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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54522 ดช. คณินท์
54524 ดช. ถิรวัฒน์
54526 ดช. ทับเพทาย
54527 ดช. ธีเดช
54528 ดช. นิติภมู ิ
54529 ดช. ปฐมพงษ์
54531 ดช. ปุญญพัฒน์
54534 ดช. เมธัส
54535 ดช. ยุทธนาวี
54536 ดช. รพีพงศ์
54537 ดช. วิธวินท์
54538 ดช. อนุวฒ
ั น์
54539 ดช. อภิวชิ ญ์
54540 ดญ. กรกมล
54541 ดญ. กมณฑ์วนัส
54542 ดญ. จิรนาฎ
54543 ดญ. จุฬามาศ
54544 ดญ. ชญาภา
54545 ดญ. ณหทัย
54546 ดญ. ณัชชา
54547 ดญ. ณัฐกมล
54548 ดญ. ธนัชพร
54549 ดญ. ธันยนันท์
54551 ดญ. บุญรัตนา
54553 ดญ. ปณิตา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
บุญจูง
1 1 1 นายปรีชา บุญจูง
นางสาวน้องเล็ก คุณวราดิศัย
Y2560นางสาวน้องเล็ก คุณวราดิศัย
คงนิล
1 1 3 นายสมใจ คงนิล
นางสาเนียง คงนิล
Y2560นายสมใจ คงนิล
มุระชีวะ
1 1 5 นายวิบลู ย์ มุระชีวะ
นางบุปผา มุระชีวะ
Y2560นางบุปผา มุระชีวะ
วิเชียรธวัชชัย
1 1 6 นายจักรกฤษณ์ วิเชียรธวัชชัย
นางสาวลัลนา ลากุล
Y2560นายจักรกฤษณ์ วิเชียรธวัชชัย
โทนผุย
1 1 7 นายนิรัณ โทนผุย
นางดรุณี โทนผุย
Y2560นางดรุณี โทนผุย
ท้าวด่อน
1 1 8 ร.ต.นพพร ท้าวด่อน
นางสุพฒ
ั ษร ท้าวด่อน
Y2560นางสุพฒ
ั ษร ท้าวด่อน
เจริญนิตย์
1 1 10 นายปรีชาชาญ เจริญนิตย์
นางสาวพัชรี อินถานะ
Y2560นางสาวพัชรี อินถานะ
พิศาลปารกุล
1 1 13 นายพัฒน์สมิทธิ์ พิศาลปารกุล
นางสาวธภัฎ พิศาลปารกุล
Y2560นางสาวธภัฎ พิศาลปารกุล
ซิงค์
1 1 14 นายยุติธรรม ซิงค์
นางพัชรี ซิงค์
Y2560นางพัชรี ซิงค์
น้ากลั่น
1 1 15 นายโชค น้ากลั่น
นางปณิตา น้ากลั่น
Y2560นายโชค น้ากลั่น
ธิติเชษฐ์ตระกูล
1 1 16 นายสุรชัย ธิติเชษฐ์ตระกูล
นางสาวปิยะวด พิริยะกิจไพบูลย์ Y2560นายสุรชัย ธิติเชษฐ์ตระกูล
บรรเจิดพัฒนกุล
1 1 17 นายนิวฒ
ั น์ บรรเจิดพัฒนกุล
นางเนตรทราย บรรเจิดพัฒนกุล Y2560นางเนตรทราย บรรเจิดพัฒนกุล
ครองยุทธ
1 1 18 นายวัชรชัย ครองยุทธ
นางอรวรรณ ครองยุทธ
Y2560นางอรวรรณ ครองยุทธ
ชัยโย
1 1 19 นายธนายุทธ ชัยโย
นางศิริลักษณ์ ชัยโย
Y2560นายธนายุทธ ชัยโย
จันทร์น้อย
1 1 20 นายนครชัย จันทร์น้อย
นางพรัตน์ญาณี จันทร์น้อย
Y2560นางพรัตน์ญาณี จันทร์น้อย
นาคามูล
1 1 21 นายยุทธกิจ นาคามูล
นางลาไพ นาคามูล
Y2560นางลาไพ นาคามูล
จันทรมัย
1 1 22 นายจารูญศักดิ์ จันทรมัย
นางพิจิตรา จันทรมัย
Y2560นางพิจิตรา จันทรมัย
พูนเพิ่ม
1 1 23 นายรพีพร พูนเพิ่ม
นางญาณิฐา พูนเพิ่ม
Y2560นายรพีพร พูนเพิ่ม
ทองนาค
1 1 24 นายสมบัติ ทองนาค
นางวรรณี ทองนาค
Y2560นางวรรณี ทองนาค
สกุลศิรจิตร
1 1 25 นายไพรัตน์ สกุลศิรจิตร
นางมณีรัตน์ สกุลศิรจิตร
Y2560นางมณีรัตน์ สกุลศิรจิตร
จารุกมล
1 1 26 นายสุพฒ
ั จารุกมล
นางลาดวน จารุกมล
Y2560นายสุพฒ
ั จารุกมล
กิจไพบูลย์ชัย
1 1 27 นายประจวบ กิจไพบูลย์ชัย
นางสาวรัศมี พงค์สิน
Y2560นางสาวรัศมี พงค์สิน
วัฒนเรืองโกวิท
1 1 28 นายสกลวรรธน์ วัฒนเรืองโกวิท นางวรณัน วัฒนเรืองโกวิท
Y2560นางวรณัน วัฒนเรืองโกวิท
ภาละกาล
1 1 30 นายบุญชัย ภาละกาล
นางรัตนา ภาละกาล
Y2560นายบุญชัย ภาละกาล
บุญสิทธิ์
1 1 32 นายกิตติ บุญสิทธิ์
นางสาวศรีเพชรรัตน์ ธนบุญสิทธิ์ Y2560นางสาวศรีเพชรรัตน์ ธนบุญสิทธิ์

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา

มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54555 ดญ. พัชราภา
54556 ดญ. มุทติ า
54557 ดญ. โมรีลักษณ์
54558 ดญ. รังสิมา
54559 ดญ. รัตนา
54560 ดญ. วรวรรณ
54562 ดญ. สุธกี านต์
54563 ดญ. ไหมแก้ว
54564 ดญ. อัจฉรีย์
54565 ดญ. อาทิตยา
54566 ดญ. อุษามณี
54567 ดช. ชินวัตร
54568 ดช. ณัฐกร
54569 ดช. ธนกร
54570 ดช. ธนบดี
54573 ดช. ธนวัช
54574 ดช. ธนากร
54575 ดช. พงศ์ปณต
54576 ดช. ภูรินท์
54577 ดช. รตานนท์
54578 ดช. วิชชาการ
54579 ดช. วิชญพงศ์
54580 ดช. ศิรพุทธ
54581 ดช. ศุภวิชณ์
54582 ดช. สรวิชญ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
บุญสุภา
1 1 34 นายไพชยนต์ บุญสุภา
นางประทุม บุญสุภา
Y2560นายไพชยนต์ บุญสุภา
มณเฑียรอาจ
1 1 35 นายบุญเกียรติ มณเฑียรอาจ
นางราไพ มณเฑียรอาจ
Y2560นางสาวรุ่งนภา มณเฑียรอาจ
นามบุตร
1 1 36 นายมังกร จรลี
นางสาวประกายฟ้า นามบุตร
Y2560นายมังกร จรลี
เขยนอก
1 1 37 ส.ต.ต.อภิเชษฐ์ เขยนอก
นางกาญจนา เขยนอก
Y2560นางกาญจนา เขยนอก
ยงกุลวณิช
1 1 38 นายไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช
นางสาวจอมขวัญ แซ่ตั๊น
Y2560นางสาวจอมขวัญ แซ่ตั๊น
ดีไว
1 1 39 นายตระกูลศักดิ์ ดีไว
นางบังอร ดีไว
Y2560นายตระกูลศักดิ์ ดีไว
สมสะอาด
1 1 41 นายชาตรี สมสะอาด
นางอิศรา สมสะอาด
Y2560นางอิศรา สมสะอาด
คายนต์
1 1 42 นายศักดิ์ชัย คายนต์
นางทิพวรรณ คายนต์
Y2560นางทิพวรรณ คายนต์
วังทะพันธ์
1 1 43 นายศักดิ์ชัย วังทะพันธ์
นางทัศนีย์ วังทะพันธ์
Y2560นางทัศนีย์ วังทะพันธ์
ธรรมสัตย์
1 1 44
Y2560นายไชยพร ธรรมสัตย์
มังครุดร
1 1 45 นายนฤมิตร มังครุดร
นางจุฬาภรณ์ มังครุดร
Y2560นายนฤมิตร มังครุดร
ตุงคะเสรีรักษ์
1 2 1 นายทวีโชค ตุงคะเสรีรักษ์
นางขวัญ สีสังข์
Y2560นายทวีโชค ตุงคะเสรีรักษ์
เจริญวงค์
1 2 2 นายวรากร เจริญวงศ์
นางลาไย เจริญวงศ์
Y2560นายวรากร เจริญวงศ์
สอดเสน
1 2 3 นายธนกฤต สอดเสน
นางสาวรัตนาพร แสงส่อง
Y2560นางสาวรัตนาพร แสงส่อง
ยาวะโนภาส
1 2 4 นายมนูญ ยาวะโนภาส
นางวันเพ็ญ ยาวะโนภาส
Y2560นางวันเพ็ญ ยาวะโนภาส
เนตรสตรี
1 2 7 นายกิตติกร เนตรสตรี
นางอนุสีดา เนตรสตรี
Y2560นางอนุสีดา เนตรสตรี
ไชยสุทธิ์
1 2 8 นายศิวนาท ไชยสุทธิ์
นางสาวเกษณี ทีรวม
Y2560นางสาวเกษณี ทีรวม
เหลืองรุ่งโรจน์
1 2 9 นายวิษณุ เหลืองรุ่งโรจน์
นางพัชราภรณ์ เหลืองรุ่งโรจน์
Y2560นางพัชราภรณ์ เหลืองรุ่งโรจน์
ตรีประสิทธิกุล
1 2 10 นายพงษ์ศักดิ์ ตรีประสิทธิกุล
นางสาวรัชนี สีลา
Y2560นางสาวรัชนี สีลา
จันทนป
1 2 11 นายจิระพงษ์ จันทนป
นางสาธิกา จันทนป
Y2560นายจิระพงษ์ จันทนป
ทางทอง
1 2 12 นายไพรินทร์ ทางทอง
นางลาไย ทางทอง
Y2560นางลาไย ทางทอง
สามสี
1 2 13 นายสุรศักดิ์ สามสี
นางหทัยรัตน์ สามสี
Y2560นางหทัยรัตน์ สามสี
จารุกมล
1 2 14 นายพงค์เทพ จารุกมล
นางนิภาพร จารุกมล
Y2560นางนิภาพร จารุกมล
แสนศรี
1 2 15 นายภาณุวฒ
ั น์ แสนศรี
นางสาวนิตยา คามวัลย์
Y2560นางเทียมจันทร์ แสนศรี
เครือเพียกุล
1 2 16 นายปฐพล เครือเพียกุล
นางสาวนิรมล โพธิสาขา
Y2560นางอธิตา โพธิสาขา

ความสัมพันธ์
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54583 ดช. สุวชั ชัย
54584 ดช. อภิชัจ
54585 ดญ. ขวัญชนก
54586 ดญ. เขมวิกา
54587 ดญ. ชนมน
54588 ดญ. ชนากานต์
54589 ดญ. ชุติกาญจน์
54590 ดญ. ณัชชา
54591 ดญ. ณัฐกฤตา
54592 ดญ. ณัฐชา
54593 ดญ. ธนภรณ์
54594 ดญ. ธัญพร
54595 ดญ. ธีร์วรา
54596 ดญ. นภอนงค์
54597 ดญ. ปาณิชา
54598 ดญ. ปุญญิศา
54599 ดญ. พณิชา
54601 ดญ. พรชนก
54602 ดญ. พลอยน้าเงิน
54603 ดญ. พัณณิตา
54604 ดญ. พิชญา
54605 ดญ. มณฑาทิพย์
54606 ดญ. วรางคณา
54607 ดญ. วริศรา
54608 ดญ. วริศรา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ฉัตรวิไล
1 2 17 นายธวัชชัย ฉัตรวิไล
นางสุพรรณี ฉัตรวิไล
Y2560นางสุพรรณี ฉัตรวิไล
ศรีโชค
1 2 18 พันเอก สุเทพ ศรีโชค
นางธนศิริ ศรีโชค
Y2560นางธนศิริ ศรีโชค
พานอ่อน
1 2 19 นายพบตะวัน พานอ่อน
นางสุธนิ รัตน์ พานอ่อน
Y2560นางสุธนิ รัตน์ พานอ่อน
นพรัตน์
1 2 20 ดาบตารวจ เขจรกิต นพรัตน์
นางดวงใจ นพรัตน์
Y2560ดาบตารวจ เขจรกิต นพรัตน์
พรหมเมตตา
1 2 21 นายประกาศิต พรหมเมตตา
นางชัญญาภัค สุทธาคงคูณธนา
Y2560นางชัญญาภัค สุทธาคงคูณธนา
วรเนตร
1 2 22 จ่าสิบเอก จรุงศักดิ์ วรเนตร
นางสุกัลยา วรเนตร
Y2560จ่าสิบเอก จรุงศักดิ์ วรเนตร
บุญมานันท์
1 2 23 นายจักราวุธ บุญมานันท์
นางสาวปริศนา บัวล้าล้า
Y2560นางสาวปริศนา บัวล้าล้า
มณีวรรณ
1 2 24 พันจ่าอากาศเอกธนเดช มณีวรรณ นางณัฐธยาน์ มณีวรรณ
Y2560นางณัฐธยาน์ มณีวรรณ
อารยะวงศ์ชัย
1 2 25 นายปริญญา อารยะวงศ์ชัย
นางฐิติมา อารยะวงศ์ชัย
Y2560นางฐิติมา อารยะวงศ์ชัย
ภูมูลเมือง
1 2 26 นายเกียรติศักดิ์ ภูมูลเมือง
นางธิดารัตน์ ภูมูลเมือง
Y2560นายเกียรติศักดิ์ ภูมูลเมือง
ศรีสงคราม
1 2 27 นายกุศล ศรีสงคราม
นางสุภาพ ศรีสงคราม
Y2560นายกุศล ศรีสงคราม
รากแก่น
1 2 28 นายสมเกียรติ รากแก่น
นางวิภาวดี รากแก่น
Y2560นางวิภาวดี รากแก่น
ธุศรีวรรณ
1 2 29 นายธนา ธุศรีวรรณ
นางยมุนา ธุศรีวรรณ
Y2560นายธนา ธุศรีวรรณ
รัตนภู
1 2 30 นายกนกณัฏฐภูมิ รัตนภู
นางอุ่นจิตร รัตนภู
Y2560นายกนกณัฏฐภูมิ รัตนภู
มากมี
1 2 31 นายปราโมทย์ มากมี
นางจีรารักษ์ มากมี
Y2560นายปราโมทย์ มากมี
วาจรัต
1 2 32 นายนราธิป วาจรัต
นางสาวณัฐญา แก่นสาร
Y2560นางเพชรหงษ์ วาจรัต
เรืองใจ
1 2 33 นายสมหมาย เรืองใจ
นางเจิมจิต เรืองใจ
Y2560นางเจิมจิต เรืองใจ
แสนจันทร์
1 2 35 นายนิติพงษ์ แสนจันทร์
นางประกาย แสนจันทร์
Y2560นางประกาย แสนจันทร์
ศรีจันทร์
1 2 36 นายนัฐนันท์ ศรีจันทร์
นางวิภาภรณ์ ศรีจันทร์
Y2560นางวิภาภรณ์ ศรีจันทร์
ดอกบัว
1 2 37 นายไกรรัฐ ดอกบัว
นางสาวสุภทั ราวดี สรสิทธิ์
Y2560นางสาวสุภทั ราวดี สรสิทธิ์
ทองคาสุข
1 2 38 นายชลาศัย ทองคาสุข
นางรุ้งเพชร ทองคาสุข
Y2560นายชลาศัย ทองคาสุข
คุณพรหม
1 2 39 นายถาวี คุณพรหม
นางจินตนา คุณพรหม
Y2560นายถาวี คุณพรหม
ร่มโพธิ์
1 2 40 นายประชา ร่มโพธิ์
นางสาววนิดา ถาวร
Y2560นายประชา ร่มโพธิ์
ผันผอง
1 2 41 นายกิตติธชั ผันผอง
นางญาตินันท์ สุภนิกร
Y2560นางศรินรัตน์ วงษาเกษ
ภูกานันท์
1 2 42 นายวีระศักดิ์ ภูกานันท์
นางอรุณี ภูกานันท์
Y2560นายวีระศักดิ์ ภูกานันท์

