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ทะเบยีนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ปกีารศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
51500 นาย เตชพฒัน์ ค าวงศ์ 5 0 0 นายวรวทิย์  ค าวงศ์ นางจุรีรัตน์  ค าวงศ์ Y2559นางจุรีรัตน์  ค าวงศ์ มารดา
51542 นาย อินทรัตน์ อินทา 5 0 0 นายสมพร อินทา นางวารินีย์ อินทา Y2559นายสมพร อินทา
51615 นาย ธนากร พละสรร 5 0 0 นายจีระวฒัน์ พละสรร นางบญุโฮม พละสรร Y2559นางสาวจิตราภรณ์ บวัใหญ่ อา
51724 นาย กิตติภคั มูลประดับ 5 0 0 พนัเอกประจวบ มูลประดับ นางพรรณธดิา มูลประดับ Y2559นางพรรณธดิา มูลประดับ
51778 นาย วโรดม พลโชติ 5 0 0 นายสายันต์ พลโชติ นางเกษกนก พลโชติ Y2559นายสายันต์ พลโชติ บดิา
51814 นาย ติณห์ ไตรศิวะกุล 5 0 0 นายลิขิต ไตรศิวะกุล นางวนิดา ไตรศิวะกุล Y2559นางวนิดา ไตรศิวะกุล
51869 นาย นัทธพงศ์ ผดุงกิจ 5 0 0 นายอัครเดช ผดุงกิจ นางรพพีรรณ ผดุงกิจ Y2559นางกรรณิการ์ หติะรักษ์ น้า
51971 นาย พสิิษฐ์ สรรพวธุ 5 0 0 นายถาวร สรรพวธุ นางณัชนันท ์สรรพวธุ Y2559นางณัชนันท ์สรรพวธุ
51976 นาย อานนท์ ขวญัรักษ์ 5 0 0 นายบญุโฮม ขวญัรักษ์ นางประไพร ขวญัรักษ์ Y2559นางนารีรัตน์ สมคะเน พี่สาว
51550 นส. ณัฐธดิา บญุมานะ 5 0 0 นายศุภสิทธิ ์บญุมานะ นางทพิาพร บญุมานะ Y2559นางทพิาพร บญุมานะ
51644 นส. นิธนิันท์ ไชยนันทน์ 5 0 0 นายอภนิันท ์ไชยนันทน์ นางจิรนันท ์ไชยนันทน์ Y2559นางจิรนันท ์ไชยนันทน์ มารดา
51991 นส. นวพรรณ ถนอมลาภ 5 0 0 ร้อยต ารวจตรีพงษศั์กด์ิ ถนอมลาภ นางสุภลักษณ์ ถนอมลาภ Y2559นางสุภลักษณ์ ถนอมลาภ
54413 นส. สุพชิชา นารถน้ าพอง 5 0 0 นายปรัชญา  นารถน้ าพอง นางจารุณี  นารถน้ าพอง Y2559นางจารุณี  นารถน้ าพอง มารดา
54480 นส. ฑิตฐิตา สีจันทร์เคน 5 0 0 นายจิรัฏฐ์  สีจันทร์เคน นางสาวฐิติรัตน์  พนัวลัิย Y2559นายจิรัฏฐ์  สีจันทร์เคน
54496 นส. สุชานรี ชิษณุพงศ์พพิฒัน์ 5 0 0 นายยุทธพร  ชิษณุพงศ์พพิฒัน์ นางทรายแก้ว  ชิษณุพงศ์พพิฒัน์ Y2559นางทรายแก้ว  ชิษณุพงศ์พพิฒัน์ มารดา
51432 นาย พงศ์พล พรหมดวง 5 1 1 นายนิติกร พรหมดวง นางอังคณา พรหมดวง Y2559นางอังคณา พรหมดวง มารดา
51433 นาย พสิษฐ์ สระโสม 5 1 2 นายไพรัตน์ สระโสม นางพรรณี สระโสม Y2559นางพรรณี สระโสม
51462 นาย กฤษณพงศ์ ศิริขันธ์ 5 1 4 นายเดชชาติ  ศิริขันธ์ นางรินทร์  ศิริขันธ์ Y2559นายเดชชาติ  ศิริขันธ์
51464 นาย เชษฐพงศ์ ศิวะเทเวศร์ 5 1 6 นายสังวรณ์  ศิวะเทเวศร์ นางวไิลลักษณ์  ศิวะเทเวศร์ Y2559นางวไิลลักษณ์  ศิวะเทเวศร์
51466 นาย ธนธรณ์ วงศ์เลิศธรรม 5 1 7 นายวรพล  วงศ์เลิศธรรม นางสาวสุทธรัิกษ ์ สุวรรณดี Y2559นางสาวสุทธรัิกษ ์ สุวรรณดี มารดา
51474 นาย วงศธร อังกูรพทิกัษ์ 5 1 8 นายนพดล  อังกูรพทิกัษ์ นางพนิตนาฏ  อังกูรพทิกัษ์ Y2559นางพนิตนาฏ  อังกูรพทิกัษ์
51504 นาย นิจพนัธ์ จิตปญัญา 5 1 9 พนัโทนรพล  จิตปญัญา นางจุฬาภรณ์  จิตปญัญา Y2559นางจุฬาภรณ์  จิตปญัญา มารดา
51507 นาย พฒิุพงศ์ พาดี 5 1 10 ร้อยต ารวจตรีสิทธพิงษ ์ พาดี นางธญัญพทัธ ์ คงคารัตน์ Y2559ร้อยต ารวจตรีสิทธพิงษ ์ พาดี
51509 นาย รณกฤต ขอขจายเกียรติ 5 1 11 นายอภชิัย  ขอขจายเกียรติ นางสุรัชดา  ขอขจายเกียรติ Y2559นางสุรัชดา  ขอขจายเกียรติ มารดา
51510 นาย รัชพล ประดับศรี 5 1 12 พนัต ารวจโทกฤษดาเวทย์  ประดับศรีนางตุลาพร  ประดับศรี Y2559พนัต ารวจโทกฤษดาเวทย์  ประดับศรี
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51511 นาย เอื้ออังกูร จูมสีมา 5 1 13 นายองอาจ  จูมสีมา นางกมลรัตน์  จูมสีมา Y2559นายองอาจ  จูมสีมา บดิา
51541 นาย สิรวชิญ์ ลือไธสงค์ 5 1 14 นายธงไชย ลือไธสงค์ นางวชัราภรณ์ ลือไธสงค์ Y2559นางวชัราภรณ์ ลือไธสงค์
54394 นาย ทพิย์พชร จิตพรรณวรรณ 5 1 16 นายปรีชา  จิตพรรณวรรณ นางโสภดิา  จิตพรรณวรรณ Y2559นางโสภดิา  จิตพรรณวรรณ
54395 นาย ภาสกร รัศมีทอง 5 1 17 นายรุ่งเรือง  รัศมีทอง นางอุทยัวรรณ  รัศมีทอง Y2559นางอุทยัวรรณ  รัศมีทอง มารดา
51444 นส. ชนิดา คลังตระกูล 5 1 19 นายชาตรี คลังตระกูล นางสมปอง คลังตระกูล Y2559นายชาตรี คลังตระกูล บดิา
51445 นส. ภรีตยา ภบูญุคง 5 1 20 นายพรชัย ภบูญุคง นางณวรีดา ภบูญุคง Y2559นางณวรีดา ภบูญุคง
51447 นส. ณัฐวดี เคลียพวงพทิย์ 5 1 21 นายบพติร เคลียพวงพทิย์ นางมยุรี เคลียพวงพทิย์ Y2559นายบพติร เคลียพวงพทิย์ บดิา
51448 นส. นภทัรศุกานต์ แสนทวสุีข 5 1 22 ดาบต ารวจทองดี แสนทวสุีข นางประทศัสี แสนทวสุีข Y2559นางประทศัสี แสนทวสุีข
51460 นส. อภญิญา แซ่จึง 5 1 23 นายนันทะชัย แซ่จึง นางศิริพรรณ แซ่จึง Y2559นายนันทะชัย แซ่จึง บดิา
51461 นส. อาภสัรา แสนค ามูล 5 1 24 นายอาวฒิุ แสนค ามูล นางภทัรภรณ์ แสนค ามูล Y2559นายอาวฒิุ แสนค ามูล
51480 นส. ณัฐธดิา มัศยามาศ 5 1 25 นายสุทธวิฒัน์  มัศยามาศ นางหนูเพยีร  มัศยามาศ Y2559นางหนูเพยีร  มัศยามาศ มารดา
51517 นส. ธนัญญา จิตสันติกุล 5 1 26 นายประยุทธ  จิตสันติกุล นางสาวจีราวรรณ  เลิศสุคนธ์ Y2559นางสาวจีราวรรณ  เลิศสุคนธ์
51523 นส. บษุกร ไชยษา 5 1 27 นายบวร  ไชยษา นางวรรณา  ไชยษา Y2559นายบวร  ไชยษา บดิา
51524 นส. ปทัมพร บญุขันธ์ 5 1 28 นายบดินทร์  บญุขันธ์ นางเมตตา  บญุขันธ์ Y2559นางเมตตา  บญุขันธ์
51526 นส. ภาราดา บญุโต 5 1 29 นายภาสกร  บญุโต นางวนิดา  บญุโต Y2559นางวนิดา  บญุโต มารดา
51528 นส. มนพร ต้ังตระกูลวงศ์ 5 1 30 นายวโิรจน์  ต้ังตระกูลวงศ์ นางอภญิญา  ธนาพร Y2559นางอภญิญา  ธนาพร
51530 นส. เมธาพร สิทธปิระเสริฐ 5 1 31 นายสุเมธา  สิทธปิระเสริฐ นางจันทร์เพญ็  สิทธปิระเสริฐ Y2559นางจันทร์เพญ็  สิทธปิระเสริฐ มารดา
51533 นส.  ุสุภสัสร ภาตุบตุร 5 1 32 นายพงษพ์นัธ ์ ภาตุบตุร นางธนัยธรณ์  ภาตุบตุร Y2559นางธนัยธรณ์  ภาตุบตุร
51557 นส. พชิญาภา เลรุ่งรดิศ 5 1 33 นายศักด์ิ เลรุ่งรดิศ นางสาวศศิลักษณ์ เศรษฐกุลวาณิช Y2559นางสาวศศิลักษณ์ เศรษฐกุลวาณิช มารดา
51585 นส. พรลภสั จารุพนัธ์ 5 1 34 นายสุรพล จารุพนัธ์ นางสุธดิารัตน์ จารุพนัธ์ Y2559นายสุรพล จารุพนัธ์
51878 นส. จิดาภา ต้ังสถิตย์ 5 1 35 นายสมชาย ต้ังสถิตย์ นางจิตตานันท ์ต้ังสถิตย์ Y2559นายสมชาย ต้ังสถิตย์ บดิา
52102 นส. ศตญาพร เกษไธสง 5 1 36 ร้อยต ารวจโทสมบติั  เกษไธสง นางเตือนใจ  เกษไธสง Y2559ร้อยต ารวจโทสมบติั  เกษไธสง
54396 นส. กัญญณัท ผิมละออง 5 1 37 นายจ านนท ์ ผิวละออง นางสมพาน  ผิวละออง Y2559นายจ านนท ์ ผิวละออง บดิา
51427 นาย ชวกร เพยีรท า 5 2 1 นายสุรเดช เพยีรท า นางสมใจ เพยีรท า Y2559นางสมใจ เพยีรท า
51429 นาย ทรงพล โควสุรัตน์ 5 2 2 นายเจริญ โควสุรัตน์ นางสาวนฤมล อินทรประเสริฐ Y2559นางสาวนฤมล อินทรประเสริฐ มารดา
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51430 นาย แทนไท พรส่ี 5 2 3 นายทวศัีกด์ิ พรส่ี นางทพิยาภา พรส่ี Y2559ทพิยาภา
51438 นาย ภมีภทัร เพง็แปน้ 5 2 4 นายสุรศักด์ิ เพง็แปน้ นางขวญัจิต เพง็แปน้ Y2559นางขวญัจิต เพง็แปน้ มารดา
51439 นาย ภมูิพฒัน์ คล้ายชม 5 2 5 นายเทพจักร คล้ายชม นางพรลภสั คล้ายชม Y2559นายเทพจักร คล้ายชม
51468 นาย ธชักร สมพงษ์ 5 2 6 นายถาวร  สมพงษ์ นางเบญญพร  สมพงษ์ Y2559นางเบญญพร  สมพงษ์ มารดา
51471 นาย ปณัณ์ศิวะ ศรีละพนัธุ์ 5 2 7 นายเศรษฐโชค  ศรีละพนัธ์ นางชุติมา  ศรีละพนัธ์ Y2559ชุติมา
51473 นาย พณวรรตน์ เมืองจันทร์ 5 2 8 นายอัครพฒัน์  เมืองจันทร์ นางจารุวรรณ  เมืองจันทร์ Y2559นางจารุวรรณ  เมืองจันทร์ มารดา
51475 นาย ศุภณัฐ อานไธสง 5 2 9 นายเดชา  อานไธสง นางจุฑามาศ  อานไธสง Y2559นางจุฑามาศ  อานไธสง
51476 นาย สุวทิศัน์ กุลประฑีปญัญา 5 2 10 นายกฤตย์  กุลประฑีปญัญา นางกุลธดิา  กุลประฑีปญัญา Y2559นายกฤตย์  กุลประฑีปญัญา บดิา
51535 นาย ณัฐเมธี บญุสวา่ง 5 2 11 นายบลัลังก์ บญุสวา่ง นางวรกาญจน์ บญุสวา่ง Y2559นายบลัลังก์ บญุสวา่ง
51571 นาย พสิษฐ์ เจียรกูล 5 2 12 นายดนัย เจียรกูล นางรพภีรณ์ เจียรกูล Y2559นางรพภีรณ์ เจียรกูล มารดา
51812 นาย ณัฐชัย ประสิทธิภ์ริูปรีชา 5 2 13 นายณรงชัย ประสิทธิภ์ริูปรีชา นางชุตินันท ์ประสิทธิภ์ริูปรีชา Y2559นางชุตินันท ์ประสิทธิภ์ริูปรีชา
51825 นาย อภสิิทธิ์ สะสมผลสวสัด์ิ 5 2 14 นายบรรจง สะสมผลสวสัด์ิ นางสาวเคือง ฮวา่ง Y2559นายบรรจง สะสมผลสวสัด์ิ บดิา
52060 นาย เขมชาติ มั่นคง 5 2 15 นายเดชชาติ  มั่นคง นางสิรินาฏ  รัชฎามาศ Y2559นายเดชชาติ  มั่นคง
51458 นส. สิรินดา วรพมิพรั์ตน์ 5 2 17 พนัต ารวจโทสุรพงศ์ วรพมิพรั์ตน์ นางขวญัหทยั วรพมิพรั์ตน์ Y2559นางขวญัหทยั วรพมิพรั์ตน์
51478 นส. จิตต์นภา สายเสมา 5 2 18 นายพรายจุมพล  สายเสมา นางบญุดา  สายเสมา Y2559นางบญุดา  สายเสมา มารดา
51493 นส. ศุภสิรา ศรศิลป์ 5 2 20 นายดนุภพ  ศรศิลป์ นางญาณิศา  ศรศิลป์ Y2559นายดนุภพ  ศรศิลป์ บดิา
51496 นส. อนุชสรา เหลืองรุ่งโรจน์ 5 2 21 นางยงเกียรติ  เหลืองรุ่งโรจน์ นางสาวอละออนซ์  ชะอุ่มพนัธ์ Y2559นางสาวอละออนซ์  ชะอุ่มพนัธ์
51512 นส. กิตติกา ใต้โพธิ์ 5 2 22 นายเกียรติศักด์ิ  ใต้โพธิ์ นางปริยานุช  ใต้โพธิ์ Y2559นางปริยานุช  ใต้โพธิ์ มารดา
51514 นส. ณัชชาพร ส าเภา 5 2 23 นายอรรถพร  ส าเภา นางเนาวรัตน์  ส าเภา Y2559นางเนาวรัตน์  ส าเภา
51518 นส. ธญัลักษณ์ เพชรดี 5 2 24 นายชาญณรงค์  เพชรดี นางสุภาพร  เพชรดี Y2559นายชาญณรงค์  เพชรดี บดิา
51519 นส. ธญัวรัตน์ สาเมฆ 5 2 25 นายสิทธชิัย  สาเมฆ นางกัลยา  สาเมฆ Y2559นางกัลยา  สาเมฆ
51521 นส. นภสร การินทร์ 5 2 26 นายมงคล  การินทร์ นางจุฬารัตน์  การินทร์ Y2559นางจุฬารัตน์  การินทร์ มารดา
51522 นส. บณุฑริกา พริิยะกิจไพบลูย์ 5 2 27 นายคมสัน  พริิยะกิจไพบลูย์ นางนิภารัตน์  พริิยะกิจไพบลูย์ Y2559นางนิภารัตน์  พริิยะกิจไพบลูย์
51525 นส. ภทรพรรณ เหล่าไพบลูย์ 5 2 28 นายเรวฒัน์  เหล่าไพบลูย์ นางจินตนา  เหล่าไพบลูย์ Y2559จินตนา มารดา
51532 นส. สุพชิญา ทมุมา 5 2 29 นายจันทา  ทมุมา นางสุวนิตย์  ทมุมา Y2559นางสุวนิตย์  ทมุมา
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ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
51549 นส. ณัฏฐนิกา บญุเทยีม 5 2 30 ดาบต ารวจพรีะพงษ ์บญุเทยีม นางสาวรุ้งลาวลัย์ รัตนเสมานนท์ Y2559ดาบต ารวจพรีะพงษ ์บญุเทยีม บดิา
51551 นส. ธนภร ศรีโชค 5 2 31 พนัเอกสุเทพ ศรีโชค นางธนศิริ ศรีโชค Y2559นางธนศิริ ศรีโชค
51563 นส. อารียา สมคณะ 5 2 32 นายสุเพยีบ สมคณะ นางสมัย สมคณะ Y2559นางนันทวนั ศิริเทศ พี่
51576 นส. โกมลมาลย์ กิตติพานิชกุล 5 2 33 นายถี เลือง นางสาวพชัรินทร์(เหล่ย) เหงวยีน Y2559นายถี เลือง
51592 นส. ศศิประภา สมาธิ 5 2 34 นายสนอง สมาธิ นางอุทยั สมาธิ Y2559สนอง บดิา
54397 นส. มาชิดา วงษจ์ันทร์ 5 2 35 นายสุพจน์  เล่ืองยศลือชากุล นางสาวกัลยวร์ี  วงษจ์ันทร์ Y2559นางสาวกัลยวร์ี  วงษจ์ันทร์
54398 นส. ภารดา กุลเกษ 5 2 36 นายบญุเล่ือน  กุลเกษ นางสมพร  เวสท์ Y2559นางสมพร  เวสท์ มารดา
51426 นาย จอมพล พงษเ์กษ 5 3 2 นายวชัรพล พงษเ์กษ นางสุมนมาลย์ พงษเ์กษ Y2559นางสุมนมาลย์ พงษเ์กษ มารดา
51434 นาย พชัรวฒัน์ แดนแก้วมูล 5 3 3 ดาบต ารวจด ารง แดนแก้วมูล นางกุลธดิา แดนแก้วมูล Y2559ดาบต ารวจด ารง แดนแก้วมูล
51440 นาย รัตนชัย ทฆีะทพิย์สกุล 5 3 4 นายไกรกิตติ ทฆีะทพิย์สกุล นางทศันียา ทฆีะทพิย์สกุล Y2559นางทศันียา ทฆีะทพิย์สกุล มารดา
