราะ
52504 นส. กัญญภัค
ส่งสุข
4 8 24 นายพิกุล ส่งสุข
นางละมัย ส่งสุข
Y2560นางละมัย ส่งสุข
52509 นส. จิดาภา
อภิชัจบุญโชค
4 8 25 นายวัชรินทร์ อภิชัจบุญโชค
นางสกลสุภา อภิชัจบุญโชค
Y2560นางสกลสุภา อภิชัจบุญโชค
52555 นส. ณัฐธยาน์
สุวรรณกูฏ
4 8 26 นายอรรถพล สุวรรณกูฏ
นางนันทิยา งามแสง
Y2560นายไสว งามแสง
52557 นส. ณิชากร
ศรไชย
4 8 27 นายดุสิต ศรไชย
นางดวงใจ ศรไชย
Y2560นายดุสิต ศรไชย
52559 นส. นภัทรสรณ์
สายวงษ์
4 8 28 นายจักรกฤษณ์ สายวงษ์
นางนวลศรี สายวงษ์
Y2560นายจักรกฤษณ์ สายวงษ์
52573 นส. สจิตรคณา
พิมพบุตร
4 8 29 นายสราวุธ พิมพบุตร
นางรุ่งจิตร พิมพบุตร
Y2560นายสราวุธ พิมพบุตร
52607 นส. นริศรา
คาประเสริฐ
4 8 31 นายอังคาร คาประเสริฐ
นางอรุณี คาประเสริฐ
Y2560นางอรุณี คาประเสริฐ
52704 นส. ฎีกาแก้ว
ธรรมมาลี
4 8 32 นายครรชิต ธรรมาลี
นางกรรณิกา ธรรมาลี
Y2560นางกรรณิกา ธรรมาลี
52720 นส. วรานันท์
ควรประกอบกิจ
4 8 33 นายอานนท์ ควรประกอบกิจ
นางมยุรา ควรประกอบกิจ
Y2560นายอานนท์ ควรประกอบกิจ
52755 นส. นิธวิ ดี
กลยณี
4 8 34 นายเวียงชัย กลยณี
นางรัชนี กลยณี
Y2560นายเวียงชัย กลยณี
52756 นส. นรีรัตน์
ฤทธิชัย
4 8 35 นาย สรวีย์ ฤทธิชัย
นางเต็มสินี ฤทธิชัย
Y2560นาย สรวีย์ ฤทธิชัย
52802 นส. ณัฏฐณิชา
โชคพิศาลทรัพย์
4 8 36 นายณฐกร โชคพิศาลทรัพย์
นางฆนณัช โชคพิศาลทรัพย์
Y2560นายณฐกร โชคพิศาลทรัพย์

ความสัมพันธ์
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
บิดา
บิดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52804 นส. ณัฐฐา
52808 นส. ประภาพรรณ
52852 นส. ณิชกานต์
52872 นส. อภิสมัย
52979 นส. จิรัชญา
53776 นส. ศิรนาถ
54499 นส. บุณฑิตา
55174 นส. ทัศมาพร
55175 นส. บุษราคัม
51539 นาย พีระพัฒน์
52396 นาย ศุภชัย
52488 นาย นภสินธุ์
52495 นาย วรพล
52534 นาย ณัฐวัฒน์
52545 นาย พีรวิชญ์
52576 นาย กิตติ
52579 นาย จีรสิน
52595 นาย ปานประติมา
52626 ดช. กฤตเมธ
52639 นาย วชิรวิช
52694 นาย อิศเรศ
52735 นาย ปริญญา
52789 นาย ภูมิพฒ
ั น์
52797 นาย ศักรินทร์
52845 นาย ณัฐพงศ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
รุ่งเรือง
4 8 37 ร้อยตารวจโทนพชัย รุ่งเรือง
ดาบตารวจหญิงสิรินทิพย์ พูลผล Y2560ร้อยตารวจโทนพชัย รุ่งเรือง
นามสละ
4 8 38 นายวรชัย นามสละ
นางทัศนีย์ นามสละ
Y2560นายวรชัย นามสละ
อยู่สุข
4 8 39 นายอานวย อยู่สุข
นางปัญจพร อยู่สุข
Y2560นางปัญจพร อยู่สุข
จันทร์ส่อง
4 8 40 นายชวาล จันทร์ส่อง
นางศิรินทร์ จันทร์ส่อง
Y2560นางศิรินทร์ จันทร์ส่อง
สายเบาะ
4 8 41 นายสุวทิ ย์ สายเบาะ
นางจุฑามาศ ยนต์พนั ธุ์
Y2560นางจุฑามาศ ยนต์พนั ธุ์
ไวยศรีแสง
4 8 42 นายวรนาถ ไวยศรีแสง
นางรจนา ไวยศรีแสง
Y2560นางสาววีรนุช มุยเรศ
สกนธวัฒน์
4 8 43 นายบัณฑิต สกนธวัฒน์
นางธีรนุช สกนธวัฒน์
Y2559นายบัณฑิต สกนธวัฒน์
ชาลี
4 8 44 นายไพบูลย์ ชาลี
นางภิญโญ ชาลี
Y2560นางภิญโญ ชาลี
ประทุมวัน
4 8 45 นายบัญญัติ ประทุมวัน
นางบุญเอื้อ ประทุมวัน
Y2560นางบุญเอื้อ ประทุมวัน
ยามประโคน
4 9 1 ดาบตารวจธีระศักดิ์ ยามประโคน นางสุวมิ ล ยามประโคน
Y2559นางสุวมิ ล ยามประโคน
บุญประเชิญ
4 9 2 นายทูลสวัสดิ์ บุญประเชิญ
นางประไพ บุญประเชิญ
Y2560นางประไพ บุญประเชิญ
พันทวี
4 9 3 นายพิพจน์ พันทวี
นางสมพร วจนะวิชากร
Y2560นายพิพจน์ พันทวี
อมรศักดิ์ชัย
4 9 4 นายวีระ อมรศักดิ์ชัย
นางนิดารัตน์ อมรศักดิ์ชัย
Y2560นางนิดารัตน์ อมรศักดิ์ชัย
เคนอ่อน
4 9 5 นายพัชระ เคนอ่อน
สิบเอกหญิงบรรจภรณ์ เคนอ่อน Y2560นายพัชระ เคนอ่อน
เทพทอง
4 9 6 นายสุพฒ
ั น์ เทพทอง
นางสุภาพร เทพทอง
Y2560นายสุพฒ
ั น์ เทพทอง
กลิ่นหอม
4 9 7 นายอาทิตย์ กลิ่นหอม
นางนิ่มนวล กลิ่นหอม
Y2560นางนิ่มนวล กลิ่นหอม
ราช้อน
4 9 8 จ่าเอกจีระพงษ์ ราช้อน
นางปิยะพร ราช้อน
Y2560นางปิยะพร ราช้อน
มุ่งสิน
4 9 9 นายสอาด มุ่งสิน
นางวิลาสินี มุ่งสิน
Y2560นางวิลาสินี มุ่งสิน
วิลัย
4 9 10 นายเสริมศักดิ์ วิลัย
นางสุภาวดี วิลัย
Y2560นางสุภาวดี วิลัย
วงษ์ประสานต์
4 9 11 พันตรีกิตติพงษ์ วงษ์ประสานต์
นางฐิตาภรณ์ วงษ์ประสานต์
Y2560พันตรีกิตติพงษ์ วงษ์ประสานต์
ศรีโชค
4 9 12 ดาบตารวจอุทยั ศรีโชค
นางมณิสรา ศรีโชค
Y2560ดาบตารวจอุทยั ศรีโชค
อินทร์สาราญ
4 9 13 ดาบตารวจปัญญา อินทร์สาราญ นางชนิดา อินทร์สาราญ
Y2560ดาบตารวจปัญญา อินทร์สาราญ
พิมพ์ชาย
4 9 14 นายชาญชัย ลือนาม
นางสาวอิสรีย์ พิมพ์ชาย
Y2560นางสาวอิสรีย์ พิมพ์ชาย
อนันต์วราพงษ์
4 9 15 นายหิรัญ อนันต์วราพงษ์
นางสุธาสินี พงษ์ภกั ดี
Y2560นางชุติมา นิลวรรณ
สืบศรี
4 9 16 นายประวิทย์ สืบศรี
นางสุปยี า สืบศรี
Y2560นายประวิทย์ สืบศรี