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
ผู้ปกครอง

มารดา
บิดา
บิดา
บิดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54609 ดญ. วาริศา
54610 ดญ. สิริกัญญา
54611 ดญ. ไอรดา
54612 ดช. กิตติคุณ
54613 ดช. ชยพล
54614 ดช. ชาคริต
54615 ดช. ชิษณุ
54616 ดช. ธนิสร
54617 ดช. นภดล
54618 ดช. ปกรณ์
54619 ดช. ปภาวิน
54620 ดช. ปัณณธร
54621 ดช. พชร
54622 ดช. พลเอก
54623 ดช. พสธร
54624 ดช. พิสิษฐ์
54625 ดช. ภูริ
54626 ดช. ภูษติ
54627 ดช. วรกันต์
54628 ดช. สุกฤษฎิ์ปชัย
54629 ดช. สุวจิ ักขณ์
54630 ดญ. กนกนภา
54632 ดญ. คุณานันต์
54633 ดญ. ชนม์นิกานต์
54634 ดญ. ชรัญฎา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
วรกิจนุกูล
1 2 43 นายภูกิจ วรกิจนุกูล
นางเพ็ญจิตร วรกิจนุกูล
Y2560นางเพ็ญจิตร วรกิจนุกูล
เงินยวด
1 2 44 นายกุศลศักดิ์ เงินยวด
นางวาสนา เงินยวด
Y2560นางวาสนา เงินยวด
ฟูกุล
1 2 45 นายอภิยุช ฟูกุล
นางอุลัยรัก ฟูกุล
Y2560นายสมปอง ฟูกุล
ทองหนุน
1 3 1 นายไกรสิทธิ์ ทองหนุน
นางวันทนีย์ ทองหนุน
Y2560นายไกรสิทธิ์ ทองหนุน
ศรีวรมาศ
1 3 2 นายวีระชาติ ผ่องโชติ
นางสาวอรุณลักษณ์ ศรีวรมาศ
Y2560นางสาวอรุณลักษณ์ ศรีวรมาศ
สันติวชิ ัยกุล
1 3 3 นายบันลือ สันติวชิ ัยกุล
นางวีระนุช สันติวชิ ัยกุล
Y2560นางวีระนุช สันติวชิ ัยกุล
กิ่งสาทน
1 3 4 นายอนุสรณ์ กิ่งสาทน
นางชวนพิศ กิ่งสาทน
Y2560นางชวนพิศ กิ่งสาทน
หล้ามาชน
1 3 5 นายโสภณ หล้ามาชน
นางสิริพร หล้ามาชน
Y2560นางสิริพร หล้ามาชน
นันตะสุข
1 3 6 นายสัญญา นันตะสุข
นางศรีจันทร์ นันตะสุข
Y2560นางศรีจันทร์ นันตะสุข
ร้อยศรี
1 3 7 นายประวิทย์ ร้อยศรี
นางสุรีวรรณ ร้อยศรี
Y2560นายประวิทย์ ร้อยศรี
นนทไสย์
1 3 8 นายณัฐธชนพงศ์ นนทไสย์
นางรมฤดี นนทไสย์
Y2560นางรมฤดี นนทไสย์
สาระพล
1 3 9 นายอดิสรณ์ สาระพล
นางศรีสมร สาระพล
Y2560นายอดิสรณ์ สาระพล
รูปช้าง
1 3 10 นายวชิรวิชย์ รูปช้าง
นางสาวดวงเดือน คุณสมบัติ
Y2560นางสาวสมพร รูปช้าง
มหัทธนะ
1 3 11 นายขจรศักดิ์ มหัทธนะ
นางสาววิจิตรา ทุมรัตน์
Y2560นางสาววิจิตรา ทุมรัตน์
จิรังษีวฒ
ั นะ
1 3 12 นายจีรศักดิ์ จิรังษีวฒ
ั นะ
นางสาวจงจิตร แก่นจันทร์
Y2560นายจีรศักดิ์ จิรังษีวฒ
ั นะ
สุโพธิณะ
1 3 13 นายอัครเดช สุโพธิณะ
นางลัดดาวัลย์ สุโพธิณะ
Y2560นางลัดดาวัลย์ สุโพธิณะ
สายสมาน
1 3 14 นายพิทกั ษ์ สายสมาน
นางนิดา สายสมาน
Y2560นางนิดา สายสมาน
สรรพสาร
1 3 15 นายสันติ สรรพสาร
นางพิสมัย สรรพสาร
Y2560นายสันติ สรรพสาร
อ่อนสาอางค์
1 3 16 ร.ต.ท.เดชาวัต อ่อนสาอางค์
นางอานวยพร อ่อนสาอางค์
Y2560นางอานวยพร อ่อนสาอางค์
ศิริมงคล
1 3 17 นายเกรียงไกร ศิริมงคล
นางสะอาด เชื้อแก้ว
Y2560นางสะอาด เชื้อแก้ว
บุญชู
1 3 18 นายสันติ บุญชู
นางสาวมาลัย เอียดแก้ว
Y2560นางสาวราตรี บุญชู
อนันทวรรณ
1 3 20 นายสุรพงษ์ อนันทวรรณ
นางวิภาวดี อนันทวรรณ
Y2560นายสุรพงษ์ อนันทวรรณ
พิมพา
1 3 21 นายกฤติพงษ์ พิมพา
นางสุกัญญา พิมพา
Y2560นางสุกัญญา พิมพา
มิ่งขวัญ
1 3 22 นายสุทธิจักรี มิ่งขวัญ
นางจิราพร มิ่งขวัญ
Y2560นางจิราพร มิ่งขวัญ
กันยาสาย
1 3 23 นายอรัญ ใจมั่น
นางสาววรรณีย์ กันยาสาย
Y2560นางสาววรรณีย์ กันยาสาย

ความสัมพันธ์
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา

มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54635 ดญ. ชลธร
54636 ดญ. ณัฐวรรณ
54637 ดญ. ณิศชาภัทร
54638 ดญ. ดวงหทัย
54639 ดญ. ธวัลรัตน์
54640 ดญ. ธิติมา
54642 ดญ. นลินี
54643 ดญ. นันทัชพร
54644 ดญ. ปณพร
54645 ดญ. พริมลดา
54646 ดญ. พิชญา
54647 ดญ. พิมพ์พศิ า
54648 ดญ. พิมพ์หทัย
54649 ดญ. มณสิชา
54650 ดญ. วรพรรณ
54651 ดญ. ศมาภรณ์
54652 ดญ. ศศิกมนต์
54653 ดญ. สิรภัทร
54654 ดญ. สุภสั สรา
54655 ดญ. อรอาไพ
54656 ดญ. เอื้อการย์
54657 ดช. กิตติศักดิ์
54658 ดช. กิตติศักดิ์
54659 ดช. ทักษ์ดนัย
54660 ดช. ธนดล

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
กานา
1 3 24 นายถวัลย์ กานา
นางกุหลาบ จันจาด
Y2560นายถวัลย์ กานา
สีหาขันธ์
1 3 25 นายอุทยั สีหาขันธ์
นางคาพันธ์ สีหาขันธ์
Y2560นางคาพันธ์ สีหาขันธ์
ศิริสุรักษ์
1 3 26 นายวัชระ ศิริสุรักษ์
นางนิตยาพร ศิริสุรักษ์
Y2560นางนิตยาพร ศิริสุรักษ์
อินทรธิราช
1 3 27 นายไกรเมธ โชติการ
นางสาวณัฐธิดา อินทรธิราช
Y2560นางสาวณัฐธิดา อินทรธิราช
ละม่อมสาย
1 3 28 นายวิษณุ ละม่อมสาย
นางสาวณัฐธยาน์ ธนภูมิสิทธิ์
Y2560นางสาววริณญา ละม่อมสาย
สอนพรม
1 3 29 นายกุศล สอนพรม
นางจิตรา สอนพรม
Y2560นางจิตรา สอนพรม
ต้นสาย
1 3 31 จ.ส.ต.นพดล ต้นสาย
นางสาวพิรนันท์ อาจภักดี
Y2560นางสาวพิรนันท์ อาจภักดี
บุระสี
1 3 32 นายเสกสรร บุระสี
นางศิริพร บุระสี
Y2560นายเสกสรร บุระสี
โทจันทร์
1 3 33 นายประวิทย์ โทจันทร์
นางประนอม โทจันทร์
Y2560นายประวิทย์ โทจันทร์
บุตรสาร
1 3 34 ด.ต.ผดุง บุตรสาร
นางศุภสรณ์ บุตรสาร
Y2560ด.ต.ผดุง บุตรสาร
ทองบุราณ
1 3 35 ร.ท.ยรรยง ทองบุราณ
นางภาวิณี ทองบุราณ
Y2560นางภาวิณี ทองบุราณ
ผลาทิพย์
1 3 36 นายพิสิษฐ์ ผลาทิพย์
นางสาวพิมพ์ณิชญา วรรณวัตร์
Y2560นายพิสิษฐ์ ผลาทิพย์
บุญนา
1 3 37 นายสมัย บุญนา
นางทิพวรรณ บุญนา
Y2560นางทิพวรรณ บุญนา
ก่อทอง
1 3 38 นายมนต์ชัย ก่อทอง
นางสาวสุรีพร ประทุมชาติ
Y2560นางสาวสุรีพร ประทุมชาติ
แสนทวีสุข
1 3 39 นายวิทยา แสนทวีสุข
นางทัศดาภรณ์ แสนทวีสุข
Y2560นายวิทยา แสนทวีสุข
แฝงกลิ่น
1 3 40 ด.ต.ประภาส แฝงกลิ่น
นางสมพาน แฝงกลิ่น
Y2560นางสมพาน แฝงกลิ่น
ทองอ้ม
1 3 41 นายประจวบ ทองอ้ม
นางศิริอร ทองอ้ม
Y2560นางศิริอร ทองอ้ม
นันทศิริพล
1 3 42 นายชุน นันทศิริพล
นางสุภญ
ั ณี นันทศิริพล
Y2560นางสุภญ
ั ณี นันทศิริพล
ต้นโพธิ์
1 3 43 นายศักดิ์ชัย ต้นโพธิ์
นางสาวพัชชาพลอย วรสัมฤทธิ์ Y2560นางสาวพัชชาพลอย วรสัมฤทธิ์
มหาวงศ์
1 3 44 ด.ต.พนมกร มหาวงศ์
นางผุสดี มหาวงศ์
Y2560ด.ต.พนมกร มหาวงศ์
นิลาศน์
1 3 45 นายภูเบศวร์ นิลาศน์
นางจันทนา นิลาศน์
Y2560นางจันทนา นิลาศน์
ประทุมมา
1 4 1 นายชาติชาย ประทุมมา
นางนงเยาว์ ประทุมมา
Y2560นางนงเยาว์ ประทุมมา
หาทรัพย์
1 4 2 นายจิตติกร จิตต์ธรรม
นางสาวภาวินี หาทรัพย์
Y2560นางสาวภาวินี หาทรัพย์
จาปี
1 4 3 นายทวีชัย จาปี
นางรจนา จาปี
Y2560นายทวีชัย จาปี
คงบุญ
1 4 4 นายพรชัย คงบุญ
นางรวีวรรณ คงบุญ
Y2560นางรวีวรรณ คงบุญ