51824 นาย สิรวชิญ์ แสงสุขวาว 5 3 5 นายพสิิษฐ แสงสุขวาว นางพรัิฏฐา แสงสุขวาว Y2559นางพรัิฏฐา แสงสุขวาว
51864 นาย เจษฎานนท์ ศรีสนาย 5 3 6 ร้อยต ารวจเอกสมพงษ ์ศรีสนาย นางเศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย Y2559นางเศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย มารดา
51865 นาย ชินวตัร ศรีพชัราวธุ 5 3 7 นายเทวราช เอื้อวงษป์ระเสริฐ นางวชิุดา ศรีพชัราวธุ Y2559นางวชิุดา ศรีพชัราวธุ
52063 นาย จัตุมงคล กุระนาม 5 3 8 นายธวชัชัย กุระนาม นางปราณี กุระนาม Y2559นายธวชัชัย กุระนาม บดิา
51446 นส. ณฐมน พลูเพิ่ม 5 3 9 นายคณากร พลูเพิ่ม นางรวษิฎา พลูเพิ่ม Y2559นางรวษิฎา พลูเพิ่ม
51453 นส. ปญุญิศา เมืองก้อน 5 3 10 นายพนม เมืองก้อน นางสาวอุไรทพิย์ แสนอ้วน Y2559นายพนม เมืองก้อน บดิา
51481 นส. ณัฐภคัร์ สาลิตุล 5 3 11 นายปณัสุข  สาลิตุล นางสิริน  สาลิตุล Y2559นายปณัสุข  สาลิตุล
51482 นส. ธนัยกานต์ รัตนพทิกัษสุ์ข 5 3 12 นายจิรศักด์ิ  รัตนพทิกัษสุ์ข นางอรุณี  รัตนพทิกัษสุ์ข Y2559นายจิรศักด์ิ  รัตนพทิกัษสุ์ข บดิา
51491 นส. ลักษกิา ดนตรีรักษ์ 5 3 13 นายกรกช  ดนตรีรักษ์ นางศิริลักษณ์  ดนตรีรักษ์ Y2559นายกรกช  ดนตรีรักษ์
51494 นส. สิริยากร บญุยั้ง 5 3 14 นายเอกศักด์ิ  บญุยั้ง นางศักด์ิสิทธิ ์ บญุยั้ง Y2559นางศักด์ิสิทธิ ์ บญุยั้ง มารดา
51495 นส. สุฐิตา สมคิด 5 3 15 นายวฐา  สมคิด นางโสภติา  สมคิด Y2559นางโสภติา  สมคิด
51835 นส. ณาณิศา จารุเศรษฐ 5 3 16 นายสมศักด์ิ จารุเศรษฐ นางสิรินยา จารุเศรษฐ Y2559นางสิรินยา จารุเศรษฐ มารดา
51882 นส. ชาลินี เชื้อชม 5 3 17 วา่ที่ร้อยตรีชาคริต เชื้อชม นางจารุณี บรูณสรรค์ Y2559นางจารุณี บรูณสรรค์
51889 นส. ธญัรดา ก้อนแก้ว 5 3 18 ดาบต ารวจววิฒัน์ ก้อนแก้ว ดาบต ารวจหญิงธดิานันต์ ก้อนแก้ว Y2559ดาบต ารวจหญิงธดิานันต์ ก้อนแก้ว มารดา
51890 นส. ธติิพฒัน์ เทยีวประสงค์ 5 3 19 นายพงศธร เทยีวประสงค์ นางสายรุ้ง เทยีวประสงค์ Y2559นายพงศธร เทยีวประสงค์
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51894 นส. นวพร บญุครอบ 5 3 20 นายการุณ บญุครอบ นางกชกร บญุครอบ Y2559นายการุณ บญุครอบ บดิา
51927 นส. กอปรกมล วลิาวลัย์ 5 3 21 นายประดิษฐ์ วลิาวลัย์ นางไขนภา วลิาวลัย์ Y2559นางไขนภา วลิาวลัย์
51944 นส. ปญัจพร สิทธคุิณ 5 3 22 นายประสิทธิ ์สิทธคุิณ นางพสันี สิทธคุิณ Y2559นายประสิทธิ ์สิทธคุิณ บดิา
51945 นส. พชรพร สายพณิ 5 3 23 วา่ที่ร้อยตรีคมกริช สายพณิ นางทพิวรรณ สายพณิ Y2559นางทพิวรรณ สายพณิ
51949 นส. รวนิทน์ิภา เย่ายวน 5 3 24 ดาบต ารวจสมเดช เย่ายวน นางวจิตรา เย่ายวน Y2559นางวจิตรา เย่ายวน มารดา
51956 นส. สุพชิญา สุธรรมมา 5 3 25 พนัอากาศเอกวนัชัย สุธรรมมา นางสุโรจนา สุธรรมมา Y2559พนัอากาศเอกวนัชัย สุธรรมมา
52028 นส. กิตติสุดา มีดี 5 3 26 นายสมเพยีร มีดี นางเสมอใจ มีดี Y2559นายสมเพยีร มีดี บดิา
52031 นส. ชลธชิา บญุศล 5 3 27 นายสมาน บญุศล นางหนูอางค์ บญุศล Y2559นางหนูอางค์ บญุศล
52040 นส. ธญัพชิชา จิตสันติกุล 5 3 28 นายประพจน์ จิตสันติกุล นางนิตดา จิตสันติกุล Y2559นางนิตดา จิตสันติกุล มารดา
54399 นส. ชนิดาภา รัฐสถาวร 5 3 29 นายธนากร รัฐสถาวร นางปาณิสรา  รัฐสถาวร Y2559นางปาณิสรา  รัฐสถาวร
54400 นส. เพยีงตะวนั วะสุรีย์ 5 3 30 นายณรงค์ศักด์ิ  วะสุรีย์ นางวรรษมน  วะสุรีย์ Y2559นางวรรษมน  วะสุรีย์ มารดา
54401 นส. อภญิญา อภรัิตน์แสงศรี 5 3 31 นายเอกชัย  อภรัิตน์แสงศรี นางสุมาลี  อภรัิตน์แสงศรี Y2559นายเอกชัย  อภรัิตน์แสงศรี
51503 นาย ธนากร ศรไชย 5 4 1 นายธวฒัน์ชัย  ศรไชย นางสาววลัย์นภา  อมรสิน Y2559นายธวฒัน์ชัย  ศรไชย บดิา
51570 นาย ปารัช วฒันะไพบลูย์กุล 5 4 2 นายพรีะ วฒันะไพบลูย์กุล นางสมศรี วฒันะไพบลูย์กุล Y2559นางสมศรี วฒันะไพบลูย์กุล
51926 นาย อนวชั ผลพบิลูย์ 5 4 3 สิบเอกโสภณ ผลพบิลูย์ นางวมิลรัตน์ ผลพบิลูย์ Y2559สิบเอกโสภณ ผลพบิลูย์ บดิา
54402 นาย กร วงศ์พรหมพริิยะ 5 4 4 นายพงศกร  วงศ์พรหมพริิยะ นางสาววนัทนี  ทองทั่ว Y2559นางสาววนัทนี  ทองทั่ว
54403 นาย ญาณวรรธน์ ตันติไพจิตร 5 4 5 นายเสกสรรค์  ตันติไพจิตร นางศิริภสัสร์  ตันติไพจิตร Y2559นายเสกสรรค์  ตันติไพจิตร บดิา
54404 นาย ธนภทัร ลาสา 5 4 6 นายวรัิตน์  ลาสา นางเปรมจิตต์  ลาสา Y2559นายวรัิตน์  ลาสา
54405 นาย สหสัพงษ์ วงศ์กัณหา 5 4 7 นายวสันต์  วงศ์กัณหา นางเขียนพร  วงศ์กัณหา Y2559นายวสันต์  วงศ์กัณหา บดิา
51452 นส. ปญุญิศา พลนิล 5 4 8 นายชลอ พลนิล นางสหสัา พลนิล Y2559นายชลอ พลนิล
51497 นส. อุ้มรัก พจน์ธรีมนตรี 5 4 9 นายชาญณรงค์  พจน์ธรีมนตรี นางคมคาย  พจน์ธรีมนตรี Y2559นางคมคาย  พจน์ธรีมนตรี มารดา
51548 นส. ชาลิสา ชัยมงคล 5 4 10 นายชวลิต ชัยมงคล นางสายสุนี ชัยมงคล Y2559นายชวลิต ชัยมงคล
51555 นส. พรรษชล เกศรินหอมหวล 5 4 11 นายวรีะยุทธ เกศรินหอมหวล นางประดุจเพชร เกศรินหอมหวล Y2559นางประดุจเพชร เกศรินหอมหวล มารดา
51578 นส. ดวงแก้ว อันมัย 5 4 12 นายธรีะพล อันมัย นางรุ่งทพิย์ อันมัย Y2559นางรุ่งทพิย์ อันมัย
51584 นส. พรนภสั ภกัดีพนิิจ 5 4 13 นายณัฏฐ์พงษ ์ภกัดีพนิิจ นางสาววชิชุดา ศรีธญัรัตน์ Y2559นางสาววชิชุดา ศรีธญัรัตน์ มารดา
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51588 นส. พมิพช์นก สวา่งอรุณพร 5 4 14 นายเต้ีย สวา่งอรุณพร นางสาวดุษฎ ีโกมลพราหมณ์ Y2559นางสาวดุษฎ ีโกมลพราหมณ์
51590 นส. วาสิตา ครองยุติ 5 4 15 นายรัชพล ครองยุติ นางพมิพา ครองยุติ Y2559นายรัชพล ครองยุติ บดิา
51591 นส. วาสิตา ประเสริฐศรี 5 4 16 นายปยิะ ประเสริฐศรี นางสุรางค์ ประเสริฐศรี Y2559นายปยิะ ประเสริฐศรี
51735 นส. ชัญญานุช ลอยหา 5 4 17 นายยุทธศาสตร์ ลอยหา นางรวมทรัพย์ ลอยหา Y2559นายยุทธศาสตร์ ลอยหา บดิา
51755 นส. อาทติยา สิงหพ์นัธ์ 5 4 18 นายสุรศักด์ิ สิงหพ์นัธ์ นางรัตนา สิงหพ์นัธ์ Y2559นายสุรศักด์ิ สิงหพ์นัธ์
51829 นส. กฤติยาณี แสงไชย 5 4 19 นายถวลัย์ แสงไชย นางจรรยา แสงไชย Y2559นางจรรยา แสงไชย มารดา
51940 นส. นันทพิร สาระพล 5 4 20 นายอดิสรณ์ สาระพล นางศรีสมร สาระพล Y2559นายอดิสรณ์ สาระพล
51948 นส. พทัธนันท์ ภคนันทศุ์ภวงค์ 5 4 21 นายกว ีชูก าแพง นางปภาดา  ภคนันทศุ์ภวงศ์ Y2559นางสาวอนงค์ภทัร บญุหอ่ ปา้
52033 นส. ญาดา แซ่อึ้ง 5 4 22 นายอัครเดช แซ่อึ้ง นางสาวกัลยา สิริยากุล Y2559นางสาวกัลยา สิริยากุล
52034 นส. ณัฏฐิรา สุร าไพ 5 4 23 พนัต ารวจโทอดุลย์ สุร าไพ นางกรรณิกา สุร าไพ Y2559นางกรรณิกา สุร าไพ มารดา
52044 นส. ปณุยวร์ี จ าปาเทศ 5 4 24 นายประเทอืง จ าปาเทศ นางสาวสุพรรณพชัร ค าใหม Y2559นายประเทอืง จ าปาเทศ
52058 นส. อภญิญา ทพิย์วารีเลิศ 5 4 25 นายไพฑูรย์ ทพิย์วารีเลิศ นางสุวรรณี ทพิย์วารีเลิศ Y2559นางสุวรรณี ทพิย์วารีเลิศ มารดา
54406 นส. ครีญาภทัร ฉลวยแสง 5 4 28 นายธเนตร  ฉลวยแสง นางนวลละออง  ฉลวยแสง Y2559นางนวลละออง  ฉลวยแสง
54407 นส. ธติิสุดา วชิา 5 4 29 นายกันตินันท ์ วชิา นางสาวพสิมัย  หวงัผล Y2559นางสาวพสิมัย  หวงัผล มารดา
54408 นส. นัฐธชิา เสนสอน 5 4 30 นายเจมส์  ดาเนี่ยน คาร์เวน นางสร้อยฟา้  เสนสอน Y2559นางสร้อยฟา้  เสนสอน
54409 นส. พศิพมิเพรา ญาณะพนัธ์ 5 4 31 นายมีศักด์ิ  ญาณะพนัธ์ นางภทัราวดี  อรัญยกานนท์ Y2559นายมีศักด์ิ  ญาณะพนัธ์ บดิา
54410 นส. เมธาวี สุวรรณ 5 4 32 นายอรรถพล  กวยีานนท์ นางสาวววิาพร  สุวรรณ Y2559นางสาวววิาพร  สุวรรณ
54411 นส. ราโมน่า กริมม์ 5 4 33 นายฮันซ์ซิกเฟรด  กริมม์ นางดอกดิน  กริมม์ Y2559นางดอกดิน  กริมม์ มารดา
54412 นส. สุธญัญา ผิวเรืองนนท์ 5 4 34 นายณรงค์ชัย  ผิวเรืองนนท์ นางยุพาพร  ผิวเรืองนนท์ Y2559นางยุพาพร  ผิวเรืองนนท์
51540 นาย พฒิฐ์ชัยญุตก์ พมิพดี 5 5 1 นายสมบติั พมิพดี นางศรารัตน์ พมิพดี Y2559นางศรารัตน์ พมิพดี มารดา
51543 นาย พงศ์พพิฒัน์ ปชุิน 5 5 2 พนัต ารวจโทอุทยั ปชุิน นางมีนา ปชุิน Y2559พนัต ารวจโทอุทยั ปชุิน
51675 นาย ปภงักร ดวนใหญ่ 5 5 3 นายประชุม ดวนใหญ่ นางถิรนันท ์ดวนใหญ่ Y2559นายประชุม ดวนใหญ่ บดิา
51710 นาย คิมหนัต์ ภญิโญภาค 5 5 4 นายภาณุทตั ภญิโญภาค นางสมรัก ภญิโญภาค Y2559นางสมรัก ภญิโญภาค
51720 นาย ธนภทัร มารุตวงศ์ 5 5 5 นายภานุวฒัน์ มารุตวงศ์ นางบปุผา มารุตวงศ์ Y2559นางบปุผา มารุตวงศ์ มารดา
51762 นาย ชาญฤทธิ์ สอนอาจ 5 5 6 นายชาญณรงค์ สอนอาจ นางสาวพชัรา พงศ์จินดารัศมี Y2559นายชาญณรงค์ สอนอาจ
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รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
51871 นาย ภริูนท์ นันทพานิช 5 5 7 นายภาสกร นันทพานิช นางหทยัชนก นันทพานิช Y2559นางหทยัชนก นันทพานิช มารดา
51872 นาย พรีวชิญ์ ยิ้มเกิด 5 5 8 นายธนชาติ ยิ้มเกิด นางขวญัฤทยั ยิ้มเกิด Y2559นางขวญัฤทยั ยิ้มเกิด
51920 นาย ภชูิต เคียงจัตุรัส 5 5 9 พนัอากาศเอกสมเกียรติ เคียงจัตุรัส นางณัฐปภสัร์ เคียงจัตุรัส Y2559พนัอากาศเอกสมเกียรติ เคียงจัตุรัส บดิา
52013 นาย นิติกร ศิริผล 5 5 10 ร้อยต ารวจเอกวนัชัย ศิริผล นางเนตรอุบล ศิริผล Y2559ร้อยต ารวจเอกวนัชัย ศิริผล
52017 นาย พงศธร สกุลพงษ์ 5 5 11 นายเทอดศักด์ิ สกุลพงษ์ นางศศิธร สกุลพงษ์ Y2559นางศศิธร สกุลพงษ์ มารดา
52019 นาย พรีพล ผิวแก้ว 5 5 12 นายนิพล ผิวแก้ว นางจิรภา ผิวแก้ว Y2559นางจิรภา ผิวแก้ว
52066 นาย ตระการเกียรติ มิ่งขวญั 5 5 13 นายเลิศชาย  มิ่งขวญั นางนิภาพร  บรุะพวง Y2559นางนิภาพร  บรุะพวง มารดา
52067 นาย ธนากร ก้อนสูงเนิน 5 5 14 ดาบต ารวจเสมอ  ก้อนสูงเนิน นางยุพวรรณ  ก้อนสูงเนิน Y2559นางยุพวรรณ  ก้อนสูงเนิน
52071 นาย บวรกิตต์ิ ช่วงชิง 5 5 15 นายจิรทปีต์  ช่วงชิง นางธญัวลัย  ช่วงชิง Y2559นายจิรทปีต์  ช่วงชิง บดิา
52072 นาย รุ่งโรจน์ทวี จามรโชติสิน 5 5 16 นายจีราวฒัน์  จามรโชติปรีชา นางปภชัญา  จามรโชติสิน Y2559นางปภชัญา  จามรโชติสิน
52073 นาย วรธน เลาวงศ์ 5 5 17 นายก าพล  เลาวงศ์ นางชญาดา  เลาวงศ์ Y2559นางชญาดา  เลาวงศ์ มารดา
54415 นาย พชิญากร ลาดกระโทก 5 5 18 ดาบต ารวจคมสัน  ลาดกระโทก นางชลินญา  ลาดกระโทก Y2559ดาบต ารวจคมสัน  ลาดกระโทก
51479 นส. จุฑามาศ อิฐรัตน์ 5 5 20 นายโสภณ  โภดา นางผ่องสุภคั  อิฐรัตน์ Y2559นางผ่องสุภคั  อิฐรัตน์
51520 นส. ธนัย์รัญกร จารุแพทย์ 5 5 21 นายดิเรกลาภ  จารุแพทย์ นางสุวคนธ ์ จารุแพทย์ Y2559นางสุวคนธ ์ จารุแพทย์ มารดา
51556 นส. พณันิตา สบายจิตร 5 5 22 นายคมสันต์ ปคูะภาค นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตร Y2559นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตร
51561 นส. ศุภณิชา กระจ่างวงศ์ 5 5 23 นายบรรเลง กระจ่างวงศ์ พนัต ารวจตรีหญิงมณีวรรณ กระจ่างวงศ์Y2559พนัต ารวจตรีหญิงมณีวรรณ กระจ่างวงศ์มารดา
51633 นส. เกศมณี กองสิน 5 5 24 นายอดุลย์ กองสิน นางสมรัก กองสิน Y2559นางโชติกา กองสิน
51684 นส. เก็จมณี ศรีดาโคตร 5 5 25 นายเทวา ศรีดาโคตร นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร Y2559นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร มารดา
51702 นส. รักตกันท์ เชียงเถียร 5 5 26 นายชาญณรงค์   เชียงเถียร นางเกษแก้ว  เชียงเถียร Y2559นางเกษแก้ว  เชียงเถียร
51736 นส. ชัญญานุช ศรีเมือง 5 5 27 นายศรัณย์ ศรีเมือง นางจารุวรรณ ศรีเมือง Y2559นางจารุวรรณ ศรีเมือง มารดา