ความสัมพันธ์
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
55176 นาย กฤษฏิ์พงศ์ภคั ดารงสิทธิ์
4 9 17 นายวงศ์พสิ ุทธิ์ ดารงสิทธิ์
นางกุศราวดี ดารงสิทธิ์
Y2560นายวงศ์พสิ ุทธิ์ ดารงสิทธิ์
55177 นาย ธาดาวุฒิ
วงศ์ภธู ร
4 9 18 ชุน วู โฮ
นางสาวปรีญาดา วงศ์ภธู ร
Y2560นางสาวปรีญาดา วงศ์ภธู ร
51451 นส. ปริญญานันท์ มูลศรี
4 9 19 นายสมบัติ มูลศรี
นางไพบูลย์ มูลศรี
Y2559นายสมบัติ มูลศรี
52300 นส. ศิริฤทัย
ยี่เข่ง
4 9 20 นายกุลพงษ์ ยี่เข่ง
นางสาวอุมาพร ศรศิริ
Y2560นายกุลพงษ์ ยี่เข่ง
52359 นส. วิภาวี
เกียรติพนั ธ์
4 9 21 นายสมชาย เกียรติพนั ธ์
นางอ่อนจันทร์ เกียรติพนั ธ์
Y2560นางอ่อนจันทร์ เกียรติพนั ธ์
52409 นส. ธนัญญา
ภักดี
4 9 22 นายเจษฎา ภักดี
นางอุทยั วรรณ ภักดี
Y2560นายเจษฎา ภักดี
52410 นส. ธัญสิริ
ลี้จงเพิ่มพูน
4 9 23 นายชาติชาย ลี้จงเพิ่มพูน
นางสาวณิชกานต์ เนตรสุนีย์
Y2560นางสาวณิชกานต์ เนตรสุนีย์
52465 นส. พอเพียง
เกตุพงษ์พนั ธุ์
4 9 24 นายกิตติ เกตุพงษ์พนั ธุ์
นางวรารัตน์ ทองเหลือง
Y2560นางวรารัตน์ ทองเหลือง
52471 นส. วรรณวลี
บุญมานันท์
4 9 25 พันตารวจโทวิมล บุญมานันท์
นางจตุพร บุญมานันท์
Y2560นางจตุพร บุญมานันท์
52524 นส. อารียา
พุทธิผล
4 9 26 นายสุรพงษ์ พุทธิผล
Y2560นางเบญจวรรณ วงษาพรหม
52552 นส. กชพรรณ
พงษ์โพธิ์
4 9 27 นายธีระวัฒน์ พงษ์โพธิ์
นางวิภาสิริ พงษ์โพธิ์
Y2560นายธีระวัฒน์ พงษ์โพธิ์
52600 นส. กุลธิดา
เมาะลาษี
4 9 28 นายนิวฒ
ั เมาะลาษี
นางจมร เมาะลาษี
Y2560นางจมร เมาะลาษี
52605 นส. ธัชพรรณ
จริยวิทยานนท์
4 9 29 นายสิทธิชัย จริยวิทยานนท์
นางวรุณี จริยวิทยานนท์
Y2560นางวรุณี จริยวิทยานนท์
52621 นส. สุทธาธินี
บุญพร้อมอาษา
4 9 30 นายธีรชัย บุญพร้อมอาษา
นางชนัญชิดา บุญพร้อมอาษา
Y2560นางชนัญชิดา บุญพร้อมอาษา
52657 นส. บุรัสกร
ไท้ทอง
4 9 31 นายสายสิทธิ์ ไท้ทอง
นางวัฒนา ไท้ทอง
Y2560นางวัฒนา ไท้ทอง
52695 ดญ. กชนิภา
แต้สงเคราะห์
4 9 32 นายสีหว์ สั แต้สงเคราะห์
นางอิสรีย์ แต้สงเคราะห์
Y2560นางอิสรีย์ แต้สงเคราะห์
52697 นส. เกวลิน
ฉวีวงศ์
4 9 33 นายศราวุธ ฉวีวงศ์
นางสาวจุรีย์พร พรหมจรรย์
Y2560นายพยัคฆ์ พรหมจรรย์
52750 ดญ. ชัญญา
อุปญ
ั ญ์
4 9 34 นายนฤบดินทร์ อุปญ
ั ญ์
นางวราพร อุปญ
ั ญ์
Y2560นางวราพร อุปญ
ั ญ์
52805 นส. ธนภรณ์
สูนานนท์
4 9 35 นายปกรณ์ สูนานนท์
นางอมรรัตน์ รัตน์ตะคุ
Y2560นายปกรณ์ สูนานนท์
52814 นส. พิมพร
โลมากาล
4 9 36 นายยงยุทธ โลมากาล
นางหนูพนิ โลมาการ
Y2560นางดวงจันทร์ อักโข
52848 นส. จิรชาญ์
นรารักษ์
4 9 37 นายนเรศ นรารักษ์
นางพงษ์ลดา นรารักษ์
Y2560นางพงษ์ลดา นรารักษ์
52851 นส. ณัฐวดี
ศิลาคุปต์
4 9 38 นายไพศาล ศิลาคุปต์
นางสุชญา ศิลาคุปต์
Y2560นางสุชญา ศิลาคุปต์
52854 นส. ธนพร
จิระกิจ
4 9 39 นายสุรชาติ จิระกิจ
นางกรองจิต จิระกิจ
Y2560นางกรองจิต จิระกิจ
52864 นส. ภัทรวดี
โพธิแ์ ก้ว
4 9 40 นายสุพจน์ โพธิแ์ ก้ว
นางธนาภรณ์ โพธิแ์ ก้ว
Y2560นางณภัค โพธิแ์ ก้ว
52867 ดญ. วิสาขา
พิมสาร
4 9 41 นายองอาจ พิมสาร
นางสุปปิยา พิมสาร
Y2560นางสุปปิยา พิมสาร

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
ผู้ปกครอง
มารดา
ผู้ปกครอง
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
55179 นส. นัฎทริญา
55180 นส. พัชราภา
55181 นส. พิชญาพร
55182 นส. พุทธิดา
52386 นาย ธนัชชัย
52401 นาย กัลยศักดิ์
52442 นาย พันธุเ์ พชร
52500 นาย สิทธิชัย
52502 นาย ภูริพฒ
ั น์
52528 นาย จอม
52548 นาย รวิโรจน์
52549 นาย วิชยุตม์
52550 นาย สิริดนัย
52586 นาย ปิติชา
52588 นาย ภาณุวชิ ญ์
52630 นาย ณัฐกิตติ์
52688 นาย ยุทธการ
52777 นาย จักรินทร์
52778 นาย จิรพันธุ์
52788 นาย พันธ์เกียรติ
52831 นาย ธรวีร์
55183 นาย ภูมิ
55184 นาย ศุภกร
55185 นาย สุรเกียรติ
52419 นส. พิรญาณ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
บุญเกื้อ
4 9 42 นายเกรียงประชา บุญเกื้อ
นางเปรมฤดี บุญเกื้อ
Y2560นางเปรมฤดี บุญเกื้อ
ทองบุราณ
4 9 43 นายนิคม ทองบุราณ
นางสมพาน ทองบุราณ
Y2560นางสมพาน ทองบุราณ
แก้วเนตร
4 9 44 พันตารวจเอกสามารถ แก้วเนตร นางกัญญนันทน์ ภัทราวัฒน์วรงค์ Y2560พันตารวจเอกสามารถ แก้วเนตร
สมลี
4 9 45 ร้อยตารวจเอกพินิจ สมลี
นางสุธดิ า สมลี
Y2560นางสุธดิ า สมลี
หารบาราช
4 10 1 นายนิพนธ์ หารบาราช
นางรัชนีกร หารบาราช
Y2560นายนิพนธ์ หารบาราช
ก่อสินวัฒนา
4 10 2 นายพยุงศักดิ์ ก่อสินวัฒนา
นางสาวกัลยาณี ลอยลม
Y2560นายพยุงศักดิ์ ก่อสินวัฒนา
เสนาะศัพย์
4 10 3 นายสุพล เสนาะศัพย์
นางบังอร เสนาะศัพย์
Y2560นางบังอร เสนาะศัพย์
แก้วงาม
4 10 4 นายบุณยสิทธิ์ แก้วงาม
นางมาลัย แก้วงาม
Y2560นายบุณยสิทธิ์ แก้วงาม
ลิ้มจิตรกร
4 10 5 นายสมมิตร ลิ้มจิตรกร
นางนิตยา ลิ้มจิตรกร
Y2560นายสมมิตร ลิ้มจิตรกร
ดวงศรี
4 10 6 นายราเชนทร์ ดวงศรี
นางวรลักษณ์ อ่อน ณ นัยน์
Y2560นายราเชนทร์ ดวงศรี
แก้วดา
4 10 7 นายเสน่ห์ แก้วดา
นางจริยา แก้วดา
Y2560นายเสน่ห์ แก้วดา
สมสะอาด
4 10 8 นายยุทธนา สมสะอาด
นางศิริประภา สมสะอาด
Y2560นายยุทธนา สมสะอาด
บุญแก้ว
4 10 9 นายมานพ บุญแก้ว
นางอุสาน บุญแก้ว
Y2560นายมานพ บุญแก้ว
พาประจง
4 10 10 นายชาติชาย พาประจง
นางปิยมาศ พาประจง
Y2560นางปิยมาศ พาประจง
แม่นธนู
4 10 11 นายวิษณุ แม่นธนู
นางจรวย แม่นธนู
Y2560นางจรวย แม่นธนู
โคตรมงคล
4 10 12 นายสมพร โคตรมงคล
นางจารุณี โคตรมงคล
Y2560นางจารุณี โคตรมงคล
ขันติวงศ์
4 10 13 นายวรายุทธ์ ขันติวงศ์
นางกนกาญจน์ ขันติวงศ์
Y2560นางกนกาญจน์ ขันติวงศ์
หินผา
4 10 15 นายแสงอรุณ หินผา
นางจรัสศรี หินผา
Y2560นายแสงอรุณ หินผา
ปวิชวงศ์วริศ
4 10 16 นายพุฒพิ ฒ
ั น์ ปวิชวงศ์วริศ
นางชลัยรัตน์ ปวิชวงศ์วริศ
Y2560นายพุฒพิ ฒ
ั น์ ปวิชวงศ์วริศ
ศรีสันต์
4 10 17 นายธีระศักดิ์ ศรีสันต์
นางพนิดา พิมพ์ทอง
Y2560นางอุทยั พิมพ์ทอง
ธุศรีวรรณ
4 10 18 นายธนา ธุศรีสุวรรณ
นางยมุนา ธุศรีวรรณ
Y2560นายธนา ธุศรีสุวรรณ
บุดดาวงศ์
4 10 19 นายสุวโรจน์ บุดดาวงศ์
นางเบญจมาศ บุดดาวงศ์
Y2560นางเบญจมาศ บุดดาวงศ์
มีแก้ว
4 10 20 นายวิรัช กลัดสกุล
นางสาวจิราพร มีแก้ว
Y2560นางสาวจิราพร มีแก้ว
โคตรสุโพธิ์
4 10 21 ว่าที่ร้อยตรีเถลิงเกียรติ โคตรสุโพธิ์ นางสุพตั รา โคตรสุโพธิ์
Y2560นางสุพตั รา โคตรสุโพธิ์
เดชคาภู
4 10 22 นายเฉลิมพงษ์ เดชคาภู
นางอรุณี เดชคาภู
Y2560นายเฉลิมพงษ์ เดชคาภู