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

6/23

รหัส คานาหน้า ชื่อ
54661 ดช. ธนะวัฒน์
54662 ดช. ธนัท
54663 ดช. บดินทร์
54664 ดช. บุญคลัง
54665 ดช. พันธุธ์ ชั
54666 ดช. พุฒพิ งค์
54667 ดช. ภูกฤษ
54668 ดช. ภูมิพฒ
ั น์
54669 ดช. เมธาสิทธิ์
54670 ดช. รชตะ
54671 ดช. วราเมศ
54672 ดช. วัชระ
54673 ดช. ศุภวิชญ์
54675 ดญ. กวินธิดา
54676 ดญ. กัญญารัตน์
54677 ดญ. กันต์ธดิ า
54678 ดญ. เกสรา
54679 ดญ. เขมิกา
54680 ดญ. คุณัญญา
54681 ดญ. จินต์จุฑา
54682 ดญ. ชุดาภรณ์
54683 ดญ. ชุติกาญจน์
54684 ดญ. ฐิตาภรณ์
54685 ดญ. ณัฎฐณิชา
54686 ดญ. ณิชชานันทน์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
วิริยะเจริญผล
1 4 5 นายปฏิภาณ วิริยะเจริญผล
นางสาวฮวา โด่ง
Y2560นายธีรพงษ์ วิริยะเจริญผล
บรรณมาส
1 4 6 นายสมชาย บรรณมาส
นางสาวรุ่งนภา บรรณมาส
Y2560นางสาวรุ่งนภา บรรณมาส
โพธิร์ ัง
1 4 7 นายครรชิต โพธิร์ ัง
นางกัลยาณี โพธิร์ ัง
Y2560นายครรชิต โพธิร์ ัง
บุญจรัส
1 4 8 นายพิทยา บุญจรัส
นางศิริเกษ บุญจรัส
Y2560นางศิริเกษ บุญจรัส
ดลโสภณ
1 4 9 นายอภิสิทธิ์ ดลโสภณ
นางสาวธิดารัตน์ ชาตะรูปะชีวนิ
Y2560นางสาวธิดารัตน์ ชาตะรูปะชีวนิ
เคนบุปผา
1 4 10 นายอัคคเดช เคนบุปผา
นางสาวกุลพัชร ศิริบรู ณ์
Y2560นายอัคคเดช เคนบุปผา
กนกวรรณากร
1 4 11 นายรุ่งโรจน์ กนกวรรณากร
นางสาวพิรุณพร พูลทรัพย์
Y2560นางสาวพิรุณพร พูลทรัพย์
ช่วงชิง
1 4 12 นายจิรทีปต์ ช่วงชิง
นางธัญวลัย ช่วงชิง
Y2560นายจิรทีปต์ ช่วงชิง
วงศ์รัตน์
1 4 13 นายอิงฟ้าวัชรภูมิ วงศ์รัตน์
นางนุชจิรา วงศ์รัตน์
Y2560นายอิงฟ้าวัชรภูมิ วงศ์รัตน์
ชาภักดี
1 4 14 นายธนพงษ์ ชาภักดี
นางรัชฏาภรณ์ ชาภักดี
Y2560นายธนพงษ์ ชาภักดี
นิสา
1 4 15 นายประดิภาส นิสา
นางพนัชกร นิสา
Y2560นางพนัชกร นิสา
ศุภสุข
1 4 16 นายนพดล ศุภสุข
จ่าสิบเอกหญิง ศกุลตลา ศุภสุข
Y2560นายนพดล ศุภสุข
ตาลผาด
1 4 17 นายสุมนศักดิ์ ตาลผาด
นางวัชนี ตาลผาด
Y2560นางวัชนี ตาลผาด
ตรีผลพันธุ์
1 4 19 นายชัยยุทธ ตรีผลพันธุ์
นางไพศรี ตรีผลพันธุ์
Y2560นายชัยยุทธ ตรีผลพันธุ์
กวีกรณ์
1 4 20 นายสุรพล กวีกรณ์
นางกรรณิกา กวีกรณ์
Y2560นางกรรณิกา กวีกรณ์
ไชยวงศ์คต
1 4 21 นายพนม ไชยวงศ์คต
นางวรรณีย์ ไชยวงศ์คต
Y2560นางวรรณีย์ ไชยวงศ์คต
นวลศิริ
1 4 22 นายวรพงษ์ สิงห์คา
นางสาวณฐมน นวลศิริ
Y2560นางสาวณฐมน นวลศิริ
สมิทธิชัยนนท์
1 4 23 นายประกาศิต วงศ์สิงห์
นางสาวจารุวรรณ สมิทธิชัยนนท์ Y2560นายประกาศิต วงศ์สิงห์
บุญขจร
1 4 24 นายวริสนันท์ บุญขจร
นางปิยาภรณ์ บุญขจร
Y2560นางปิยาภรณ์ บุญขจร
สิงห์งาม
1 4 25 นายประสิทธิ์ สิงห์งาม
นางวีรวรรณ สิงห์งาม
Y2560นางวีรวรรณ สิงห์งาม
คาอุดม
1 4 26 นายอัทธ์ คาอุดม
นางวรรณกร คาอุดม
Y2560นายอัทธ์ คาอุดม
จันสอน
1 4 27 นายกิตติธร จันสอน
นางขัตติยา จันสอน
Y2560นางขัตติยา จันสอน
อุ่นคา
1 4 28 นายสมพร อุ่นคา
นางทองชุ่น อุ่นคา
Y2560นางทองชุ่น อุ่นคา
ทับทอง
1 4 29 นายธีระศักดิ์ ทับทอง
นางนิศารัตน์ ทับทอง
Y2560นางนิศารัตน์ ทับทอง
แสนทวีสุข
1 4 30 นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุข
นางสมคิด โทจันทร์
Y2560นายทวีศักดิ์ แสนทวีสุข

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
บิดา
บิดา

มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
54687 ดญ. ธรรมชาติปรีดี ศรีตะเขต
1 4 31 นายศุภชาติ ศรีตะเขต
นางเสวย ศรีตะเขต
Y2560นายศุภชาติ ศรีตะเขต
54688 ดญ. นับทอง
ครองยุติ
1 4 32 นายปราบ ครองยุติ
นางขวัญแก้ว ครองยุติ
Y2560นางขวัญแก้ว ครองยุติ
บิดา
54689 ดญ. บัณฑิตา
พรหมจันทร์
1 4 33 นายเกษมศักดิ์ พรหมจันทร์
นางเมธินี พรหมจันทร์
Y2560นางเมธินี พรหมจันทร์
54690 ดญ. ปาณิสรา
แย้มชาติ
1 4 34 นายศรายุทธ ศิริพร ณ ราชสีมา
นางสาวโยษิตา แย้มชาติ
Y2560นางสาวโยษิตา แย้มชาติ
มารดา
54691 ดญ. ปานตะวัน
บุญญโก
1 4 35 นายบรรยง บุญญโก
นางวิไลวรรณ บุญญโก
Y2560นางวิไลวรรณ บุญญโก
54692 ดญ. พงษ์รฎา
เมืองโคตร
1 4 36 นายอภิศักดิ์ เมืองโคตร
นางสุปราณี เมืองโคตร
Y2560นางสุปราณี เมืองโคตร
มารดา
54693 ดญ. พลอยขวัญ
ทองพันธ์
1 4 37 นายถวิล ทองพันธ์
นางพรจันทร์ ทองพันธ์
Y2560นางพรจันทร์ ทองพันธ์
54694 ดญ. พิชญาภา
คุณะโคตร
1 4 38 นายจีระศักดิ์ คุณะโคตร
นางมณีวรรณ คุณะโคตร
Y2560นายจีระศักดิ์ คุณะโคตร
บิดา
54695 ดญ. เพียงขวัญ
สุพรหม
1 4 39 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม
นางดาวเรือง สุพรหม
Y2560นางดาวเรือง สุพรหม
54696 ดญ. ภคมน
วัฒนะไพบูลย์กุล
1 4 40 นายพีระ วัฒนะไพบูลย์กุล
นางสมศรี วัฒนะไพบูลย์กุล
Y2560นางสมศรี วัฒนะไพบูลย์กุล
มารดา
54697 ดญ. มนสิชา
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
1 4 41 นายอัฏฐะ ทองสุพรรณ์
นางสาวสุรีย์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
Y2560นางสาวสุรีย์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
54698 ดญ. รศหงศ์
วิจิตรแก้ว
1 4 42 นายธนงศักดิ์ วิจิตรแก้ว
นางสาวแสงทอง เจริญทัศน์
Y2560นางสาวแสงทอง เจริญทัศน์
มารดา
54699 ดญ. วริศรา
ศรีใส
1 4 43 นายจตุรวิทย์ ศรีใส
นางอัญชลี ศรีใส
Y2560นายจตุรวิทย์ ศรีใส
54700 ดญ. สโรชา
วรรณโสภา
1 4 44 นายมลคล วรรณโสภา
นางสาวอัญชลี ไชยกาล
Y2560นางสาวอัญชลี ไชยกาล
มารดา
54701 ดญ. สิรินทรา
ศรีจันทร์
1 4 45 นายสุธี ศรีจันทร์
นางสุภตั รา ศรีจันทร์
Y2560นายไสว ศรีจันทร์
54702 ดช. ขจรเดช
ราษฎรดี
1 5 1 จ่าสิบเอกไพฑูรย์ ราษฎรดี
นางเพ็ญทักษ์ ราษษฎรดี
Y2560จ่าสิบเอกไพฑูรย์ ราษฎรดี
บิดา
54703 ดช. คเณศ
บัวสด
1 5 2 นายอุทยั บัวสด
นางผ่องพักตร์ บัวสด
Y2560นายอุทยั บัวสด
54704 ดช. จิรพัฒน์
ป้อมหิน
1 5 3 นายอานาจ แสงนอก
นางวัชราภรณ์ ป้อมหิน
Y2560นายเทียนสาย ป้อมหิน
ผู้ปกครอง
54705 ดช. ณภัทร
พันธุเ์ พ็ง
1 5 4 นายณัฐพร พันธ์เพ็ง
นางอัขนิษฐ์ พันธ์เพ็ง
Y2560นายณัฐพร พันธ์เพ็ง
54706 ดช. ณัฐภัทร
เวียนวัฒนชัย
1 5 5 นายสมนึก เวียนวัฒนชัย
นางนุชรี เวียนวัฒนชัย
Y2560นายสมนึก เวียนวัฒนชัย
บิดา
54707 ดช. แทนไท
สมใจเพ็ง
1 5 6 นายอุทยั สมใจเพ็ง
นางเมตตา สมใจเพ็ง
Y2560นายอุทยั สมใจเพ็ง
54708 ดช. ธีรเมธ
ทองชุม
1 5 7 นายสุพจน์ ทองชุม
นางราณี ทองชุม
Y2560นายสุพจน์ ทองชุม
บิดา
54709 ดช. ธีระชัย
เวียงสงค์
1 5 8 นายสิทธิพร ศุภสร
นางกรรณตา เวียงสงค์
Y2560นางกรรณตา เวียงสงค์
54710 ดช. นวันธร
ผาสุข
1 5 9 นายสาธร ผาสุข
นางนิลุบล ผาสุข
Y2560นายสาธร ผาสุข
บิดา
54711 ดช. ปุณณภพ
ลลิตจรูญ
1 5 10 นายเทอดชัย ลลิตจรูญ
นางกิ่งกาญจน์ ลลิตจรูญ
Y2560นายเทอดชัย ลลิตจรูญ
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54712 ดช. รัฐเขตต์
54714 ดช. รามา
54716 ดช. ศรัณยพงษ์
54717 ดช. ศิรวิชญ์
54719 ดช. หนุนศิรา
54720 ดช. อธิวฒ
ั น์
54722 ดช. อัษฎายุธ
54723 ดญ. จิรภิญญา
54724 ดญ. ฑิฆัมพร
54725 ดญ. ณัฐกฤตา
54726 ดญ. ณัฐกานต์
54728 ดญ. ณัฐิดา
54729 ดญ. ธนัชชา
54730 ดญ. ธันยารัตน์
54731 ดญ. ธิติญาณ์ภทั ร
54732 ดญ. ปมีณตรา
54733 ดญ. ปลิดา
54734 ดญ. ปัทมพร
54736 ดญ. พรนารินทร์
54737 ดญ. ภทรพรรณ
54738 ดญ. มิญช์พชิ ญ์
54739 ดญ. มุทติ า
54740 ดญ. รัตนาวลี
54741 ดญ. วรมน
54742 ดญ. ศรุตยา
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นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
จันทรโสภา
1 5 11 นายอุทยาน จันทรโสภา
นางปถมาภรณ์ จันทรโสภา
Y2560นายอุทยาน จันทรโสภา
คาประเสริฐ
1 5 13 นายราม คาประเสริฐ
นางนิอร คาประเสริฐ
Y2560นายราม คาประเสริฐ
สุวรรณกูฏ
1 5 15 ดาบตารวจกมลชัย สุวรรณกูฏ
นางศิรัณยภรณ์ สุวรรณกูฏ
Y2560ดาบตารวจกมลชัย สุวรรณกูฏ
กล้าหาญ
1 5 16 นายบุญธรรม กล้าหาญ
นางเนาวรัตน์ กล้าหาญ
Y2560นายบุญธรรม กล้าหาญ
มาลาคา
1 5 18 นายประเสริฐ มาลาคา
นางฐิตาภรณ์ มาลาคา
Y2560นายประเสริฐ มาลาคา
กาญจนีย์
1 5 19 นายอภิเดช กาญจนีย์
นางภัททิรา กาญจนีย์
Y2560นางภัททิรา กาญจนีย์
สมุทรเวช
1 5 21 นายนนทวัฒน์ สมุทรเวช
นางกนกกาญจน์ สมุทรเวช
Y2560นายนนทวัฒน์ สมุทรเวช
อารีย์
1 5 22 นายสุนทร อารีย์
นางกาญจนา อารีย์
Y2560นายสุนทร อารีย์
พยุหะ
1 5 23 นายเลิศสิน พยุหะ
นางสาวสุพตั รา ผลภาษี
Y2560นายเลิศสิน พยุหะ
วรรณสาย
1 5 24 นายเจษฎา วรรณสาย
นางจุฑาธิป วรรณสาย
Y2560นายเจษฎา วรรณสาย
ประสานสิงห์
1 5 25 นายเอกชัย ประสานสิงห์
นางรัตนากร ประสานสิงห์
Y2560นายเอกชัย ประสานสิงห์
วรรณุวนิ
1 5 27 นายธนาคม วรรณุวนิ
นางวิศรุดา วรรณุวนิ
Y2560นายธนาคม วรรณุวนิ
คาเพราะ
1 5 28 นายวิชิต คาเพราะ
นางศรินทร์ คาเพราะ
Y2560นางศรินทร์ คาเพราะ
รบกล้า
1 5 29 ร้อยตารวจโทใจดี รบกล้า
นางกัญญาภัค เสตพันธ์
Y2560ร้อยตารวจโทใจดี รบกล้า
กลมกล่อม
1 5 30 นายสุทนิ กลมกล่อม
นางพัชราพร กลมกล่อม
Y2560นายสุทนิ กลมกล่อม
สาเลศ
1 5 31 นายสาปิรักษ์ สาเลศ
นางนิตยา สาเลศ
Y2560นางนิตยา สาเลศ
โกศัลวัฒน์
1 5 32 นายชยุต โกศัลวัฒน์
นางธัญดา โกศัลวัฒน์
Y2560นายชยุต โกศัลวัฒน์
ไชยอนงค์ศักดิ์
1 5 33 นายบัณฑูรย์ ไชยอนงค์ศักดิ์
นางสลักจิต ไชยอนงค์ศักดิ์
Y2560นายบัณฑูรย์ ไชยอนงค์ศักดิ์
สายเนตร
1 5 35 นายเนตินัย สายเนตร
นางพิมพ์ธดิ า สายเนตร
Y2560นางพิมพ์ธดิ า สายเนตร
ปีตาภา
1 5 36 นายไพศาล ปิตาภา
นางขวัญใจ ปิตาภา
Y2560นางขวัญใจ ปิตาภา
ทองน้อย
1 5 37 พันตรีบญ
ุ ยเกียรติ ทองน้อย
นางคัคนางค์ ทองน้อย
Y2560พันตรีบญ
ุ ยเกียรติ ทองน้อย
พรยิ้ม
1 5 38 นายสมชาย พรยิ้ม
นางสาวสาวิตรี พันธุว์ ฒ
ั น์
Y2560นางสาวสาวิตรี พันธุว์ ฒ
ั น์
วิชาเทพ
1 5 39 นายไพฑูรย์ วิชาเทพ
นางกุสาวดี วิชาเทพ
Y2560นายไพฑูรย์ วิชาเทพ
นวลอินทร์
1 5 40 นายวสันต์ นวลอินทร์
นางนฤมล นวลอินทร์
Y2560นายวสันต์ นวลอินทร์
โมกข์ศาสตร์
1 5 41 นายสิลิฐ โมกข์ศาสตร์
นางนลินี ประทุมพร
Y2560นางนลินี ประทุมพร