51783 นส. จตุพร ค ามูล 5 5 28 นายเล่ือน ค ามูล นางเผียน ค ามูล Y2559นางสาวเตือนใจ ค ามูล
51808 นส. อารียา แก้วใส 5 5 29 นายไพโรจน์ แก้วใส นางสาวปรานอม เทศพนัธุ์ Y2559นางสาวรัชนีวรรณ สิงหจ์ันทร์โท น้า
51838 นส. ธาริดา ศรีจรูญ 5 5 30 นายสุภชัย ศรีจรูญ นางวรีะญา ศรีจรูญ Y2559นายสุภชัย ศรีจรูญ
51880 นส. ชณิกา เอติรัตนะ 5 5 31 นายสทา้น เอติรัตนะ นางสุมลมาลย์ เอติรัตนะ Y2559นางสุมลมาลย์ เอติรัตนะ มารดา
51884 นส. ณัฐสุดา แฝงชัย 5 5 32 พนัอากาศเอกสันติ แฝงชัย นางกมลมาลย์ แฝงชัย Y2559พนัอากาศเอกสันติ แฝงชัย
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รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
51898 นส. ภคนันท์ อุปญัญ์ 5 5 33 นายนฤบดินทร์ อุปญัญ์ นางวราพร อุปญัญ์ Y2559นางวราพร อุปญัญ์ มารดา
51934 นส. ฐิตาภา เกษมทาง 5 5 34 นายธรีวฒิุ สิทธจิินดา นางอนงค์ลักษณ์ เกษมทาง Y2559นางอนงค์ลักษณ์ เกษมทาง
51952 นส. วรารัตน์ วงศ์ค า 5 5 35 นายวเิชียร วงศ์ค า นางสกาวรัตน์ วงศ์ค า Y2559นางสกาวรัตน์ วงศ์ค า มารดา
51987 นส. ถาวรีย์ ทองศรี 5 5 36 พนัต ารวจโทรุ่งศักด์ิ ทองศรี นางกนกวรรณ ทองศรี Y2559นางกนกวรรณ ทองศรี
51989 นส. ธนาภรณ์ สถิตพทิยายุทธ์ 5 5 37 นายทรงกลด สถิตพทิยายุทธ์ นางวชัราภรณ์ สถิตพทิยายุทธ์ Y2559นางวชัราภรณ์ สถิตพทิยายุทธ์ มารดา
52007 นส. สุกัญญา ไชยกาล 5 5 38 นายสุจินต์ ไชยกาล นางอนันตญา ไชยกาล Y2559นายสุจินต์ ไชยกาล
52052 นส. วริสา บวัขาว 5 5 39 นายธนพล นวลมะณีย์ นางศุภสิรา พรมพสัิย Y2559นางศุภสิรา พรมพสัิย มารดา
54416 นส. กนกวลี ศิลปศาสตร์ 5 5 41 นายรังสิต  ศิลปศาสตร์ นางชาลินี  ศิลปศาสตร์ Y2559นางชาลินี  ศิลปศาสตร์ มารดา
54417 นส. กานต์ชนก แผ่นแก้ว 5 5 42 นายบณัฑิต  แผ่นแก้ว นางนภสัวรรณ  แผ่นแก้ว Y2559นางสาวจรัญญา แผ่นแก้ว
54418 นส. ประกายรัตน์ กาฬเนตร 5 5 43 นายสมาน  ศรีรักษ์ นางสาวจันมี  กาฬเนตร Y2559นางสาวจันมี  กาฬเนตร มารดา
54419 นส. วรนิษฐา ขวญัยืน 5 5 44 นายสวาด  อุ่นอ่อน นางสาวรณิดา  ขวญัยืน Y2559นางสาวรณิดา  ขวญัยืน
54475 นส. ภทัรานิษฐ์ ขวญัยืน 5 5 45 นายสวาด  ขวญัยืน นางรณิดา  ขวญัยืน Y2559นางรณิดา  ขวญัยืน มารดา
51534 นาย ชวกร ชินาภาษ 5 6 1 นายชาติกิตติ ชินาภาษ นางอรทยั ชินาภาษ Y2559นายชาติกิตติ ชินาภาษ
51572 นาย ศิริพงศ์ กิจเกียรต์ิ 5 6 2 นายสุรพล กิจเกียรต์ิ นางสุชาดา กิจเกียรต์ิ Y2559นางสุชาดา กิจเกียรต์ิ มารดา
51662 นาย ชยพล ค าเพราะ 5 6 3 นายสมชาย ค าเพราะ นางจิราพร ค าเพราะ Y2559นางจิราพร ค าเพราะ
51729 นาย สุเมธสั กล้าหาญ 5 6 4 นายบญุธรรม กล้าหาญ นางเนาวรัตน์ กล้าหาญ Y2559นางเนาวรัตน์ กล้าหาญ มารดา
51868 นาย ตรีเทพ เฉลียวธรรม 5 6 5 นายธนทร เฉลียวธรรม นางบบุผา เฉลียวธรรม Y2559นายเทพพทิกัษ ์เฉลียวธรรม
51923 นาย ศุภกิจ สุพรรณไชยมาตย์ 5 6 6 นายสุรศักด์ิ สุพรรณไชยมาตย์ นางชนิดา สุพรรณไชยมาตย์ Y2559นางชนิดา สุพรรณไชยมาตย์ มารดา
52015 นาย ปฏภิาณ เกียรติวงศ์ 5 6 7 นายวาสิต เกียรติวงศ์ นางอัญชลี เกียรติวงศ์ Y2559นางอัญชลี เกียรติวงศ์
52020 นาย พรีวชิญ์ ประสารวรณ์ 5 6 8 นายจักรกฤษ ประสารวรณ์ นางกมลชนก ประสารวรณ์ Y2559นางกมลชนก ประสารวรณ์ มารดา
52021 นาย ภาณุพงศ์ วงศ์พรหม 5 6 9 นาวาโทชัยพสิิษฐ์ วงศ์พรหม นางภานุมาศ วงศ์พรหม Y2559นางภานุมาศ วงศ์พรหม
52070 นาย พรีณัฐ โรจนวภิาต 5 6 10 นายกันต์ฐิพฒัน์  โรจนวภิาต นางธนิดกาญจน์  โรจนวภิาต Y2559นายกันต์ฐิพฒัน์  โรจนวภิาต บดิา
52180 นาย สมชาย อุ่นวงศ์ 5 6 11 นายสังวาล อุ่นวงค์ นางพรทพิย์ อุ่นวงค์ Y2559นางพรทพิย์ อุ่นวงค์
54420 นาย ณัฐกิตต์ิ วอนอก 5 6 12 นายวรีะชัย  วอนอก นางจารุลักษณ์  วอนอก Y2559นางจารุลักษณ์  วอนอก มารดา
54421 นาย ธนณัฎฐ์ คูสิริ 5 6 13 นายจิรัฎฐ์  คูสิริ นางอรุณี  เต็มธนานันท์ Y2559นางอรุณี  เต็มธนานันท์
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ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
51449 นส. นภาพร ทณิรัตน์ 5 6 16 นายจารึก ทณิรัตน์ นางเสริมพร บงึแก้ว Y2559นายจารึก ทณิรัตน์ บดิา
51488 นส. มณีรัตน์ เสียงใส 5 6 17 นายวชิัย  เสียงใส นางวมิล  เสียงใส Y2559นายวชิัย  เสียงใส
51515 นส. ณัฏฐณิชา พรมลาย 5 6 18 นายพชิัย  พรมลาย นางมาลิสา  พรมลาย Y2559นางมาลิสา  พรมลาย มารดา
51577 นส. จัสมิณ จันทเวทย์ศิริ 5 6 19 นายนิพนธ ์จันทเวทย์ศิริ นางสาวสมปรารถนา วกิรัยเจิดเจริญ Y2559นางสาวสมปรารถนา วกิรัยเจิดเจริญ
51657 นส. อรวรรณ บญุเดช 5 6 20 นายถวลัย์ บญุเดช นางล าพอน โพธิส์าน Y2559นายถวลัย์ บญุเดช บดิา
51685 นส. ขวญัศินี จ าปารัตน์ 5 6 21 นายชัยอนันต์ จ าปารัตน์ นางภาศินี จ าปารัตน์ Y2559นายชัยอนันต์ จ าปารัตน์
51691 นส. นวรัตน์ นามกุล 5 6 22 นายธรีะศักด์ิ นามกุล นางฐิตินุช นามกุล Y2559นางฐิตินุช นามกุล มารดา
51703 นส. วรัญญา แถมศิริ 5 6 23 นายวทิยา แถมศิริ นางชัญญานุช แถมศิริ Y2559นางชัญญานุช แถมศิริ
51740 นส. ธติิสุดา ข าสมุทร 5 6 24 นายสมเกียรต์ิ ข าสมุทร นางอ าไพ ข าสมุทร Y2559นายณัฐดนัย ทองมี พี่ชาย
51805 นส. สุปรียา สิทธจิู 5 6 25 นายบรรจง สิทธจิู นางอรอุมา  เหล่าเฉลิมสุข Y2559นางอรอุมา  เหล่าเฉลิมสุข
51849 นส. รดาธร จันดารัตน์ 5 6 26 นายชัชชฏา จันดารัตน์ นางวนัดี เอื้อจตุรสมบรูณ์ Y2559นางวนัดี เอื้อจตุรสมบรูณ์ มารดา
51855 นส. สุชาวี พนัธใ์หญ่ 5 6 27 ดาบต ารวจสมรัก พนัธใ์หญ่ นางสาลิกา พนัธใ์หญ่ Y2559นางสาลิกา พนัธใ์หญ่
51857 นส. อริสา ยุธาชิต 5 6 28 นายบญัชา ยุธาชิต นางออมสิน ยุธาชิต Y2559นายบญัชา ยุธาชิต บดิา
51883 นส. ฐิติพร ไม้เลิศหล้า 5 6 29 นายพรีพงศ์ ไม้เลิศหล้า นางภาวดี ไม้เลิศหล้า Y2559นางภาวดี ไม้เลิศหล้า
51907 นส. สุภนิชา ชวลัทยาธรรม 5 6 30 นายภคิน ชวลัทยาธรรม นางศศินา ฮาพาแนน Y2559นางศศินา ฮาพาแนน มารดา
51983 นส. ชนินาถ รุ่งรัศมี 5 6 31 พนัจ่าเอกชอุ่ม รุ่งรัศมี นางอรุณี รุ่งรัศมี Y2559นางอรุณี รุ่งรัศมี
51986 นส. ณัฐวดี ทองจันทร์ 5 6 32 นายสนอง ทองจันทร์ นางส าลี ทองจันทร์ Y2559นางส าลี ทองจันทร์ มารดา
52039 นส. ธญัญรัตน์ บญุเกล้ียง 5 6 33 นายประเดิม บญุเกล้ียง นางเครือพนั บญุเกล้ียง Y2559นายประเดิม บญุเกล้ียง
52043 นส. ปทัมวรรณ รัตนวงศ์สวสัด์ิ 5 6 34 นายวชัรินทร์ รัตนวงศ์สวสัด์ิ นางสาวมณีวรรณ์ สุทธกิุล Y2559นายแตง สุทธกิุล ปู่
52046 นส. กนกวรรณ ไพสาทย์ 5 6 35 นายวชิระ ไพสาทย์ นางสาวอริสา ธรรมดา Y2559นายวชิระ ไพสาทย์
52096 นส. พชิาภรณ์ ชัยกลาง 5 6 36 นายอภชิาติ  ชัยกลาง นางสกาวเดือน  ชัยกลาง Y2559นางสกาวเดือน  ชัยกลาง มารดา
52101 นส. วาชินี ผลทวี 5 6 37 นายวสุธชั  ผลทวี นางปณัทารีย์  ผลทวี Y2559นายวสุธชั  ผลทวี
52106 นส. อภสิรา วรรณสุข 5 6 38 นายอภชิาติ  วรรณสุข นางศรัญญา  วรรณสุข Y2559นางศรัญญา  วรรณสุข มารดา
52107 นส. อารียา ทองลอง 5 6 39 นายอุดม  ทองลอง นางรุ่งทพิย์  ทองลอง Y2559นางรุ่งทพิย์  ทองลอง
53768 นส. อารยา บตุรดี 5 6 40 ดาบต ารวจสุริโย  บตุรดี นางอรอุมา  บตุรดี Y2559นางอรอุมา  บตุรดี มารดา
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54423 นส. นันทน์ลิน สุวรรณเพชร 5 6 41 นายวรีะศักด์ิ  สุวรรณเพชร นางภริพา  สุวรรณเพชร Y2559นายวรีะศักด์ิ  สุวรรณเพชร
54424 นส. ลลิตาพร วงษม์ั่น 5 6 42 นายวฒิุชัย  วงษม์ั่น นางสาวเล ถิ  หงอก Y2559นางสาวเล ถิ  หงอก มารดา
54425 นส. อิสริยา โปะ๊สูงเนิน 5 6 43 พนัโทไกรเดช  โปะ๊สูงเนิน นางสาวทพิย์ลักษณ์ สุขเนาวรัตน์ภกัดีY2559นางสาวทพิย์ลักษณ์ สุขเนาวรัตน์ภกัดี
51431 นาย ปณพงศ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ 5 7 1 นายทวศัีกด์ิ ยิ่งรุ่งโรจน์ นางล าใย ยิ่งรุ่งโรจน์ Y2559นางล าใย ยิ่งรุ่งโรจน์
51677 นาย พลพมิาย เทยีมพนัธ์ 5 7 2 นายสมาน เทยีมพนัธ์ นางสุปราณี เทยีมพนัธ์ Y2559นางสุปราณี เทยีมพนัธ์ มารดา
51680 นาย ศุภสัณห์ เที่ยงแก้ว 5 7 3 นายไกรวทิย์ เที่ยงแก้ว นางสาวปทัมา รังษี Y2559นายสุบรรณ เที่ยวแก้ว
51681 นาย สืบสกุล เผ่าภรีู 5 7 4 จ่าสิบเอกยงยุทธ เผ่าภรีู นางรัตนา เผ่าภรีู Y2559จ่าสิบเอกยงยุทธ เผ่าภรีู บดิา
51718 นาย ธงรบ ดีเมืองปกั 5 7 5 นายธานี ดีเมืองปกั นางสายฝน ดีเมืองปกั Y2559นายธานี ดีเมืองปกั
51772 นาย ภทัรพล บญุมาอุด 5 7 6 นายนพนท ีบญุมาอุด นางโสฐ์รยา บญุมาอุด Y2559นางโสฐ์รยา บญุมาอุด มารดา
51821 นาย วรรณพงศ์ อินตะนัย 5 7 7 นายสิริชัย อินตะนัย นางล าดวน อินตะนัย Y2559นางล าดวน อินตะนัย
51827 นาย แอรอน ที โพธิห์อม 5 7 8 นายตะวนัฉาย โพธิห์อม นางสาวจารุวรรณ ธนวรุิฬห์ Y2559นายตะวนัฉาย โพธิห์อม บดิา
51861 นาย กิตติศักด์ิ ศรีพารา 5 7 9 นายชัยณรงค์ ศรีพารา นางหนูรักษ ์ศรีพารา Y2559นางหนูรักษ ์ศรีพารา
51916 นาย ณรงค์ศักด์ิ ตลอดพงษ์ 5 7 10 นายพพิฒัน์ ตลอดพงษ์ นางสาวผ่องศรี ปานแดง Y2559นายพพิฒัน์ ตลอดพงษ์ บดิา
51960 นาย กฤติพงศ์ โชติการ 5 7 11 นายไกรเมธ โชติการ นางณัฐธดิา อินทรธริาช Y2559นายไกรเมธ โชติการ
51964 นาย เตชินท์ โนจากุล 5 7 12 นายจักร์ โนจากุล นางสิริกาญจน์ โนจากุล Y2559นางสิริกาญจน์ โนจากุล มารดา
52011 นาย ธนกร ฝอยทอง 5 7 13 นายชัยวฒัน์ ฝอยทอง นางนิภารัตน์ ฝอยทอง Y2559นางนิภารัตน์ ฝอยทอง
52022 นาย มาตุภมูิ ประเสริฐศรี 5 7 14 นายศิวะ ประเสริฐศรี นางรัตนา ประเสริฐศรี Y2559นางรัตนา ประเสริฐศรี มารดา
52059 นาย กันต์พจน์ โกศัลลวฒัน์ 5 7 15 นายณัษฐพงษ ์ โกศัลลวฒัน์ นางสุพรทพิย์  โกศัลลวฒัน์ Y2559นางสุพรทพิย์  โกศัลลวฒัน์
52075 นาย ศตวรรษ ศรีค า 5 7 16 นายกว ี ศรีค า นางสุภาพร  ศรีค า Y2559นายกว ี ศรีค า บดิา
52076 นาย หฤษฏ์ มูลจัด 5 7 17 นายจิรวฒัน์  มูลจัด นางปาริฉัตร  มูลจัด Y2559นางปาริฉัตร  มูลจัด
52182 นาย ธนากร แก้วศรี 5 7 18 นายธนาพล แก้วศรี นางสุภาพร แก้วศรี Y2559นายธนาพล แก้วศรี บดิา
51456 นส. เฟื่องรดา ทองกูล 5 7 19 นายสุวทิย์ชัย ทองกูล นางวชัรี ทองกูล Y2559นางวชัรี ทองกูล
51484 นส. นิสิตา พมิพพ์นัธ์ 5 7 20 นายนรา  พมิพพ์นัธ์ นางนันทนา  พมิพพ์นัธ์ Y2559นายนรา  พมิพพ์นัธ์ บดิา
51546 นส. ชฎาภา บญุมั่น 5 7 21 นายเฉลียว บญุมั่น นางพยอม บญุมั่น Y2559นางพยอม บญุมั่น
51559 นส. ลลิตา ศศิบญุญา 5 7 22 นายเสก ศศิบญุญา นางพนิตอนงค์ ศศิบญุญา Y2559นางพนิตอนงค์ ศศิบญุญา มารดา
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51575 นส. เกื้อ สังฆะมณี 5 7 23 นายสัญชัย สังฆะมณี นางปราณี สังฆะมณี Y2559นายสัญชัย สังฆะมณี
51653 นส. ภควดี ไชยปญัญา 5 7 24 นายวรีะชาติ ไชยปญัญา นางสาวกรวกิา พวงใส Y2559นางสาวกรวกิา พวงใส มารดา
51655 นส. วรรณกร ต้ังวราลักษณ์ 5 7 25 นายพงษศั์กด์ิ ต้ังวราลักษณ์ นางวรรษา ต้ังวราลักษณ์ Y2559นางวรรษา ต้ังวราลักษณ์
51688 นส. ณิชากร ทองหล่อ 5 7 26 ดาบต ารวจสมบติั ทองหล่อ ดาบต ารวจหญิงอุษา แย้มบญัชา Y2559ดาบต ารวจหญิงอุษา แย้มบญัชา มารดา
51692 นส. นัทชา พลศรี 5 7 27 นายยุทธนา พลศรี นางวชัรี พลศรี Y2559นายยุทธนา พลศรี
51744 นส. ปณัฑารีย์ นันทศิริพล 5 7 28 นายชุน นันทศิริพล นางสุภญัณี นันทศิริพล Y2559นางสุภญัณี นันทศิริพล มารดา
51747 นส. ภทัราพร สุทธพิงศ์ 5 7 29 นายยุทธนา สุทธพิงศ์ นางสาวธดิาพร กล่ินแก้ว Y2559นางบวัจันทร์ กล่ินแก้ว