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา

15/25

รหัส คานาหน้า ชื่อ
52454 นส. เกวลี
52459 นส. ณัฐวิภา
52462 นส. นีรชา
52468 นส. ภัทรานิษฐ์
52522 นส. สุทธิชา
52525 นส. อารียา
52554 นส. ณัฐกฤตา
52564 นส. ปณิตา
52567 นส. พรพิชชา
52598 นส. กนิษฐา
52624 นส. อภิชญา
52666 นส. ตุลยดา
52667 นส. วรัญญา
52696 นส. กนกวรรณ
52705 นส. ธนัชชา
52708 นส. ธัญวรัตม์
52711 นส. นิฎาลันธ์
52774 นส. อัจฉริยาภรณ์
52849 นส. ณัฐพัชญ์
52858 ดญ. บัณฑิตา
52875 นส. อัมพิกา
55186 นส. นัทธ์หทัย
55187 นส. ปภาดา
52335 นาย ชวิศ
52377 นาย เกษมศักดิ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
แสงชาติ
4 10 23 นายวินัย แสงชาติ
นางนารี แสงชาติ
Y2560นายวินัย แสงชาติ
โคตวงศ์
4 10 24 พลตารวจโทอภิวตั โคตวงศ์
ดาบตารวจหญิงบุษณิศา โคตวงศ์ Y2560ดาบตารวจหญิงบุษณิศา โคตวงศ์
ศุภโกศล
4 10 25 นายนพดล ศุภโกศล
นางยุวดี ศุภโกศล
Y2559นางยุวดี ศุภโกศล
สังฆราม
4 10 26 จ่าสิบเอกอานาจ สังฆราม
จ่าสิบเอกหญิงประไพพร สังฆราม Y2560จ่าสิบเอกหญิงประไพพร สังฆราม
มานุช
4 10 27 นายไชยา มานุช
นางสุนิสา รุ่งเรือง
Y2560นางสุนิสา รุ่งเรือง
อาจกล้า
4 10 28 นายสมหมาย อาจกล้า
นางสาวกาญจนา ไชยรักษ์
Y2560นางสาวกาญจนา ไชยรักษ์
เป้าเปี่ยมทรัพย์
4 10 29 นายเสมอ เป้าเปี่ยมทรัพย์
นางนภาภรณ์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
Y2560นายเสมอ เป้าเปี่ยมทรัพย์
แสงจันทร์ฉาย
4 10 30 นายแสงชัย แสงจันทร์ฉาย
นางหนูแดง แสงจันทร์ฉาย
Y2560นายแสงชัย แสงจันทร์ฉาย
สุรินทร์ศิริรัฐ
4 10 31 นายศุภเลิศ สุรินทร์ศิริรัฐ
นางวรัญญา สุรินทร์ศิริรัฐ
Y2560นายศุภเลิศ สุรินทร์ศิริรัฐ
เวฬุวนาธร
4 10 32 นายสมปอง เวฬุวนาธร
นางทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร
Y2560นางทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร
ศรีสาร
4 10 33 นายอภิชาติ ศรีสาร
นางนิษฐา ศรีสาร
Y2560นางนิษฐา ศรีสาร
ภมรกูล
4 10 34 นายต่อศักดิ์ ภมรกูล
นางสาวชลิดา วงศ์จอม
Y2560นางสาวชลิดา วงศ์จอม
เทียมทัด
4 10 35 นายสุวทิ ย์ เทียมทัด
นางสุมาลี เทียมทัด
Y2560นางสุมาลี เทียมทัด
ชินเชษฐ์
4 10 36 นายบุญส่ง ชินเชษฐ์
นางณัฐนิชา จงรักษ์
Y2560นายบุญส่ง ชินเชษฐ์
วิสิฐธนากร
4 10 37 นายวันชัย วิสิฐธนากร
นางสาวสุภารัตน์ แสงหิรัญ
Y2560นางสาวสุภารัตน์ แสงหิรัญ
เกษหอม
4 10 38 นายธวัชชัย เกษหอม
นางวิไลลักษณ์ เกษหอม
Y2560นายธวัชชัย เกษหอม
โทนผุย
4 10 39 นายนิรัณ โทนผุย
นางดรุณี โทนผุย
Y2560นางดรุณี โทนผุย
โสตแก้ว
4 10 40 จ่าสิบเอกพรชัย โสตแก้ว
นางปวันรัตน์ โสตแก้ว
Y2560นางปวันรัตน์ โสตแก้ว
จูเกษม
4 10 41 นายพีระยุทธ จูเกษม
นางจตุพร จูเกษม
Y2560นางจตุพร จูเกษม
โทนุสิน
4 10 42 นายพัลลภ โทนุสิน
นางนิตยา โทนุสิน
Y2560นายพัลลภ โทนุสิน
ศรีเนตร
4 10 43 นายสัญญา ศรีเนตร
นางมุกดา ศรีเนตร
Y2560นางมุกดา ศรีเนตร
จรัสดารงนิตย์
4 10 44 นายณัฏฐชัย จรัสดารงนิตย์
นางพิชชานันท์ จรัสดารงนิตย์
Y2560นางพิชชานันท์ จรัสดารงนิตย์
วงศ์สวัสดิ์
4 10 45 นายกิตติพนิ ิจ วงศ์สวัสดิ์
นางณิษา วงศ์สวัสดิ์
Y2560นางณิษา วงศ์สวัสดิ์
กรีวทิ ย์
4 11 1 นายศุภกรณ์ กรีวทิ ย์
นางสาวญาตา สิมะวัฒนะ
Y2560นางสาวญาตา สิมะวัฒนะ
อุดมดาวรัตนชัย
4 11 2 นายธนเทพ อุดมดาวรัตนชัย
นางนงเยาว์ วงศ์ชวนากร
Y2560นายธนเทพ อุดมดาวรัตนชัย

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

16/25

รหัส คานาหน้า ชื่อ
52382 นาย ณฐพล
52391 นาย พงศ์พชิ า
52435 นาย ทีปะกรณ์
52476 นาย กฤษฎา
52479 นาย กษิดิ์เดช
52494 นาย ยศธร
52529 นาย ชญานนท์
52678 นาย จักรภัทร
52741 นาย ภูวดล
52783 นาย ไตรเทพ
52794 นาย อัมรินทร์
52796 นาย ปัณณธร
52827 นาย กิตติภมู ิ
52838 นาย ศิริธรรม
52361 นส. ศิริประภา
52402 นส. กมลฐิติ
52424 นส. อุษาภลักษณ์
52467 ดญ. ภัททิยา
52474 นส. สัตตบงกช
52515 นส. มัทวัน
52518 นส. ศศิธร
52566 นส. พจมาน
52616 นส. ยศวดี
52622 นส. สุธรี ัตน์
52648 นส. กัลยกร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สายทอง
4 11 3 นายเศวต สายทอง
นางปิลันธนา สายทอง
Y2560นางปิลันธนา สายทอง
ขจรฟุ้ง
4 11 4 นายพิชานนท์ ขจรฟุ้ง
นางอรอุมา ขจรฟุ้ง
Y2560นายพิชานนท์ ขจรฟุ้ง
รากแก่น
4 11 5 นายกฤษฏา รากแก่น
นางมัณฑณา บุ้งทอง
Y2560นางไข่ศรี บุ้งทอง
ประภาสัย
4 11 6 นายราเมศ ประภาสัย
นางกมน ประภาสัย
Y2560นายราเมศ ประภาสัย
มุธสุ ิทธิ์
4 11 7 นายอาจศึก มุธสุ ิทธิ์
นางไพรสมร มุธสุ ิทธิ์
Y2560นายอาจศึก มุธสุ ิทธิ์
วรรณวัตร
4 11 8 นายชานาญ วรรณวัตร
นางนราพร วรรณวัตร
Y2560นายชานาญ วรรณวัตร
หงส์ชารี
4 11 9 ร้อยตารวจเอกราเชน หงส์ชารี
นางสุจิตรา หงส์ชารี
Y2560ร้อยตารวจเอกราเชน หงส์ชารี
พิบลู ย์
4 11 10 นายศุภลักษณ์ พิบลู ย์
นางสาวสุธดิ า เจิมขุนทด
Y2560นางบัวสอน เจิมขุนทด
สายแสง
4 11 11 นายกิตติ อัศววิบลู ย์พนั ธุ์
นางสาว วารุณี
Y2560นายอัมรินทร์ แสงสว่าง
ทวีชัยธนสกุล
4 11 12 นายประสงค์ ทวีชัยธนสกุล
นางสาวพลอยมณี แก้วก่า
Y2560นายประสงค์ ทวีชัยธนสกุล
สายเมฆ
4 11 13 นายบุญศรี สายเมฆ
นางรัชนี สายเมฆ
Y2560นายบุญศรี สายเมฆ
ศรีเสน
4 11 14 นายวิทยา ศรีเสน
นางศิวาภรณ์ แก้วยนต์ประเสริฐ์ Y2560นางศิวาภรณ์ แก้วอนต์ประเสริฐ์
พิลาสันต์
4 11 15 นายสุริยัน พิลาสันต์
นางสุจิตตา พิลาสันต์
Y2560นางสุจิตตา พิลาสันต์
หอมจันทร์
4 11 16 นายสุมังคโล หอมจันทร์
นางรุ่งทิวา หอมจันทร์
Y2560นางรุ่งทิวา หอมจันทร์
สูงสุด
4 11 17 ดาบตารวจสาคร สูงสุด
นางศิรินุช สูงสุด
Y2560นางศิรินุช สูงสุด
ปิ่นโต
4 11 18 นายเฉลิมชัย ปิ่นโต
นางฐิติภา ปิ่นโต
Y2560นายเฉลิมชัย ปิ่นโต
เลิศสกุลรุ่งเรือง
4 11 19 นายฐปนนนท์ เลิศสกุลรุ่งเรือง
นางสาวปราณี ศิลาวิเศษ
Y2560นางสาวปราณี ศิลาวิเศษ
ลาวชัย
4 11 20 นายนาวิน ลาวชัย
นางหนูเล็ก ลาวชัย
Y2560นายนาวิน ลาวชัย
ทองเทพ
4 11 21 นายดานัย ทองเทพ
นางประภาวรรณ ทองเทพ
Y2560นางคาปุ่น แสงคา
ไหลเจริญกิจ
4 11 22 นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
นางศิริทพิ ย์ ไหลเจริญกิจ
Y2560นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
เหล่าบง
4 11 23 นายอุทยั เหล่าบง
นางสุกัลยา เหล่าบง
Y2560นายอุทยั เหล่าบง
ฝาวัง
4 11 24 นายชัชวาล ฝาวัง
นางยุพนิ ฝาวัง
Y2560นางสาวรสสุคนธ์ ฝาวัง
โคตรสมบัติ
4 11 25 ร้อยตรีธนัช โคตรสมบัติ
นางอุไรวรรณ โคตรสมบัติ
Y2560นางอุไรวรรณ โคตรสมบัติ
วงศ์เสนา
4 11 26 นายประเสริฐ วงศ์เสนา
นางพรรัตน์ วงศ์เสนา
Y2560นางพรรัตน์ วงศ์เสนา
กองไชย
4 11 27 นายเจริญ กองไชย
นางอุไรวรรณ กองไชย
Y2560นายเจริญ กองไชย