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
บิดา

มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54743 ดญ. ศศิวมิ ล
54744 ดญ. สิริกานต์
54745 ดญ. สุพชิ ญา
54746 ดญ. อาฑิตยา
54748 ดช. เกษมสันต์
54749 ดช. จิรสิทธิ์
54750 ดช. ชาคร
54751 ดช. ธนกฤต
54752 ดช. ธนาธร
54753 ดช. ธนาธิป
54754 ดช. ธนินท์รัฐ
54755 ดช. ภานุภทั ร
54756 ดช. ภูมิภทั ร
54757 ดช. รัชชานนท์
54758 ดช. รัชสิทธิ์
54759 ดช. รัฐนันท์
54760 ดช. ศุภกฤต
54761 ดช. สุทธิชัย
54762 ดช. สุธาศิน
54763 ดช. สุวจิ ักขณ์
54764 ดช. อภิพฒ
ั น์
54765 ดญ. กมลพัชรพร
54766 ดญ. กรรณิการ์
54767 ดญ. กวินธิดา
54768 ดญ. กัลยกร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ส่องเสนา
1 5 42 นายส่งเสริม ส่องเสนา
นางอพิมล ส่องเสนา
Y2560นายส่งเสริม ส่องเสนา
ธารารมย์
1 5 43 นายสุชาติ ธารารมย์
นางอินทิรา ธารารมย์
Y2560นายสุชาติ ธารารมย์
ศรีสุรัตน์
1 5 44 นายสาราญ ศรีสุรัตน์
นางเพชรรัตน์ ศรีสุรัตน์
Y2560นางเพชรรัตน์ ศรีสุรัตน์
พระสลัก
1 5 45 นายสมพงษ์ พระสลัก
นางทิพวรรณ พระสลัก
Y2560นายสมพงษ์ พระสลัก
คาแดง
1 6 2 นายคงเด่น คาแดง
นางสุภารัตน์ จันทร์เหลือง
Y2560นางสุภารัตน์ จันทร์เหลือง
นนท์ศิริ
1 6 3 นายประเสริฐ นนท์ศิริ
นางจุไรพร นนท์ศิริ
Y2560นายประเสริฐ นนท์ศิริ
สมวัลย์
1 6 4 นายศักดิ์ชัย สมวัลย์
นางศรีไพร สมวัลย์
Y2560นางศรีไพร สมวัลย์
หลักรัตน์
1 6 5 นายยุทธจักร หลักรัตน์
นางทิพวรรณ์ หลักรัตน์
Y2560นางทิพวรรณ์ หลักรัตน์
พิณทอง
1 6 6 นายพิกุล พิณทอง
นางวนิดา พิณทอง
Y2560นางวนิดา พิณทอง
มุกดาหาร
1 6 7 จ.ส.อ.วรพงศ์ มุกดาหาร
นางชนม์สิตา มุกดาหาร
Y2560นางชนม์สิตา มุกดาหาร
โลหะสาร
1 6 8 นายฐิติวชั ร์ ธนัตกิจอนันต์
นางธันยนันท์ ธนัตกิจอนันต์
Y2560นางธันยนันท์ ธนัตกิจอนันต์
กลิ่นหอม
1 6 9 นายหมิงเอ้า แซ่เซี่ยง
นางสิริภทั รชา กลิ่นหอม
Y2560นางสิริภทั รชา กลิ่นหอม
ทรัพย์สิริวณิช
1 6 10 นายชาญชัย ทรัพย์สิริวณิช
นางตะธิยา ทรัพย์สิริวณิช
Y2560นายสมชัย แก้วจันทร์
ธารารมย์
1 6 11 นายวิศิษฐ์ ธารารมย์
นางกัลศรา ธารารมย์
Y2560นางกัลศรา ธารารมย์
ไชยมาตย์
1 6 12 นายไชยา ไชยมาตย์
นางสารวย ไชยมาตย์
Y2560นางสารวย ไชยมาตย์
คาสิงห์
1 6 13 นายปะนะชัย คาสิงห์
นางดรุณี คาสิงห์
Y2560นางดรุณี คาสิงห์
อุดมโรจนทรัพย์
1 6 14 นายธีระศักดิ์ อุดมโรจนทรัพย์
นางวัชรา อุดมโรจนทรัพย์
Y2560นายธีระศักดิ์ อุดมโรจนทรัพย์
ศุภอรรถกร
1 6 15 นายจักรพงษ์ ศุภอรรถกร
นางสาวอรัญญา นาคา
Y2560นางสาวอรัญญา นาคา
ศุภโกศล
1 6 16 นายบุญช่วย ศุภโกศล
นางเบญจรา ศุภโกศล
Y2560นางเบญจรา ศุภโกศล
ชูวา
1 6 17 นายชานนท์ ชูวา
นางสาวอัจฉราวดี ณวงษ์ศรี
Y2560นายชานนท์ ชูวา
ภะวัง
1 6 18 นายอภิชาติ ภะวัง
นางรุ่งเจริญ ภะวัง
Y2560นางรุ่งเจริญ ภะวัง
นิธพิ ชิ ญะวงศ์
1 6 19 นายภูวศิษย์ นิธพิ ชิ ญะวงศ์
นางกัณจน์กมล นิธพิ ชิ ญะวงศ์
Y2560นางกัณจน์กมล นิธพิ ชิ ญะวงศ์
โลมรัตน์
1 6 20 นายสมชาย โลมรัตน์
นางสมจิตร โลมรัตน์
Y2560นายสมชาย โลมรัตน์
จันทศรี
1 6 21 นายพงษ์พนั ธ์ จันทศรี
นางจุฬาภรณ์ จันทศรี
Y2560นางจุฬาภรณ์ จันทศรี
ตระการไทย
1 6 22 นายประกาศ ตระการไทย
นางจิราพร ตระการไทย
Y2560นายประกาศ ตระการไทย

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

10/23

รหัส คานาหน้า ชื่อ
54769 ดญ. เขมจิรา
54770 ดญ. จิรัชญา
54771 ดญ. ณิชาภา
54772 ดญ. ดวงกมล
54774 ดญ. นัฐกานต์
54775 ดญ. ปรัชญา
54776 ดญ. ปัณณภัทร
54779 ดญ. ภัทรภร
54780 ดญ. มณชยา
54781 ดญ. มณธกานต์
54782 ดญ. มิ่งหทัย
54783 ดญ. เมธาณีย์
54784 ดญ. วันวิสาข์
54785 ดญ. ศรีอารีย์
54786 ดญ. สิรภัทร
54787 ดญ. สิริเนตร
54788 ดญ. สุบญ
ุ ญา
54789 ดญ. สุพรรณี
54791 ดญ. อาทิตยา
54792 ดช. กิตติธญ
ั ญ์
54793 ดช. จีรวัฒน์
54794 ดช. ชนาธิป
54795 ดช. ณัฐชนน
54796 ดช. ทินภัทร
54797 ดช. แทนไท

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
จูเกษม
1 6 23 นายพีระยุทธ จูเกษม
นางจตุพร จูเกษม
Y2560นางจตุพร จูเกษม
ครองยุทธ
1 6 24 จ.ส.อ.ไกรกริช ครองยุทธ
นางจุริพร ครองยุทธ
Y2560นางจุริพร ครองยุทธ
สมบัติศิริเกษ
1 6 25 นายอภิชา สมบัติศิริเกษ
นางสาวธภาภัค วงษ์ศิริ
Y2560นางสาวธภาภัค วงษ์ศิริ
ธีระพงษ์สวัสดิ์
1 6 26 นายศราวุธ ธีระพงษ์สวัสดิ์
นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์
Y2560นายศราวุธ ธีระพงษ์สวัสดิ์
ภูมลี
1 6 28 นายชานาญ ภูมลี
นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขเกษม
Y2560นายชานาญ ภูมลี
ไชยคามิ่ง
1 6 29 ด.ต.ประสงค์ ไชยคามิ่ง
นางรัชนกร ไชยคามิ่ง
Y2560ด.ต.ประสงค์ ไชยคามิ่ง
ชูรัตน์
1 6 30 นายวิบลู ย์ ชูรัตน์
นางเดือนฉาย ชูรัตน์
Y2560นายวิบลู ย์ ชูรัตน์
อุปลาบัติ
1 6 33 นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติ
นางกนกวัลย์ อุปลาบัติ
Y2560นางกนกวัลย์ อุปลาบัติ
ทองเนตร
1 6 34 นายวราวุฒิ ทองเนตร
นางรัชนี ทองเนตร
Y2560นางรัชนี ทองเนตร
ประสิทธิส์ าร
1 6 35 นายโกมล ประสิทธิส์ าร
นางชลินรัตน์ พวิโภษา
Y2560นางชลินรัตน์ พวิโภษา
วรพุฒ
1 6 36 นายอรรถวุฒิ วรพุฒ
นางสงกรานต์ วรพุฒ
Y2560นางสงกรานต์ วรพุฒ
จิรนภาวิบลู ย์
1 6 37 นายวิชัย จิรนภาวิบลู ย์
นางสาวสุธาสินี บุญไพรัตน์สกุล Y2560นางสาวสุธาสินี บุญไพรัตน์สกุล
วุฒเิ ศรษฐไพบูลย์
1 6 38 นายนิตินัย วุฒเิ ศรษฐไพบูลย์
นางสาวกานดา แก้วเชียงหวาง
Y2560นางจันเทวา วุฒเิ ศรษฐไพบูลย์
แสงทิพย์
1 6 39 นายฐิติพนั ธ์ แสงทิพย์
นางวิภาภรณ์ ส่งเสริม
Y2560นางวิภาภรณ์ ส่งเสริม
วิลัย
1 6 40 นายเสริมศักดิ์ วิลัย
นางสุภาวดี วิลัย
Y2560นางสุภาวดี วิลัย
เสนาดี
1 6 41 นายนฤนาท เสนาดี
นางนุสกร เสนาดี
Y2560นายนฤนาท เสนาดี
ยิ่งยืน
1 6 42 นายสมปอง ยิ่งยืน
นางเหงียด ด่ามธิ
Y2560นายสมปอง ยิ่งยืน
วรพุฒ
1 6 43 นายชิสา วรพุฒ
นางสาวเดือนเพ็ญ ศิริวงษ์นันท์
Y2560นางสาวเดือนเพ็ญ ศิริวงษ์นันท์
คุณโคตร
1 6 45 นายวินัย คุณโคตร
นางอนงค์ หงษ์ลอย
Y2560นางอนงค์ หงษ์ลอย
นาดี
1 7 1 นายกิตติชัย นาดี
นางชนากานต์ นาดี
Y2560นางชนากานต์ นาดี
วงศ์พฒ
ุ
1 7 2 นายธีรวุฒิ วงศ์พฒ
ุ
นางนันทยา วงศ์พฒ
ุ
Y2560นางนันทยา วงศ์พฒ
ุ
บุญทรัพย์
1 7 3 นายธีรศานต์ ก๊กรัมย์
นางรัตนาวดี บุญทรัพย์
Y2560พ.ต.ท.กริชเพชร บุญทรัพย์
ปิตะพรหม
1 7 4 นายอนุชิต ปิตะพรหม
นางอมรรัตน์ ปิตะพรหม
Y2560นางอมรรัตน์ ปิตะพรหม
พราวศรี
1 7 5 เรือตรีวทิ ยา พราวศรี
นางนิรัชฏาภรณ์ พราวศรี
Y2560เรือตรีวทิ ยา พราวศรี
สวัสดี
1 7 6 นายเวียงชัย สวัสดี
นางประยม สวัสดี
Y2560นางประยม สวัสดี

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
บิดา
บิดา
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
บิดา