51801 นส. ศรุตา สุชาติ 5 7 30 นายศรุต สุชาติ นางอรชร สุชาติ Y2559นางอรชร สุชาติ มารดา
51803 นส. สิริวรรณย์ แสนประเสริฐ 5 7 31 นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ Y2559นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ
51804 นส. สุธดิา พพิฒัน์สิริเมธี 5 7 32 นายมงคลชัย พพิฒัน์สิริเมธี นางสาววลิาสินี พพิฒัน์สิริเมธี Y2559นายมงคลชัย พพิฒัน์สิริเมธี บดิา
51840 นส. ปริยาภทัร จันทร์เพง็ 5 7 33 นายประดิษฐ์ จันทร์เพง็ นางดวงจันทร์ จันทร์เพง็ Y2559นายประดิษฐ์ จันทร์เพง็
51853 นส. วภิาวี ไชยมาศ 5 7 34 นายศยาม ไชยมาศ นางระววีฒัน์ ไชยมาศ Y2559นางระววีฒัน์ ไชยมาศ มารดา
51854 นส. ศิรภสัสร มูลสาร 5 7 35 นายบวร มูลสาร นางทติา ธนาสุวพชัร Y2559นายบวร มูลสาร
51900 นส. ภาสินีญา วเิวก 5 7 37 นายประภาพนัธ ์วเิวก นางนิตยา วเิวก Y2559นายประภาพนัธ ์วเิวก
51978 นส. จิดาภา ชารีรัตน์ 5 7 38 นายลิขิต ชารีรัตน์ นางสุพตัรา ชารีรัตน์ Y2559นายลิขิต ชารีรัตน์ บดิา
51994 นส. ปภาวี ไวยพนัธ์ 5 7 39 นายประดิษฐ์ ไวยพนัธ์ นางทองพนู ไวยพนัธ์ Y2559นายประดิษฐ์ ไวยพนัธ์
52054 นส. ศิริลักษณ์ เจริญร่ืน 5 7 40 นายศุภณัฐ เจริญร่ืน นางปราศัย เจริญร่ืน Y2559นายศุภณัฐ เจริญร่ืน บดิา
52984 นส. ปราณธดิา แปน้ทอง 5 7 41 นายเปล่ียน  แปน้ทอง นางกิมรวย  แปน้ทอง Y2559นายณัฐพงศ์ แปน้ทอง
53784 นส. สิรภทัร จริยานันทศักด์ิ 5 7 42 นายโสภณ จริยานันทศักด์ิ นางภทัราภรณ์ จริยานันทศักด์ิ Y2559นายโสภณ จริยานันทศักด์ิ บดิา
54426 นส. นลินนิภา ซิงค์ 5 7 43 นายยุติธรรม ซิงค์ นางวราภรณ์ ฐานิสโร Y2559นางวราภรณ์ ฐานิสโร
54427 นส. ภทัราพร บณุยโพธิ 5 7 44 นายพฒิุพงศ์ บณุยโพธิ นางประภาพร บณุยโพธิ Y2559นางประภาพร บณุยโพธิ มารดา
54428 นส. วมิลสิริ แดงสุข 5 7 45 นายวบิลูย์ แดงสุข นางแววไว แดงสุข Y2559นายศิริชัย แดงสุข
51499 นาย ณัฐดนัย ทองล่ิม 5 8 2 พนัต ารวจโทศุภกฤษ  ทองล่ิม นางศิริพร  ทองล่ิม Y2559นายวเิชียร จันทร์พวง
51668 นาย ธนบรูณ์ สูนานนท์ 5 8 3 สิบเอกปกรณ์ สูนานนท์ นางฐิติรัตน์ รัตน์ตะคุ Y2559นางฐิติรัตน์ รัตน์ตะคุ มารดา
51673 นาย นักรบ นะวะนิยม 5 8 4 นายยงยุทธ นะวะนิยม นางสาวเพช็ร ขันจันทา Y2559นางสาวเพช็ร ขันจันทา
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51766 นาย ปรัชญา ชื่นตา 5 8 5 พนัต ารวจโทปราโมทย์ ชื่นตา นางสาวเรือนเพช็ร ไวยพฒัน์ Y2559นางสาวเรือนเพช็ร ไวยพฒัน์ มารดา
51875 นาย สิรชัย วรีะกุล 5 8 6 นายณรงค์ชัย วรีะกุล นางธนารักษ ์วรีะกุล Y2559นางธนารักษ ์วรีะกุล
51911 นาย ฉัตรชัย ใจบญุ 5 8 7 นายชัยยา ใจบญุ นางประภาพรรณ ใจบญุ Y2559นางประภาพรรณ ใจบญุ มารดา
51912 นาย ชยุตพล มาลัย 5 8 8 นายวฒันาชัย มาลัย นางเสมอแข มาลัย Y2559นางเสมอแข มาลัย
51973 นาย ภควตั มูลทา 5 8 9 นายชูเกียรติ มูลทา นางสงบ มูลทา Y2559นายชูเกียรติ มูลทา บดิา
52010 นาย ทชิากร ทาศิริ 5 8 10 นายทรงพล ทาศิริ นางไพจิตร ทาศิริ Y2559นายทรงพล ทาศิริ
52025 นาย อธรัิกษ์ โขสูงเนิน 5 8 11 ดาบต ารวจอภบิาล โขสูงเนิน นางพรรณรัตน์ โขสูงเนิน Y2559ดาบต ารวจอภบิาล โขสูงเนิน บดิา
52077 นาย อติคุณ พนัธุต์า 5 8 12 นายเชิดพงศ์  พนัธุต์า นางฉว ี พนัธุต์า Y2559นายเชิดพงศ์  พนัธุต์า
52194 นาย คณดล สายแสง 5 8 13 นายสมชาย จ าศรี นางสาววารุณี สายแสง Y2559นายอัมรินทร์ แสงสวา่ง ลุง
54429 นาย ธเนษฐ ศิริบรูณ์ 5 8 14 นายพงษสุ์พศิ  ศิริบรูณ์ นางรัตนกุล  ศิริบรูณ์ Y2559นางรัตนกุล  ศิริบรูณ์
54430 นาย พลวชิญ์ วราพฒุ 5 8 15 นายประชุม  วราพฒุ นางอรัญญา  วราพฒุ Y2559นางอรัญญา  วราพฒุ มารดา
54431 นาย ศรีสกุล ศรีเสมอ 5 8 16 นายอุดร  ศรีเสมอ นางภาสินีย์  ศรีเสมอ Y2559นายอุดร  ศรีเสมอ
54432 นาย ศิวกร เพช็รัตน์ 5 8 17 นายไพฑูรย์  เพช็รัตน์ นางศิริธร  เพช็รัตน์ Y2559นายศิริพงษ ์ทรัพย์อุดมมาก ลุง
54433 นาย สุรเชษฐ์ ศิริมา 5 8 18 นายประยม  ศิริมา นางประมวล  ศิริมา Y2559นายประยม  ศิริมา
51477 นส. กมลชนก ทองสรรค์ 5 8 19 นายวรีพงศ์  ทองสรรค์ นางบรูพาภริมย์  ทองสรรค์ Y2559นางบรูพาภริมย์  ทองสรรค์ มารดา
51490 นส. รัตนศิริ วรรณภกัดี 5 8 20 นายปยิะ  วรรณภกัดี นางวรรณภา  วรรณภกัดี Y2559นายปยิะ  วรรณภกัดี
51529 นส. มัชฌิมาพร ชาตกิตติคุณวงศ์ 5 8 21 นายไทยดิษฐ  ชาตกิตติคุณวงศ์ นางสมจิตร์  ชาตกิตติคุณวงศ Y2559นางสมจิตร์  ชาตกิตติคุณวงศ มารดา
51545 นส. จิราพชัร สัณฑมาศ 5 8 22 นายณรรฐพล สันณฑมาศ นางสิรภทัร สาระรักษ์ Y2559นางสิรภทัร สาระรักษ์
51558 นส. รามาวดี คงนุ่น 5 8 23 นายสันติพงษ ์คงนุ่น นางรวสิรา คงนุ่น Y2559นางรวสิรา คงนุ่น มารดา
51689 นส. ทกัษพร แก้วศรี 5 8 24 นายอริยวฒิุ แก้วศรี นางชมัยพร บญุสุข Y2559นางชมัยพร บญุสุข
51698 นส. พนิทสุร ศรีวรมย์ 5 8 25 นายสุรสิทธิ ์ศรีวรมย์ นางนิตยา ศรีวรมย์ Y2559นายสุรสิทธิ ์ศรีวรมย์ บดิา
51734 นส. ชลธชิา แสวงสุข 5 8 26 จ่าสิบเอกสมพร แสวงสุข นางราตรี แสวงสุข Y2559จ่าสิบเอกสมพร แสวงสุข
51742 นส. เบญญาภา หมั่นอุตส่าห์ 5 8 27 นายบญุหยาด หมั่นอุตส่าห์ นางพชัราภรณ์ หมั่นอุตส่าห์ Y2559นายบญุหยาด หมั่นอุตส่าห์ บดิา
51780 นส. วริศรา พลศรี 5 8 28 นายสงกรานต์ พลศรี นางอัมพร พลศรี Y2559นางอัมพร พลศรี
51794 นส. ภณัฑิรา พฒันาสันติชัย 5 8 29 นายศรายุทธ พฒันาสันติชัย นางจุฑามณี พฒันาสันติชัย Y2559นายศรายุทธ พฒันาสันติชัย บดิา
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51846 นส. พาฝัน ชาญเฉลิม 5 8 30 นายทรงศักด์ิ ชาญเฉลิม นางสุภาณี ชาญเฉลิม Y2559นายทรงศักด์ิ ชาญเฉลิม
51897 นส. แพรรินทร์ โสมะเกษตรินทร์ 5 8 31 นายสุวชิาติ โสมะเกษตรินทร์ นางสาววสิาขะ กุลแก้ว Y2559นางสาววสิาขะ กุลแก้ว มารดา
51930 นส. ชนัษฎา บญุครอง 5 8 32 ดาบต ารวจธนิน บญุครอง นางพรรณนิภา ชัยแก้ว Y2559นางประนอม แก้วดอน
51941 นส. บณุย์สุดา สุรินทร์ศิริรัฐ 5 8 33 นายสิทธศัิกด์ิ สุรินทร์ศิริรัฐ นางอมรรัตน์ สุรินทร์ศิริรัฐ Y2559นางอมรรัตน์ สุรินทร์ศิริรัฐ มารดา
51943 นส. ประภากร ศรีวะวงค์ 5 8 34 นายสันทดั ศรีวะวงค์ นางรัชนีย์ ศรีวะวงค์ Y2559นางรัชนีย์ ศรีวะวงค์
51990 นส. ธมีา แซ่หวอ่ง 5 8 35 นายอธปิ อนันทวนั นางจินดา แซ่หวอ่ง Y2559นางจินดา แซ่หวอ่ง มารดา
51996 นส. ปทัมาพร พนัธท์อง 5 8 36 นายเหรียญชัย พนัธท์อง นางภทัริยาพร พนัธท์อง Y2559นางภทัริยาพร พนัธท์อง
52032 นส. ชุติกาญจน์ เชื้อสิงห์ 5 8 37 นายเกียรติศักด์ิ เชื่อสิงห์ นางสุดา เชื้อสิงห์ Y2559นางสุดา เชื้อสิงห์ มารดา
54434 นส. ชลธชิา สิงหน์้อย 5 8 39 นายทพิวฒัน์  สิงหน์้อย นางรัตนา  สิงหน์้อย Y2559นางรัตนา  สิงหน์้อย มารดา
54436 นส. พมิกานต์ นิลบารันต์ 5 8 41 นายใจเพชร  นิลบารันต์ นางบานเย็น  นิลบารันต์ Y2559นางบานเย็น  นิลบารันต์ มารดา
54437 นส. ชนิดาภา อภยัจิตต์ 5 8 42 จ่าเอกศุภชั  อภยัจิตต์ นางดุษยา  อภยัจิตต์ Y2559นางมาลาศรี  อภยัจิตต์
51470 นาย นพรุจ ตังคะวานิช 5 9 1 นายรัชพล  ตังคะวานิช นางกัญญาภทัร  ตังคะวานิช Y2559นายรัชพล  ตังคะวานิช บดิา
51502 นาย ธนพล ค าเพราะ 5 9 2 นายวชิิต  ค าเพราะ นางศรินทร์  ค าเพราะ Y2559นางศรินทร์  ค าเพราะ
51728 นาย เศรษฐวทิย์ สุขใส 5 9 3 นายสุรพล สุขใส นางสุพตัตรา สุขใส Y2559นางสุพตัตรา สุขใส มารดา
51759 นาย กนกพงศ์ ภาณุมาศภญิโญ 5 9 4 นายสมพงษ ์ภาณุมาศภญิโญ นางอรอินทร์ ภาณุมาศภญิโญ Y2559นายสมพงษ ์ภาณุมาศภญิโญ
51775 นาย ภมูิพนัธ์ สืบภา 5 9 5 นายอัจฉพนัธ ์สืบภา นางวราภรณ์ สืบภา Y2559นายอัจฉพนัธ ์สืบภา บดิา
51779 นาย วษิณุลักษณ์ ลาภลึก 5 9 6 นายสิริชัย เมฆใส นางบญุทรัพย์ ลาภลึก Y2559นางบญุทรัพย์ ลาภลึก
51811 นาย ไชยสิทธิ์ ณูรักษา 5 9 7 นายเกรียงไกร ณูรักษา นางสาวภทัร์ชาฐ์ อินทนะ Y2559นางสาวลออศรี ณูรักษา ปา้
51820 นาย พรีพงศ์ เรืองสวสัด์ิ 5 9 8 เรือโทผาสุข เรืองสวสัด์ิ นางอัจฉราณี เรืองสวสัด์ิ Y2559นางสาวสุรางคนา กอมณี
51823 นาย วฒิุภทัร ศรีกุลวงศ์ 5 9 9 นายอภรัิกษ ์ศรีกุลวงศ์ นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ Y2559นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ มารดา
51909 นาย เกียรติศักด์ิ บดุดาวงษ์ 5 9 10 เรืออากาศตรีพทิกัษ ์บดุดาวงษ์ นางราตรี บดุดาวงษ์ Y2559นางอินทวรรณ บดุดาวงษ์
51972 นาย พนูศักด์ิ โคพรม 5 9 11 นายพรมมา โคพรม นางสร้อยทอง โคพรม Y2559นางสร้อยทอง โคพรม มารดา
54438 นาย กฤตนัย ภมูลี 5 9 12 นายช านาญ  ภมูลี นางสาวจันทร์เพญ็  สุขเกษม Y2559นายช านาญ  ภมูลี
54439 นาย คุณานนท์ จันทร์หนองแวง 5 9 13 นายพเิชฐ  จันทร์หนองแวง นางจันทร์ศรี  จันทร์หนองแวง Y2559นายพเิชฐ  จันทร์หนองแวง บดิา
54440 นาย ชานน แก้วทน 5 9 14 วา่ที่ร้อยต ารวจโทสุเทพ  แก้วทน นางไอรินทร์  แก้วทน Y2559วา่ที่ร้อยต ารวจโทสุเทพ  แก้วทน
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54441 นาย อธภิทัร กาญจนีย์ 5 9 15 นายอภเิดช  กาญจนีย์ นางภทัทริา  พรหมสุข Y2559นายอภเิดช  กาญจนีย์ บดิา
51547 นส. ชนัดฎา จารุการ 5 9 16 นายทองปน จารุการ นางอริญรดา จารุการ Y2559นางอริญรดา จารุการ
51580 นส. ธาริณี แฝงลาภ 5 9 17 ร้อยต ารวจตรีพนิิจ แฝงลาภ นางสุมาลัย แฝงลาภ Y2559ร้อยต ารวจตรีพนิิจ แฝงลาภ บดิา
51587 นส. พชิญ์สินี จ าชาติ 5 9 18 นายธนพจน์ จ าชาติ นางสุธาทพิย์ จ าชาติ Y2559นางสุธาทพิย์ จ าชาติ
51632 นส. กนกพร ศรไชย 5 9 19 นายธนายุทธ ศรไชย นางเพญ็พชิชา ศรไชย Y2559นายธนายุทธ ศรไชย บดิา
51638 นส. ธนพร มีธรรม 5 9 20 นายพชิิต มีธรรม นางสมมาศ มีธรรม Y2559นางสมมาศ มีธรรม
51642 นส. นภสร ไชยมาตย์ 5 9 21 นายสุพจน์ ไชยมาตย์ นางเบญญาภา ไชยมาตย์ Y2559นางเบญญาภา ไชยมาตย์ มารดา
51706 นส. สิริภา รัตนิล 5 9 22 นายสุริยา รัตนิล นางเจนจิรา พงดารา Y2559นางเจนจิรา พงดารา
51731 นส. ธนศิริ อุปลาบติั 5 9 23 นายปญัญา อุปลาบติั นางกนกกช อุปลาบติั Y2559นายปญัญา อุปลาบติั บดิา
51752 นส. สลิลดา เจริญเชาว์ 5 9 24 นายบญุฤทธิ ์ละครแก้ว นางสุมลมาลย์ เจริญเชาว์ Y2559นางสุมลมาลย์ เจริญเชาว์
51787 นส. ธญัสุดา วามะชาติ 5 9 25 นายไฉน วามะชาติ นางก้าน วามะชาติ Y2559นางก้าน วามะชาติ มารดา
51799 นส. วริศรา คันธจันทน์ 5 9 26 นายวฒันา  คันธจันทน์ นางนวลจันทร์  คันธจันทน์ Y2559นางนวลจันทร์  คันธจันทน์
51828 นส. กนกวรรณ สายทอง 5 9 27 นายโกศล สายทอง นางรัชดา สายทอง Y2559นายโกศล สายทอง บดิา
51842 นส. ปณัฑารีย์ เกตุถนอม 5 9 28 นายอรุณ เกตุถนอม นางทรรศนีย์ เกตุถนอม Y2559นายอรุณ เกตุถนอม
51856 นส. อภชิญา ทองหนุน 5 9 29 นายไกรสิทธิ ์ทองหนุน นางวนัทนีย์ ทองหนุน Y2559นางวนัทนีย์ ทองหนุน มารดา
51903 นส. วลิาสินี แสงงาม 5 9 30 นายวรากร แสงงาม นางธญัญรัศม์ แสงงาม Y2559นายวรากร แสงงาม
51904 นส. ศุภาอร วลิากุล 5 9 31 ร้อยต ารวจโทเอกสิทธิ ์ด้วงสุทธิ์ ร้อยต ารวจเอกหญิงอุบลรัตน์ มาลา Y2559ร้อยต ารวจเอกหญิงอุบลรัตน์ มาลา มารดา
51933 นส. ฌฎาญา พนัธศิ์ริ 5 9 32 นายยุทธศักด์ิ พนัธศิ์ริ นางอุดร พนัธศิ์ริ Y2559นางอุดร พนัธศิ์ริ
51942 นส. บณุยานุช ใจใหญ่ 5 9 33 นายวรัิตน์ ใจใหญ่ นางณัฐธนิันท ์ใจใหญ่ Y2559นางณัฐธนิันท ์ใจใหญ่ มารดา
51951 นส. วรางคณา คุณมี 5 9 34 จ่าสิบเอกโกวทิย์ คุณมี นางสุกัญญา คุณมี Y2559นางสุกัญญา คุณมี
51957 นส. อสมาภรณ์ วฒิุเศลา 5 9 35 นายรักชาติ วฒิุเศลา นางธนพร วฒิุเศลา Y2559นางธนพร วฒิุเศลา มารดา