ความสัมพันธ์
บิดา
มารดา
บิดา
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
52655 นส. ณิชาพัชร
ฉกะนันท์
4 11 28 นายสุทยั ฉกะนันท์
นางปาริชาติ ฉกะนันท์
Y2560นายสุทยั ฉกะนันท์
52674 นส. อนัญญาลักษณ์ ทองประเสริฐ
4 11 29 นายอารยันต์ ทองประเสริฐ
นางนิศารัตน์ ทองประเสริฐ
Y2560นายอารยันต์ ทองประเสริฐ
52675 นส. อิสราพร
พรมเพ็ญ
4 11 30 นายอดิศักดิ์ พรมเพ็ญ
นางบังอร พรมเพ็ญ
Y2560นางบังอร พรมเพ็ญ
52718 นส. มัณฑนา
พรหมวงศ์
4 11 31 นายนุกูล พรหมวงศ์
นางบัวรี บุญถาสุ
Y2560นางบัวรี บุญถาสุ
52725 นส. สุภาพร
อาพันธ์
4 11 32 นายณรงค์ อาพันธ์
นางคาปุ่น อาพันธ์
Y2560นายณรงค์ อาพันธ์
52752 นส. ณัฐญาดา
ขลุ่ยเงิน
4 11 33 นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน
นางโชติกาญจน์ ขลุ่ยเงิน
Y2560นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน
52761 นส. พรกนก
ศรีโกศล
4 11 34 นายรณกร ศรีโกศล
นางนวพร ศรีโกศล
Y2560นางนวพร ศรีโกศล
52772 นส. อภิชญา
ทองปาน
4 11 35 นายอุทยั ทองปาน
นางนัฐยา ทองปาน
Y2560นายอุทยั ทองปาน
52811 นส. ชลิตา
นามวงศ์
4 11 36 นายชาตรี นามวงศ์
นางสาวกิตติมา แก้วอุดม
Y2560นางสาวกิตติมา แก้วอุดม
52818 นส. ฟ้าลดา
โกศลานนท์
4 11 37 นายอินทรายุธ เชสูงเนิน
นางสมถวิล เชสูงเนิน
Y2560นายอินทรายุธ เชสูงเนิน
52820 นส. เมทิกา
บุญจรัส
4 11 38 นายชัยสิทธิ์ บุญจรัส
นางปทิตตา บุญจรัส
Y2560นายชัยสิทธิ์ บุญจรัส
52873 นส. อภิสรา
พลธานี
4 11 39 ดาบตารวจชัยญา พลธานี
นางจตุพร พลธานี
Y2560นางจตุพร พลธานี
54513 นส. ทักษพร
วงศ์ประดิษฐ์
4 11 40 ร้อยตารวจเอกณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์ นางกันทรี วงศ์ประดิษฐ์
Y2560ร้อยตารวจเอกณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์
55188 นส. ขวัญจิรา
สุโพธิณะ
4 11 41
นางลัดดาวัลย์ สุโพธิณะ
Y2560นางลัดดาวัลย์ สุโพธิณะ
55189 นส. ชนิดาภา
แก้วจันทร์
4 11 42
นางวรรณี แก้วจันทร์
Y2560นางวรรณี แก้วจันทร์
55190 นส. ญาณิน
สันตินัย
4 11 43
นางจิราวรรณ สันตินัย
Y2560นางจิราวรรณ สันตินัย
55191 นส. ปิยวรรณ
โคตรขาว
4 11 44
นางบรรณพร โคตรขาว
Y2560นางบรรณพร โคตรขาว
55192 นส. ศศิกานต์
เทพสมบัติ
4 11 45
นางศิริวภิ า เทพสมบัติ
Y2560นางศิริวภิ า เทพสมบัติ
52204 นาย ภานุวฒ
ั น์
บุญภักดี
4 12 1 พันตารวจโทถวัลย์ บุญภักดี
ดาบตารวจหญิงวรณัน บุญภักดี
Y2560พันตารวจโทถวัลย์ บุญภักดี
52282 นาย สู้ศึก
ศรีจันทร์
4 12 2 นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์
นางวิภาภรณ์ ศรีจันทร์
Y2560นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์
52542 นาย ปัณณรุจน์
อนันตเนติศักดิ์
4 12 3 นายบวรพัฒน์ อนันตเนติศักดิ์
นางกมลลักษณ์ อนันตเนติศักดิ์
Y2560นายบวรพัฒน์ อนันตเนติศักดิ์
52581 นาย ธัชวัจน์
ทัพถาวร
4 12 4 พันเอกสละ ทัพถาวร
นางศิวพร ทัพถาวร
Y2560นางศิวพร ทัพถาวร
52737 นาย พชระ
วสุธาดา
4 12 5 นายพิพฒ
ั น์ วสุธาดา
นางสาวชูหยิน ชวลิตนิมิตกุล
Y2560นางสาวชูหยิน ชวลิตนิมิตกุล
52740 นาย ภาสกร
พบลาภ
4 12 6 นายภักดี พบลาภ
นางเรขา พบลาภ
Y2560 นางเรขา พบลาภ
52745 นาย สิริพงศ์
สังโส
4 12 7 นายบรรยาย สังโส
นางวีระมนต์ สังโส
Y2560นายบรรยาย สังโส