มารดา
ผู้ปกครอง
บิดา

11/23

รหัส คานาหน้า ชื่อ
54798 ดช. ธนภัทร
54799 ดช. ธนาธิป
54800 ดช. นิพทั ธาดา
54801 ดช. ปัณณวิชญ์
54802 ดช. ภควัฒน์พงษ์
54803 ดช. ภานุพงศ์
54804 ดช. ภาสกร
54805 ดช. ภูริพฒ
ั น์
54806 ดช. ลิขสิทธิ์
54808 ดช. สันติภาพ
54809 ดช. อรรถนนท์
54811 ดญ. กิรติกา
54812 ดญ. ฉัตรมณี
54813 ดญ. ชุติกาญจน์
54814 ดญ. ฐานิดา
54815 ดญ. ฐานิตา
54816 ดญ. ณัฐธยาน์พร
54817 ดญ. ณิชนันทน์
54818 ดญ. เณศรา
54819 ดญ. ทฤฒมน
54820 ดญ. ธนภรณ์
54821 ดญ. ปฐมาพร
54822 ดญ. พชรพรรณ
54823 ดญ. พรพชร
54824 ดญ. ภัทรียา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
พันธ์เจริญ
1 7 7 นายพิชิต พันธ์เจริญ
นางสาวหทัยชนก พันธ์เจริญ
Y2560นายพิชิต พันธ์เจริญ
พวงศรี
1 7 8 นายโศภิษฐ พวงศรี
นางลาวัณย์ พวงศรี
Y2560นางลาวัณย์ พวงศรี
มณีศรี
1 7 9 นายธนปกรณ์ มณีศรี
นางพิมพ์พริ ุฬห์ มณีศรี
Y2560นางพิมพ์พริ ุฬห์ มณีศรี
แซ่เล็ก
1 7 10 นายปิติพจน์ แซ่เล็ก
นางจีรภัทร อรุณศิริประเสริฐ
Y2560นางจีรภัทร อรุณศิริประเสริฐ
วงศ์วรรณวัฒนา
1 7 11 นายภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา
นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
Y2560นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
ยอดเอื้อ
1 7 12 พ.อ.อชราวุธ ยอดเอื้อ
นางนาถรัดดา ยอดเอื้อ
Y2560นางนาถรัดดา ยอดเอื้อ
วิเศษโวหาร
1 7 13 นายพิทลู วิเศษโวหาร
นางอาภาณ์ วิเศษโวหาร
Y2560นายพิทลู วิเศษโวหาร
ยวนยี
1 7 14 นายบุญเชื่อม ยวนยี
นางจินตนา ยวนยี
Y2560นางจินตนา ยวนยี
ปรัสพันธ์
1 7 15 นายวิเศษสิทธิ์ ปรัสพันธ์
นางประคอง ปรัสพันธ์
Y2560นางประคอง ปรัสพันธ์
นามวา
1 7 17 นายธงไทย นามวา
นางเย็นฤดี นามวา
Y2560นางเย็นฤดี นามวา
ไชยจิตร
1 7 18 นายอรรคเดช ไชยจิตร
นางศรัญญา ไชยจิตร
Y2560นายอรรคเดช ไชยจิตร
ไพศาลสุจารีกุล
1 7 20 นายพงษ์สวัสดิ์ ไพศาลสุจารีกุล นางอาไพ ไพศาลสุจารีกุล
Y2560นางอาไพ ไพศาลสุจารีกุล
ราชอุดม
1 7 21 นายมนูญ ราชอุดม
นางสุภาพร ราชอุดม
Y2560นายมนูญ ราชอุดม
โจทกราช
1 7 22 พ.ต.ปิยะพล โจทกราช
นางลาปาง โจทกราช
Y2560นางลาปาง โจทกราช
จันทร์สาร
1 7 23 นายสราวุธ จันทร์สาร
นางสาวอัญชลี ครุฑหว่าง
Y2560นางปรามาพร วงศ์ประสิทธิพงษ์
สกุลพงษ์
1 7 24 นายพนิตเชษฐ์ สกุลพงษ์
นางราตรี สกุลพงษ์
Y2560นางราตรี สกุลพงษ์
ทูลสิงห์
1 7 25 นายอานัติ สายแวว
นางสาวพูนสิน ทูลสิงห์
Y2560นางสาวพูนสิน ทูลสิงห์
บุญศรี
1 7 26 นายดุลพินิจ ภูผายาง
นางพนารัตน์ บุญศรี
Y2560นางพนารัตน์ บุญศรี
ชมภูพื้น
1 7 27 นายสนธยา ชมภูพื้น
นางสาวเบญจมาภรณ์ พิมพ์พนั ธ์ Y2560นางสาวเบญจมาภรณ์ พิมพ์พนั ธ์
ไสยรินทร์
1 7 28 นายสุรัตน์ ไสยรินทร์
นางสุมาลี ไสยรินทร์
Y2560นางสุมาลี ไสยรินทร์
จันพวง
1 7 29 ด.ต.เนคสัน คามา
นางอิงอร จันพวง
Y2560นางอิงอร จันพวง
ธโนปจัย
1 7 30 นายปฐมทรัพย์ ธโนปจัย
นางศิริทยั ธโนปจัย
Y2560นายปฐมทรัพย์ ธโนปจัย
บุตรโท
1 7 31 นายสารอง บุตรโท
นางยินดี บุตรโท
Y2560นางยินดี บุตรโท
ลามาตย์
1 7 32 นายสมคิด ลามาตย์
นางจิรชยา หลงชิณ
Y2560นางจิรชยา หลงชิณ
คาโกน
1 7 33 นายกิตติพศ คาโกน
นางสิราภัทร คาโกน
Y2560นายกิตติพศ คาโกน

ความสัมพันธ์
บิดา
มารดา
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา

บิดา
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54825 ดญ. ภารดี
54826 ดญ. วรงค์พร
54827 ดญ. ศศิกานต์
54828 ดญ. ศิริกัลยา
54829 ดญ. สิรภัทร
54830 ดญ. สุจิตรา
54831 ดญ. สุธางศุ์รัตน์
54832 ดญ. อภิญญา
54833 ดญ. อรปรียา
54834 ดญ. อัจฉราวรรณ
54835 ดญ. อารีญา
54837 ดช. กฤชณัฐ
54838 ดช. จารุวฒ
ั น์
54839 ดช. จิรพนธ์
54840 ดช. จิรัฏฐ์
54842 ดช. ธนบดี
54843 ดช. ธนวิทย์
54844 ดช. ธัญพิสิษฐ์
54845 ดช. ธาดา
54846 ดช. เธียรวิชญ์
54847 ดช. ปฏิพทั ธิ์
54849 ดช. พงศธร
54850 ดช. พศวัต
54851 ดช. ภัค
54852 ดช. ภาสกร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ชิระเมืองคง
1 7 34
Y2560นางภิญญา ชิระเมืองคง
สุวรรณกูฏ
1 7 35
นายยุวดี สุวรรณกูฎ
Y2560นายยุวดี สุวรรณกูฎ
ถานันดร
1 7 36
นางจารุณี ถานันนดร
Y2560นางจารุณี ถานันนดร
เวชกามา
1 7 37
Y2560นางสาววิชยา พรมรัตน์
ประสานทอง
1 7 38
Y2560นางสาวปิยธิดา ประสานทอง
นันทะเสน
1 7 39 นายเกษมสันติ นันทะเสน
Y2560นายเกษมสันติ นันทะเสน
สมปาน
1 7 40
นางสาวประภาพร ทองไทย
Y2560นางสาวประภาพร ทองไทย
สมิตอักษร
1 7 41
Y2560นางสาวจีระนุช พิมพันธ์
อินทนา
1 7 42
Y2560นางวริษฐา อินทนา
ปลื้มอารมย์
1 7 43
นางนวลประภัสสร์ ปลืมอารมย์
Y2560นางนวลประภัสสร์ ปลืมอารมย์
เตชะรุ่งไพศาล
1 7 44 นายพิชัย เตชะรุ่งไพศาล
Y2560นายพิชัย เตชะรุ่งไพศาล
รักษ์ศรีทอง
1 8 1 ว่าที่ร.ต.พิชญะ รักษ์ศรีทอง
นางพัชรวลี รักษ์ศรีทอง
Y2560นางพัชรวลี รักษ์ศรีทอง
ใจเป็น
1 8 2 ดาบตารวจพฤษธิพงษ์ ใจเย็น
นางเสาวนีย์ ดวงศรี
Y2560นางเสาวนีย์ ดวงศรี
คามุลตรี
1 8 3 นายวิชัย คามุลตรี
นางวริชาวรรณ คามุลตรี
Y2560นางวริชาวรรณ คามุลตรี
ปัตถา
1 8 4 นายสุชาติ ปัตถา
นางภัสสรินกาญจน์ ปัตถา
Y2560นายสุชาติ ปัตถา
วงษ์กลม
1 8 6 นายศักดิ์ดา วงษ์กลม
นางอมรรัตน์ วงษ์กลม
Y2560นายศักดิ์ดา วงษ์กลม
สุวรรณกูฎ
1 8 7 นายมานิตย์ สุวรรณกูฎ
นางอัญชลี สุวรรณกูฎ
Y2560นางอัญชลี สุวรรณกูฎ
สุริยะ
1 8 8 นายบรรจง สุริยะ
นางสมควร สุริยะ
Y2560นางสมควร สุริยะ
สาเกตุ
1 8 9 นายพูล สาเกตุ
นางสาวพิจิตร สัทธรรม
Y2560นางสาวพิจิตร สัทธรรม
พรหมสอน
1 8 10 นายไพฑูรย์ พรหมสอน
นางไดแอนน่า พรหมสอน
Y2560นายไพฑูรย์ พรหมสอน
เนาวราช
1 8 11 นายภาคิน เนาวราช
นางสาวกฤษณา มาโยธา
Y2560นายภาคิน เนาวราช
นิติศักดิ์
1 8 13 นายพิชิตชัย นิติศักดิ์
นางสาวพิศมัย บุญสุข
Y2560นายพิชิตชัย นิติศักดิ์
ไชยเดชกาจร
1 8 14
Y2560นางสุภคั นามเจริญ
พูลงาม
1 8 15 นายสมเกียรติ พูลงาม
นางจุราพร พูลงาม
Y2560นางจุราพร พูลงาม
พันธ์สุวรรณ
1 8 16 ส.อ.หัส พันธ์สุวรรณ
นางสาวกิ่งแก้ว แซ่เตียว
Y2560นางสาวกิ่งแก้ว แซ่เตียว

ความสัมพันธ์
มารดา
ผู้ปกครอง
บิดา
ผู้ปกครอง
มารดา

มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
บิดา

ผู้ปกครอง
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54853 ดช. ภูดิศ
54854 ดช. ยศพล
54855 ดช. เอราวัญ
54856 ดญ. กรรวี
54857 ดญ. กัณฐมณี
54858 ดญ. ณัฏฐณิชา
54859 ดญ. ณัฐณิชา
54860 ดญ. ณัฐนิชา
54861 ดญ. ณัฐสินี
54862 ดญ. ณิชากร
54863 ดญ. ณิชาภัทร
54864 ดญ. ณิชามน
54865 ดญ. ธนัญญา
54866 ดญ. ธนิษฐา
54867 ดญ. ธัญวรัตน์
54868 ดญ. บัณฑิตา
54869 ดญ. ปวันรัตน์
54870 ดญ. พริฏฐา
54871 ดญ. พลอยกนก
54872 ดญ. พิชญากร
54873 ดญ. พีรกาญจน์
54875 ดญ. แพรพิงค์
54876 ดญ. มาตังค์
54877 ดญ. สุธาสินี
54878 ดญ. สุประวีณ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ภักดีนันท์
1 8 17 นายชัยวัฒน์ ภักดีนันท์
นางนงนุช ภักดีนันท์
Y2560นางนงนุช ภักดีนันท์
ใหญ่ผา
1 8 18 นายปรีชา ใหญ่ผา
นางพันธิภา ใหญ่ผา
Y2560นางพันธิภา ใหญ่ผา
คุรินทร์
1 8 19 นายราชันต์ คุรินทร์
นางนุชนาถ ไพเราะ
Y2560นางนุชนาถ ไพเราะ
พลเดช
1 8 20 นายคธา พลเดช
นางวรรณภา พลเดช
Y2560นางวรรณภา พลเดช
จันทิตย์
1 8 21 นายอุดมศักดิ์ จันทิตย์
นางปราณี ธานี
Y2560นางปราณี ธานี
จันทร์กอง
1 8 22 นายเสฏฐวิทย์ จันทร์กอง
นางจีริสุดา บุญลือพันธ์
Y2560นายเสฏฐวิทย์ จันทร์กอง
ไชยสุวรรณ
1 8 23 นายชานาญ ไชยสุวรรณ
นางสาวณัฐชนก ถิ่นขาม
Y2560นางสาวณัฐชนก ถิ่นขาม
บุญประกอบ
1 8 24 นายธวัชชัย บุญประกอบ
นางสาวรัชธาฎรณ์ บุญประกอบ Y2560นางสาวรัชธาฎรณ์ บุญประกอบ
คาล้าน
1 8 25 ด.ต.จีระศักดิ์ คาล้าน
นางชัยนาท คาล้าน
Y2560นางชัยนาท คาล้าน
ศรีสมบูรณ์
1 8 26 นายสุรชัย ศรีสมบูรณ์
นางจิรนันท์ ศรีสมบูรณ์
Y2560นายสุรชัย ศรีสมบูรณ์
นาคสุข
1 8 27 พ.ต.อ.วีรพันธ์ นาคสุข
นางพัชราภรณ์ นาคสุข
Y2560พ.ต.อ.วีรพันธ์ นาคสุข
บารุงราษฎร์
1 8 28
นางสาวน้าฝน บารุงราษฎร์
Y2560น.อ.สมโภชน์ บารุงราษฎร์
หารไชย
1 8 29 นายปริญญา หารไชย
นางสุภาพร หารไชย
Y2560นายปริญญา หารไชย
อภิรัตน์มนตรี
1 8 30 นายประสาทพร อภิรัตน์มนตรี
นางมารศรี อภิรัตน์มนตรี
Y2560นางมารศรี อภิรัตน์มนตรี
กิจไพบูลย์ชัย
1 8 31 นายประยูร กิจไพบูลย์ชัย
นางสาวกิตติภรณ์ สีหาบุตร
Y2560นางสาวกิตติภรณ์ สีหาบุตร
มะลิวลั ย์
1 8 32 นายบัณฑิต มะลิวลั ย์
จ.ส.อ.หญิงโสภา ผลาอุบตั ิ
Y2560นายบัณฑิต มะลิวลั ย์
นิลทวีทรัพย์
1 8 33 นายเนวิน นิลทวีทรัพย์
นางศุภลักษณ์ นิลทวีทรัพย์
Y2560นางศุภลักษณ์ นิลทวีทรัพย์
แจงธรรม
1 8 34 นายวิชา แจงธรรม
นางจิรภัทร แจงธรรม
Y2560นางจิรภัทร แจงธรรม
สุขสาย
1 8 35 นายสมควร สุขสาย
นางกนกพร ดวงสาราญ
Y2560นายสมควร สุขสาย
คูแก้ว
1 8 36 นายชาตรี คูแก้ว
นางสาวทิตยาภรณ์ แว่นทอง
Y2560นายชาตรี คูแก้ว
ศรีศรานนท์
1 8 37 นายพีรศิลป์ ศรีศรานนท์
นางสาวณิษชยา เปี่ยมธีรภาคย์ Y2560นางสาวณิษชยา เปี่ยมธีรภาคย์
พีระนันท์รังษี
1 8 39 นายอนันต์ พีระนันท์รังษี
นางอัญชัญ พีระนันท์รังษี
Y2560นายอนันต์ พีระนันท์รังษี
ศรีทา
1 8 40 นายอัจฉริยะ ศรีทา
นางสังข์วาล ศรีทา
Y2560นางสังข์วาล ศรีทา
อ่อนละมุน
1 8 41 นายสุทศั พรรณ ขันตี
นางสาวจารุณี อ่อนละมุน
Y2560นางสาวจารุณี อ่อนละมุน
แจ้งไธสง
1 8 42 นายกิติศักดิ์ แจ้งไธสง
นางพรพิมล แจ้งไธสง
Y2560นางพรพิมล แจ้งไธสง