51958 นส. อารยา ค าเลิศ 5 9 36 นายสุริยา ค าเลิศ นางอรอุมา ค าเลิศ Y2559นางอรอุมา ค าเลิศ
51979 นส. จิรภทัร จันทร์แก้ว 5 9 37 นายมาโนชญ์ จันทร์แก้ว นางรัชนี จันทร์แก้ว Y2559นายมาโนชญ์ จันทร์แก้ว บดิา
52005 นส. สายเงิน คณากรณ์ 5 9 38 นายกิติพร คณากรณ์ นางวารุณี คณากรณ์ Y2559นายกิติพร คณากรณ์
52056 นส. ณิชชาวณ์ี สัมพนัธศิ์ริกุล 5 9 39 นายอรรคชัย สัมพนัธศิ์ริกุล นางริญญาภสัร์  จิรหรัิณย์ภทัร Y2559นางริญญาภสัร์  จิรหรัิณย์ภทัร มารดา
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ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
52089 นส. ธติิสุดา ธติิเชษฐ์ตระกูล 5 9 40 นายวนัชัย  ธติิเชษฐ์ตระกูล นางพศิมัย  ธติิเซษฐ์ตระกูล Y2559นางพศิมัย  ธติิเซษฐ์ตระกูล
54442 นส. ปวณีา เถาวโ์ท 5 9 41 นายสุทธพิงษ ์ เถาวโ์ท นางสศิธร  ชุมแสง Y2559นายสุทธพิงษ ์ เถาวโ์ท บดิา
54443 นส. ศวติา เชื้อลี 5 9 42 นายเตชินท ์ เชื้อลี นางสุจินธรา  เชื้อลี Y2559นายเตชินท ์ เชื้อลี
54444 นส. สุชัญญา วงษแ์สง 5 9 43 นายแสงจันทร์  วงษแ์สง นางสุรณี  วงษแ์สง Y2559นางสุรณี  วงษแ์สง มารดา
51538 นาย พชรกร ซ่ือสัตย์บญุ 5 10 2 นายพรศักด์ิ ซ่ือสัตย์บญุ นางสาวเพชรแพรว ซ่ือสัตย์บญุ Y2559นางสาวเพชรแพรว ซ่ือสัตย์บญุ
51660 นาย จิรภทัร พรรณาภพ 5 10 3 นายเจริญชัย พรรณาภพ นางชมัยพร พรรณาภพ Y2559นางสาวน้ าทพิย์ ทบัทมิหนิ พี่สาว
51661 นาย จิรภทัร วรรณสาย 5 10 4 นายเจษฎา วรรณสาย นางจุฑาธปิ วรรณสาย Y2559นางจุฑาธปิ วรรณสาย
51664 นาย ชาญชล ประดับเพชร 5 10 5 จ่าสิบเอกสมภพ ประดับเพชร จ่าสิบเอกหญิงสุรีย์ภรณ์ ประดับเพชรY2559จ่าสิบเอกหญิงสุรีย์ภรณ์ ประดับเพชรมารดา
51672 นาย นพฤทธิ์ มีธรรม 5 10 6 นายสัมฤทธิ ์มีธรรม นางนพรัตน์ มีธรรม Y2559นางนพรัตน์ มีธรรม
51711 นาย ชนากร โสมโสภา 5 10 7 นายอิสระ โสมโสภา นางสุวฒันา โสมโสภา Y2559นางสุวฒันา โสมโสภา มารดา
51713 นาย ฐิติพงศ์ พนัธว์งศ์ 5 10 8 นายทนิกร พนัธว์งศ์ นางเกษมศรี พนัธว์งศ์ Y2559นางเกษมศรี พนัธว์งศ์
51777 นาย รชต เลิศวฒันกิตติ 5 10 9 พนัต ารวจโทบญุเลิศ เลิศวฒันกิตติ นางนิตยา เลิศวฒันกิตติ Y2559พนัต ารวจโทบญุเลิศ เลิศวฒันกิตติ บดิา
51863 นาย จิรโชติ เลิศด ารงเกียรติ 5 10 10 นายสุพจน์ เลิศด ารงเกียรติ นางกชกร เลิศด ารงเกียรติ Y2559นางสุทนิ ไกรสรสวสัด์ิ
51870 นาย ภมูิรพี น้อยวรรณะ 5 10 11 นายสมนึก น้อยวรรณะ นางแสงดาว น้อยวรรณะ Y2559นายสมนึก น้อยวรรณะ บดิา
51915 นาย ณปวร ด าพะธกิ 5 10 12 นายวฒิุชัย บญุเหลือ นางสาวนิศากร ด าพะธกิ Y2559นางสาวนิศากร ด าพะธกิ
51922 นาย วรปรัชญ์ จิรกุลสมโชค 5 10 13 นายสุนันท ์จิรกุลสมโชค นางกรรณิการ์ จิรกุลสมโชค Y2559นายสุนันท ์จิรกุลสมโชค บดิา
52018 นาย พชัรพล บวัทมุ 5 10 14 พนัตรีวชิระ บวัทมุ นางเพชรัตน์ บวัทมุ Y2559นางเพชรัตน์ บวัทมุ
52069 นาย พงศกร พรส่ี 5 10 15 นายโชคดี  พรส่ี นางอัจจิมา  พรส่ี Y2559นางอัจจิมา  พรส่ี มารดา
52181 นาย กิตติธชั ศรัทธาพนัธ์ 5 10 16 นายสันติ ศรัทธาพนัธ์ นางบญุส่ง ศรัทธาพนัธ์ Y2559นายสันติ ศรัทธาพนัธ์
54446 นาย ศุภกานต์ สารเสนา 5 10 19 นายประกิต  สารเสนา นางนิตยา  สารเสนา Y2559นายประกิต  สารเสนา บดิา
51581 นส. นนทกร สุราวธุ 5 10 22 นายพทิยา สุราวธุ นางนิรชา สุราวธุ Y2559นางนิรชา สุราวธุ
51582 นส. น้ าทพิย์ บหุลันเล่ียมวงศ์ 5 10 23 นายประสิทธิ ์บหุลันเล่ียมวงศ์ นางละมัย บหุลันเล่ียมวงศ์ Y2559นางละมัย บหุลันเล่ียมวงศ์ มารดา
51647 นส. เบญญาภา บญุสวา่ง 5 10 24 นายบญัชา บญุสวา่ง นางปณิตตรา บญุสวา่ง Y2559นายบญัชา บญุสวา่ง
51656 นส. วภิาภรณ์ คูณดี 5 10 25 นายวโิรจน์ คูณดี นางสุบรร คูณดี Y2559นางสุบรร คูณดี มารดา
51658 นส. อารยา เขียวอ่อน 5 10 26 นายสมควร โพธิค์ลัง นางนภาพร เขียวอ่อน Y2559นางนภาพร เขียวอ่อน
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51733 นส. กมลวรรณ พลูเพิ่ม 5 10 27 นายอภยั สัจธรรม นางล าใย พลูเพิ่ม Y2559นางล าใย พลูเพิ่ม มารดา
51750 นส. ศุภนิดา หาริตะวนั 5 10 28 นายชุมพล หาริตะวนั นางกัญภร หาริตะวนั Y2559นางกัญภร หาริตะวนั
51751 นส. ศุภรชนก โคจรประเสริฐ 5 10 29 นายทวชีัย โคจรประเสริฐ นางวลัยพรรณ โคจรประเสริฐ Y2559นางวลัยพรรณ โคจรประเสริฐ มารดา
51758 นส. ไอรดา โชติพนิิจ 5 10 30 จ่าสิบเอกไชยวฒิุ โชติพนิิจ จ่าสิบเอกหญิงไพรลี พกัตรใส Y2559จ่าสิบเอกหญิงไพรลี พกัตรใส
51831 นส. แคทรียา บรรลือ 5 10 31 นายวฒันา บรรลือ นางจันทร์เพญ็ บรรลือ Y2559นางสาวพชัรินทร์ บนัลือ พี่สาว
51836 นส. ตรีณารัตน์ เมฆไธสง 5 10 32 นายขันติ เมฆไธสง นางมณีรัตน์ เมฆไธสง Y2559นางมณีรัตน์ เมฆไธสง
51851 นส. ลายไหม มากมูล 5 10 33 นายพรชัย มากมูล นางสาวกัลยา  ค าพพิากษ์ Y2559นายพรชัย มากมูล บดิา
51879 นส. จิตรวรรณ อินทร์หอม 5 10 34 ดาบต ารวจวจิิตร อินทร์หอม นางศิริวรรณ อินทร์หอม Y2559นางศิริวรรณ อินทร์หอม
51892 นส. ธรีาพร พศิพนัธุ์ 5 10 35 นายชาญคณิต พศิพนัธุ์ นางสาวสุภาพร ปิ่นฟา้ Y2559นายวฑูิรย์ เพชรมาก ลุง
51938 นส. ธญัชนก ใจใหญ่ 5 10 36 นายสุริวงค์ ใจใหญ่ นางสุนิสา ใจใหญ่ Y2559นางสุนิสา ใจใหญ่
51977 นส. กนกพร ตรีพรหม 5 10 37 นายสุวชิชา ตรีพรหม นางจีรนันท ์ตรีพรหม Y2559นายสุวชิชา ตรีพรหม บดิา
52038 นส. ธนัชพร ไชยานุกูล 5 10 38 นายธานินทร์ ไชยานุกูล นางวรัญญา ไชยานุกูล Y2559นางวรัญญา ไชยานุกูล
52045 นส. พชัรวดี อาจหาญ 5 10 39 เรืออากาศตรีไพรัตน์ อาจหาญ นางนงนุช อาจหาญ Y2559เรืออากาศตรีไพรัตน์ อาจหาญ บดิา
52048 นส. เพยีงฟา้ จิงหะรานนท์ 5 10 40 นายบญุญฤทธิ ์จิงหะรานนท์ นางสาวสุภตัรา ทคี าแก้ว Y2559นางสาวสุภตัรา ทคี าแก้ว
52050 นส. วรลักษณ์ สินพานิช 5 10 41 ร้อยตรีธวชัศักด์ิ สินพานิช นางวาสนา สินพานิช Y2559นางวาสนา สินพานิช มารดา
52092 นส. ปวณ์ีสุดา เชื้อกาญจน์ 5 10 42 นายถวลิ  เชื้อกาญจน์ นางรมิดา  เชื้อกาญจน์ Y2559นายถวลิ  เชื้อกาญจน์
52179 นส. นภสัสร ชูไทย 5 10 43 เรืออากาศโทวรีะศักด์ิ ชูไทย นางประภสัสร ชูไทย Y2559เรืออากาศโทวรีะศักด์ิ ชูไทย บดิา
54447 นส. พมิพร์พี ดีเมืองปกั 5 10 44 นายธานี  ดีเมืองปกั นางสายฝน  ดีเมืองปกั Y2559นายธานี  ดีเมืองปกั
54448 นส. ศศิกานต์ สิมโรง 5 10 45 นายทองจันทร์  สิมโรง นางพรพรรณ  สิมโรง Y2559นางพรพรรณ  สิมโรง มารดา
51472 นาย พชรวชิญ์ ยอดมานะพงศ์ 5 11 1 นายนัธทวฒัน์  ยอดมานะพงศ์ นางเสาวนีย์  ยอดมานะพงศ์ Y2559นายนัธทวฒัน์  ยอดมานะพงศ์
51671 นาย นพรุจ พลูผล 5 11 2 นายสุริยันต์ พลูผล นางขวญัใจ พลูผล Y2559นายสุริยันต์ พลูผล บดิา
51682 นาย เอกรัตน์ ศรีโสภา 5 11 3 นายเขตรัฐ ศรีโสภา นางพนิดา ศรีโสภา Y2559นางพนิดา ศรีโสภา
51717 นาย ดลภทัร เจริญวงศ์ 5 11 4 พนัเอกดุลพฒัน์ เจริญวงศ์ นางธดิารัตน์ เจริญวงศ์ Y2559นางธดิารัตน์ เจริญวงศ์ มารดา
51771 นาย เพิ่มพนู ชาญณรงค์ 5 11 5 นายวรีะชัย ชาญณรงค์ นางสาวสมพศิ ศิริแก้ว Y2559นายวรีะชัย ชาญณรงค์
51819 นาย ปณุณสรรธ์ ชอบพมิาย 5 11 6 นายสรรชัย ชอบพมิาย นางบณุฑริกา ชอบพมิาย Y2559นางบญุล้อม ชอบพมิาย ปา้
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51860 นาย กิตติพงศ์ ศรีวงษ์ 5 11 7 นายระพพีงศ์ ศรีวงษ์ นางจุฬาลักษณ์ ศรีวงษ์ Y2559นายระพพีงศ์ ศรีวงษ์
51867 นาย พชัรพล วนัทา 5 11 8 วา่ที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ วนัทา นางภชิญาพร วนัทา Y2559วา่ที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ วนัทา บดิา
51910 นาย จีรเมธา เข็มเพชร 5 11 9 นายบรรเทงิ เข็มเพชร นางจีระวรรณ เข็มเพชร Y2559นางจีระวรรณ เข็มเพชร
51918 นาย ปญุญาพฒัน์ สิงหท์อง 5 11 10 นายวรีภทัร มานิตทววีฒัน์ นางสาวนลินี สิงหท์อง Y2559นางสาวนลินี สิงหท์อง มารดา
51959 นาย กริสณัย มาลาพนัธ์ 5 11 11 นายสุทธลัิกษณ์ ขอสุข นางจิตตรา มาลาพนัธ์ Y2559นางกัณจน์กมล นิธพิชิญะวงศ์
51961 นาย กีรติ ประกอบศรี 5 11 12 นายเกรียงศักด์ิ ประกอบศรี นางอรสา ประกอบศรี Y2559นายเกรียงศักด์ิ ประกอบศรี บดิา
51967 นาย ธนากร ผดุงเกียรติโสภณ 5 11 13 นายช านาญ ผดุงเกียรติโสภณ นางมนธริา ผดุงเกียรติโสภณ Y2559นางมนธริา ผดุงเกียรติโสภณ
51968 นาย ธนัย์บดีพงค์ ละออปกัษณิ 5 11 14 นายคงฤทธิ ์ละออปกัษณิ นางสาวธนัย์นิชา พภิสิูนอัครชัย Y2559นายคงฤทธิ ์ละออปกัษณิ บดิา
52062 นาย จักรพนัธ์ พนัธดี์ 5 11 16 ดาบต ารวจฐิติวฒัน์  พนัธดี์ นางพรพมิล  พนัธดี์ Y2559นางพรพมิล  พนัธดี์ มารดา
52968 นาย ไกรวชิญ์ ทองบอ่ 5 11 17 นายสมศักด์ิ  ทองบอ่ นางกัญญา  ทองบอ่ Y2559นางกัญญา  ทองบอ่
51457 นส. ศุภกานต์ แก้วจันดี 5 11 18 นาวาอากาศโทสราวธุ แก้วจันดี นางกฤติณา ศักดาเลิศฐิตา Y2559นายสมคิด แก้วจันดี ปู่
51516 นส. ธนภรณ์ อ่อนทา 5 11 19 ดาบต ารวจชาญวทิย์  อ่อนทา นางรุ่งฤดี  อ่อนทา Y2559นางรุ่งฤดี  อ่อนทา
51573 นส. กฎชพร ไพกะเพศ 5 11 20 พนัอากาศเอกวรการ ไพกะเพศ นางกาญจนา ไพกะเพศ Y2559นางกาญจนา ไพกะเพศ มารดา
51639 นส. ธนพนิท์ จันทาบวั 5 11 21 นายชาคริต จันทาบวั นางศุภาวร์ี อุ่นแดง Y2559นางศุภาวร์ี อุ่นแดง
51687 นส. ณัฐฐิญา บญุสวา่ง 5 11 22 นายบลัลังก์ บญุสวา่ง นางวรกาญจน์ บญุสวา่ง Y2559นายบลัลังก์ บญุสวา่ง บดิา
51695 นส. เบญจวรรณ แก้วกาญจน์ 5 11 23 นายอามร พรมพุ้ย นางสาวสุภาพร แก้วกาญจน์ Y2559นางสาววรรณภา แก้วกาญจน์
51707 นส. หทยักาญ มะลิวลัย์ 5 11 24 สิบเอกคมกฤษณ์ มะลิวลัย์ นางนัฏ มะลิวลัย์ Y2559สิบเอกคมกฤษณ์ มะลิวลัย์ บดิา
51741 นส. นิฐิพร โสวรรณี 5 11 25 นายสุรจิต โสวรรณี นางพสัรา โสวรรณี Y2559นางพสัรา โสวรรณี
51844 นส. พณัณิตา น าผล 5 11 26 จ่าสิบเอกพนัธผ์ล น าผล นางวรีวรรณ น าผล Y2559จ่าสิบเอกพนัธผ์ล น าผล บดิา
51845 นส. พาชินี ธานี 5 11 27 นายชูวทิย์ ธานี นางสมพร ธานี Y2559นางสมพร ธานี
51881 นส. ชนกพร จันทร์สอน 5 11 28 นายอาคม จันทร์สอน นางเอื้อมพร จันทร์สอน Y2559นางเอื้อมพร จันทร์สอน มารดา
51887 นส. ธนภรณ์ ชูก าแพง 5 11 29 นายจิรพล ชูก าแพง นางพชิญา ชูก าแพง Y2559นายจิรพล ชูก าแพง
51908 นส. โสรยา กุลบญุญา 5 11 30 นายมนตรี กุลบญุญา นางวะไรพร กุลบญุญา Y2559นายมนตรี กุลบญุญา บดิา
51936 นส. ณัฎฐ์ ศรีธญัรัตน์ 5 11 31 นายนิธพิฒัน์ ศรีธญัรัตน์ นางศุภร ศรีธญัรัตน์ Y2559นางศุภร ศรีธญัรัตน์
51988 นส. ธนัชพร นพรัตน์ 5 11 33 นายวชัรมิตร นพรัตน์ นางชมศิลป ์สูญราช Y2559นายวชัรมิตร นพรัตน์
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52027 นส. กวนิทรา โลมารักษ์ 5 11 34 นายสถาพร โลมารักษ์ นางศรีอภยั โลมารักษ์ Y2559นายสถาพร โลมารักษ์ บดิา
52029 นส. จุฑากาญจน์ ชิงจันทร์ 5 11 35 นายครรชิต ชิงจันทร์ นางอาทติยา ชิงจันทร์ Y2559นายครรชิต ชิงจันทร์
52051 นส. วริษา ศรีปญัญา 5 11 36 นายอ าพล ศรีปญัญา นางอุไรวรรณ ศรีปญัญา Y2559นางอุไรวรรณ ศรีปญัญา มารดา
52053 นส. วมิลสิริ แก้วสุข 5 11 37 นายกิตติศักด์ิ แก้วสุข นางวรรณี แก้วสุข Y2559นายกิตติศักด์ิ แก้วสุข
52093 นส. ปานตะวนั ค ายนต์ 5 11 38 นายศักด์ิชัย  ค ายนต์ นางทพิวรรณ  ค ายนต์ Y2559นางทพิวรรณ  ค ายนต์ มารดา
52972 นส. ฐิตาภา ไผ่เจริญ 5 11 39 นายพรพล  ไผ่เจริญ นางสาวสุภา  มะแสน Y2559นางรัตนาภรณ์ ไผ่เจริญ
54449 นส. ปาณิศา ผาชา 5 11 40 นายบญุช่วย ผาชา นางอุไรรักษ ์ผาชา Y2559นายบญุช่วย ผาชา บดิา