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

18/25

รหัส คานาหน้า ชื่อ
52782 นาย ณัฐยศ
52786 นาย ปัณณวัฒน์
52836 นาย วรวิช
55193 นาย พัชรพล
52248 นส. ชญานิศ
52293 นส. พิมพ์ภทั ร
52316 นส. ธนิดา
52319 นส. ธัญรดา
52327 นส. เรือนทอง
52345 นส. ณกมล
52348 นส. ณัฐชา
52363 นส. สิริมนต์
52647 นส. กัญญารัฐ
52652 นส. ญาณิศา
52661 นส. พิชชาพร
52663 นส. แพรววนิต
52665 นส. รัตธิยาภรณ์
52669 ดญ. ศุภกานต์
52706 นส. ธมลวรรณ
52724 นส. สิริวมิ ล
52763 นส. พัชญาภา
52764 นส. ภคพร
52771 นส. สุธารินี
52773 นส. อังศนา
52800 นส. ชนกนันท์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
นามศักดิ์
4 12 8 นายพิทกั ษ์ นามศักดิ์
นางวิภาภรณ์ นามศักดิ์
Y2560นายพิทกั ษ์ นามศักดิ์
สามสี
4 12 9 นายสุรศักดิ์ สามสี
นางหทัยรัตน์ สามสี
Y2560นางหทัยรัตน์ สามสี
พรชัยวรรณาชาติ
4 12 10 นายประโชติ พรชัยวรรณาชาติ
นางสาวนุสรา ตังสกุล
Y2560นางสาวนุสรา ตังสกุล
พันธ์สายเชื้อ
4 12 11
นางธนิสรา พันธ์สายเชื้อ
Y2560นางธนิสรา พันธ์สายเชื้อ
นิตรักษ์
4 12 13 ดาบตารวจชายเล็ก นิตรักษ์
นางกานต์อนงค์ นิตรักษ์
Y2560ดาบตารวจชายเล็ก นิตรักษ์
ละครพรม
4 12 14 นายณรงค์ ละครพรม
นางเบญจวรรณ ละครพรม
Y2560นายณรงค์ ละครพรม
วิริยะอุตสาหะ
4 12 15 นายสมศักดิ์ วิริยะอุตาสาหะ
นางสมพร มานิตทวีวฒ
ั น์
Y2560นายสมศักดิ์ วิริยะอุตาสาหะ
บุรีพนั ธ์
4 12 16 นายรุ่งศักดิ์ บุรีพนั ธ์
นางอรรคฆพร บุรีพนั ธ์
Y2560นายรุ่งศักดิ์ บุรีพนั ธ์
บุญส่ง
4 12 17 นายจักรพันธ์ บุญส่ง
นางอัจจิมา บุญส่ง
Y2560นายจักรพันธ์ บุญส่ง
ชมเมือง
4 12 18 นายอิทธิพล ชมเมือง
นางรุ่งนภา ชมเมือง
Y2560นางรุ่งนภา ชมเมือง
แสนวงษา
4 12 19 นายมงคล แสนวงษา
นางวิภาวี แสนวงษา
Y2560นางวิภาวี แสนวงษา
ตรีโรจน์พร
4 12 20 นายสงวนพร ตรีโรจน์พร
นางสาวมณีรัตน์ วรเจริญ
Y2560นายสงวนพร ศรีโรจน์พร
ประสิทธิส์ าร
4 12 21 นายโกมล ประสิทธิส์ าร
นางชลินรัตน์ พวิโภษา
Y2560นายโกมล ประสิทธิส์ าร
แก้วมูล
4 12 22 นายดุสิต แก้วมูล
นางจารุวรรณ แก้วมูล
Y2560นายดุสิต แก้วมูล
เดชะคาภู
4 12 23 นายทินกร เดชะคาภู
นางราตรี เดชะคาภู
Y2560นางราตรี เดชะคาภู
ลาธุลี
4 12 24 นายไพรัช ลาธุลี
นางวราภรณ์ ลาธุลี
Y2560นางวราภรณ์ ลาธุลี
สลักทอง
4 12 25 นายธงชัย สลักทอง
นางสมภักดิ์ สลักทอง
Y2560นางสมภักดิ์ สลักทอง
สินกังวาน
4 12 26 นายกาธร สินกังวาน
นางอังคณาวรรณ ยิ่งยืน
Y2560นายกาธร สินกังวาน
เม่นขาว
4 12 27 พันจ่าเอกรัฐเขต เม่นขาว
นางรุ่งกาล เม่นขาว
Y2560นางรุ่งกาล เม่นขาว
ผึ่งผาย
4 12 28 นายประสิทธิ์ ผึ่งผาย
นางบังอร ผึ่งผาย
Y2560นายประสิทธิ์ ผึ่งผาย
เหลากลม
4 12 29 นายอัศวิน เหลากลม
นางวริศา เหลากลม
Y2560นางวริศา เหลากลม
ทรัพย์โคกสูง
4 12 30 ดาบตารวจธนภัทร ทรัพย์โคกสูง นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูง
Y2560นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูง
ศรีใหญ่
4 12 31 นายสุคนธวิทย์ ศรีใหญ่
นางสาววารุณี ชัยมงคล
Y2560นางรัตนะชาติ อุ่นเจริญ
พิมพ์บญ
ุ มา
4 12 32 นายกังวาน พิมพ์บญ
ุ มา
นางอัญชนา พิมพ์บญ
ุ มา
Y2560นางยุภาวดี อินถาเครือ
เพียแก้ว
4 12 33 นายพรฉันต์ เพียแก้ว
นางจตุพร เพียแก้ว
Y2560นางสมบุญ ประเสริฐศรี

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
52803 นส. ณัฐฌาลิณี
ผาสุข
4 12 34 นายชูเกียรติ สนิทนอก
นางญาณพัทธ์ ผาสุข
Y2560นางญาณพัทธ์ ผาสุข
52806 นส. นันท์นภัส
ศรีพรม
4 12 35 นายอาคม ศรีพรม
ร้อยตารวจโทหญิงเสงีย่ ม ศรีพรม Y2560ร้อยตารวจโทหญิงเสงีย่ ม ศรีพรม
52847 นส. กฤติญาภรณ์ เบ้าทอง
4 12 36 นายประภาส เบ้าทอง
นางดวงใจ เบ้าทอง
Y2560นางดวงใจ เบ้าทอง
52863 นส. เปรมิกา
ศิริรังสรรค์กุล
4 12 37 นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์กุล
นางเพ็ญศรี ศิริรังสรรค์กุล
Y2560นางเพ็ญศรี ศิริรังสรรค์กุล
52866 นส. วริศรา
เศรษฐนันท์
4 12 38 นายวรลักษณ์ บัวเบิก
นางสุภาพร เศรษฐนันท์
Y2560นางสุภาพร เศรษฐนันท์
55195 นส. กมลวรรณ
อุ่นเจริญ
4 12 39
นางรัตนะชาติ อุ่นเจริญ
Y2560นางรัตนะชาติ อุ่นเจริญ
55196 นส. ณัชชา
อินถาเครือ
4 12 40
นางยุภาวดี อินถาเครือ
Y2560นางยุภาวดี อินถาเครือ
55197 นส. ธนัชพร
คุณมี
4 12 41 ด.ต.อิทธิพล คุณมี
Y2560นางสมบุญ ประเสริฐศรี
55198 นส. แพรพรรณ
ประเสริฐศรี
4 12 42
นางสมบุญ ประเสริฐศรี
Y2560นางสมบุญ ประเสริฐศรี
55199 นส. ศุภาพิชญ์
แก้วสิงห์
4 12 43 ด.ต.บรรจบ แก้วสิงห์
Y2560ด.ต.บรรจบ แก้วสิงห์
52198 นาย ชลธร
สุขสวัสดิ์
4 13 1 นายคมสันต์ สุขสวัสดิ์
นางพรทิทย์ สุขสวัสดิ์
Y2560นายคมสันต์ สุขสวัสดิ์
52512 นส. ณัฐพร
เวชคง
4 13 27 นายอธิคุณ เวชคง
นางกุลปภาพร บุญล้อม
Y2560นางณัฐชยา บุญล้อม
52658 นส. ปัณชญา
สุวรรณกูฏ
4 13 29 นายพิทยา สุวรรณกูฏ
นางกัญญมล สุวรรณกูฏ
Y2560นางกัญญมล สุวรรณกูฏ
55211 นส. สรัลพร
ชาติแดง
4 13 44 นายรัฐธรรมนูญ ชาติแดง
Y2560นายรัฐธรรมนูญ ชาติแดง
52242 นาย วงศธร
แสงจันทร์ขาว
4 14 1 นายเถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว
นางปิยะภรณ์ แสงจันทร์ขาว
Y2560นายเถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว
52273 นาย ดิษฐพล
เกาะเทียน
4 14 2 นายธีรพล เกาะเทียน
นางเรวดี เกาะเทียน
Y2560นางเรวดี เกาะเทียน
52304 นาย กษิดิศ
เมฆใส
4 14 3 นายกฤษณะ เฆมใส
นางจารุวรรณ ตันติศิรินทร์
Y2560นางจารุวรรณ ตันติศิรินทร์
52336 นาย ณภัทร
ไชยกาล
4 14 4
นางสุภาพ ไชยกาล
Y2560นายรัฐธรรมนูญ ชาติแดง
52433 นาย ณัฐกิตติ์
กาญจนพิมาย
4 14 5 นายอิศระ กาญจนพิมาย
นางสาวสุรางคนา กอมณี
Y2560นางสาวสุรางคนา กอมณี
52533 นาย ณกรณ์
นันท์ธราธร
4 14 6 นายธนาพล นันท์ธราธร
นางนัจภัค นันท์ธราธร
Y2560นายธนาพล นันท์ธราธร
52679 นาย ฉันทพัฒน์
สุวรรณพัฒน์
4 14 7 นายธนกฤต สุวรรณพัฒน์
นางศศิธร สุวรรณพัฒน์
Y2560นางศศิธร สุวรรณพัฒน์
52687 นาย ภูริพฒ
ั น์
ศรีชัย
4 14 8 นายปิยะเดช ศรีชัย
นางโสภา ศรีชัย
Y2560นางโสภา ศรีชัย
52734 นาย ประชาธิปไตย ธรรมสัตย์
4 14 9 นายนราธิป ธรรมสัตย์
นางภัณฑิรา ธรรมสัตย์
Y2560นางภัณฑิรา ธรรมสัตย์
52781 นาย ฐิติศักดิ์
สารกิจ
4 14 10 นายไกรวุฒิ สารกิจ
นางนิตยา สารกิจ
Y2560นางอัมพร สารกิจ
52784 นาย ธนัตถ์
ไกรสรสวัสดิ์
4 14 11 นายปุณณัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์
นางปาริฉัตร ไกรสรสวัสดิ์
Y2560นายปุณณัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
บิดา