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
บิดา
มารดา
บิดา
ผู้ปกครอง
มารดา
บิดา
มารดา
บิดา

มารดา
มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
54879 ดญ. โสภิดา
ปักเขมายัง
1 8 43 พ.อ.อ.พูลศักดิ์ ปักเขมายัง
นางลลิดา ปักเขมายัง
Y2560พ.อ.อ.พูลศักดิ์ ปักเขมายัง
54880 ดญ. อภิรสา
แสงปราชญ์
1 8 44 นายอภิชิต แสงปราชญ์
นางมุทติ า สรรพสาร
Y2560นางมุทติ า สรรพสาร
54881 ดญ. อันนา
โสดาธาตุ
1 8 45 นายมาโนชญ์ โสดาธาตุ
นางนัชชา วงศ์จอม
Y2560นางนัชชา วงศ์จอม
54882 ดช. จิรพิพสั
สมบูรณ์รุจน์
1 9 1 นายนิธโิ รจน์ สมบูรณ์รุจน์
นางสาวนิสา กวินวงศ์
Y2560นางสาวนิสา กวินวงศ์
54883 ดช. เจตนิพทั ธ์
ทัศบุตร
1 9 2 นายสมรักษ์ ทัศบุตร
นางโสภี ทัศบุตร
Y2560นายสมรักษ์ ทัศบุตร
54884 ดช. ฐิติบดี
เชื้อพันธ์
1 9 3 นายสมศักดิ์ เชื้อพันธ์
นางอาภรณ์ เชื้อพันธ์
Y2560นายสมศักดิ์ เชื้อพันธ์
54885 ดช. ณัฐนนท์
บุญจาเนียร
1 9 4 นายชานาญ บุญจาเนียร
นางนิภาพร บุญจาเนียร
Y2560นายชานาญ บุญจาเนียร
54886 ดช. ณัฐวุฒิ
จงจีน
1 9 5 นายสมศักดิ์ แสงบุตร
นางสาวมยุรี จงจีน
Y2560นางสาวมยุรี จงจีน
54887 ดช. ไตรภพ
พันธสาร
1 9 6 นายกิตติชัย พันธสาร
นางภัทรชนก พันธสาร
Y2560นางภัทรชนก พันธสาร
54888 ดช. ธนพัชร์
ทองเหลือง
1 9 7 นายธนธรณ์ ทองเหลือง
นางพัชริน ทองเหลือง
Y2560นายธนธรณ์ ทองเหลือง
54889 ดช. นครินทร์
สมหอม
1 9 8 นายจตุรพิธ สมหอม
นางวันเพ็ญ สมหอม
Y2560นางวันเพ็ญ สมหอม
54890 ดช. นิติพงศ์
เรืองฐานุศักดิ์
1 9 9 นายวิทยา ไชยเดชกาจร
นางจิราทิพย์ ไชยเดชกาจร
Y2560นางรัตตินันท์ เรืองฐานุศักดิ์
54891 ดช. ปฏิภาณ
ประสาร
1 9 10
นางสุภาณี ประสาร
Y2560นางสุภาณี ประสาร
54892 ดช. พงศ์ดนัย
ตั้งตระกูล
1 9 11 นายปรมินทร์ แซ่จึง
Y2560นายปรมินทร์ แซ่จึง
54894 ดช. พรรษ
มักการุณ
1 9 13
Y2560นายลิตต์ มักการุณ
54895 ดช. พีรวิชญ์
มูลจัด
1 9 14
Y2560นางปริฉัตร มูลจัด
54896 ดช. ภูริ
ชาริชา
1 9 15
นางเอื้อมพร ชาริชา
Y2560นางเอื้อมพร ชาริชา
54897 ดช. ศุภคั กฤษฏิ์
เก๋งแก้ว
1 9 16
นางสายสมร เก๋งแก้ว
Y2560นางสายสมร เก๋งแก้ว
54899 ดช. อธิภทั ร
แสนคามูล
1 9 18
Y2560นายอาวุฒิ แสนคามูล
54900 ดญ. กวินารัตน์
ในเกษตรธนพัฒน์
1 9 19
นางธีฏฏพัทธิ์ ในเกษตรธนพัฒน์ Y2560นางธีฏฏพัทธิ์ ในเกษตรธนพัฒน์
54901 ดญ. กานต์ธรี า
แพงชาติ
1 9 20
Y2560นางปัณญพัฒน์ แพงชาติ
54902 ดญ. ขวัญจิราภรณ์ สุขเกษม
1 9 21
นางพิชญาภรณ์ หงษ์ทอง
Y2560นางพิชญาภรณ์ หงษ์ทอง
54903 ดญ. ฉันทชา
ตั้งสืบพงษ์
1 9 22
นางฮัฐวลัยย์ ตั้งสืบพงษ์
Y2560นางฮัฐวลัยย์ ตั้งสืบพงษ์
54904 ดญ. ชนาทิป
ศรีรักษ์
1 9 23
Y2560นายทรงกรด ศรีรักษ์
54905 ดญ. ฐิติชญา
กุติการ
1 9 24
Y2560นายจรรยา กุติการ

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
มารดา

มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54906 ดญ. ตรีธนา
54907 ดญ. ธนพร
54908 ดญ. ธนัชพร
54909 ดญ. ธนันปภัค
54910 ดญ. ธนิดา
54913 ดญ. นภัสวรรณ
54914 ดญ. ปวริศา
54915 ดญ. ปุณยวีร์
54916 ดญ. ปุณยาพร
54917 ดญ. พนิดา
54918 ดญ. พรนภัส
54919 ดญ. พาณิภคั
54920 ดญ. ภัทราพร
54921 ดญ. รัญชิตา
54922 ดญ. วิรฎา
54923 ดญ. สุวพิชญ์
54924 ดญ. สุวภัทร
54925 ดญ. อภิษฐา
54926 ดญ. โอรินนา
54927 ดช. จารุวทิ ย์
54928 ดช. เจษฎา
54929 ดช. ณฐพล
54930 ดช. ณัฐนนท์
54931 ดช. ธนพล
54932 ดช. นฤภัททร์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ดีงาม
1 9 25
นางวริศรา ดีงาม
Y2560นางวริศรา ดีงาม
ชัยกุลเสรีวฒ
ั น์
1 9 26
Y2560นางนันทยา ชัยกุลเสรีวฒ
ั น์
พงษ์สถิตย์
1 9 27
Y2560นายเรืองศักดิ์ พงษ์สถิตย์
วีรศรัณย์
1 9 28
Y2560นายชัยณรงค์ ศรีราช
ศรีราช
1 9 29
นางสาววิจิตราพร จินาพร
Y2560นางสาววิจิตราพร จินาพร
นามด้วง
1 9 32
Y2560นางณัฐนิชา สมหมาย
สุดพาห์
1 9 33
Y2560นายกฤษฎา สุดพาห์
ธีระวัฒนสุข
1 9 34
Y2560นางจรัสศรี ธานี
คามี
1 9 35
Y2560นางสาวศิริณีย์ ศรีสงคราม
แก้วคูณ
1 9 36
Y2560นายดามาผล แก้วคูณ
ใจดี
1 9 37
Y2560นางจิราณี ใจดี
เคนสุวรรณ
1 9 38
นางนันท์นภัส เคนสุวรรณ
Y2560นางนันท์นภัส เคนสุวรรณ
พรมโลก
1 9 39
Y2560นายจานงค์ พรมโลก
วงใหญ่
1 9 40
Y2560นายสวราชย์ วงใหญ่
แสนชมภู
1 9 41
Y2560นายวิชัย แสนชมภู
พีระเศรษฐวุฒิ
1 9 42
Y2560นายธนิตศักดิ์ พีระเศรษฐวุฒิ
ด่านพัฒนะสวัสดิ์
1 9 43
Y2560นางศิริพร ด่านพัฒนะสวัสดิ์
วิลามาศ
1 9 44 นายอภิชาติ วิลามาศ
Y2560นายอภิชาติ วิลามาศ
ปัญญาธิกุล
1 9 45 นายอธิรัช ปัญญาธิกุล
Y2560นายอธิรัช ปัญญาธิกุล
แสนทวีสุข
1 10 1 นายคงยศ แสนทวีสุข
นางรัชฏาภรณ์ แสนทวีสุข
Y2560นายคงยศ แสนทวีสุข
คามุงคุล
1 10 2 นายประยูร คามุงคุล
นางวนิดา คามุงคุล
Y2560นางวนิดา คามุงคุล
บุญยะมาลิก
1 10 3 นายเชิดชัย บุญยะมาลิก
นางกิตติยา บุญยะมาลิก
Y2560นางไพฑูรย์ แก้วกาไร
สมเสนาะ
1 10 4 ร้อยตารวจโทณรงค์ สมเสนาะ
นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ
Y2560ร้อยตารวจโทณรงค์ สมเสนาะ
ทางทอง
1 10 5 นายจุมพล ทางทอง
นางปณิตา ทางทอง
Y2560นางปณิตา ทางทอง
สินชุม
1 10 6 นายสุริยา สินชุม
นางสุปรียา สะวานนท์
Y2560นางสุปรียา สะวานนท์

ความสัมพันธ์
มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54933 ดช. พงศกร
54934 ดช. พันธ์ทอง
54935 ดช. พุฒพิ งศ์
54936 ดช. เพชรเหล็ก
54937 ดช. รชต
54938 ดช. ศานติ
54939 ดช. ศิโยน
54940 ดช. สิรภพ
54941 ดช. อธิวฒ
ั น์
54942 ดช. กชกร
54943 ดช. จตุพร
54944 ดญ. จิรัชญา
54945 ดญ. จุฑารัตน์
54946 ดญ. จุฬาลักษณ์
54947 ดญ. ชญานันทน์
54948 ดญ. ชาลิสา
54949 ดญ. ณัฏฐ์นลิน
54950 ดญ. ณัฐวรรณ
54951 ดญ. นภนันท์
54952 ดญ. นันท์ลินี
54953 ดญ. นุตประวีณ์
54954 ดญ. ปิยธิดา
54955 ดญ. พรญาณี
54956 ดญ. พลอยชมพู
54957 ดญ. เพชรลดา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ชัยสิทธิ์
1 10 7 ร้อยตรีพทุ ธิพงศ์ ชัยสิทธิ์
นางพิยะดา ชัยสิทธิ์
Y2560ร้อยตรีพทุ ธิพงศ์ ชัยสิทธิ์
สีนาพันธ์
1 10 8 นายชาญชัย สีนาพันธ์
นางธิดาพร สีนาพันธ์
Y2560นางธิดาพร สีนาพันธ์
คาพิราช
1 10 9 สิบตารวจตรีอารันต์ คาพิราช
นางสาราญ คาพิราช
Y2560สิบตารวจตรีอารันต์ คาพิราช
อินจาปา
1 10 10 นายอ่อนสา อินจาปา
นางวิไล อินจาปา
Y2560นายอ่อนสา อินจาปา
มาดาสิทธิ์
1 10 11 นายรักสุดท้าย มาดาสิทธิ์
นายเกษนา มาดาสิทธิ์
Y2560นายรักสุดท้าย มาดาสิทธิ์
คชสวัสดิ์
1 10 12 นายศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์
นางสาวจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
Y2560นางสาวจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
วงค์เสนา
1 10 13 นายไมตรี วงศ์เสนา
นางอนัญดา ภุมรินทร์
Y2560นายไมตรี วงศ์เสนา
ชาญศร
1 10 14 นายวีระ ชาญศร
นางสาวสมคิด ทองเหลือง
Y2560นายวีระ ชาญศร
สนณกุล
1 10 15 นายกิตติ สนณกุล
นางสาวสุพชิ ฌาย์ อังคสกุลเกียรติ Y2560นายกิตติ สนณกุล
ไชยสังวล
1 10 16 นายสุทศั น์ ไชยสังวล
นางนริศรา สารีบตุ ร
Y2560นางนริศรา สารีบตุ ร
สิงหัษฐิต
1 10 17 นายสุพร สิงหัษฐิต
นางนภัสน์ สิงหัษฐิต
Y2560นายสุพร สิงหัษฐิต
วิทยารักษ์
1 10 18 นายกฏหมาย วิทยารักษ์
นางกัลยา วิทยารักษ์
Y2560นายกฏหมาย วิทยารักษ์
นิติศักดิ์
1 10 19 นายกาพล นิติศักดิ์
นางพิศมัย นิติศักดิ์
Y2560นายกาพล นิติศักดิ์
อยู่เจริญสุข
1 10 20 นายชวลิต อยู่เจริญสุข
นางกาญจนา อยู่เจริญสุข
Y2560นายชวลิต อยู่เจริญสุข
ศุภอรรถกร
1 10 21 นายชาญชัย ศุภอรรถกร
นางกิรณา ศุภอรรถกร
Y2560นายชาญชัย ศุภอรรถกร
ศรีรัตน์สิริกุล
1 10 22 นายธนกฤต ศรีรัตน์ศิริกุล
นางสาวปาลิตา ศรีรัตน์ศิริกุล
Y2560นายธนกฤต ศรีรัตน์ศิริกุล
สิงห์สาย
1 10 23 นายกิตติศักดิ์ สิงห์สาย
นางทัศนีย์ สิงห์สาย
Y2560นายกิตติศักดิ์ สิงห์สาย
บุญทศ
1 10 24 นายสุวรรณ์ บุญทศ
นางรุ่งนภา บุญทศ
Y2560นายสุวรรณ์ บุญทศ
ภิรมย์ไกรภักดิ์
1 10 25 นายพิพฒ
ั น์คง ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางสาววิไลรัตน์ ยวนยี
Y2560นางสาววิไลรัตน์ ยวนยี
สุขเลิศ
1 10 26 นายนพพร สุขเลิศ
นางพรศรี สุขเลิศ
Y2560นายนพพร สุขเลิศ
ชลประเสริฐ
1 10 27 นายนิวฒ
ั น์ ชลประเสริฐ
นางรัตนา ชลประเสริฐ
Y2560นายนิวฒ
ั น์ ชลประเสริฐ
ร่มเย็น
1 10 28 นายแมนสันต์ ร่มเย็น
นางประครองพันธ์ ร่มเย็น
Y2560นายแมนสันต์ ร่มเย็น
สุภาพ
1 10 29 นายสุวทิ ย์ สุภาพ
นางชูพกั ตร์ สุภาพ
Y2560นางชูพกั ตร์ สุภาพ
พรหมประภัศศร
1 10 30 นายคมส์ศรณ์ พรหมประภัศสร นางพัสชนันท์ พรหมประภัศศร Y2560นายคมส์ศรณ์ พรหมประภัศสร
กอแก้ว
1 10 31 นายชาญวิทย์ กอแก้ว
นางเพ็ญพักตร์ กอแก้ว
Y2560นางเพ็ญพักตร์ กอแก้ว