54450 นส. พชิชาพร แสนอุบล 5 11 41 นายทนงศักด์ิ แสนอุบล นางจุฬารัตน์ แสนอุบล Y2559นางจุฬารัตน์ แสนอุบล
54451 นส. พมิพว์ไิล ธานี 5 11 42 นายสิทธศัิกด์ิ ธานี นางเบญจมาศ ดอกสูงเนิน Y2559นางธารทพิย์ เข็มพนัธ์ ย่า
54453 นส. อธชิา โพธิไ์พร 5 11 44 นายไพบลูย์ โพธิไ์พร นางพรรณพไิล โพธิไ์พร Y2559นายไพบลูย์ โพธิไ์พร บดิา
51566 นาย ชัยธวชั เทพสมบติั 5 12 1 นายเอนก เทพสมบติั นางศิริวภิา เทพสมบติั Y2559นางศิริวภิา เทพสมบติั มารดา
51567 นาย ฐาปกรณ์ ฉิมพลี 5 12 2 นายวทิยา ฉิมพลี นางเกตุศิรินทร์ ฉิมพลี Y2559นางเกตุศิรินทร์ ฉิมพลี
51628 นาย วรีภทัร บตุรวงั 5 12 3 นายสัมพนัธ ์บตุรวงั นางวยิะดา บตุรวงั Y2559นายสัมพนัธ ์บตุรวงั บดิา
51715 นาย ณัฐภทัร สังข์ขาว 5 12 4 นายภมูินทร์ สังข์ขาว นางเรณู สังข์ขาว Y2559นางเรณู สังข์ขาว
51730 นาย อัครเดช ดุจดา 5 12 5 นายพบิลูศักด์ิ ดุจดา นางณัฏฐิกา ดุจดา Y2559นางณัฏฐิกา ดุจดา มารดา
51774 นาย ภมูิ ศุภโกศล 5 12 6 นายนพดล ศุภโกศล นางยุวดี ศุภโกศล Y2559นายนพดล ศุภโกศล
51816 นาย ธรุีตม์ สุดทะสาร 5 12 7 นายณรงค์ สุดทะสาร นางกฤษณา สุดทะสาร Y2559นางกฤษณา สุดทะสาร มารดา
51817 นาย นพตัธร ช่วยบญุ 5 12 8 พนัต ารวจโทนพดล ช่วยบญุ นางพรรณิภา ช่วยบญุ Y2559พนัต ารวจโทนพดล ช่วยบญุ
51914 นาย ชัยวฒัน์ โพธโิสภา 5 12 9 นายฉัตรชัย โพธโิสภา นางสาวอรอุมา แสงทอง Y2559นายฉัตรชัย โพธโิสภา บดิา
51969 นาย ธรีวฒัน์ พรมวงค์ 5 12 10 นายประวติั พรมวงค์ นางดาลา พรมวงค์ Y2559นางดาลา พรมวงค์
51970 นาย นวพล มิ่งไชย 5 12 11 นายอภชิาติ มิ่งไชย นางคณิต มิ่งไชย Y2559นายภาณุพงศ์ มิ่งไชย พี่ชาย
52026 นาย เอลียาห์ ผุดผ่อง 5 12 12 นายสัมผัส ผุดผ่อง นางไพรินทร์ ผุดผ่อง Y2559นางไพรินทร์ ผุดผ่อง
52061 นาย คมชาญ พฒุพมิพ์ 5 12 13 ร้อยต ารวจเอกวจิิตร  พฒุพมิพ์ นางกวกีาญจน์  พฒิุพมิพ์ Y2559นางกวกีาญจน์  พฒิุพมิพ์ มารดา
53774 นาย วรวลัญช์ รุ่งอนันต์ชัย 5 12 14 นายสมเกียรติ รุ่งอนันต์ชัย นางฝน รุ่งอนันต์ชัย Y2559นางฝน รุ่งอนันต์ชัย
54454 นาย ทรงเดช โกตระกูล 5 12 15 นายกิตติ  โกตระกูล นางหนูค า  โกตระกูล Y2559นายเกษม โกตระกูล อา
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54455 นาย น าโชค พฒุพมิพ์ 5 12 16 นายประเทอืง  พฒุพมิพ์ นางบญุญาดา  พฒุพมิพ์ Y2559นางบญุญาดา  พฒุพมิพ์
54456 นาย ภาณุวชิญ์ นาวงษศ์รี 5 12 17 นายสุจันทร์  นาวงษศ์รี นางกาญจนาพร  นาวงษศ์รี Y2559นางกาญจนาพร  นาวงษศ์รี มารดา
51442 นส. จันทรัตน์ พมิพช์ัย 5 12 18 นายวเิชียร พมิพช์ัย นางอ้อยใจ พมิพช์ัย Y2559นางอ้อยใจ พมิพช์ัย
51635 นส. ชญาดา โชคธรีสวสัด์ิ 5 12 19 นายนรนิติ โชคธรีสวสัด์ิ นางอมรรัตน์ โชติววิฒันา Y2559นางอมรรัตน์ โชติววิฒันา มารดา
51686 นส. จิรปภสัร์ เสริมทรัพย์ 5 12 20 ร้อยเอกจักรี เสริมทรัพย์ นางชญาดา เสริมทรัพย์ Y2559ร้อยเอกจักรี เสริมทรัพย์
51743 นส. ปรียาภรณ์ วกิรัยเจิดเจริญ 5 12 21 นายสมศักด์ิ วกิรัยเจิดเจริญ นางศุภลักษณ์ วกิรัยเจิดเจริญ Y2559นางศุภลักษณ์ วกิรัยเจิดเจริญ มารดา
51746 นส. พรนรา ขุนศรี 5 12 22 นายสิทธพิร ขุนศรี นางสาวเพชรนรา ส าราญเริญ Y2559นางสาวเพชรนรา ส าราญเริญ
51749 นส. ลลิดา ลลิตลัคนกุล 5 12 23 นายสราวธุ ลลิตลัคนกุล นางศุภร ลลิตลัคนกุล Y2559นางศุภร ลลิตลัคนกุล มารดา
51753 นส. อภชิญา ต้ังเสริมสุขทวี 5 12 24 นายสมชัย ต้ังเสริมสุขทวี นางศิริอร ต้ังเสริมสุขทวี Y2559นางศิริอร ต้ังเสริมสุขทวี
51785 นส. ณัชชา สิทธสิาตร์ 5 12 25 นายธนากร สิทธศิาสตร์ นางสมปอง สิทธศิาสตร์ Y2559นางสมปอง สิทธศิาสตร์ มารดา
51833 นส. ญาณิศา เนตรวงษ์ 5 12 27 นายอรรถพล เนตรวงษ์ นางวรลักษณ์ เนตรวงษ์ Y2559นางวรลักษณ์ เนตรวงษ์ มารดา
51841 นส. ปวณีา พฤกษะวนั 5 12 28 นายวจิิตร์ พฤกษะวนั นางมณีวรรณ พฤกษะวนั Y2559นางมณีวรรณ พฤกษะวนั
51877 นส. กมลศรี หลักค า 5 12 29 นายมงคล หลักค า นางประไพศรี หลักค า Y2559นางประไพศรี หลักค า มารดา
51886 นส. ทติติยาภรณ์ บญุบรรจบ 5 12 30 นายชัยยุทธ ศรีเกื้อกล่ิน นางสาวบงัอร บญุบรรจบ Y2559นางสาวบงัอร บญุบรรจบ
51950 นส. รัตนสุดา บ ารุงราษฎร์ 5 12 31 นายประจักษเ์ทพ บ ารุงราษฎร์ นางพศิมัย บ ารุงราษฎร์ Y2559นางพศิมัย บ ารุงราษฎร์ มารดา
51953 นส. ปริมลดา พนิิจ 5 12 32 นายธวชัชัย พนิิจ นางภทัรียา พนิิจ Y2559นางภทัรียา พนิิจ
52002 นส. วภิารักษ์ เผ่าภรีู 5 12 34 นายวรีะยุทธ เผ่าภรีู นางสาธนิี เผ่าภรีู Y2559นายสุดใจ จันท า
52004 นส. สวชิญา ประทมุมาศ 5 12 35 นายอนุสรณ์ ประทมุมาศ นางสิริพรรณ ประทมุมาศ Y2559นางสิริพรรณ ประทมุมาศ มารดา
52037 นส. ทพิานัน พนัธการ 5 12 36 นายเทอดคุณ พนัธการ นางจตุพร พนัธการ Y2559นางจตุพร พนัธการ
52047 นส. พมิพม์าดา นาบ ารุง 5 12 37 นายธานินท ์นาบ ารุง นางบญุฑริกา นาบ ารุง Y2559นายธานินท ์นาบ ารุง บดิา
52078 นส. กิตติยาภรณ์ มะโร 5 12 38 นายประยงค์  มะโร นางสายพนิ  ชูเทา้ Y2559นายประยงค์  มะโร
52094 นส. ปยิะฉัตร ฉวรัีกษ์ 5 12 39 นายปณชัย  ฉวรัีกษ์ นางอนัญญา  ฉวรัีกษ์ Y2559นางอนัญญา  ฉวรัีกษ์ มารดา
54457 นส. จรินทรณ์ ดีโสม 5 12 40 นายเจริญชัย  ดีโสม นางศิริพร  ดีโสม Y2559นางศิริพร  ดีโสม
54458 นส. ทรายแก้ว หลุมทอง 5 12 41 นายถาวร  หลุมทอง นางหนูเพยีร  หลุมทอง Y2559นางหนูเพยีร  หลุมทอง มารดา
54459 นส. นิธชิล ถาวรยุติการต์ 5 12 42 นายวกิิจ  ถาวรยุติการต์ นางทองจันทร์  ถาวรยุติการต์ Y2559นางทองจันทร์  ถาวรยุติการต์
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54460 นส. อนัตตา วริิยะบรรเจิด 5 12 43 นายสุรศักด์ิ  วริิยะบรรเจิด นางกฤติยา  วริิยะบรรเจิด Y2559นางกฤติยา  วริิยะบรรเจิด มารดา
54507 นส. พนัพสัสา แถวปดัถา 5 12 44 นายพนัธศั์กด์ิ  แถวปดัถา นางวริศรา   แถวปดัถา Y2559นางวริศรา   แถวปดัถา
51569 นาย ปณิธาน บญุเกิด 5 13 1 นายประสิทธิ ์บญุเกิด นางปยิะพร บญุเกิด Y2559นางปยิะพร บญุเกิด มารดา
51621 นาย พนธกร เจริญทศัน์ 5 13 2 นายอุปถัมภ ์เจริญทศัน์ นางจิราพร ค าศรี Y2559นางจิราพร ค าศรี
51667 นาย ธนดล ดอกดวง 5 13 3 นายบญุส่ง ดอกดวง นางกิ่งแก้ว ดอกดวง Y2559นายบญุส่ง ดอกดวง บดิา
51669 นาย ธนภทัร เผ่าพนัธ์ 5 13 4 นายสมชาย เผ่าพนัธ์ นางญาณิศา เผ่าพนัธ์ Y2559นางญาณิศา เผ่าพนัธ์
51679 นาย ศิวกร นาราช 5 13 5 นายปรีชาชาญ นาราช นางอัญชลี นาราช Y2559นางอัญชลี นาราช มารดา
51765 นาย บลุากร สุทธเิวชกุล 5 13 6 นายบวรชัย สุทธเิวชกุล นางนงลักษณ์ ทพิย์วารีเลิศ Y2559นายบวรชัย สุทธเิวชกุล
51768 นาย พงศ์พบิรูณ์ ทองแร่ 5 13 7 ร้อยต ารวจตรีสมบรูณ์ ทองแร่ นางพลิาศลักษณ์ ทองแร่ Y2559นางพลิาศลักษณ์ ทองแร่ มารดา
51815 นาย ธนโชติ เตชะศิริธนะกุล 5 13 8 นายกิติโชค เตชะศิริธนะกุล นางวภิาพร เตชะศิริธนะกุล Y2559นายกิติโชค เตชะศิริธนะกุล
51913 นาย ชัยนันท์ หงสนันท์ 5 13 9 นายสันติสุข หงสนันท์ นางอัญชลี หงสนันท์ Y2559นางอัญชลี หงสนันท์ มารดา
52009 นาย กิตติภพ อร่ามวฒันกุล 5 13 10 นายอรุณรุ่ง อร่ามวฒันกุล นางสาวศุภดา ธารวสุิทธิ์ Y2559นายอรุณรุ่ง อร่ามวฒันกุล
54461 นาย คุณากร ประสาร 5 13 11 นายอุดร  ประสาร นางสังวาล  ประสาร Y2559นายอุดร  ประสาร บดิา
54462 นาย ธนภมูิ จันทวนั 5 13 12 นายวฒิุชัย  จันทวนั นางสาวทานตะวนั  บญุรักษา Y2559นายวฒิุชัย  จันทวนั
54463 นาย ศุภสิรา พฒันพพิธิไพศาล 5 13 13 นายณรงค์วทิย์  พฒันพพิธิไพศาล นางสาวอภญิญา  ภารการ Y2559นายณรงค์วทิย์  พฒันพพิธิไพศาล บดิา
51513 นส. ซีหยวน แจลแนลเลา 5 13 16 นายหวีห่มิง ทอมมี่ เลา นางกนกวรรณ  เซดึลไมเออร์ Y2559นางวนัเพญ็ กุลพนัธ์
51527 นส. ภาสินี ประดับศรี 5 13 17 นายจักรกฤษณ์  ประดับศรี นางสลักจิต  ประดับศรี Y2559นางสลักจิต  ประดับศรี มารดา
51583 นส. เบญจมาศ หวานค า 5 13 18 นายจรัญ หวานค า นางจันทร์เพญ็ หวานค า Y2559นายจรัญ หวานค า
51654 นส. มนัสชนก แก้วพรหม 5 13 19 นายอัครเดช แก้วพรหม นางสาวพมิพน์ารา ร่ืนส าราญ Y2559นางสาวพมิพน์ารา ร่ืนส าราญ มารดา
51690 นส. ธนัชพร ศรีหวัแฮ 5 13 20 นายองอาจ ศรีหวัแฮ นางยุพาภรณ์ ศรีหวัแฮ Y2559นายองอาจ ศรีหวัแฮ
51696 นส. ปวริศา ศรีหานนท์ 5 13 21 ดาบต ารวจด ารงค์ศักด์ิ ศรีหานนท์ นางเพชรรินทร์ ศรีหานนท์ Y2559นางเพชรรินทร์ ศรีหานนท์ มารดา
51699 นส. พมิสิริ เอื้อพฒันาพานิชย์ 5 13 22 นายอุทยั  เอื้อพฒันาพานิชย์ นางสกุลทพิย์  เอื้อพฒันาพานิชย์ Y2559นายอุทยั  เอื้อพฒันาพานิชย์
51701 นส. ยุวะนิล สุขศรี 5 13 23 นายพทุธา สุขศรี นางฐิติมากร สุขศรี Y2559นายพทุธา สุขศรี บดิา
51739 นส. ณิชารีย์ ศรีสมุทร 5 13 24 สิบต ารวจตรีณรงค์ ศรีสมุทร นางมะลิวลัย์ พบลาภ Y2559นางมะลิวลัย์ พบลาภ
51757 นส. อุษณี สีหะนันท์ 5 13 25 นายรังสรรค์ สีหะนันท์ นางบานเย็น สีหะนันท์ Y2559นางบานเย็น สีหะนันท์ มารดา
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51789 นส. นัทธมน ดนัยมงคล 5 13 26 นายธรีะ ดนัยมงคล นางนพมาศ ดนัยมงคล Y2559นางนพมาศ ดนัยมงคล
51790 นส. นิชาภา ปจัฉาภาพ 5 13 27 นายสูติ ปจัฉาภาพ นางเบญจพร ปจัฉาภาพ Y2559นางเบญจพร ปจัฉาภาพ มารดา
51837 นส. ธญัลักษณ์ หอมหวล 5 13 28 นายบญัชา หอมหวล นางอรวรรณ หอมหวล Y2559นางอรวรรณ หอมหวล
51858 นส. อัจฉราพรรณ โพธิพ์า 5 13 29 จ่าสิบเอกภาณุพงศ์ โพธิพ์า นางกานต์ประภา โพธิพ์า Y2559นางกานต์ประภา โพธิพ์า มารดา
51896 นส. ปณัณภสัร์ ธรีะวฒันศักด์ิ 5 13 30 นายพพิรรธน์ สารธมิา นางปญุชรัสมิ์ ธรีะวฒันศักด์ิ Y2559นางปญุชรัสมิ์ ธรีะวฒันศักด์ิ
51899 นส. ภคัธมีา ไถวฤทธิ์ 5 13 31 ดาบต ารวจวรีศักด์ิ ไถวฤทธิ์ นางสุคนธท์พิย์ ไถวฤทธิ์ Y2559นางสุคนธท์พิย์ ไถวฤทธิ์ มารดา
51901 นส. รุจิรัตน์ วรีะพนัธ์ 5 13 32 นายสัมฤทธิ ์วรีะพนัธ์ นางรัชณีกรณ์ วรีะพนัธ์ Y2559นายสัมฤทธิ ์วรีะพนัธ์
51995 นส. ปวริศา จงบริบรูณ์ 5 13 33 นายหมื่น จงบริบรูณ์ นางสาวทติุยา แสนทวสุีข Y2559นางสาวทติุยา แสนทวสุีข มารดา
52006 นส. สิริยากร ตันเจริญ 5 13 34 นายเสกสรร ตันเจริญ นางจิตตรา ตันเจริญ Y2559นางจิตตรา ตันเจริญ
52041 นส. นันทม์นัสท์ เพช็รภาภรณ์ 5 13 35 ร้อยเอกสุวจิักขณ์  เพช็รภาภรณ์ นางพมิพพ์จี  เพช็รภาภรณ์ Y2559ร้อยเอกสุวจิักขณ์  เพช็รภาภรณ์ บดิา
52049 นส. ยุภาภรณ์ บวัสะบาล 5 13 36 นายถาวร บวัสะบาล นางศรีไพร บวัสะบาล Y2559นางศรีไพร บวัสะบาล
52091 นส. นิรชา สาครเจริญ 5 13 37 นายกิตติโชค  นามวา นางสาวธรีาภรณ์  สาครเจริญ Y2559นางสาวธรีาภรณ์  สาครเจริญ มารดา
54464 นส. จิระประภา โมกข์ศาสตร์ 5 13 38 นายจิระเดช  โมกข์ศาสตร์ นางมยุรา  โมกข์ศาสตร์ Y2559นางมยุรา  โมกข์ศาสตร์
54465 นส. ฉัตรภรณ์ ดาผาวนั 5 13 39 นายค าภา  ดาผาวนั นางนิรมล  ดาผาวนั Y2559นายค าภา  ดาผาวนั บดิา
54466 นส. ญานิศา มูลสาร 5 13 40 นายประสงค์  มูลสาร นางสมหวงั  มูลสาร Y2559นายประสงค์  มูลสาร
54467 นส. เนตรนภา โอภาพ 5 13 41 นายสนาม  โอภาพ นางสุมาลี  โอภาพ Y2559นางสุมาลี  โอภาพ มารดา
54468 นส. พชัราภรณ์ แสนทา้ว 5 13 42 นายชัยวฒัน์  แสนทา้ว นางนัทธห์ทยั  แสนทา้ว Y2559นางนัทธห์ทยั  แสนทา้ว
54469 นส. พมิพช์นก จันทร์กระจ่าง 5 13 43 นายเทพพรชัย  เกาะน้ าใส นางพมิพน์ิภา  จันทร์กระจ่าง Y2559นางพมิพน์ิภา  จันทร์กระจ่าง มารดา
54470 นส. อรปรียา เหรียญรักวงศ์ 5 13 44 นายวฒิุพงศ์  เหรียญรักวงศ์ นางเบญจมาศณ์ุ  เหรียญรักวงศ์ Y2559นางเบญจมาศณ์ุ  เหรียญรักวงศ์
51436 นาย พสิชากร รัตนบ ารุง 5 14 1 นายสรวทิ รัตนบ ารุง นางอาลอน รัตนบ ารุง Y2559นางอาลอน รัตนบ ารุง มารดา
51467 นาย ธนวฒิุ สันติวชิัยกุล 5 14 2 นายอุกฤษฎ ์ สันติวชิัยกุล นางศิรินทร์ทพิย์  บญุดาว Y2559นางศิรินทร์ทพิย์  บญุดาว
51565 นาย ฉัตรชัย จูมพระบตุร 5 14 3 นายศิลปชัย จูมพระบตุร นางรัตน์มณี จูมพระบตุร Y2559นายศิลปชัย จูมพระบตุร บดิา
51663 นาย ชยพทัธ์ แก้วพรหม 5 14 4 พนัเอกมงกุฎ แก้วพรหม นางนภาภรณ์ แก้วพรหม Y2559นางนภาภรณ์ แก้วพรหม
51676 นาย พงศพฒัน์ จันทร์สวสัด์ิ 5 14 5 นายพงษธ์ร จันทร์สวสัด์ิ นางณัฐนันท ์จันทร์สวสัด์ิ Y2559นายพงษธ์ร จันทร์สวสัด์ิ บดิา
51767 นาย พงศธร สุวรรณพนัธ์ 5 14 6 นายโพสิต  สุวรรณพนัธ์ นางสุมาลี  สุวรรณพนัธ์ Y2559นายโพสิต  สุวรรณพนัธ์
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51810 นาย ชยุต บญุพนัธ์ 5 14 7 จ่าสิบเอกประดิษฐ์ บญุพนัธ์ นางเบญจลักษณ์ บญุพนัธ์ Y2559นางเบญจลักษณ์ บญุพนัธ์ มารดา
51862 นาย จตุภทัร จตุพร 5 14 8 นายเจริญชัย จตุพร นางวรินพร จตุพร Y2559นางวรินพร จตุพร
51919 นาย ภาณุพงศ์ สายงาม 5 14 9 นายเดชา สายงาม นางจินตนา สายงาม Y2559นายเดชา สายงาม บดิา
51963 นาย ชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักด์ิ 5 14 10 นายบณัฑูรย์  ไชยอนงค์ศักด์ิ นางสลักจิต  ไชยอนงค์ศักด์ิ Y2559นางสลักจิต  ไชยอนงค์ศักด์ิ
52016 นาย ปรมินทร์ แสนนาม 5 14 11 จ่าสิบเอกธรีะพล แสนนาม นางสาวชนัตตา ทองชุม Y2559นางสาวชนัตตา ทองชุม มารดา
52023 นาย รัชกร เนืองเฉลิม 5 14 12 นายสรกฤช เนืองเฉลิม นางกัญญภา เนืองเฉลิม Y2559นางกัญญภา เนืองเฉลิม
52068 นาย ธญัพสิิษฐ์ จงรักษ์ 5 14 13 นายเสกสิทธิ ์ จงรักษ์ นางนิตยา  จงรักษ์ Y2559นางนิตยา  จงรักษ์ มารดา
54471 นาย กมลภพ ประดับศรี 5 14 14 ดาบต ารวจปยิะศักด์ิ  ประดับศรี นางกมลชนก  ประดับศรี Y2559นางกมลชนก  ประดับศรี
54472 นาย ธราเทพ ไกรปราบ 5 14 15 นายนิติรัฐ  ไกรปราบ นางชุลีพร  ไกรปราบ Y2559นางชุลีพร  ไกรปราบ มารดา
54473 นาย รฐนนท์ ไกษร 5 14 16 นายชยุต  ไกษร นางศิราณี  ไกษร Y2559นางศิราณี  ไกษร
51492 นส. ศุภสิรา แก้วโสพรม 5 14 17 นายมานิตย์  แก้วโสพรม นางชยาภรณ์  แก้วโสพรม Y2559นายมานิตย์  แก้วโสพรม บดิา
51544 นส. กันต์ฤทยั จักรวฒิุตรีสิน 5 14 18 นายอิทธพิทัธ ์จักรวฒิุตรีสิน นางพมิพน์ิภา จักรวฒิุตรีสิน Y2559นายอิทธพิทัธ ์จักรวฒิุตรีสิน
51552 นส. ธนารีย์ ลีลาภทัร 5 14 19 นายธนวทิย์ ลีลาภทัร นางพรระว ีลีลาภทัร Y2559นางพรระว ีลีลาภทัร มารดา
51553 นส. ปณุณจิต สาตราคม 5 14 20 นายธรีพนัธ ์สาตราคม นางพชัรินทร์ สาตราคม Y2559นางพชัรินทร์ สาตราคม
51651 นส. พชิามญชุ์ ผิวละมุน 5 14 21 นายวรจิตร ผิวละมุน นางพวงพศิ ผิวละมุน Y2559นางพวงพศิ ผิวละมุน มารดา
51782 นส. เกศินี พลราษฎร์ 5 14 22 นายเกษม พลราษฎร์ นางมลิวลัย์ พลราษฎร์ Y2559นางมลิวลัย์ พลราษฎร์
51784 นส. เจนจิรา ไชยสุทธิ์ 5 14 23 นายเจษฎา ไชยสุทธิ์ นางเดือนเพญ็ ไชยสุทธิ์ Y2559นางเดือนเพญ็ ไชยสุทธิ์ มารดา
51788 นส. นภศินิภา ชาลี 5 14 24 นายกังวาล ชาลี นางศรินพร ชาลี Y2559นางศรินพร ชาลี
51797 นส. มธรุดา บญุมาศรี 5 14 25 นายจิตรกรณ์ บญุมาศรี นางยุพา บญุมาศรี Y2559นางยุพา บญุมาศรี มารดา
51800 นส. วมิพว์ภิา ไม้เลิศหล้า 5 14 26 นายวรีะชัย ไม้เลิศหล้า นางเสาวนีย์ ไม้เลิศหล้า Y2559นางเสาวนีย์ ไม้เลิศหล้า
51807 นส. หงส์ฟา้ สกุลสุข 5 14 27 นายอุดร สกุลสุข นางสุกัญญา สกุลสุข Y2559นางสุกัญญา สกุลสุข มารดา
51850 นส. ราชาวดี จันทมา 5 14 28 นายเจริญ สร้อยสนธิ์ นางค าใบ สร้อยสนธิ์ Y2559นางสาวรสสุคนธ ์สร้อยสนธิ์
51891 นส. ธร์ีจุฑา แซ่จึง 5 14 29 นายณรงค์ แซ่จึง นางสาวลัดดา จิรกุลวฒันาพร Y2559นางสาวลัดดา จิรกุลวฒันาพร มารดา
51931 นส. ชนิตา จารุเจษฎา 5 14 30 นายกฤษดา จารุเจษฎา นางวนาพร จารุเจษฎา Y2559นางวนาพร จารุเจษฎา
51946 นส. พฤกษา ตังควฒันา 5 14 31 นายประวทิย์ ตังควฒันา นางสุวรรณี ตังควฒันา Y2559นางสุวรรณี ตังควฒันา มารดา
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รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
51955 นส. สิริพชิญ์ ทบัสกุล 5 14 32 นายชัยวฒัน์ ทบัสกุล นางนารอน ทบัสกุล Y2559นางนารอน ทบัสกุล
51980 นส. จิระนันท์ ค าแสน 5 14 33 นายจันทร์ศิริ ค าแสน นางจิราภรณ์ ค าแสน Y2559นางจิราภรณ์ ค าแสน มารดา
51993 นส. ปภาวี ต้ังตระกูลวงศ์ 5 14 34 นายศักด์ิชัย ต้ังตระกูลวงศ์ นางสาวพกิุลทอง นันทศิริพล Y2559นางสาวพกิุลทอง นันทศิริพล
52001 นส. ลลิตา ภโูท 5 14 35 นายพรชัย ภโูท นางจริยาวดี ภโูท Y2559นางจริยาวดี ภโูท มารดา
52003 นส. ศุภสิรา เพลินสัมพนัธ์ 5 14 36 นายชาญ เพลินสัมพนัธ์ นางลดาวลัย์ เอกอุ Y2559นางลดาวลัย์ เอกอุ
52082 นส. ชนกานต์ พลูผล 5 14 37 สิบเอกไพรัตน์  พลูผล นางจินตนา  พลูผล Y2559นางจินตนา  พลูผล มารดา
52085 นส. ฐิฌาพรรษ กูลรัมย์ 5 14 38 นายฐิรศาสตร์  กูลรัมย์ นางชนาพร  กูลรัมย์ Y2559นายฐิรศาสตร์  กูลรัมย์
52097 นส. พมิพป์วณ์ี พนันาภพ 5 14 39 นายสมศรี  พนันาภพ นางจรินทร์ทพิย์  พนันาภพ Y2559นางจรินทร์ทพิย์  พนันาภพ มารดา
52105 นส. อชิรญา เวฬุวนาธร 5 14 40 นายสมปอง  เวฬุวนาธร นางทพิย์วรรณ  เวฬุวนาธร Y2559นางทพิย์วรรณ  เวฬุวนาธร
52983 นส. บญุรัสกรณ์ บญุทอง 5 14 41 นายธนภตัน์  บญุทอง นางนิภาพร  บญุทอง Y2559นางนิภาพร  บญุทอง มารดา
54474 นส. ปณิสรา ลาผ่าน 5 14 42 นายธรรมนูญ  ลาผ่าน นางอุณารัตน์  ลาผ่าน Y2559นางอุณารัตน์  ลาผ่าน
54476 นส. วภิาดา หม่อมวสัิย 5 14 43 นายวชิัย  หม่อมวสัิย นางธญัวรัตน์  หม่อมวสัิย Y2559นางธญัวรัตน์  หม่อมวสัิย มารดา
54497 นส. สุภทัรา ศรีชนะ 5 14 44 นายประสิทธิ ์ ศรีชนะ นางผ่องศรี  อารีทพิย์ Y2559นางรุ่งตะวนั  อรรถเวทนิ
51435 นาย พทิวสั ศรไชย 5 15 1 ดาบต ารวจนิพนธ ์ศรไชย นางนันทะนา ศรไชย Y2559นางนันทะนา ศรไชย มารดา
51506 นาย พรีณัฐ เจริญนุกูล 5 15 2 นาวาอากาศโทอนุสรณ์  เจริญนุกูล นางอภริดี  เจริญนุกูล Y2559นางอภริดี  เจริญนุกูล
51536 นาย ประสิทธโิชค ศรีระดา 5 15 3 นายชัยสิทธิ ์ศรีระดา นางอุทยัวรรณ ศรีระดา Y2559นางอุทยัวรรณ ศรีระดา มารดา
51564 นาย กานต์ วงศ์เสนา 5 15 4 นายเมธ ีวงศ์เสนา นางปาริชาติ วงศ์เสนา Y2559นางปาริชาติ วงศ์เสนา
51618 นาย นฤปนาถ ศรีอ่อน 5 15 5 นายทว ีศรีอ่อน นางวชิรญา ศรีอ่อน Y2559นางวชิรญา ศรีอ่อน มารดา
51625 นาย วศิวชิต สารพศิ 5 15 6 นายสมชัย สารพศิ นางอรวรรณ สารพศิ Y2559นางอรวรรณ สารพศิ
51659 นาย จิรไชย ครองยุทธ 5 15 7 นายไชยา ครองยุทธ นางจิรชยา ครองยุทธ Y2559นางจิรชยา ครองยุทธ มารดา
51665 นาย ไชยจิร ครองยุทธ 5 15 8 นายไชยา ครองยุทธ นางจิรชยา ครองยุทธ Y2559นางจิรชยา ครองยุทธ
51670 นาย ธนลักษณ์ ศรีศักดา 5 15 9 นางสาวรัชฎา ศรีศักดา นางสุปรีมล โคตรค า Y2559นางสาวรัชฎา ศรีศักดา มารดา
51763 นาย ชิตติ คณะเมือง 5 15 10 พนัต ารวจโทพชิิต คณะเมือง นางศรีไพร คณะเมือง Y2559นางศรีไพร คณะเมือง
51776 นาย เมธาสิทธิ์ วนัดี 5 15 11 นายพนม วนัดี นางมุทติา วนัดี Y2559นางมุทติา วนัดี มารดา
51822 นาย วถิี พลวชิิต 5 15 12 นายพรีะพงษ ์พลวชิิต นางสมมาศ พลวชิิต Y2559นางสมมาศ พลวชิิต
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51874 นาย สรวชิญ์ มูลมา 5 15 13 ตาบต ารวจชาญวทิย์ มูลมา นางสรวงสุดา มูลมา Y2559ตาบต ารวจชาญวทิย์ มูลมา บดิา
51921 นาย รักษธ์รรม บญุจูง 5 15 14 ร้อยต ารวจเอกอุธาร บญุจูง นางอุบล บญุจูง Y2559นางนภสัวรรณ บญุจูง
51965 นาย ธนพล สายทพิย์ 5 15 15 นายวฒันา สายทพิย์ นางสมจันทร์ สายทพิย์ Y2559นายวฒันา สายทพิย์ บดิา
54477 นาย เกรียงศักด์ิ อักษร 5 15 16 นายวสันต์  อักษร นางสาวบวัลี  นวลจันทร์ Y2559นางสาวบวัลี  นวลจันทร์
54478 นาย พลกฤต สืบส าราญ 5 15 17 นายพลากร  สืบส าราญ นางณิศรา  สืบส าราญ Y2559นายพลากร  สืบส าราญ บดิา
54509 นาย ภทัรพล เขตค า 5 15 18 นายบญุเพง็  เขตค า นางมาลีรัช  เขตค า Y2559นายบญุเพง็  เขตค า
51554 นส. พรปวณ์ี โคตรภทัร์ 5 15 19 นายเพิ่มศักด์ิ โคตรภทัร์ นางแสงเพชร โคตรภทัร์ Y2559นางแสงเพชร โคตรภทัร์ มารดา
51560 นส. วรกมล วรรณวงษ์ 5 15 20 นายวนัชัย วรรณวงษ์ นางทองดี วรรณวงษ์ Y2559นางทองดี วรรณวงษ์
51579 นส. ธมลวรรณ มานิชย์สาร 5 15 21 นายโกศล มานิชย์สาร นางสุดา มานิชย์สาร Y2559นางสาวรัตติยา มานิชย์สาร พี่สาว
51589 นส. รสสุคนธ์ ด าริห์ 5 15 22 นายอธริาช ด าริห์ นางอรอนงค์ ด าริห์ Y2559นายอธริาช ด าริห์
51683 นส. กัญญาณัฐ จันสุตะ 5 15 23 นายกิตติพงษ ์จันสุตะ นางวลิาวลัย์ จันสุตะ Y2559นางวลิาวลัย์ จันสุตะ มารดา
51704 นส. วลัลรัศม์ ธรรมศิริ 5 15 24 นายรัศมี ธรรมศิริ นางวลัลภา ธรรมศิริ Y2559นางวลัลภา ธรรมศิริ
51756 นส. อินทอุร ศรีสุวรรณ 5 15 25 นายจารึก ศรีสุวรรณ นางธนิก์ษา ทองมา Y2559นายจารึก ศรีสุวรรณ บดิา
51796 นส. มณีรัตน์ จาคาภริมย์ 5 15 26 นายพรชัย จาคาภริมย์ นางสาวนุชนภา อินทรประดิษฐ์ Y2559นางสาวนุชนภา อินทรประดิษฐ์
51806 นส. สุพชิชา ทองวรรณ 5 15 27 นายธรีะวฒัน์ ทองวรรณ นางณัฐพร ทองวรรณ Y2559นางณัฐพร ทองวรรณ มารดา
51888 นส. ธนัทสรวง จันทร์จ าลอง 5 15 28 ดาบต ารวจสมศักด์ิ จันทร์จ าลอง นางอ้อมใจ จันทร์จ าลอง Y2559นางอ้อมใจ จันทร์จ าลอง
51895 นส. นิติยาทร อ่อนพนัธ์ 5 15 29 นายนิติพงษ ์อ่อนพนัธ์ นางปยิะพร อ่อนพนัธ์ Y2559นางปยิะพร อ่อนพนัธ์ มารดา
51902 นส. วริศรา เกษลี 5 15 30 นายประชา เกษลี นางนิทรา เกษลี Y2559นายประชา เกษลี
51905 นส. สร้อยฟา้ ศรีพทิกัษ์ 5 15 31 นายพนอม ศรีพทิกัษ์ นางประไพร ศรีพทิกัษ์ Y2559นางประไพร ศรีพทิกัษ์ มารดา
51906 นส. สุดารัตน์ ค าเลิศ 5 15 32 นายอ านาจ คงหนู นางไพวลัย์ คงหนู Y2559นางไพวลัย์ คงหนู
51928 นส. จณิสตา ปสัสา 5 15 33 นายค าสอน ปสัสา นางอ านวย ปสัสา Y2559นางสาวปยิะพร ปสัสา พี่สาว
51954 นส. ศุภนิดา สุนทร 5 15 34 นายสมศักด์ิ สุนทร นางพมิพร จันทะภกัด์ิ Y2559นางพมิพร จันทะภกัด์ิ
51981 นส. ชญาดา เอกศิริพงษ์ 5 15 35 นายอนันต์ เอกศิริพงษ์ นางภณัฑิรา เอกศิริพงษ์ Y2559นางภณัฑิรา เอกศิริพงษ์ มารดา
51984 นส. ฐาปนี โพธิตั์นค า 5 15 36 นายจิตรกร โพธิตั์นค า นางศุภรัตน์ โพธิตั์นค า Y2559นางศุภรัตน์ โพธิตั์นค า
51998 นส. พชัรมล ร่วมรักษ์ 5 15 37 นายธธีตั กิตติเดชก าชัย นางพรชรินทร์ พุ่มทอง Y2559นายธธีตั กิตติเดชก าชัย บดิา
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51999 นส. พชิญ์นภสัณ์ แสงลับ 5 15 38 นายสืบศักด์ิ แสงลับ นางกานต์พชิชา แสงลับ Y2559นางกานต์พชิชา แสงลับ
52008 นส. ญานิศา แก้วภมร 5 15 39 นายอาวธุ แก้วภมร นางธดิารัตน์ แก้วภมร Y2559นายอาวธุ แก้วภมร บดิา
52057 นส. สุพรรษา ฤกษดี์ 5 15 40 นายปรีชา ฤกษดี์ นางกานต์มณี ฤกษดี์ Y2559นางกานต์มณี ฤกษดี์
52080 นส. กุลริศา สวสัดี 5 15 41 นายภราดร  เพิ่มผล นางณัฐธภา  สวสัดี Y2559นางณัฐธภา  สวสัดี มารดา
52190 นส. ปณิุกา ทองผุย 5 15 42 นายต่อศักด์ิ  ทองผุย นางกชพร  ทองผุย Y2559นายต่อศักด์ิ  ทองผุย
54479 นส. กชพร ภสิูทธิ 5 15 43 นายสุดเขต  ภสิูทธิ์ นางปนัดดา  ภสิูทธิ์ Y2559นางปนัดดา  ภสิูทธิ์ มารดา
54481 นส. ธชัมาภรณ์ ผาหยาด 5 15 44 พนัจ่าอากาศเอกคาว ี ผาหยาด นางสาวไข่มุก  มีศรี Y2559พนัอากาศเอกคาว ี ผาหยาด