บิดา
มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52785 นาย ปรวรรตน์
52793 นาย อัฑฒ์
53772 นาย ก่อโชค
55213 นาย ฉันท์ชนก
55214 นาย ธนภูมิ
52215 นส. โชติกมนต์
52219 นส. ธัญพิชชา
52224 นส. บูรพาพร
52228 นส. พิมพ์ทพิ ย์
52229 นส. มณีนาถ
52259 นส. พิชญาดา
52291 นส. ปุญญธิดา
52298 นส. วิจิตรตรี
52324 นส. ภัทรภร
52344 นส. ชนิดาภา
52417 นส. พิมพ์ลดา
52610 นส. พรปวีณ์
52654 นส. ณิชมน
52659 นส. ปิ่นสุดา
52670 นส. สมาวดี
52671 นส. สิรีธร
52719 นส. รุจิราพรรณ
52722 นส. ศรัณยาพร
52749 นส. ชลาธาร
52753 นส. ณาญญา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
บัวพันธ์
4 14 12 นายประจวบ บัวพันธ์
นางภัทรนัน ประชุมรักษ์
Y2560นายประจวบ บัวพันธ์
เทียมทัศน์
4 14 13 นายสมาน เทียมทัศน์
นางวราพรรณ เทียมทัศน์
Y2560นางวราพรรณ เทียมทัศน์
มารดา
สุวรรณเนตร
4 14 14 พันตารวจโทกอบศักดิ์ สุวรรณเนตร นางสุชนนี สุวรรณเนตร
Y2560พันตารวจโทกอบศักดิ์ สุวรรณเนตร
อุตส่าห์
4 14 15 นายฉัตรชัย อุตส่าห์
Y2560นายฉัตรชัย อุตส่าห์
บิดา
มณีกอง
4 14 16
นางติชิลา มณีกอง
Y2560นางติชิลา มณีกอง
มุขสมบัติ
4 14 18 นายแทนชัย มุขสมบัติ
นางวีราภรณ์ มุขสมบัติ
Y2560นายแทนชัย มุขสมบัติ
พบบุญ
4 14 19 นายทองสุข พบบุญ
นางรัชนีกร พบบุญ
Y2560นางรัชนีกร พบบุญ
มารดา
แซ่เตีย
4 14 20 นายบัญชา แซ่เตีย
นางพรศรี อมรโรจน์วรวุฒิ
Y2560นายบัญชา แซ่เตีย
พิมพ์มงคล
4 14 21 นายสายชล พิมพ์มงคล
นางอรัญญา พิมพ์มงคล
Y2560นางอรัญญา พิมพ์มงคล
มารดา
สมบัติพทุ ธ
4 14 22 นายสันติ สมบัติพทุ ธ
นางภาสินี สมบัติพทุ ธ
Y2560นางภาสินี สมบัติพทุ ธ
โพธิท์ อง
4 14 23 นายปฐพี โพธิท์ อง
นางเพียงเพชร โพธิท์ อง
Y2560นางเพียงเพชร โพธิท์ อง
มารดา
บัวกอง
4 14 24 นายวีระเดช บัวกอง
นางกฤตยา บัวกอง
Y2560นายวีระเดช บัวกอง
ริมทอง
4 14 25 นายไมตรี ริมทอง
นางลลิตภัทรา ริมทอง
Y2560นายไมตรี ริมทอง
บิดา
คนตรง
4 14 26 นายมีศักดิ์ คนตรง
นางวาสนา คนตรง
Y2560นายมีศักดิ์ คนตรง
ฐานิตสรณ์
4 14 27 นายไพรัตน์ ฐานิตสรณ์
นางสาวอัญชนา ลดาดก
Y2560นางสาวอัญชนา ลดาดก
มารดา
พงษ์สุภาธนานนท์
4 14 28 นายพงศ์สิน พงษ์สุภาธนานนท์ นางพัณวรา พงษ์สุภาธนานนท์
Y2560นายเฉลิมพงษ์ พงษ์สุภาธนานนท์
แก้ววงษา
4 14 29 นายประดิษฐ์ แก้ววงษา
นางนารี แก้ววงษา
Y2560นางนารี แก้ววงษา
มารดา
ไพศาลสุจารีกุล
4 14 30 นายพงษ์สวัสดิ์ ไพศาลสุจารีกุล
นางอาไพ ไพศาลสุจารีกุล
Y2560นายพงษ์สวัสดิ์ ไพศาลสุจารีกุล
แฝงเพ็ชร
4 14 31 ดาบตารวจเสน่ห์ แฝงเพ็ชร
นางณปภัช แฝงเพ็ชร
Y2560ดาบตารวจเสน่ห์ แฝงเพ็ชร
มารดา
เอกวิทยาเวชนุกูล
4 14 32 นายกาธร เอกวิทยาเวชนุกูล
นางจริยา เอกวิทยาเวชนุกูล
Y2560นางจริยา เอกวิทยาเวชนุกูล
ดอนชัย
4 14 33 นายสุนทร ดอนชัย
Y2560นายสุนทร ดอนชัย
บิดา
พรมทอง
4 14 34 นายสมหวัง พรมทอง
นางมิ่งขวัญ พรมทอง
Y2560นายธนิก บุตรรักษ์
เถาว์โท
4 14 35 นายศราภัย เถาว์โท
นางอัชราพร เถาว์โท
Y2560นางรติยา เถาว์โท
ผู้ปกครอง
ธรรมวิเศษ
4 14 36 นายลัทธิ ธรรมวิเศษ
นางนิดาวรรณ ธรรมวิเศษ
Y2560นายลัทธิ ธรรมวิเศษ
เสาขวัญ
4 14 37 นายปารภูมิ เสาขวัญ
นางอวิสา เสาขวัญ
Y2560นางอวิสา เสาขวัญ
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52770 นส. สิริกัลยา
52807 ดญ. ปภาวรินท์
52824 นส. สุมาลี
52861 นส. ปาริชาติ
55215 นส. ธัญชนก
55216 นส. สายสมร
55217 นส. อภิสรา
52279 นาย พชร
52431 นาย ณรงค์ฤทธิ์
52437 นาย ธนานนท์
52439 นาย นท
52490 นาย ปฏิพล
52530 ดช. ชัยภพ
52543 ดช. พงศ์วฒ
ุ ิ
52627 นาย คณิตนันท์
52631 นาย ณัฐพร
52634 นาย พร้อมไพบูลย์
52641 นาย ศกร
52642 นาย สุบงการ
52643 นาย อธิน
52681 นาย ธนพล
52683 นาย นรุตม์
52684 นาย นฤบดินทร์
52685 นาย ปรมินทร์
52686 นาย พีรณัฐ

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สุวรรณเพชร
4 14 38 นายสุวทิ ย์ สุวรรณเพชร
นางศิริลักษณ์ สุวรรณเพชร
Y2560นายสุวทิ ย์ สุวรรณเพชร
ภูธรฤทธิ์
4 14 39 นายประจักษ์ ภูธรฤทธิ์
นางยุพนิ ภูธรฤทธิ์
Y2560นายประจักษ์ ศรีพรุม
สร้อยภาพ
4 14 40
Y2560นางสาววาสนา สร้อยมาลุน
บุญหว่าน
4 14 41 ร้อยตารวจโทกาพล บุญหว่าน
นางศิรินุต บุญหว่าน
Y2560ร้อยตารวจตรีกาพล บุญหว่าน
บุตรรักษ์
4 14 42 นายธนิก บุตรรักษ์
Y2560นายธนิก บุตรรักษ์
เหล่าออง
4 14 43
นางผ่อน เหล่าออง
Y2560นางผ่อน เหล่าออง
ศิริผล
4 14 44
Y2560นางสาวสุวาณี แซ่เตีย
ราชประสิทธิ์
4 15 1 นายกิจพินิต ราชประสิทธิ์
นางจารุวรรณ ราชประสิทธิ์
Y2560นายกิจพินิต ราชประสิทธิ์
อุปลาบัติ
4 15 2 นายปรีดี อุปลาบัติ
นางสุภสั สร อุปลาบัติ
Y2560นางสุภสั สร อุปลาบัติ
โสภิตชา
4 15 4
นางขวัญจิตร โสภิตชา
Y2560นางขวัญจิตร โสภิตชา
ชูกาแพง
4 15 5 นายนิทศั น์ ชูกาแพง
นางจุฬาลักษณ์ ชูกาแพง
Y2560นายนิทศั น์ ชูกาแพง
จันทะบุรี
4 15 6 พันจ่าอากาศเอกโชคชัย จันทะบุรี นางวงเดือน จันทะบุรี
Y2560พันจ่าอากาศเอกโชคชัย จันทะบุรี
รักษ์ศรีทอง
4 15 7 ว่าที่ร้อยตรีพชิ ญะ รักษ์ศรีทอง
นางพัชรวลี รักษ์ศรีทอง
Y2560ว่าที่ร้อยตรีพชิ ญะ รักษ์ศรีทอง
โพนทัน
4 15 9 พันตารวจเอกเศวก โพนทัน
พันตรีหญิงกฤติกา โพนทัน
Y2560พันตรีหญิงกฤติกา โพนทัน
สวยรูป
4 15 11 นายสายันต์ สวยรูป
นางอุไร สวยรูป
Y2560นายสายันต์ สวยรูป
แก้วมณี
4 15 12 นายสมพงษ์ แก้วมณี
นางรัสมี แก้วมณี
Y2560นายสมพงษ์ แก้วมณี
แสงจันทร์
4 15 13 นายอลงกต แสงจันทร์
นางพริมพรรณ จันทุมา
Y2560นางพริมพรรณ จันทุมา
วงศ์สาลี
4 15 14
Y2560พ.ต.วีระศักดิ์ วงศ์สาลี
เจือบุญ
4 15 15
นางจิตรัต์ เจือบุญ
Y2560นางจิตรัต์ เจือบุญ
ตริรักษา
4 15 16 นายนคร ตริรักษา
นางสาวสาคร รุ่งเจริญ
Y2560นายนคร ตริรักษา
สายเบาะ
4 15 17 นายเทอดพงษ์ จุมพลา
นางวิไลทอง สายเบาะ
Y2560นางวิไลทอง สายเบาะ
กุฎโสม
4 15 18 นายนัฐพล กุฎโสม
นางสาวศิริลักษ์ มุ่งหมาย
Y2560นายนัฐพล กุฎโสม
สมวัลย์
4 15 19 นายศักดิ์ชัย สมวัลย์
นางศรีไพร สมวัลย์
Y2560นางศรีไพร สมวัลย์
โหมขุนทด
4 15 20 นายปิยะวัฒน์ โหมขุนทด
นางนวลสิริ โหมขุนทด
Y2560นายปิยะวัฒน์ โหมขุนทด
วิลัยศรี
4 15 21 ร้อยเอกประสิทธิ์ วิลัยศรี
นางศรีวไิ ล วิลัยศรี
Y2560ร.อ.ประสิทธิ์ วิลัยศรี