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
บิดา
บิดา
บิดา
มารดา
บิดา
บิดา
บิดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54958 ดญ. มิ่งโกมุท
54959 ดญ. สิริญาดา
54960 ดญ. สุนัธที
54961 ดญ. อรชณิภา
54962 ดญ. อัญชิสา
54963 ดช. คุณานนต์
54964 ดช. ชนกนันท์
54965 ดช. ณัฐทกร
54966 ดช. ต่อตระกูล
54967 ดช. ธนกฤต
54968 ดช. ธนดล
54969 ดช. ธนบดี
54970 ดช. ธนพล
54971 ดช. นิธศิ
54972 ดช. บุญชัย
54973 ดช. ปุญญพัฒน์
54974 ดช. พชร
54975 ดช. ภณวรรชน์
54976 ดช. ภาพย์
54977 ดช. วรากร
54978 ดช. อชิระ
54979 ดช. อิงควัต
54980 ดช. อิษฎา
54981 ดช. เอื้ออังกูร
54982 ดญ. กมลฉัตร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ทีอุทศิ
1 10 32 นายโชติช่วง ทีอุทศิ
นางทิพวรรณ ทีอุทศิ
Y2560นายโชติช่วง ทีอุทศิ
จันทร์กระแจะ
1 10 33 นายประไพ แก้วประไพ
นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์กระแจะ Y2560นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์กระแจะ
สอนคาเสน
1 10 34 นายทวี สอนคาเสน
นางน้าฝน สอนคาเสน
Y2560นายทวี สอนคาเสน
สะอาดยิ่ง
1 10 35 นายวรพงษ์ สะอาดยิ่ง
นางเอื้อมไพร คาศรี
Y2560นายวรพงษ์ สะอาดยิ่ง
โคตธิสาร
1 10 36 ร้อยตารวจโทอัญชิลา โคตธิสาร นางสุปราณี โคตธิสาร
Y2560ร้อยตารวจโทพิพฒ
ั น์ โคตธิสาร
หาคา
1 11 1
นางประภัสสร หาคา
Y2560นางประภัสสร หาคา
เมืองเจริญ
1 11 2
นางเมตตา เมืองเจริญ
Y2560นางเมตตา เมืองเจริญ
สุคนนท์
1 11 3
นางณฐมน สุคนนท์
Y2560นางณฐมน สุคนนท์
นาคใหญ่
1 11 4 นายชนะพงษ์ นาคใหญ่
Y2560นายชนะพงษ์ นาคใหญ่
ชลธี
1 11 5
นางวิภาศิริ ชลธี
Y2560นางวิภาศิริ ชลธี
ทองประดิษฐโชติ
1 11 6
นางศศิญดา ทองประดิษฐโชติ
Y2560นางศศิญดา ทองประดิษฐโชติ
ทุมนันท์
1 11 7 นายนิติชัย ทุมนันท์
Y2560นายนิติชัย ทุมนันท์
พาชิยานุกูล
1 11 8
Y2560นายจรัญ พาชิยานุกูล
พลเขต
1 11 9
นางลภัลรดา พลเขต
Y2560นางลภัลรดา พลเขต
จินาพร
1 11 10
นางเสงีย่ ม จินาพร
Y2560นางเสงีย่ ม จินาพร
เขื่อนสีอ่อน
1 11 11
Y2560นางพัชรกร เขื่อนสีอ่อน
สิงห์ทอง
1 11 12
นางจิตรา สิงห์ทอง
Y2560นางจิตรา สิงห์ทอง
โขงเขตต์
1 11 13
นางอริศรา โขงเขตต์
Y2560นางอริศรา โขงเขตต์
นิลสกุล
1 11 14
Y2560นางจิราภรณ์ นิลสกุล
นาคะวงศ์
1 11 15 นายสมพงษ์ นาคะวงศ์
Y2560นายสมพงษ์ นาคะวงศ์
แฉ่งใจ
1 11 16
นางสุพตั รา แฉ่งใจ
Y2560นางสุพตั รา แฉ่งใจ
ยิ่งยืน
1 11 17
นางจีรนุช ยิ่งยืน
Y2560นางจีรนุช ยิ่งยืน
เกิดมี
1 11 18
Y2560นางอุษณีย์ เกิดมี
โอบอ้อมกุล
1 11 19
Y2560นางประไพ โอบอ้อมกุล
ชาสุรีย์
1 11 20
Y2560นางอภิชญา ชาสุรีย์

ความสัมพันธ์
บิดา
มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
บิดา
มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
54983 ดญ. กัญญาณัฐ
54984 ดญ. จิตสุภา
54985 ดญ. จีระนุช
54986 ดญ. ณัฐกานต์
54987 ดญ. ณัฐณิชา
54988 ดญ. ทิพย์ประภา
54989 ดญ. ธัญญาทิพ
54990 ดญ. บัณฑิตา
54991 ดญ. ปภาวรินท์
54992 ดญ. ปวีณรัตน์
54993 ดญ. ปาณิสา
54994 ดญ. แพรภัทร
54995 ดญ. วรัชยา
54996 ดญ. สุชานาถ
54997 ดญ. สุพชิ ญา
54998 ดญ. อนัญลักษณ์
54999 ดช. กาญจนพงษ์
55000 ดช. เกียรติภมู ิ
55001 ดช. ชนกชนม์
55004 ดช. ณัฐดนัย
55005 ดช. ดีดี
55006 ดช. เตชาธร
55007 ดช. ธนบดี
55008 ดช. ธนากร
55009 ดช. ธีทตั

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
พระใหญ่
1 11 21
Y2560นางอัญธิสา พระใหญ๋
พงษ์พฒ
ุ
1 11 22
นางน้าเย็น พงษ์พฒ
ุ
Y2560นางน้าเย็น พงษ์พฒ
ุ
สองศรี
1 11 23
นางนุชกานต์ สองศรี
Y2560นางนุชกานต์ สองศรี
สิมาพันธ์
1 11 24
นางทรรศนีย์ วรรณดารา
Y2560นางทรรศนีย์ วรรณดารา
ผุดผ่อง
1 11 25
นางสุวคนธ์ ผุดผ่อง
Y2560นางสุวคนธ์ ผุดผ่อง
พงษ์สุภาธนานนท์
1 11 26
นางพัณณ์วรา พงษ์สุภาธนานนท์ Y2560นางพัณณ์วรา พงษ์สุภาธนานนท์
แก้วจันดี
1 11 27
Y2560พ.ต.อ.ชัชวาล แก้วจันดี
ภานุมนต์วาที
1 11 28
Y2560นางสาวกาญจนา ภานุมนต์วาที
โหตระไวศยะ
1 11 29
นางวรัทรศิริ โหตระไวศยะ
Y2560นางวรัทรศิริ โหตระไวศยะ
บุญทรง
1 11 30
นางธิดารัตน์ บุญทรง
Y2560นางธิดารัตน์ บุญทรง
จริยทวีสิน
1 11 31
นางศิริพร จริยทวีสิน
Y2560นางศิริพร จริยทวีสิน
จินตนะกุล
1 11 32
Y2560นายบุญยง จินตนะกุล
กาจัดศัตรูพา่ ย
1 11 33
นางฉันทนา กาจัดศัตรูพา่ ย
Y2560นางฉันทนา กาจัดศัตรูพา่ ย
ราชอุ่น
1 11 34
Y2560นางสาวจันทร์แสง ดวงแก้ว
อุตส่าห์
1 11 35
Y2560นางนงค์นุช อุตส่าห์
สมคิด
1 11 36 นายรฐา สมคิด
Y2560นายรฐา สมคิด
พันธ์ดี
1 12 1
นางพรพิมล พันธ์ดี
Y2560นางพรพิมล พันธ์ดี
พร้อมพรม
1 12 2 นายทิวากร พร้อมพรม
Y2560นายทิวากร พร้อมพรม
เมืองเจริญ
1 12 3
นางเมตตา เมืองเจริญ
Y2560นางเมตตา เมืองเจริญ
เกียรติอรุณ
1 12 5
นางวรารัตน์ เกียรติอรุณ
Y2560นางวรารัตน์ เกียรติอรุณ
ประดิษฐกุล
1 12 6
ร.อ.หญิงนาฏวดี ประดิษฐกุล
Y2560ร.อ.หญิงนาฏวดี ประดิษฐกุล
ธานิสพงศ์
1 12 7
Y2560นายกฤษฎาคุณ ธานิสพงศ์
กาลังงาม
1 12 8
นางณิชาภา กาลังงาม
Y2560นางณิชาภา กาลังงาม
วงชารี
1 12 9
นางเชาวลักษณ์ วงชารี
Y2560นางเชาวลักษณ์ วงชารี
สิงหพัศ
1 12 10
นางผ่องใส สิงหพัศ
Y2560นางผ่องใส สิงหพัศ

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
บิดา
บิดา

มารดา
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
55010 ดช. ปวเรศ
55011 ดช. พงศ์ภคั
55012 ดช. พงษ์ศพัทธ์
55013 ดช. ภัทรศักดิ์
55014 ดช. ภูมิรพี
55015 ดช. วัชรวีร์
55016 ดช. ศรัณย์
55017 ดช. อรรถกฤต
55018 ดญ. กนกภรณ์
55019 ดญ. กมลพร
55020 ดญ. กฤติยานี
55021 ดญ. จิตติกานต์
55022 ดญ. ชนกานต์
55023 ดญ. ช่อชมพู
55024 ดญ. ญาณิศา
55025 ดญ. ณัฏฐณิชชา
55026 ดญ. ณิชาภัทร
55027 ดญ. ธัญชนก
55028 ดญ. บุณยานุช
55029 ดญ. ปริณดา
55030 ดญ. รัญชิดา
55031 ดญ. รัญชิดา
55032 ดญ. วรรณวิสาข์
55033 ดญ. วาศิณี
55034 ดญ. ศุภชยา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
วัฒนเศรษฐานันท์
1 12 11
นางอรัญญา วัฒนเศรษฐานันท์
Y2560นางอรัญญา วัฒนเศรษฐานันท์
เต็งพิพฒ
ั น์
1 12 12
นางปานเลขา เต็งพิพฒ
ั น์
Y2560นางปานเลขา เต็งพิพฒ
ั น์
อุ่นเจริญ
1 12 13
นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ
Y2560นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ
สารการ
1 12 14
Y2560นางวิจิตรา สารการ
ปัญญาคม
1 12 15
นางเฉลิมพร ปัญญาคม
Y2560นางเฉลิมพร ปัญญาคม
จรัสดารงนิตย์
1 12 16
Y2560นางสาวนวรัตน์ แก่นทน
พาชิยานุกูล
1 12 17 นายมานพ พาชิยานุกูล
Y2560นายมานพ พาชิยานุกูล
ฝอดสูงเนิน
1 12 18 ร.ต.ต.สุวชิ า ฝอดสูงเนิน
Y2560ร.ต.ต.สุวชิ า ฝอดสูงเนิน
พงษ์เสือ
1 12 20
นางกาญจนาภรณ์ พงษ์เสือ
Y2560นางกาญจนาภรณ์ พงษ์เสือ
สุวรรณ
1 12 21
นางวิวาพร สุวรรณ
Y2560นางวิวาพร สุวรรณ
ทองเกลี้ยง
1 12 22
นางอริยาภรณ์ ทองเกลี้ยง
Y2560นางอริยาภรณ์ ทองเกลี้ยง
เย็นแย้ม
1 12 23
Y2560นางดารุณี เย็นแย้ม
ครองยุทธ
1 12 24
นางพรพิมล ครองยุทธ
Y2560นางพรพิมล ครองยุทธ
วีสเพ็ญ
1 12 25
นางพนิตนันท์ วีสเพ็ญ
Y2560นางพนิตนันท์ วีสเพ็ญ
โกมลวิชญ์
1 12 26
นางกุลวดี โกมลวิชญ์
Y2560นางกุลวดี โกมลวิชญ์
ศิลปรายะ
1 12 27
Y2560นายพชยรัฐ ศิลปรายะ
จารุสมบัติ
1 12 28
Y2560นางสาวยุภาพร สิทธิธรรม
โนนตูม
1 12 29
พ.ต.ท.หญิงทองมี โนนตูม
Y2560พ.ต.ท.หญิงทองมี โนนตูม
ก้อนด้วง
1 12 30
นางไพจิตร ก้อนด้วง
Y2560นางไพจิตร ก้อนด้วง
ประสงค์ทรัพย์
1 12 31
นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
Y2560นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
จันทวารา
1 12 32
Y2560นางสาวเนาวเรศ ฉลูศรี
มากมาย
1 12 33 นายเจษฎา มากมาย
Y2560นายเจษฎา มากมาย
วิเวก
1 12 34
นางรณญา วิเวก
Y2560นางรณญา วิเวก
กางทอง
1 12 35 ด.ต.ไกรลาศ กองทอง
Y2560ด.ต.ไกรลาศ กองทอง
พรหมลา
1 12 36
นางอรอุมา พรหมลา
Y2560นางอรอุมา พรหมลา

ความสัมพันธ์
มารดา
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
บิดา
มารดา
มารดา
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
55035 ดช. กฤตภาส
55036 ดช. กัณฑ์
55038 ดช. กันตพงศ์
55039 ดช. กิฎชภูมิ
55040 ดช. กิตติศักดิ์
55041 ดช. ไกรวิชญ์
55042 ดช. ขวัญชัย
55043 ดช. เจตนิพทั ธ์
55044 ดช. ธนกฤต
55046 ดช. นิธนิ ันท์
55047 ดช. ปณต
55048 ดช. ภูมรพี
55050 ดช. วิภู
55051 ดช. เศรษฐกรณ์
55052 ดญ. กนกพร
55053 ดญ. กนิษฐ์พชิ ญ์
55054 ดญ. จิดาภา
55055 ดญ. จินต์จุฑา
55056 ดญ. ชนกนาถ
55057 ดญ. ญาณิศา
55058 ดญ. ญานิชศา
55059 ดญ. ณัฐวดี
55060 ดญ. ติณณา
55061 ดญ. นภัสนันท์
55062 ดญ. ปริยากร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
รื่นนุสาน
1 13 1
Y2560นางวันวิสาข์ รื่นนุสาน
ก้อนคาดี
1 13 2
นางสุภทั ยา ก้อนคาดี
Y2560นางสุภทั ยา ก้อนคาดี
วัฒนราษฎร์
1 13 4
นางวิไลวรรณ วัฒนราษฏร์
Y2560นางวิไลวรรณ วัฒนราษฏร์
สายเมฆ
1 13 5
Y2560นายกฤปกรด์ สายเมฆ
สิงห์โห
1 13 6 นายทวีศักดิ์ สิงห์โห
Y2560นายทวีศักดิ์ สิงห์โห
สอนอาจ
1 13 7
ด.ต.หญิงอรุณรัชดา สอนอาจ
Y2560ด.ต.หญิงอรุณรัชดา สอนอาจ
จูมพระบุตร
1 13 8 นายศิลปชัย จูมพระบุตร
Y2560นายศิลปชัย จูมพระบุตร
ทัพขวา
1 13 9
Y2560นางจันทร์เพ็ญ ทัพขวา
บุญเรือง
1 13 10
นางรุ่งนภา ชื่นเกษร
Y2560นางรุ่งนภา ชื่นเกษร
ทองไทย
1 13 11
นางพรพิศ ทองไทย
Y2560นางพรพิศ ทองไทย
อุ่นอุดม
1 13 12
Y2560นายปรีดา อุ่นอุดม
แสนท้าว
1 13 13
นางนัทธ์ทยั แสนท้าว
Y2560นางนัทธ์ทยั แสนท้าว
หมทอง
1 13 15 นายวิฑูรย์ หมทอง
Y2560นายวิฑูรย์ หมทอง
ศุภศร
1 13 16
นางวนิดา ศุภศร
Y2560นางวนิดา ศุภศร
ผลทวี
1 13 18
Y2560นายสมใจ ผลทวี
ภาวศุทธิ์
1 13 19
Y2560นางจริยา ภาวศุทธิ์
โลแก้ว
1 13 20
นางอัญชลี โลแก้ว
Y2560นางอัญชลี โลแก้ว
ปริปรุ ณะ
1 13 21 นายไฉน ปริปรุ ณะ
Y2560นายไฉน ปริปรุ ณะ
ภูมิยิ่ง
1 13 22
Y2560นางสาวนภัสวรรณ ภูมิยิ่ง
เจริญพร
1 13 23
นางเยาวภา เจริญพร
Y2560นางเยาวภา เจริญพร
พิพฒ
ั น์โรจนกมล
1 13 24 นายวรวุฒิ พิพฒ
ั น์โรจนกมล
Y2560นายวรวุฒิ พิพฒ
ั น์โรจนกมล
โสมรักษ์
1 13 25
Y2560นางสาวอัมรินทร์ โสมรักษ์
สันตินัย
1 13 26
Y2560นางจิราวรรณ สันตินับ
ศรีสังข์
1 13 27
นางนันทภรณ์ ศรีสังข์
Y2560นางนันทภรณ์ ศรีสังข์
พรมลี
1 13 28 ร.ต.ท.ฉลอง พรมลี
Y2560ร.ต.ท.ฉลอง พรมลี

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
บิดา
มารดา
ผู้ปกครอง

มารดา
ผู้ปกครอง
มารดา
ผู้ปกครอง
บิดา
ผู้ปกครอง
บิดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
55064 ดญ. แพรพันทอง
55065 ดญ. รินรชา
55066 ดญ. ศศิรดา
55067 ดญ. ศิวารักษ์
55068 ดญ. ศุภจิรา
55069 ดญ. สิริมาตา
55070 ดญ. สุธาสินี
55073 ดช. ณรงค์เดช
55074 ดช. ณัฐวรรธน์
55075 ดช. ดนุนัย
55076 ดช. ธนพงศ์พนั ธ์
55079 ดช. ไรวินท์
55080 ดช. วิทยานิพนธ์
55081 ดช. สีหราช
55082 ดญ. ก็ปานแก้ว
55083 ดญ. ญาณิศา
55084 ดญ. ฐิรยาภรณ์
55085 ดญ. ณัฏฐ์ปภาดา
55086 ดญ. ตติยาพร
55087 ดญ. ทอรัก
55088 ดญ. ปภาวี
55089 ดญ. พิชชาอร
55090 ดญ. พิตาวัน
55091 ดญ. พิมพกานต์
55092 ดญ. มนภัทร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
จริยาวัฒนชัยกุล
1 13 30
นางนันธิยา จริยาวัฒนชัยกุล
Y2560นางนันธิยา จริยาวัฒนชัยกุล
บุญเสียน
1 13 31
Y2560นายรุจน์ บุญเสียน
ชาววัง
1 13 32
นางสมปอง ชาววัง
Y2560นางสมปอง ชาววัง
โด่งวิริยะกุล
1 13 33
นางขนิษฐา โด่งวิริยะกุล
Y2560นางขนิษฐา โด่งวิริยะกุล
เจริญนาวี
1 13 34
นางจิรสุดา เจริญนาวี
Y2560นางจิรสุดา เจริญนาวี
เมืองเจริญ
1 13 35
นางเมตตา เมืองเจริญ
Y2560นางเมตตา เมืองเจริญ
สายสี
1 13 36
Y2560นายทองอินทร์ สายสี
คุณพาที
1 14 3
Y2560นางอาภา คุณพาที
ฉิมพลี
1 14 4
Y2560นางเกตุศิรินทร์ ฉิมพลี
โล่หค์ า
1 14 5 นายชยุตม์ โลห์คา
Y2560นายชยุตม์ โลห์คา
โกมลศรี
1 14 6 นายธัชชัย โกมลศรี
Y2560นายธัชชัย โกมลศรี
ฤกษ์สมสุนัย
1 14 9
Y2560นางสาวมนชยา ตันติเวชวรรักษ์
บุญคูณ
1 14 10
Y2560นายชัยชาญ บุญคูณ
ขุมทอง
1 14 11
Y2560นางวิไลวัลย์ ขุมทอง
ว่องไวชานิกิจก
1 14 12 นายศักดิ์สิทธิ์ ว่องไวชานิกิจกุล
Y2560นายศักดิ์สิทธิ์ ว่องไวชานิกิจกุล
พงษ์เสือ
1 14 13
Y2560นางมีนา เรืองเดช
ยุวดีนิเวศ
1 14 14
Y2560นางนรีนุช ยุวดีนิเวศ
ก้อนทอง
1 14 15
นางทิวานันท์ ก้อนทอง
Y2560นางทิวานันท์ ก้อนทอง
ทองเหลือง
1 14 16 นายพิริยะ ทองเหลือง
นางนงลักษณ์ ทองเหลือง
Y2560นายพิริยะ ทองเหลือง
โชติวฒ
ั นกานต์กุล
1 14 17
Y2560นางสาวนิศากร อนุพนั ธรางกูร
ธนธรรมสถิต
1 14 18
Y2560นายนพดล ธนธรรมสถิต
บุญกระจาย
1 14 19
นางณัรัญญา ประเสริฐศรี
Y2560นางณัรัญญา ประเสริฐศรี
สุจีนะพงษ์
1 14 20
นางกญจนา สุจีนะพงษ์
Y2560นางกญจนา สุจีนะพงษ์
คุ้มครอง
1 14 21
นางสุรีย์ คุ้มครอง
Y2560นางสุรีย์ คุ้มครอง
นวลจันทร์
1 14 22
Y2560นางสาวรมณี เสียงใส

ความสัมพันธ์
มารดา
มารดา
มารดา
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
บิดา
ผู้ปกครอง
บิดา
ผู้ปกครอง
บิดา
ผู้ปกครอง
มารดา
ผู้ปกครอง
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
55093 ดญ. มารีอา
55094 ดญ. วริศรา
55095 ดญ. ศศิธร
55097 ดญ. อรกัญญา
55098 ดญ. อรปรียา
55099 ดญ. อาจรีย์
55100 ดญ. อิษยา
55101 ดช. กฤตกร
55103 ดช. นนทกานต์
55104 ดช. ปวศิน
55105 ดช. พศิน
55107 ดช. รัฐธนินท์
55108 ดช. วชิรวิทย์
55109 ดช. วรวุฒิ
55110 ดญ. กรกนก
55111 ดญ. กฤตกัญญา
55112 ดญ. ฉัตรมณี
55114 ดญ. ณิชาพร
55116 ดญ. นันท์นิชา
55117 ดญ. นันทพันธ์
55118 ดญ. ปภาวรินท์
55120 ดญ. ปองแก้ว
55121 ดญ. ปานวาด
55122 ดญ. พรชิตา
55123 ดญ. พลอยไพลิน

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ส่งสุขรุจิโรจน์
1 14 23 นายสรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์
Y2560นายสรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์
วงศ์อินทร์
1 14 24
นางวาสนา วงศ์อินทร์
Y2560นางวาสนา วงศ์อินทร์
ศรีจรูญ
1 14 25
นางวีระญา ศรีจรูญ
Y2560นางวีระญา ศรีจรูญ
อักโข
1 14 27
Y2560นายประสพศักดิ์ อักโข
บุญสุภากุล
1 14 28
นางวรรณี บุญสุภากุล
Y2560นางวรรณี บุญสุภากุล
ศิริโชคมงคลชัย
1 14 29
Y2560นายธนชัย ศิริโชคมงคล
อมรชัยเลิศรัตน์
1 14 30
Y2560นายไพรัช อมรชัยเลิศรัตน์
แซ่เตีย
1 15 1
Y2560นางสาวอชิรญา นกเนื่อง
บุญเพชร
1 15 3
นางพงผกา บุญเพชร
Y2560นางพงผกา บุญเพชร
ก้อนศิลา
1 15 4 นายปิยศักดิ์ ก้อนศิลา
Y2560นายปิยศักดิ์ ก้อนศิลา
นิลธนาปกรณ์
1 15 5
Y2560นายพีรพงษ์ นิลธนาปกรณ์
โหตระไวศยะ
1 15 7 นายสรายุทธ โหตระไวศยะ
Y2560นายสรายุทธ โหตระไวศยะ
อรุณยะเดช
1 15 8
นางวิไลวรรณ อรุณยะเดช
Y2560นางวิไลวรรณ อรุณยะเดช
ปิยะเดชสุนทร
1 15 9 นายสุทธิดล ปิยะเดชสุนทร
Y2560นายสุทธิดล ปิยะเดชสุนทร
เกษเจริญคุณ
1 15 10
Y2560นายปราโมทย์ เกษเจริญคุณ
คันศร
1 15 11
Y2560นางสุภาภรณ์ คันศร
หลักหาญ
1 15 12
Y2560นายวุฒชิ ัย หลักหาญ
ทวิชูปกรณ์
1 15 14
Y2560นายประพจน์ทวิชูปกรณ์
หงษ์ทอง
1 15 16
Y2560นางปรางวไล หงษ์ทอง
ตรีโรจน์พร
1 15 17
Y2560นางวิไล ตรีโรจน์พร
ลอยวัฒนา
1 15 18
Y2560นายยงยุทธ์ แซ่ล้ง
จันทวี
1 15 20
นางจริยา จันทวี
Y2560นางจริยา จันทวี
สายจันทร์
1 15 21
นางเกษ สายจันทร์
Y2560นางเกษ สายจันทร์
สายแวว
1 15 22
นางเยาวมาลย์ สายแวว
Y2560นางเยาวมาลย์ สายแวว
ประทีปทอง
1 15 23
นางอุบลวรรณ ประทีปทอง
Y2560นางอุบลวรรณ ประทีปทอง

ความสัมพันธ์
มารดา

มารดา
ผู้ปกครอง

บิดา

มารดา
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
มารดา
มารดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
55125 ดญ. ภูริตา
55126 ดญ. รมณ
55127 ดญ. วินิธา
55128 ดญ. ศรัณยา
55129 ดญ. สุขกมล
55130 ดญ. อรนลิน

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
คณานิจกิจไพบูลย์
1 15 25
Y2560นางสาวปาลิดา คณานิจกิจไพบูลย์
หลวงมณี
1 15 26
นางหอมไกร หลวงมณี
Y2560นางหอมไกร หลวงมณี
จึงวัฒนาภรณ์
1 15 27
นางอ้อยพร จึงวัฒนาภรณ์
Y2560นางอ้อยพร จึงวัฒนาภรณ์
เบญจถาวรอนันท์
1 15 28 นายสมชาติ เบญจถาวรอนันท์
Y2560นายสมชาติ เบญจถาวรอนันท์
เรืองนุช
1 15 29
Y2560นางดลชนก พิทยาพล
พันธุเ์ พ็ง
1 15 30
นางสุกัญญา พันธุเ์ พ็ง
Y2560นางสุกัญญา พันธุเ์ พ็ง

ความสัมพันธ์
มารดา
บิดา
มารดา