54482 นส. อัญชลี สืบภา 5 15 45 นายสมพร  สืบภา นางสาววไิล  วงศ์กลาง Y2559นางสาววไิล  วงศ์กลาง มารดา
51610 นาย เจตพริษฐ์ เสรีรัตนาคร 5 16 1 นายจรูญ เสรีรัตนาคร นางจิดาภา เสรีรัตนาคร Y2559นางพรลภสั คล้ายชม
51614 นาย ธนกฤต ไวทยาพศิาล 5 16 2 นายปฏภิาณ ไวทยาพศิาล นางนรีรัตน์ ไวทยาพศิาล Y2559นางนรีรัตน์ ไวทยาพศิาล มารดา
51617 นาย นพรัตน์ ไชยรักษ์ 5 16 3 จ่าสิบเอกสุรศักด์ิ ไชยรักษ์ นางทศันีย์ ไชยรักษ์ Y2559จ่าสิบเอกสุรศักด์ิ ไชยรักษ์
51619 นาย นิธพิฒัน์ พร้อมพรม 5 16 4 นายธนันต์พงษ ์พร้อมพรม นางนิตยา พร้อมพรม Y2559นางนิตยา พร้อมพรม มารดา
51620 นาย นิธศัิกด์ิ สดวกกิจ 5 16 5 นายสมยศ จันทะเลิศ นางภริารมณ์ สดวกกิจ Y2559นางสาวนิตรคาร ศรีลาทอง
51674 นาย นันทพิฒัน์ ดีไธสง 5 16 6 นายอนันต์ ดีไธสง นางรุ่งทพิย์ ดีไธสง Y2559นางรุ่งทพิย์ ดีไธสง มารดา
51770 นาย พทญัญู สุทธวิรัิตน์ 5 16 7 นายพเิชษฐ สุทธวิรัิตน์ นางสุภชัชา สุทธวิรัิตน์ Y2559นายพเิชษฐ สุทธวิรัิตน์
51873 นาย ศุภวศิว์ ภนูิคม 5 16 8 นายคณิศร ภนูิคม นางฐิตินันท ์ภนูิคม Y2559นางฐิตินันท ์ภนูิคม มารดา
51917 นาย ธนธชั นิลสลัว 5 16 9 นายกรุงธน นิลสลัว นางกานดา นิลสลัว Y2559นางกานดา นิลสลัว
54483 นาย ยสยุต แตงสุวรรณ 5 16 10 นายศราวธุ  แตงสุวรรณ นางวภิาภรณ์  แตงสุวรรณ Y2559นางวภิาภรณ์  แตงสุวรรณ มารดา
51586 นส. พชัราพรรณ กาญจนเสน 5 16 12 นายไพรัตน์ กาญจนเสน นางฐิติมา กาญจนเสน Y2559นายไพรัตน์ กาญจนเสน บดิา
51593 นส. อภสิรา เฉลิมวงษรั์ตน์ 5 16 13 นายสุธ ีเฉลิมวงษรั์ตน์ นางอุษณีย์ เฉลิมวงษรั์ตน์ Y2559นางอุษณีย์ เฉลิมวงษรั์ตน์
51634 นส. จิราวรรณ บวัศรียอด 5 16 14 นายมานพ บวัศรียอด นางพรผกา บวัศรียอด Y2559นายมานพ บวัศรียอด บดิา
51650 นส. พชิญาภา ตฤณานนทกุล 5 16 15 นายไพศาล ตฤณานนทกุล นางสิรินยา ไชยยายงค์ Y2559นายไพศาล ตฤณานนทกุล
51652 นส. พริิยาภรณ์ โชควณิชยา 5 16 16 นายเกรียงศักด์ิ มณีสาย นางสาวประภสัสร โชควณิชยา Y2559นางสาวประภสัสร โชควณิชยา มารดา
51694 นส. นาตาชา นันตา 5 16 17 นายธนาธปิ นันตา นางเพยีงปภสัส์ นันตา Y2559นางเพยีงปภสัส์ นันตา
51697 นส. ปวริศา สามารถ 5 16 18 นายณัชพล สามารถ นางบปุผา สามารถ Y2559นายณัชพล สามารถ บดิา
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รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
51738 นส. ณัฐนิชา สอนอาจ 5 16 19 นายต่อศักด์ิ สอนอาจ นางปนัดดา สอนอาจ Y2559นางปนัดดา สอนอาจ
51781 นส. กุลธดิา ศีลาสาร 5 16 20 ดาบต ารวจประกาศ ศีลาสาร นางฐิติยา ศีลาสาร Y2559นางฐิติยา ศีลาสาร มารดา
51791 นส. ปนัสยา ชาติอิศรานุวฒัน์ 5 16 21 นายชัยพทัธ ์ชาติอิศรานุวฒัน์ นางกาญจนา ชาติอิศรานุวฒัน์ Y2559นายชัยพทัธ ์ชาติอิศรานุวฒัน์
51843 นส. พรชนก ธนสรรวนิช 5 16 22 นายวรวฒิุ ธนสรรวนิช นางวยิะดา ธนสรรวนิช Y2559นายวรวฒิุ ธนสรรวนิช บดิา
51847 นส. ภทัรสิริ สิงหท์อง 5 16 23 นายไมตรี สิงหท์อง นางฐัติมา ต่อบญุ Y2559นางฐัติมา ต่อบญุ
51848 นส. ภมูิฤทยั ศรีเมือง 5 16 24 นายปราโมทย์ ยศโชติ นางศศิกานต์ ศรีเมือง Y2559นางศศิกานต์ ศรีเมือง มารดา
51929 นส. จิรัชยา แสงสุข 5 16 25 นายพงษอ์นันต์ แสงสุข นางจุฑามาศ แสงสุข Y2559นางจุฑามาศ แสงสุข
51935 นส. ฐิติรัตน์ ศรีผ่องใส 5 16 26 นายนันทพงศ์ ศรีผ่องใส นางวฒันาภรณ์ ศรีผ่องใส Y2559นางวฒันาภรณ์ ศรีผ่องใส มารดา
51939 นส. นพอนันต์ เลขะวฒันะ 5 16 27 นายพนา ใจตรง นางอลิสา เลขะวฒันะ Y2559นางอลิสา เลขะวฒันะ
52000 นส. พมิพม์าดา เศิกศิริ 5 16 28 เรืออากาศตรีวนิัย เศิกศิริ นางประไพศรี เศิกศิริ Y2559นางประไพศรี เศิกศิริ มารดา
52086 นส. ณัฐธญักร ลามาตย์ 5 16 29 นายสมคิด  ลามาตย์ นางจิรชยา  หลงชิณ Y2559นางจิรชยา  หลงชิณ
52100 นส. วริศรา เนตรรักษ์ 5 16 30 ดาบต ารวจเมฆินทร์   เนตรรักษ์ นางสาวนงลักษณ์  พทุธภิาพ Y2559นายอัษฏางค์ พทุธภิาพ น้า
52103 นส. ศรัณยา อินทแิสง 5 16 31 นายวนัชัย  อินทแิสง นางอัปสร  อินทแิสง Y2559นางอัปสร  อินทแิสง
54484 นส. ธนพร ใจชอบ 5 16 32 นายศักดา  ใจชอบ นางสาววริศรา  บญุรัตน์ประศาสน์ Y2559นายศักดา  ใจชอบ บดิา
54485 นส. ลลิตภทัร จินดาวลัย์ 5 16 33 นายสนอง  จินดาวลัย์ นางธญัวลัย์  จินดาวลัย์ Y2559นางธญัวลัย์  จินดาวลัย์
54486 นส. สิริกัญญา เกษรมาศ 5 16 34 นายสมโชค  เกษรมาศ นางวลัิยรักษ ์ เกษรมาศ Y2559นายสมโชค  เกษรมาศ บดิา
51612 นาย ทกัษด์นัย พมิพพ์ฒัน์ 5 17 1 นายธรีะพงษ ์พมิพพ์ฒัน์ นางวลิาวลัย์ พมิพพ์ฒัน์ Y2559นางฉว ีคะรินา ปา้
51631 นาย อธปิ ศรีสุวรรณ 5 17 3 ดาบต ารวจปญัญา ศรีสุวรรณ นางสาคร ศรีสุวรรณ Y2559นางสาคร ศรีสุวรรณ มารดา
51678 นาย วรีภทัร ยุระชัย 5 17 4 นายสุพจน์ ยุระชัย นางจารุรัตน์ ยุระชัย Y2559นางนิตยา โพธิศิ์ริ
51714 นาย ณัฐพงษ์ คุณสิริสิน 5 17 5 นายนพรุจ คุณสิริสิน นางปริยากร คุณสิริสิน Y2559นางปริยากร คุณสิริสิน มารดา
51761 นาย จิระศักด์ิ พรหมจันทร์ 5 17 6 นายสมศักด์ิ พรหมจันทร์ นางจิราวรรณ พรหมจันทร์ Y2559นางจิราวรรณ พรหมจันทร์
51809 นาย เจษฎากร รอธไชล์ด 5 17 7 นายลาร์ร่ี รอธไชล์ด นางศศินิภา รอธไชล์ด Y2559นางศศินิภา รอธไชล์ด มารดา
51962 นาย จีระศิลป์ คุณะโคตร 5 17 8 นายจีระศักด์ิ คุณะโคตร นางมณีวรรณ คุณะโคตร Y2559นายจีระศักด์ิ คุณะโคตร
51966 นาย ธนยศ สาลี 5 17 9 นายธนาวฒัน์ สาลีวริิยะวฒัน์ นางสาวกนกลักษณ์ ถาพร Y2559นางสาวกนกลักษณ์ ถาพร มารดา
52074 นาย วสัศรัยทิ แก้วตา 5 17 10 นายสุธ ี แก้วตา นางนิภาภรณ์  แก้วตา Y2559นายสุธ ี แก้วตา
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รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
54487 นาย ธนาวฒิุ บญุประสิทธิ์ 5 17 11 วา่ที่ พ.ต.วฒิุชัย บญุประสิทธิ นางวงษเ์ดือน บญุประสิทธิ์ Y2559วา่ที่ พ.ต.วฒิุชัย บญุประสิทธิ บดิา
54488 นาย ศราวนิ สิงหท์อง 5 17 12 นายประกาศิต สิงหท์อง นางเบญจรัตน์ สิงหท์อง Y2559นายประกาศิต สิงหท์อง
51636 นส. ชัชฏาพร จันทรมัย 5 17 13 นายจ ารูญศักด์ิ จันทรมัย นางพจิิตรา จันทรมัย Y2559นายจ ารูญศักด์ิ จันทรมัย บดิา
51643 นส. นันทน์ภสั ธรรมเจริญ 5 17 14 นายรามินทร์ ธรรมเจริญ นางจิราพร ธรรมเจริญ Y2559นายรามินทร์ ธรรมเจริญ
51645 นส. กานติมน ปติิทศพล 5 17 15 นายพรีเดช ปติิทศพล นางเรไร ปติิทศพล Y2559นางเรไร ปติิทศพล มารดา
51648 นส. ปวรรัตน์ ภติูธนารักษ์ 5 17 17 นายกิตติศักด์ิ ภติูธนารักษ์ นางสาวณภทัร สาคเรศ Y2559นางจุรินทร์ จันทร ย่า
51649 นส. พาทริเซีย รัตน์ตรัยวงษ์ 5 17 18 นายธวชัชัย มณีวงศ์ นางสาวสายชล รัตน์ตรัยวงษ์ Y2559นายธวชัชัย มณีวงศ์
51700 นส. แพรวา จรรยากรณ์ 5 17 19 นายเอกพล พฒุทศันีย์วงศ์ นางณิชกานต์ จรรยากรณ์ Y2559นางณิชกานต์ จรรยากรณ์ มารดา
51705 นส. ศจีพมิุข ปสัโป 5 17 20 นายปริญญา ปสัโป นางนันทกิาร์ วนะรมย์ Y2559นางรุจิรา แก้วดวงดี
51795 นส. ภาณุมาส พลเขต 5 17 21 นายก าพล แสนทวสุีข นางสาวเพชรรัตน์ พลเขต Y2559นางสาวเพชรรัตน์ พลเขต มารดา
51798 นส. มสฤณา สิทธธิรรม 5 17 22 สิบเอกณฐกร สิทธธิรรม นางดวงมณี สิทธธิรรม Y2559นางดวงมณี สิทธธิรรม
51802 นส. ศิรินันท์ บู่แก้ว 5 17 23 นายพล บู่แก้ว นางนุชรา บู่แก้ว Y2559นางนุชรา บู่แก้ว มารดา
51830 นส. กัลยรัชต์ กนกแก้ว 5 17 24 นายกิตติ กนกแก้ว นางดรุณี กนกแก้ว Y2559นายกิตติ กนกแก้ว
51839 นส. ปราณปริยา แถบเกิด 5 17 25 นายปราโมช แถบเกิด นางอรสา แถบเถิด Y2559นางอรสา แถบเถิด มารดา
51893 นส. ธริีศรา หติะรักษ์ 5 17 26 นายธรีะพล หติะรักษ์ นางกรรณิการ์ หติะรักษ์ Y2559นางกรรณิการ์ หติะรักษ์
51947 นส. พฒันาภรณ์ พฒันาสันติชัย 5 17 27 นายศิริชัย พฒันาสันติชัย นางรัชภรณ์ พฒันาสันติชัย Y2559พฒันายุ พฒันาสันติชัย พี่ชาย
52030 นส. ชญานิศ เพยีแก้ว 5 17 28 นายพงษศั์กด์ิ เพยีแก้ว นางวราภรณ์ เพยีแก้ว Y2559นายพงษศั์กด์ิ เพยีแก้ว
52055 นส. สิริกัญญา โมลานิล 5 17 29 นายธรีวฒิุ โมลานิล นางสาวราตรี ตาทวุนั Y2559นางสาวราตรี ตาทวุนั มารดา
52084 นส. ชวลัลักษณ์ ไตรรัตน์ 5 17 30 ร้อยต ารวจตรีจตุรงค์  ไตรรัตน์ นางประภสัสร  ไตรรัตน์ Y2559นางประภสัสร  ไตรรัตน์
52087 นส. ณิชาภทัรกานต์ ภกัดีเจริญวทิยา 5 17 31 นายกิตติศักด์ิ  ภกัดีเจริญวทิยา นางฐิติรัตน์  ภกัดีเจริญวทิยา Y2559นางฐิติรัตน์  ภกัดีเจริญวทิยา มารดา
52088 นส. ณิชาภาภทัร ศรวเิศษ 5 17 32 นายธนดล  ศรวเิศษ นางจันทร์เพญ็  ศรวเิศษ Y2559นางจันทร์เพญ็  ศรวเิศษ
52099 นส. รัตฐิการ ทองโสภา 5 17 33 นายหล่องอุบล  ทองโสภา นางสาวเพญ็พกัตร์  คุณมี Y2559นางสาวเพญ็พกัตร์  คุณมี มารดา
54489 นส. ชุติวรรณ วสุทพิย์เจริญ 5 17 34 นายชนินทร์ วสุทพิย์เจริญ นางอุไรวลัย์ วสุทพิย์เจริญ Y2559นางอุไรวลัย์ วสุทพิย์เจริญ
54490 นส. ลลิตา จงจิตต์เวชกุล 5 17 35 นายมานิต จงจิตต์เวชกุล นางน้ าทพิย์ จงจิตต์เวชกุล Y2559นางน้ าทพิย์ จงจิตต์เวชกุล มารดา
54491 นส. สุกานดา ไขแสง 5 17 36 นายสุนทร ไขแสง นางสาวพมิพช์นก ค าบญุ Y2559นายสุนทร ไขแสง
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ทะเบยีนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ปกีารศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
54492 นส. อติพร สมหอม 5 17 37 นายไพรัช สมหอม นางอัญชลี ดาโรจน์ Y2559นายไพรัช สมหอม บดิา
54498 นส. นันทชิา ชัยจอมกูล 5 17 38 นายณะรงค์ ชัยจอมกูล นางสาวกรุณา แคล้วโยธา Y2559นางสุทธลัิกษณ์ แคล้วโยธา
50767 นาย วรรณวฒิุ แก้วเวหา 5 18 1 นายวฒิุสารี แก้วเวหา นางระววีรรณ  แก้วเวหา Y2559นางระววีรรณ  แก้วเวหา มารดา
51629 นาย ศิริวฒัน์ โพธิศิ์ริ 5 18 2 สิบเอกศิริพงษ ์โพธิศิ์ริ นางนิตยา โพธิศิ์ริ Y2559นางนิตยา โพธิศิ์ริ
51630 นาย สพลกรณ์ สกุลตียาพนัธุ์ 5 18 3 นายคณพศ สกุลตียาพนัธุ์ นางกนิษฐา สกุลตียาพนัธุ์ Y2559นายคณพศ สกุลตียาพนัธุ์ บดิา
51722 นาย นภสินธุ์ ฉลวยศรี 5 18 5 นายชัยธวชั ฉลวยศรี นางรุจิรา ฉลวยศรี Y2559นางรุจิรา ฉลวยศรี มารดา
51727 นาย ภมูินทร์ สุรินโยธา 5 18 6 นายสิริพงษ ์สุรินโยธา นางภวูนาถ สุรินโยธา Y2559นางภวูนาถ สุรินโยธา
51826 นาย อิทธิ พลอาทติย์ 5 18 7 นายบรรลุ พลอาทติย์ นางพมิลพรรณ พลอาทติย์ Y2559นางพมิลพรรณ พลอาทติย์ มารดา
51924 นาย ศุภวชั วลิามาศ 5 18 8 นายล าพอง วลิามาศ นางประภาพร วลิามาศ Y2559นางประภาพร วลิามาศ
54493 นาย จิระนันท์ กัญญพลิา 5 18 10 นายสุทธนิันท ์ กัญญพลิา นางศกลวรรณ  กัญญพลิา Y2559นางศกลวรรณ  กัญญพลิา
50776 นส. ณริสสา หงษห์า้ 5 18 11 นายสุรสิทธิ ์ หงษห์า้ นางเอกมาลย์  หงษห์า้ Y2559นายสุรสิทธิ ์ หงษห์า้ บดิา
51737 นส. ณัชชา สองจันทกึ 5 18 12 นายชยุต สองจันทกึ นางธมกร สองจันทกึ Y2559นางธมกร สองจันทกึ
51748 นส. มณฑาทพิย์ นโพนทอง 5 18 13 นายมนตรี นโพนทอง นางพาฝัน นโพนทอง Y2559นายมนตรี นูโพนทอง ผปค
51793 นส. พทัธมน แหวนมุข 5 18 14 นายพนิิจ สายงาม นางยุพนิ แหวนมุข Y2559นางยุพนิ แหวนมุข
52195 นส. ลภสัรดา บวัสุวรรณ 5 18 16 นายธนบรรณ บวัสุวรรณ นางนราวดี บวัสุวรรณ Y2559นางนราวดี บวัสุวรรณ
54494 นส. รุ่งไพลิน ธนูชัย 5 18 17 นายธวชัชัย  ธนูชัย นางปาริชาติ  ธนูชัย Y2559นางปาริชาติ  ธนูชัย มารดา
54495 นส. ศุทธนิี ทองวนัดี 5 18 18 นายมลศักด์ิ  ทองวนัดี นางสุกัญญา  ทองวนัดี Y2559นางสุกัญญา  ทองวนัดี