ความสัมพันธ์
บิดา
บิดา
มารดา

มารดา
มารดา
บิดา

มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
บิดา
บิดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
52689 ดช. วนัส
ขุริรัง
4 15 22 นายสมพร ขุริรัง
นางสังวร ขุริรัง
Y2560นางสังวร ขุริรัง
52690 นาย จิรเมธ
รักตะสิงห์
4 15 23 นายเจษฎา รักตะสิงห์
นางจันทรา รักตะสิงห์
Y2560นางจันทรา รักตะสิงห์
52692 นาย อชิรปวีร์
พรหมนิมิตร์
4 15 24 นายวัชรินทร์ พรหมนิมิตร์
นางนวลจันทร์ พรหมนิมิตร์
Y2560นายวัชรินทร์ พรหมนิมิตร์
52693 นาย อรรฆพล
เอกพงษ์
4 15 25 นายบุญส่ง เอกพงษ์
นางอภิญญา เอกพงษ์
Y2560นายบุญส่ง เอกพงษ์
52736 นาย ปริวรรธ
แก้วพรหม
4 15 26 นายเรืองวิชญ์ แก้วพรหม
นางทิทพ์วลั ย์ แก้วพรหม
Y2560นางทิทพ์วลั ย์ แก้วพรหม
52743 ดช. วิชญะ
โหตระไวศยะ
4 15 27 นายธนา โหตระไวศยะ
นางอาไพ โหตระไวศยะ
Y2560นายธนา โหตระไวศยะ
52776 นาย กันต์
หงศ์พนั ธ์กุล
4 15 28 นายนิพนธ์ หงศ์พนั ธ์กุล
นางสุภาวดี หงศ์พนั ธ์กุล
Y2560นางสุภาวดี หงค์พนั ธ์กุล
52780 นาย ชลสิทธิ์
ฤทธิโย
4 15 29 นายมานิต ฤทธิโย
นางมาลี ฤทธิโย
Y2560นายมานิต ฤทธิโย
52833 นาย ปราชญ์นิติ
ศรีปราชญ์
4 15 30 นายเชิดศักดิ์ ศรีปราชญ์
นางศรีประดู่ ศรีปราชญ์
Y2560นางศรีประดู่ ศรีปราชญ์
52842 นาย อภิรัฐ
ชาสุรีย์
4 15 31 ดาบตารวจอนุรัตน์ ชาสุรีย์
นางอภิชญา ชาสุรีย์
Y2560นางอภิชญา ชาสุรีย์
52843 ดช. อมรฤทธิ์
ตั้งฤดี
4 15 32 นายคมกริช ตั้งฤดี
นางสาวฐิมาภรณ์ ชารีแก้ว
Y2560นางสาวฐิมาภรณ์ ชารีแก้ว
52323 นส. ณัฏฐ์นพัต
สิงห์สาย
4 15 34 นายกิตติศักดิ์ สิงห์สาย
นางทัศนีย์ สิงห์สาย
Y2560นายกิตติศักดิ์ สิงห์สาย
52411 นส. นงนภัส
พูลเพิ่ม
4 15 35 นายถวรรณ์ พูลเพิ่ม
นางสาวบังอร นนทการ
Y2560นางสาวบังอร นนทการ
52464 นส. ปิ่นดาว
จันใด
4 15 36 นายเดชชาติ จันใด
นางกนกพร สุวรรณศรี
Y2560นายนิพนธ์ สุวรรณศรี
52505 นส. กัญญาพัชร
เครือวัลย์
4 15 37 นายครรคิด เครือวัลย์
นางรัตนะ เครือวัลย์
Y2560นางรัตนะ เครือวัลย์
52507 นส. เกศินี
วิเศษศักดิ์
4 15 38 พันตารวจโทเชาว์วชั รภูมิ วิเศษศักดิ์ นางศิริพร วิเศษศักดิ์
Y2560พันตารวจโทเชาว์วชั รภูมิ วิเศษศักดิ์
52511 นส. จิรภา
คาศรีสุข
4 15 39 นายเดชพล คาศรีสุข
นางจารุวรรณ คาศรีสุข
Y2560นางจารุวรรณ คาศรีสุข
52700 นส. ชนิกานต์
นาสมตรึก
4 15 40 นายมีเกียรติ นาสมตรึก
นางนวลลักษณ์ นาสมตรึก
Y2560นายมีเกียรติ นาสมตรึก
52765 นส. ภาวิตา
สารรักษ์
4 15 41 นายเรียนทอง สารรักษ์
นางพิมพา สารรักษ์
Y2560นายเรียนทอง สารรักษ์
52813 นส. พิชามญชุ์
รัตนานุกูล
4 15 42 นายไพวัลย์ กรุดแก้ว
นางสาวภณิดารัตนานุกูล
Y2560นายไพวัลย์ กรุดแก้ว
52815 นส. เพ็ญณัฐกานต์ สายเคน
4 15 43
นางจรูญลักษณ์ สายเคน
Y2560นางจรูญลักษณ์ สายเคน
52856 นส. นภาวรรณ
เหลื่อมใส
4 15 44 นายวันชัย เหลื่อมใส
นางสาวเพ็ญนภา สายเนตร
Y2560นางสาวเพ็ญนภา สายเนตร
54500 นส. ปสุตา
ขันติวารี
4 15 45 นายณรงค์ศวิทย์ ขันติวารี
นางพวงพรรณปรียา ขันติวารี
Y2560นายณรงค์ศวิทย์ ขันติวารี
52380 นาย เชาวิวฒ
ั น์
เพชรภูวสวัสดิ์
4 16 1 นายกรวิวฒ
ั น์ เพชรภูวสวัสดิ์
นางธัญญพัทธ์ เพชรภูวสวัสดิ์
Y2560นางสาวธัญทิพย์ เพชรภูวสวัสดิ์
52441 นาย พลเอก
ศรีพราย
4 16 2 นายสันติ ศรีพราย
นางเยาวรัตน์ ศรีพลาย
Y2560นายสันติ ศรีพราย

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52449 นาย วิริทธิพ์ ล
52682 นาย ธัญญ์นิธิ
52828 นาย จักรพงศ์
52834 นาย พงศ์ภวู ศิ
52403 นส. จุฑามณี
52455 นส. เกษศิรินทร์
52517 นส. วิวาห์
52519 นส. ธัญชนก
52613 นส. พิมพ์ณิศา
52615 นส. ภัทรียา
52625 นส. อุรวี
52748 นส. ชลธิชา
52760 นส. ปิยธิดา
52767 นส. วิลาวัลย์
52801 นส. ญาณภัทร
52822 นส. เวธกา
52823 นส. สุภชั ญา
52853 ดญ. ณิชาพร
52868 นส. ศศิกานต์
52874 นส. อัจฉริยา
55220 นส. พัชนิดา
55221 นส. อรัญญา
52384 นาย ทิวธรณ์
52385 นาย ธนบดี
52388 นาย ปรเมศร์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
วงศ์วาน
4 16 3 นายธนพล วงศ์วาน
นางวรรณภา วงศ์วาน
Y2560นายสุริยันต์ วงศ์วาน
โชคธนเสฏฐ์กุล
4 16 5 นายธนิตศักดิ์ โชคธนเสฏฐ์กุล
นางธัญญ์พชิ ชา โชคธนเสฏฐ์กุล
Y2560นางธัญญ์พชิ ชา โชคธนเสฏฐ์กุล
คาเพราะ
4 16 7 นายณัฏฐชัย คาเพราะ
นางณัฐสินี คาเพราะ
Y2560นางณัฐสินี คาเพราะ
ศิริศักดิ์เสนา
4 16 8 นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา
นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา
Y2560นางปัณฑิตา ศิริศักดิ์เสนา
บุญศรี
4 16 10 นายนิวชั บุญศรี
นางณัฐยา บุญศรี
Y2560นายนิวชั บุญศรี
สิทธิพนั ธ์
4 16 11 นายอุดมสิน สิทธิพนั ธ์
นางบัวเงิน สิทธิพนั ธ์
Y2560นายอุดมสิน สิทธิพนั ธ์
บุญศรี
4 16 12 นายวุฒพิ งษ์ บุญศรี
นางสาวอรณัญฐ์ บุตรแสง
Y2560นายวุฒพิ งษ์ บุญศรี
สอนอาจ
4 16 13 นายคฑาวุธ สอนอาจ
นางภัทรมน สอนอาจ
Y2560นายปริวฒ
ั น์เมธี ศรีจานงค์
น้อยวรรณะ
4 16 14 นายอิทธิพล สูนานนท์
นางอุมาพร น้อยวรรณะ
Y2560นางอุมาพร น้อยวรรณะ
โทนุการ
4 16 15 นายสุริยา โทนุการ
นางจงจิต โทนุการ
Y2560นายสุริยา โทนุการ
มานะดี
4 16 16 นายอภิชาติ มานะดี
นางวารี มานะดี
Y2560นายอภิชาติ มานะดี
สอนแสง
4 16 17 นายศักดิ์ชาย สอนแสง
นางพิมพ์ภา ประกอบ
Y2560นางสาวเสาวลักษณ์ โพธา
ปวงสุข
4 16 18 นายไพศาล ปวงสุข
นางเครือวัลย์ ปวงสุข
Y2560นายไพศาล ปวงสุข
สุยะลา
4 16 19 นายเสริม สุยะลา
นางยุพา สุยะลา
Y2560นางยุพา สุยะลา
ศรีวพิ นั ธ์
4 16 21 นายวงเกวียน ศรีวพิ นั ธ์
นางยุพาภรณ์ ศรีวพิ นั ธ์ .
Y2560นางยุพาภรณ์ ศรีวพิ นั ธ์ .
วงศ์ขันธ์
4 16 22 นายไสว วงศ์ขันธ์
นางอรทัย วงศ์ขันธ์
Y2560นายไสว วงศ์ขันธ์
ศรีสวัสดิ์
4 16 23 นายสุทศั น์ ศรีสวัสดิ์
นางปัฐมา ศรีสวัสดิ์
Y2560นายสุทศั น์ ศรีสวัสดิ์
จรัญจอหอ
4 16 24 นายสรรเพชร เนตรพระ
นางไพรวัลย์ จรัญจอหอ
Y2560นางสาวคณิศร เทพอัคศร
อรัมสัจจากูล
4 16 25 นายอุทยั อรัมสัจจากูล
นางวรารัตน์ อรัมสัจจากูล
Y2560นางวรารัตน์ อรัมสัจจากูล
แก้วสาลี
4 16 26 นายอุดร แก้วสาลี
นางชนากานต์ ส่งเสริม
Y2560นางธีรนันท์ ส่งเสริม
พันธ์โสภา
4 16 27
นางจาริณี พันธ์โสภา
Y2560นางจาริณี พันธ์โสภา
ดอนโค
4 16 28 นายทองดี อ่อนสาร
Y2560นายทองดี อ่อนสาร
ณรงค์พนั ธ์
4 17 1 นายรักพงศ์ ณรงค์พนั ธ์
นางสุดา จิรเรืองตระกูล
Y2560นายรักพงศ์ ณรงค์พนั ธ์
สุรชาติเมธินทร์
4 17 2 นายพิทกั ษ์พงษ์ สุรชาติเมธินทร์
นางสาวมยุรี อังคุระษี
Y2560นางสาวมยุรี อังคุระษี
เจียมเมืองปัก
4 17 3 นายสิทธิชัย ทองเนตร
นางจินตนา เจียมเมืองปัก
Y2560นางจินตนา เจียมเมืองปัก

ความสัมพันธ์
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา

บิดา
ผู้ปกครอง
บิดา
ผู้ปกครอง
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
52443 นาย ภากร
52448 นาย รุ่งโรจน์
52452 นาย สีหนาท
52532 นาย ชินกฤต
52404 นส. ชญาดา
52406 นส. ณัฎฐ์กานดา
52407 นส. ณิชาธร
52408 นส. ธนภร
52415 นส. พรรณนิภา
52420 นส. วรินธร
52422 นส. อภัสรา
52463 นส. เบญญาภา
52475 นส. สุภสั สรา
52508 นส. คีตภัทร
52553 นส. จริยาภรณ์
52562 นส. บารมี
52571 ดญ. รัญญาพร
52662 นส. เพ็ญสุดา
55225 นส. ชนิกานต์
55226 นส. พรนภา
52379 นาย ฉัตรพิสิฐ
52387 นาย ปรมะ
52492 นาย ปิยนนท์
52501 นาย สุธี
53775 นาย ตะวัน

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ศรีขาว
4 17 4 นายจิตตกร ศรีขาว
นางพุฒภิ า ศรีขาว
Y2560นางพุฒภิ า ศรีขาว
ตั้งศิริกุล
4 17 5 นายเกษม ตั้งศิริกุล
นางอรทัย เผ่าภูรี
Y2560นางอรทัย เผ่าภูรี
ลีลาศสง่างาม
4 17 6 นายอนุชิต ลีลาศสง่างาม
นางศรีสุดา ลีลาศสง่างาม
Y2560นายอนุชิต ลีลาศสง่างาม
บุญทน
4 17 8 นายพฤทธิสิทธิ์ บุญทน
นางวนิดา บุญทน
Y2560นางวนิดา บุญทน
ศรีสุวพันธ์
4 17 12 นายวิศิษฐ์ ผลดก
นางเบญจมาส ศรีสุวพันธ์
Y2560นางเบญจมาส ศรีสุวพันธ์
ศรีวะรมย์
4 17 13 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์
นางณัฐพัชร์ ศรีวะรมย์
Y2560นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์
โพธิท์ อง
4 17 14 นายอนุพงษ์ โพธิท์ อง
นางศศิธร โพธิท์ อง
Y2560นายอนุพงษ์ โพธิท์ อง
จามรโชติสิน
4 17 15 นายจีราวัฒน์ จามรโชติปรีชา
นางปภัชญา จามรโชติสิน
Y2560นายจีราวัฒน์ จามรโชติปรีชา
บุตรพรม
4 17 16 นายสุรศักดิ์ บุตรพรม
นางสาวนิตยาภรณ์ เนตรสง่า
Y2560นางสาวนิตยาภรณ์ เนตรสง่า
ภาคศิริ
4 17 18 นายชวพล ภาคศิริ
นางนรา ภาคศิริ
Y2560นายชวพล ภาคศิริ
ประกอบพร
4 17 19 นายสุธน ประกอบพร
นางกมลรัตน์ ประกอบพร
Y2560นายสุธน ประกอบพร
กล้าหาญ
4 17 20 นายสันติสุข กล้าหาญ
นางจุฬาพร กล้าหาญ
Y2560นายสันติสุข กล้าหาญ
ศรีสุราษฎร์
4 17 21 นายนฤเทพ ศรีสุราษฎร์
นางพิกุล ศรีสุราษฎร์
Y2560นางสาวณิชกานต์ ปิยะแสน
มณฑา
4 17 22 นายศรัณย์พงศ์ สายดวง
นางพรสิริ มณฑา
Y2560นางพรสิริ มณฑา
ศิริวารินทร์
4 17 23 นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์
นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์
Y2560นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์
พวงบุญ
4 17 25 นายยุทธศักดิ์ พวงบุญ
นางยุพเรศ พวงบุญ
Y2560นายยุทธศักดิ์ พวงบุญ
ศุภสกุลอาภาพิบลู
4 17 26 นายทรงศักดิ์ ศุภสกุลอาภาพิบลู
นางอัจฉรา ศุภสกุลอาภาพิบลู
Y2560นางอัจฉรา ศุภสกุลอาภาพิบลู
ทัศนพงษ์
4 17 27 นายพรชัย ทัศนพงษ์
นางจิตตาภา ทัศนพงษ์
Y2560นางจิตตาภา ทัศนพงษ์
โพธิล์ ังกา
4 17 28
นางศศิกาญจน์ โพธิล์ ังกา
Y2560นางศศิกาญจน์ โพธิล์ ังกา
อรอินทร์
4 17 29
นางไพเราะ อรอินทร์
Y2560นางไพเราะ อรอินทร์
สีหาพงศ์
4 18 2 ว่าที่ร้อยตรีธงชัย สีหาพงศ์
นางนวลจันทร์ สีหาพงศ์
Y2560นางคาปราวลี ปูคะธรรม
ผิวพรรณ
4 18 3 นายอภิสิทธิ์ ผิวพรรณ
นางศศิธร ผิวพรรณ
Y2560นางศศิธร ผิวพรรณ
นามปัญญา
4 18 5 นายปราโมทย์ นามปัญญา
นางนิ่มนวล นามปัญญา
Y2560นายปราโมทย์ นามปัญญา
สิงห์เปี้ย
4 18 6 สิบเอกสิทธิชัย สิงห์เปี้ย
นางหนึ่งฤทัย รัตนพันธ์
Y2560นางน้อย สิงห์เปี้ย
วิสาระพันธ์
4 18 8 นายบุญเหลือ วิสาระพันธ์
นางสาวรจนา หวังชม
Y2560นางสาวรจนา หวังชม

ความสัมพันธ์
มารดา

บิดา
มารดา

มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง
มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
55178 นาย นวพล
ลัทธิรมย์
4 18 9 นายนล ลักทธิรมย์
นางวีระวรรณ ลัทธิรมย์
Y2560นายนล ลักทธิรมย์
55227 นาย ณัฐวุฒิ
มีธรรม
4 18 10
Y2560นายณัฐวุฒิ มีธรร
55229 นาย ปารมี
โรจนศักดิ์โสธร
4 18 11
Y2560นายอมรศักดิ์ โรจนศักดิ์โสธร
52510 นส. จิตรประภัสสร วงศ์กุลโชติ
4 18 13 นายกสิณวัชรฒ์ วงศ์กุลโชติ
นางสรัญญา วงศ์กุลโชติ
Y2560นายกสิณวัชรฒ์ วงศ์กุลโชติ
52514 นส. ประภัสสร
สายพิมพ์
4 18 14 นายไพฑูรย์ สายพิมพ์
นางสาวชนกพร ตรีผลพันธุ์
Y2560นางสาวชนวพร ตรีผลพันธุ์
52520 นส. สโรชา
วงษ์ทรัพย์
4 18 15 นายชัยพร วงษ์ทรัพย์
นางสาวสายรักษ์ ศิริทพิ ย์
Y2560นายชัยพร วงษ์ทรัพย์
55231 นส. จิรสุดา
วรารัชต์ธร
4 18 17
Y2560นางสาวณมาริษา วรารัชต์ธร
55237 นส. ศิริวรรณ
พลหาญ
4 18 18
Y2560นางสาวมยุรี รักจันทร์

ความสัมพันธ์
ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง

