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ทะเบยีนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ปกีารศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
54344 ดช. ราชพงษ์ ศรีศุภโอฬาร 2 0 0 นายอธปิ ศรีศุภโอฬาร นางวรรษชล ศรีศุภโอฬาร Y2559นายอธปิ ศรีศุภโอฬาร บดิา
54099 ดญ. เอื้อการย์ หมั้นทรัพย์ 2 0 0 นายณัฐวฒิุ หมั้นทรัพย์ นางสิรินทพิย์  อินทรทบ Y2559นายณัฐวฒิุ หมั้นทรัพย์
54219 ดญ. ภสัสร์ริน หงษอ์ินทร์ 2 0 0 นายณรงค์  หงษอ์ินทร์ นางสาวธนัญญา  หงษอ์ินทร์ Y2559นางสาวธนัญญา  หงษอ์ินทร์ มารดา
53785 ดช. กฤตณัฐ เจริญนุกูล 2 1 1 นาวาอากาศโทอนุสรณ์  เจริญนุกูล นางอภริดี  เจริญนุกูล Y2559นางอภริดี  เจริญนุกูล
53786 ดช. กฤตยชญ์ พทาเพชร 2 1 2 ร้อยต ารวจเอกประสิทธิ ์ พทาเพชร นางกัลธมิา  พทาเพชร Y2559นางกัลธมิา  พทาเพชร มารดา
53787 ดช. กิตติภมูิ บญุสุภากุล 2 1 3 นายเชิด  บญุหลาย นางวรรณี  บญุสุภากุล Y2559นางวรรณี  บญุสุภากุล
53789 ดช. ชนกันต์ ราชชมภู 2 1 5 นายวญิญู  ราชชมภู นางสาวนิตยา  ถิ่นขาม Y2559นางสาวดวงตะวนั ราชชมภู
53790 ดช. ณัทภคั พลเขตต์ 2 1 6 นายอุทยั  พลเขตต์ นางพนูศิลป ์ พลเขตต์ Y2559นางพนูศิลป ์ พลเขตต์ มารดา
53791 ดช. ธนวนิท์ แดงโสภา 2 1 7 นายศิวพนัธุ ์ แดงโสภา นางสิริอร  แดงโสภา Y2559นางสิริอร  แดงโสภา
53792 ดช. นรบดี ปาสีโล 2 1 8 นายอาคม  ปาสีโล นางวไิลวรรณ  ปาสีโล Y2559นายอาคม  ปาสีโล บดิา
53793 ดช. นิปณุ ตันอารีย์ 2 1 9 นาวาอากาศเอกสืบพงศ์  ต้นอารีย์ นางอารียา  ต้นอารีย์ Y2559นางอารียา  ต้นอารีย์
53794 ดช. บญัญพนต์ กองท า 2 1 10 นายไชยา  กองท า นางสาวรุ่งนภา  ศิลารักษ์ Y2559นางสาวรุ่งนภา  ศิลารักษ์ มารดา
53795 ดช. ปยิวฒัน์ ราตรี 2 1 11 นายปราโมทย์  ราตรี นางรัชฐา  ราตรี Y2559นายปราโมทย์  ราตรี
53796 ดช. พรภวษิย์ งามจิตรทวิสั 2 1 12 นายเศรษฐพชิญ์  งามจิตรทวิสั นางสาวปาณิสรา  พมิพา Y2559นางสาวปาณิสรา  พมิพา มารดา
53798 ดช. ภมูิระพี พรีกุลภสัสร์ 2 1 14 นายพศิษฐ์ พรีกุลภสัสร์ นางประภาภรณ์วดี  พรีกุลภสัสร์ Y2559นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษไ์กร น้า
53799 ดช. ยอดเยี่ยม แก้วถาวร 2 1 15 พนัอากาศเอกพะโยม  แก้วถาวร นางสาววไิลวลัย์  วณัโท Y2559นางสาววไิลวลัย์  วณัโท
53800 ดช. วฒิุวฒัน์ รัตนศิริวรสกุล 2 1 16 นายณัฐณิวฒัน์  รัตนศิริวรสกุล นางละอองศรี  รัตนศิริวรสกุล Y2559นางละอองศรี  รัตนศิริวรสกุล มารดา
53801 ดช. สหวทิย์ ธรรมชอบ 2 1 17 นายประดิษฐ์  ธรรมชอบ นางทพินาถ  ธรรมชอบ Y2559นายประดิษฐ์  ธรรมชอบ
53802 ดช. สิรภพ โคตรุโร 2 1 18 นายจตุพร  โคตรุโร นางธติิมา  โคตรุโร Y2559นางธติิมา  โคตรุโร มารดา
53803 ดช. สิริกร บญุเลิศ 2 1 19 นายธนบรรณ  บญุเลิศ นางเขมจิรา  แสงงาม Y2559นายธนบรรณ  บญุเลิศ
53804 ดญ. กนกกร ทอีุทศิ 2 1 20 นายรุ่งโรจน์  ทอีุทศิ นางดารินทร์  ทอีุทศิ Y2559นายรุ่งโรจน์  ทอีุทศิ บดิา
53805 ดญ. กนกพร สรรพานิช 2 1 21 นายสมศักด์ิ  สรรพานิช นางปรัชญาพร  สรรพานิช Y2559นางปรัชญาพร  สรรพานิช
53806 ดญ. เกศสุดา วลิาวลัย์ 2 1 22 นายสุทศัน์  วลิาวลัย์ นางสุเนตร  วลิาวลัย์ Y2559นายสุทศัน์  วลิาวลัย์ บดิา
53807 ดญ. โชติรส สินธพุงษ์ 2 1 23 นายเกรียงฤทธิ ์ สินธพุงษ์ นางกนกวรรณ  สิงหษัฐิต Y2559นายสมศักด์ิ ภาผล
53808 ดญ. ดุสิตา แจ้งอรุณ 2 1 24 นายถาวร  แจ้งอรุณ นางวาสนา  แจ้งอรุณ Y2559นางวาสนา  แจ้งอรุณ มารดา
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53809 ดญ. ธมลวรรณ ศรีรักษา 2 1 25 นายสุริโย  ศรีรักษา นางอัญชนี  ศรีรักษา Y2559นางอัญชนี  ศรีรักษา
53810 ดญ. ธราธปิ กิตติโกสินท์ 2 1 26 นายธนกร  กิตติโกสินท์ นางสาววสิาขา  เทยีนแก้ว Y2559นายสุรชัย กิตติโกสินท์ ผปค
53811 ดญ. ธารกวร์ี ก้อนทอง 2 1 27 นายโนฃชนศาสตร์  ก้อนทอง นางทวิานันท ์ ก้อนทอง Y2559นางทวิานันท ์ ก้อนทอง
53812 ดญ. นลัทพร สารกิจ 2 1 28 นายไกรวฒิุ  สารกิจ นางนิตยา  สารกิจ Y2559นางนิตยา  สารกิจ มารดา
53813 ดญ. ปรางค์สิตา ฤกษป์ระทมุรัตน์ 2 1 29 นายปราโมทย์  ฤกษป์ระทมุรัตน์ นางสาวมณฑาทพิย์  แก้วสุวรรณ Y2559นายปราโมทย์  ฤกษป์ระทมุรัตน์
53814 ดญ. ปวณ์ีญากร ขัดโพธิ์ 2 1 30 นายสมบติั  ขัดโพธิ์ นางพจนีย์  ขัดโพธิ์ Y2559นายสมบติั  ขัดโพธิ์ บดิา
53815 ดญ. พรปวณ์ี นาคใหญ่ 2 1 31 พนัต ารวจโทปรากฎ  นาคใหญ่ นางพนิดา  นาคใหญ่ Y2559นายภวูนาถ พรหมคุปต์
53816 ดญ. พทัธธ์รีา วาปที า 2 1 32 นายสุวทิย์  วาปที า นางวภิาพร  วาปที า Y2559นางวภิาพร  วาปที า มารดา
53817 ดญ. พชิญธดิา อานาภรณ์ 2 1 33 นายบรรเจิด  อานาภรณ์ นางวงศ์จันทร์  อานาภรณ์ Y2559นายวจิิตร แสวงทรัพย์
53818 ดญ. พชิญาดา เพชรนิล 2 1 34 นายอครินเดช  เพชรนิล นางพศิมัย  เหล่าบง Y2559นางพศิมัย  เหล่าบง มารดา
53819 ดญ. พชิญาภา หาดี 2 1 35 นายสราวธุ  หาดี นางยุวดี  หาดี Y2559นางยุวดี  หาดี
53820 ดญ. พมิพช์นก มายาดี 2 1 36 สิบต ารวจตรีสฤษด์ิ  มายาดี นางละออ  มายาดี Y2559นางละออ  มายาดี มารดา
53821 ดญ. พมิพร์ะวี วติวฒิุพงศ์ 2 1 37 นายสรายุทธ  วติวฒิุพงศ์ นางสุประวณ์ี  วติวฒิุพงศ์ Y2559นายสรายุทธ  วติวฒิุพงศ์
53822 ดญ. แพรวา โพธิช์ัย 2 1 38 นายวฑูิรย์  โพธิช์ัย นางสาวนิตยา  ผูกจันทร์ Y2559นางสาวนิตยา  ผูกจันทร์ มารดา
53823 ดญ. ภคัจิรา หารขุนทด 2 1 39 นายประภาศ  หารขุนทด นางสุดใจ  หารขุนทด Y2559นายประภาศ  หารขุนทด
53824 ดญ. ภริูดา วงษส์ายตา 2 1 40 นายมงคล  วงษส์ายตา นางอภนิตรี  วงษส์ายตา Y2559นางอภนิตรี  วงษส์ายตา มารดา
53825 ดญ. เมธาพร ขจรพงศ์ 2 1 41 นายจิรวฒัน์  ขจรพงศ์ นางสุภาพร  ขจรพงศ์ Y2559นายจิรวฒัน์  ขจรพงศ์
53826 ดญ. เมนิตา มิ่งขวญั 2 1 42 นายสมพงษ ์ บรุพพงษานนท์ นางสาวมณีหทยั  มิ่งขวญั Y2559นางสาวมณีหทยั  มิ่งขวญั มารดา
53827 ดญ. ศศินิภา สกุลพงษ์ 2 1 43 นายเทอดศักด์ิ  สกุลพงษ์ นางศศิธร  สกุลพงษ์ Y2559นางศศิธร  สกุลพงษ์
53828 ดญ. สุกฤตา มิ่งชัย 2 1 44 นายสุรสิทธิ ์ มิ่งชัย นางไขนภา  มิ่งชัย Y2559นางไขนภา  มิ่งชัย มารดา
53829 ดญ. อภญิญา วริิยะบรรเจิด 2 1 45 นายสุรศักด์ิ  วริิยะบรรเจิด นางสาวกฤติยา  จิรกิจอนันต์ Y2559นายสุรศักด์ิ  วริิยะบรรเจิด
53830 ดช. คณิต เอี่ยมศรี 2 2 1 นายอุทยั  เอี่ยมศรี นางสุชัญสินี  เอี่ยมศรี Y2559นางสุชัญสินี  เอี่ยมศรี มารดา
53831 ดช. ชยพล เมธเมาลี 2 2 2 นายชนิทร์กิจ  เมธเมาลี นางพมิพร  เมธเมาลี Y2559นางพมิพร  เมธเมาลี
53832 ดช. ชยากร กุศลเพิ่มสุข 2 2 3 นายสมบติั  กุศลเพิ่มสุข นางวราภรณ์  กุศลเพิ่มสุข Y2559นางวราภรณ์  กุศลเพิ่มสุข มารดา
53833 ดช. ชินดนัย ทองอ่อน 2 2 4 นายสมหมาย  ทองอ่อน นางนลีวรรณ  ทองอ่อน Y2559นายสมหมาย  ทองอ่อน
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53834 ดช. ฐากูร สมทรัพย์ 2 2 5 นายพรีะยศ  สมทรัพย์ นางสุวรรณกิจ  สมทรัพย์ Y2559นางสุวรรณกิจ  สมทรัพย์ มารดา
53835 ดช. ดร เพยีรชนะ 2 2 6 นายอนุชา  เพยีรชนะ นางอมรส  เพยีรชนะ Y2559นางอมรส  เพยีรชนะ
53836 ดช. ธนกร ปานวลัิย 2 2 7 นายจักรชัย  ปานวลัิย นางกฤษฎาภรณ์  ปานวลัิย Y2559นายจักรชัย  ปานวลัิย บดิา
53837 ดช. ธนภมูิ จินารัตน์ 2 2 8 นายณัฐวฒิุ  จินารัตน์ นางรัชฐดา  จินารัตน์ Y2559นางรัชฐดา  จินารัตน์
53838 ดช. ธนาชัย วาทโีกวทิ 2 2 9 นายยุทธนา  วาทโีกวทิ นางสิรินยา  วาทโีกวทิ Y2559นายยุทธนา  วาทโีกวทิ บดิา
53839 ดช. นนทพทัธ์ ผลใหญ่ 2 2 10 นายอ าพนัธ ์ ผลใหญ่ นางสุชาดา  ผลใหญ่ Y2559นางสุชาดา  ผลใหญ่
53840 ดช. นิธวิฒัน์ เสนาพนัธุ์ 2 2 11 นายนิรุฬ  เสนาพนัธุ์ นางอรกมล  เสนาพนัธุ์ Y2559นางอรกมล  เสนาพนัธุ์ มารดา
53841 ดช. บญัชฤทธิ์ เสสแสงศรี 2 2 12 นายบญุเพง็  เสสแสงศรี นายหมันหยา  เสสแสงศรี Y2559นายหมันหยา  เสสแสงศรี
53842 ดช. พลาธปิ พรหมสวสัด์ิ 2 2 13 นายชัยชาติ  พรหมสวสัด์ิ นางสุภาภรณ์  พรหมสสวสัด์ิ Y2559นางสุภาภรณ์  พรหมสสวสัด์ิ มารดา
53843 ดช. ภมูิพฒัน์ นิลาศน์ 2 2 14 นายภเูบศวร์  นิลาศน์ นางจันทนา  นิลาศน์ Y2559นางจันทนา  นิลาศน์
53844 ดช. ภมูิลาภ สิมานุรักษ์ 2 2 15 นายภวูเดช  สิมานุรักษ์ นางปทติตา  สิมานุรักษ์ Y2559นางปทติตา  สิมานุรักษ์ มารดา
53845 ดช. รัชพล โกมลศาสตร์ 2 2 16 นายอนุศักด์ิ  โกมลศาสตร์ นางปยิะรัตน์  โกมลศาสตร์ Y2559นายอนุศักด์ิ  โกมลศาสตร์
53846 ดช. วงศธร พมิพบตุร 2 2 17 นายสราวธุ  พมิพบตุร นางรุ่งจิตร  พมิพบตุร Y2559นายสราวธุ  พมิพบตุร บดิา
53847 ดช. ศุภชัย จูมพระบตุร 2 2 18 นายศิลปชัย  จูมพระบตุร นางรัตน์มณี  จูมพระบตุร Y2559นายศิลปชัย  จูมพระบตุร
53848 ดญ. กรภทัร์ หมื่นสา 2 2 19 Y2559พ.ต.หญิงธรียา หมื่นสา มารดา
53849 ดญ. กัญญานันท์ สมพานนอก 2 2 20 นายอนันตศักด์ิ  สมพานนอก นางสุกัญญา  สมพานนอก Y2559นางสุกัญญา  สมพานนอก
53850 ดญ. กานต์ธรีา เยาวบตุร 2 2 21 นายสุรชัย  เยาวบตุร นางพงังา  เยาวบตุร Y2559นางพงังา  เยาวบตุร มารดา
53851 ดญ. ชญาณี พมิพดี์ 2 2 22 นายประดิษฐ์  พมิพดี์ นางดวงมณี  พมิพดี์ Y2559นายประดิษฐ์  พมิพดี์
53852 ดญ. ชนกพสุิทฑ์ เจริญพฒันาสถิตย์ 2 2 23 นายกิจพสิิตฑ์  เจริญพฒันาสถิตย์ นางศิวพร  เจริญพฒันาสถิตย์ Y2559นางศิวพร  เจริญพฒันาสถิตย์ มารดา
53853 ดญ. ชนกมณีษ์ เจริญพฒันาสถิตย์ 2 2 24 นายกิจพสิิตฑ์  เจริญพฒันาสถิตย์ นางศิวพร  เจริญพฒันาสถิตย์ Y2559นายกิจพสิิตฑ์  เจริญพฒันาสถิตย์
53855 ดญ. ฐิติกาญจน์ บญุตะวนั 2 2 26 นายสมชาย  บญุตะวนั นางศุภธดิา  บญุตะวนั Y2559นายสมชาย  บญุตะวนั
53856 ดญ. ณัฐธดิา บญุมั่น 2 2 27 นายณัฐพล  บญุมั่น นางนุชนาฎ  บญุมั่น Y2559นางอาวสัรี บญุมั่น ย่า
53857 ดญ. ณัฐวดี ค าประเสริฐ 2 2 28 นายสุดใจ  ค าประเสริฐ นางสุบรรณ  ค าประเสริฐ Y2559นายสุดใจ  ค าประเสริฐ
53858 ดญ. ธญัญรัตน์ ไชยสวสัด์ิ 2 2 29 นายพงศ์ธร  ไชยสวสัด์ิ นางวนัเพญ็  ไชยสวสัด์ิ Y2559นายพงศ์ธร  ไชยสวสัด์ิ บดิา
53859 ดญ. ธนัย์รัญธดิา จารุแพทย์ 2 2 30 นายดิเรกลาภ  จารุแพทย์ นางสุวคนธ ์ จารุแพทย์ Y2559นายดิเรกลาภ  จารุแพทย์
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53860 ดญ. ปทติตา สุภทัธร 2 2 31 นายสมบติั  สุภทัธร นางประภสัสร  สุภทัธร Y2559นางประภสัสร  สุภทัธร มารดา
53861 ดญ. ปพชิญา แทง่ทอง 2 2 32 นายมงกุฏ  แทง่ทอง นางศิริมา  แทง่ทอง Y2559นางศิริมา  แทง่ทอง
53862 ดญ. ปภาวี ไทท้อง 2 2 33 นายสายสิทธิ ์ ไทท้อง นางวฒันา  ไทท้อง Y2559นายสายสิทธิ ์ ไทท้อง บดิา
53863 ดญ. ปยิเพชร์ ทาทอง 2 2 34 นายอดิศร  ทาทอง นางนภาศรี  ทาทอง Y2559นางนภาศรี  ทาทอง
53864 ดญ. พทัธนันท์ เกติยะ 2 2 35 นายประยูร  เกติยะ นางอภญิญา  เกติยะ Y2559นางอภญิญา  เกติยะ มารดา
53865 ดญ. พชิญ์สินี บญุยรัตพนัธุ์ 2 2 36 นายบญุพบ  บญุยรัตพนัธ์ นางเจษฎาพร  บญุยรัตพนัธ์ Y2559นางเจษฎาพร  บญุยรัตพนัธ์
53866 ดญ. พทุธรัตน์ พลนิล 2 2 37 นายชลอ  พลนิล นางสหสัา  พลนิล Y2559นายชลอ  พลนิล บดิา
53867 ดญ. ภทรพร มีดี 2 2 38 นายสมเพยีร  มีดี นางเสมอใจ  มีดี Y2559นายสมเพยีร  มีดี
53868 ดญ. วสพร วงศ์กัณหา 2 2 39 นายวสันต์  วงศ์กัณหา นางเขียนพร  วงศ์กัณหา Y2559นางเขียนพร  วงศ์กัณหา มารดา
53869 ดญ. วชิญา วรรณทวี 2 2 40 นายวชิัย  วรรณทวี นางผ่องศรี  วรรณทวี Y2559นายวชิัย  วรรณทวี
53870 ดญ. วมิลเรขา สังข์สกุล 2 2 41 นายอดิศักด์ิ  สังข์สกุล นางวมิลพรรณ  สังข์สกุล Y2559นางวมิลพรรณ  สังข์สกุล มารดา
53871 ดญ. ศิรินภา ศิริโสม 2 2 42 นายพนิิตย์  ศิริโสม นางจิตรอาภรณ์  ศิริโสม Y2559นางจิตรอาภรณ์  ศิริโสม
53872 ดญ. สิริกร นามโสภา 2 2 43 นายสาธติ  นามโสภา นางปญัญาพร  นามโสภา Y2559นางนุสรา พนูเพิ่ม ปา้
53873 ดญ. สุกฤตา อนุอัน 2 2 44 นายธนารักษ ์ อนุอัน นางปยิะมาศ  อนุอัน Y2559นางปยิะมาศ  อนุอัน
53874 ดญ. อรกัญญา ชินนะเกตุ 2 2 45 นายไพบลูย์  ชินนะเกตุ นางดุษฎ ี ชินนะเกตุ Y2559นางดุษฎ ี ชินนะเกตุ มารดา
53875 ดช. กฤติเดช บญุแทว้รีะกุล 2 3 1 นายกิตติภคั  บญุแทว้รีะกุล นางกัญณรัช  บญุแทว้รีะกุล Y2559นางกัญณรัช  บญุแทว้รีะกุล
53876 ดช. ณัฐกล เพชรมาก 2 3 2 นายอนุสรณ์  เพชรมาก นางนันทนา   เพชรมาก Y2559นายอนุสรณ์  เพชรมาก บดิา
53877 ดช. ณัฐภทัร ศรีสวสัด์ิ 2 3 3 นายสุทศัน์  ศรีสวสัด์ิ นางปฐัมา  ศรีสวสัด์ิ Y2559นายสุทศัน์  ศรีสวสัด์ิ
53878 ดช. ชัยพล ประสพสุข 2 3 4 นายเปล้ือง  ประสพสุข นางธนยพร  ประสพสุข Y2559นางธนยพร  ประสพสุข มารดา
53879 ดช. ปรัชญ์รัตน์ สุบรรณพงษ์ 2 3 5 นายประสิทธิ ์ พวงบตุร นางช้องรัตน์  สุบรรณพงษ์ Y2559นางช้องรัตน์  สุบรรณพงษ์
53880 ดช. พนาย จันทมิา 2 3 6 จ่าสิบเอกอภริมย์  จันทมิา นางประภา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา Y2559นางประภา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มารดา
53881 ดช. พลอธปิ สารีรัตน์ 2 3 7 นายจักรพงษ ์ สารีรัตน์ นางธนิดารินทร์  ภคัธนัยฐิติโชติ Y2559นางธนิดารินทร์  ภคัธนัยฐิติโชติ
53882 ดช. ภคพงษ์ พรมกอง 2 3 8 นายภคพล  พรมกอง นางวยิะดา พรมกอง Y2559นางวยิะดา พรมกอง มารดา
53883 ดช. ภคภมูิ ศรีเมือง 2 3 9 นายปราโมทย์  ยศโชติ นางสาวศศิกานต์  ศรีเมือง Y2559นางสาวศศิกานต์  ศรีเมือง
53886 ดช. รุจณภทัร จิระบลกิจ 2 3 12 นายอนิรุทธิ ์ จิระบลกิจ นางสาวสุภาภรณ์  จิรวกิรานต์กุล Y2559นายอนิรุทธิ ์ จิระบลกิจ บดิา



5/23

ทะเบยีนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ปกีารศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
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53887 ดช. เลิศวรรธน์ วริิยเสนกุล 2 3 13 นายวรีภทัร  วริิยเสนกุล นางเพญ็พชิชา   วริิยเสนกุล Y2559นายวรีภทัร  วริิยเสนกุล
53888 ดช. วสันต์ บญุสงค์ 2 3 14 นายโลห ์ ซว ีเพง็ นางพศิมัย  บญุสงค์ Y2559นางสาววไลภรณ์ บญุสงค์ น้า
53889 ดช. เวชวสุ บญุยอ 2 3 15 นายธนิต  บญุยอ นางสาวรุ่งทวิาห ์ อัมภรัตน์ Y2559นางสาวเปรมณัฐชยา  บญุยอ
53890 ดช. เศรษฐพงษ์ ทนัศิริสุนทร 2 3 16 นายสุรพงษ ์ ทนัศิริสุนทร นางสาวจิดาภา  เหงวยีน Y2559นางสาวจิดาภา  เหงวยีน มารดา
53891 ดช. สุภกิณห์ เพิ่มพลู 2 3 17 นายปรีชา  เพิ่มพลู นางชรินทร์ทพิย์  เพิ่มพลู Y2559นางชรินทร์ทพิย์  เพิ่มพลู
53892 ดช. อุดมทรัพย์ ฤกษสิ์ริศุภกร 2 3 18 นายณัฐพงษ ์ ฤกษศิ์ริธนากรณ์ นางสาวนภาวรรณ  ผลพยุง Y2559นางสาวนภาวรรณ  ผลพยุง มารดา
53893 ดญ. กรชวลั ศรีสุข 2 3 19 นายพงษศั์กด์ิ  ศรีสุข นางไพรวลัย์  ศรีสุข Y2559นายพงษศั์กด์ิ  ศรีสุข
53894 ดญ. จิณหจ์ุฑา พบิลูย์ 2 3 20 นายศุภลักษณ์  พบิลูย์ นางสาวสุธดิา  เจิมขุนทด Y2559นางสาวสุธดิา  เจิมขุนทด มารดา
53895 ดญ. จิตติภทัรา สังข์ทอง 2 3 21 นายชนะวฒัน์  สังข์ทอง นางพชัรี  สังข์ทอง Y2559นางพชัรี  สังข์ทอง
53896 ดญ. ชญานันท์ คุรินทร์ 2 3 22 นายราชันต์  คุรินทร์ นางนุชนาถ  ไพเราะ Y2559นางนุชนาถ  ไพเราะ มารดา
53897 ดญ. ชญาภรณ์ ทาระพนัธ์ 2 3 23 ดาบต ารวจวนิัย  ทาระพนัธ์ นางวรนุช  ทาระพนัธ์ Y2559ดาบต ารวจวนิัย  ทาระพนัธ์
53898 ดญ. ชุติปภา ศรีมาธรณ์ 2 3 24 นายอิทธ ิ ศรีมาธรณ์ นางปณิชา  ศรีมาธรณ์ Y2559นายอิทธ ิ ศรีมาธรณ์ บดิา
53899 ดญ. ญาณาธปิ คงประเสริฐ 2 3 25 นายวเิศษศักด์ิ  พนูผล นางสาวอัญริกา  คงประเสริฐ Y2559นายวเิศษศักด์ิ  พนูผล
53900 ดญ. ณัฏฐากุล แก้วกุล 2 3 26 นายสกุลกิตต์  แก้วกุล นางประนอม  แก้วกุล Y2559นางประนอม  แก้วกุล มารดา
53901 ดญ. ณิชชา พรมกอง 2 3 27 สิบเอกวราวธุ  พรมกอง นางสาววลัยลักษณ์  แก้วมุงคุณ Y2559ผศ.ดร.วริิยา พรมกอง
53902 ดญ. ธนัชพร สาขี 2 3 28 นายสุริยา  สาขี นางสุธาสินี  สาขี Y2559นางสุธาสินี  สาขี มารดา
53903 ดญ. ธวลัรัตน์ วงษตั์นฮวด 2 3 29 นายสุรชัย  วงษตั์นฮวด นางวรรษวรรณ  วงษตั์นฮวด Y2559นางวรรษวรรณ  วงษตั์นฮวด
53904 ดญ. ธรีกานต์ ทนัธมิา 2 3 30 นายสวสัด์ิ  ทนัธมิา นางธรรมนูญ  ทนัธมิา Y2559นายสวสัด์ิ  ทนัธมิา บดิา
53905 ดญ. นภสัสร ต้ังตระกูลมีสุข 2 3 31 นายต้ังชัย  คืนดี นางสาวกนกนภสั  เกียรติกวนิพงศ์ Y2559นางสาวกนกนภสั  เกียรติกวนิพงศ์
53907 ดญ. บณุยาพร ศรีสมชัย 2 3 33 นายกิตติพล  ศรีสมชัย นางพชันีย์  นิคมรักษ์ Y2559นางสุพรรณี  สุดหล้า
53908 ดญ. ปฬิธษิา แก่นทอง 2 3 34 นายพฒันพงศ์  แก่นทอง วา่ที่ร้อยตรีหญิงษธิติรา  ภริูปญัญา Y2559วา่ที่ร้อยตรีหญิงษธิติรา  ภริูปญัญา มารดา
53909 ดญ. ปทัมา วทิรุวงศ์ 2 3 35 นายวรีะศักด์ิ  ทองแสง นางดุจเดือน  วทิรุวงศ์ Y2559นางดุจเดือน  วทิรุวงศ์
53910 ดญ. ปาริชาติ ใจแก้ว 2 3 36 นายประสิทธ ์ ใจแก้ว นางวนัเพญ็  ใจแก้ว Y2559นางวนัเพญ็  ใจแก้ว มารดา
53911 ดญ. ปญุญิสา ชุมจันทร์ 2 3 37 จ่าสิบเอกบญุเสง่ียม  ชุมจันทร์ นางอรณิชา  ชุมจันทร์ Y2559นางอรณิชา  ชุมจันทร์
53912 ดญ. พรภวษิย์ วงศ์ค า 2 3 38 นายชาญวทิย์  แสงสนธ์ นางจิราภรณ์  วงศ์ค า Y2559นางาวอาภารัตน์ วงศ์ค า ปา้
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53913 ดญ. พมิสิริ สุรสิทธิ์ 2 3 39 นายสุรชาติ  สุรสิทธิ์ นางสุบนิ  สุรสิทธิ์ Y2559นางสุบนิ  สุรสิทธิ์
53914 ดญ. ภรัิญญา ศรีตระกูล 2 3 40 นายชาลี  ศรีตระกูล นางสาวสมใจ  อธโิชติสกุล Y2559นายชาลี  ศรีตระกูล บดิา
53915 ดญ. รมิดา สุดสุข 2 3 41 นายณรงค์  สุดสุข นางจิรัชญากานต์  สุดสุข Y2559นางจิรัชญากานต์  สุดสุข
53916 ดญ. วรนันท์ บญุพา 2 3 42 นายวฒิุนันท ์ บญุพา นางฉายรัศมี  บญุพา Y2559นางฉายรัศมี  บญุพา มารดา
53917 ดญ. วภิาวรรณ ไชยโยธนิ 2 3 43 นายวสันต์  ไชยโยธนิ นางวฒันา  ไชยโยธนิ Y2559นายวสันต์  ไชยโยธนิ
53918 ดญ. สัตตบงกช วงค์ปอ้ม 2 3 44 นายเสนอ  วงค์ปอ้ม นางเพยีงใจ  วงค์ปอ้ม Y2559นายเสนอ  วงค์ปอ้ม บดิา
53919 ดญ. อรัญญา เลาหท์วี 2 3 45 นายอรุณศักด์ิ  เลาหท์วี นางสาวปยิะดา  เลาหท์วี Y2559นางสุชาดา  เลาหท์วี
53920 ดช. กฤษฎา โสภาพมิพ์ 2 4 1 นายสีใส  โสภาพมิพ์ นางบวัสอน  โสภาพมิพ์ Y2559นายสีใส  โสภาพมิพ์ บดิา
53921 ดช. ก้องภพ มักการุณ 2 4 2 นายรักษพล  มักการุณ นางวภิาพร  มักการุณ Y2559นางวภิาพร  มักการุณ
53922 ดช. ฆุณาภสัส์ บปุผาสังข์ 2 4 3 นายปภสัร์  บปุผาสังข์ นางอรทยั  บปุผาสังข์ Y2559นางอรทยั  บปุผาสังข์ มารดา
53923 ดช. ชนาภทัร กีฬา 2 4 4 นายวรชาติ  กีฬา นางอรวรรณ  กีฬา Y2559นายวรชาติ  กีฬา
53924 ดช. ชโยดม เจริญรัตน์ 2 4 5 นายสฤษด์ิ  เจริญรัตน์ นางพชิชานุช  เจริญรัตน์ Y2559นายสฤษด์ิ  เจริญรัตน์ บดิา
53925 ดช. ชิษณุพงศ์ จารัตน์ 2 4 6 นายบตุร  จารัตน์ นางวฤทธิช์ญา  จารัตน์ Y2559นายบตุร  จารัตน์
53926 ดช. ไตรภพ กิติพเิชฐสรรค์ 2 4 7 นายคมสิทธิ ์ กิติพเิชฐสรรค์ นางกิมลี  ชาย Y2559นายคมสิทธิ ์ กิติพเิชฐสรรค์ บดิา
53928 ดช. ธนภทัร ศุภสร 2 4 9 พนัจ่าอากาศเอกธนัวา  ศุภสร นางอรอุมา  ศุภสร Y2559นางอรอุมา  ศุภสร มารดา
53929 ดช. ธญัชนิต ศรีสะอาด 2 4 10 นายประกาศิต  ศรีสะอาด นางบรรธนา  ศรีสะอาด Y2559นางบรรธนา  ศรีสะอาด
53930 ดช. ธญัธร นาคธร 2 4 11 นายธานินท ์ นาคธร นางศศิธร  นาคธร Y2559นายธานินท ์ นาคธร บดิา
53931 ดช. นภสักร นิพขันธุ์ 2 4 12 นายกฤตภาส  นิพขันธุ์ นางสมาพร  นิพขันธุ์ Y2559นางสมาพร  นิพขันธุ์
53932 ดช. พงศธร ทองเกล้ียง 2 4 13 นายพนมพร  ทองเกล้ียง นางคันธารัตน์  ทองเกล้ียง Y2559นางคันธารัตน์  ทองเกล้ียง มารดา
53933 ดช. พงศ์พล พงษท์อง 2 4 14 นายปรีชา  พงษท์อง นางไพจิตร  พงษท์อง Y2559นางไพจิตร  พงษท์อง
53934 ดช. พศิน เพง็แจ่ม 2 4 15 ร้อยต ารวจโทพงษช์นก  เพง็แจ่ม นางสุพรดา  เพง็แจ่ม Y2559ร้อยต ารวจโทพงษช์นก  เพง็แจ่ม บดิา
53935 ดช. พรีบรูณ์ โควบิลูย์ชัย 2 4 16 นายสมหวงั  โควบิลูย์ชัย นางณฎา  โควบิลูย์ชัย Y2559นายสมหวงั  โควบิลูย์ชัย
53936 ดช. วรีวชิญ์ จันทร์อารักษ์ 2 4 17 นายฐานุทศัน์  จันทร์อารักษ์ นางสาวศราวณะ  คงถาวร Y2559นางสาวศราวณะ  คงถาวร มารดา
53937 ดช. ศรีสุวรรณ บลัลังก์เพช็ร 2 4 18 นายอถมร  บลัลังก์เพชร นางสาวกัลยาณี  แก้วทา Y2559นายอถมร  บลัลังก์เพชร
53938 ดช. ศักรินทร์ วนัทาวงษ์ 2 4 19 นายศิริชัย  วนัทาวงษ์ นางดอกรัก  วนัทาวงษ์ Y2559นางดอกรัก  วนัทาวงษ์ มารดา
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รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
53939 ดญ. กมลพร วงศ์จันลา 2 4 20 นายฉลอง  วงศ์จันลา นางสังวรณ์  วงศ์จันลา Y2559นางสังวรณ์  วงศ์จันลา
53940 ดญ. กฤตลัญช์ธร สุตะพรหม 2 4 21 นายณรงค์ศักด์ิ  สุตะพรหม นางวชัราภรณ์  สุตะพรหม Y2559นายณรงค์ศักด์ิ  สุตะพรหม บดิา
53941 ดญ. จันทร์ทพิย์ เชื้อชม 2 4 22 นายวฒิุชาติ  เชื้อชม นางนัยนา  เยื่อใย Y2559นางนัยนา  เยื่อใย
53942 ดญ. จุฑาทพิย์ ชิงจันทร์ 2 4 23 นายครรชิต  ชิงจันทร์ นางอาทติยา  ชิงจันทร์ Y2559นายครรชิต  ชิงจันทร์ บดิา
53943 ดญ. ชนากานต์ พนิิจงาม 2 4 24 นายอุดร  พนิิจงาม นางหนูกาน  พนิิจงาม Y2559นายอุดร  พนิิจงาม
53944 ดญ. ชลธฌิา ภมูิคง 2 4 25 นายเดช  หอ่งค า นางดรุณี  วลิเล่ียมส์ Y2559นางดรุณี  วลิเล่ียมส์ มารดา
53945 ดญ. ฐิติรัตน์ สุภตัราภรรณ์ 2 4 26 นายณัทภพ  สุภตัราภรรณ์ นางวชิญาดา  สุภตัราภรรณ์ Y2559นางวชิญาดา  สุภตัราภรรณ์
53946 ดญ. ณัชชา ขันบตุรศรี 2 4 27 นายณัฐพงศ์  ขันบตุรตรี ร้อยต ารวจตรีหญิงปาริชาด  ขันบตุรตรีY2559ร้อยต ารวจตรีหญิงปาริชาด  ขันบตุรตรีมารดา
53947 ดญ. ณีรนุช การะเกต 2 4 28 นายวภิาสกร  การะเกต นางกาญจน์ฐิมา  การะเกต Y2559นางกาญจน์ฐิมา  การะเกต
53948 ดญ. ทตัษพร ทองหล้า 2 4 29 นายยงยุทธ  ทองหล้า นางสาวณัชชาพร  หงษสุ์วรรณ Y2559นายสายันต์ หงษสุ์วรรณ ตา
53949 ดญ. ธรีะพรรณ น้อยวรรณะ 2 4 30 นายสุรชัย  น้อยวรรณะ นางปราณี  น้อยวรรณะ Y2559นางปราณี  น้อยวรรณะ
53950 ดญ. นับทอง แสนทวสุีข 2 4 31 Y2559นางนฤมล แสนทวสุีข มารดา
53951 ดญ. ปภาดา มังคละกุล 2 4 32 นายศักด์ิชัย  มังคละกุล นางณัฐณิชา  มังคละกุล Y2559นางณัฐณิชา  มังคละกุล
53952 ดญ. ปาลิดา บญุสิทธิ์ 2 4 33 นายกิตติ  บญุสิทธิ์ นางสาวศรีเพชรรัตน์  ธนบญุสิทธิ์ Y2559นางสาวศรีเพชรรัตน์  ธนบญุสิทธิ์ มารดา
53953 ดญ. พรรณวดี บญุมานันท์ 2 4 34 นายวมิล  บญุมานันท์ นางจตุพง  บญุมานันท์ Y2559นางจตุพง  บญุมานันท์
53954 ดญ. พณัณิตา ต้ังศิริวฒันกุล 2 4 35 นายอภสิิทธิ ์ ต้ังศิริวฒันกุล นางจุฬาพรรณ  ต้ังศิริวฒันกุล Y2559นายอภสิิทธิ ์ ต้ังศิริวฒันกุล บดิา
53955 ดญ. พมิดาริกา ขันสัมฤทธิ์ 2 4 36 นายชยันต์  ขันสัมฤทธิ์ นางมะยุรี  ขันสัมฤทธิ์ Y2559นายชยันต์  ขันสัมฤทธิ์
53956 ดญ. พมิพน์ิภา สายใจ 2 4 37 นายธนกฤต  สายใจ นางพรรณศิริ  สายใจ Y2559นางพรรณศิริ  สายใจ มารดา
53957 ดญ. ภทัรลภา ภกัดีวงศ์ 2 4 38 นายกิติศักด์ิ  ภกัดีวงศ์ สิบเอกหญิงเยาวลักษณ์  ภกัดีวงศ์ Y2559นายกิติศักด์ิ  ภกัดีวงศ์
53958 ดญ. รักษก์ริยา บญุจูง 2 4 39 พนัต ารวจตรีอุธาร  บญุจูง นางนภสัวรรณ  บญุจูง Y2559นางนภสัวรรณ  บญุจูง มารดา
53959 ดญ. วรัญชนก จันทะแจ่ม 2 4 40 นายวฒิุสิตร  จันทะแจ่ม นางรุ่งฤดี  จันทะแจ่ม Y2559นางรุ่งฤดี  จันทะแจ่ม
53960 ดญ. วริะยา จันทร์เรือง 2 4 41 นายววิฒัน์ชัย  จันทร์เรือง นางอิศราวลัย์  จันทร์เรือง Y2559นางอิศราวลัย์  จันทร์เรือง มารดา
53961 ดญ. ศตกมลวรรณ โรจนโชติกุล 2 4 42 ดาบต ารวจศิริโรจน์  โรจนโชติกุล ดาบต ารวจอนัญลักษณ์ โรจนโชติกุล Y2559ดาบต ารวจอนัญลักษณ์ โรจนโชติกุล
53962 ดญ. สายน้ าผ้ึง เอกวทิยาเวชนุกูล 2 4 43 นายก าธร  เอกวทิยาเวชนุกูล นางจริยา  เอกวทิยาเวชนุกูล Y2559นางจริยา  เอกวทิยาเวชนุกูล มารดา
53963 ดญ. สิรินดา นิยมพนัธ์ 2 4 44 นายสมจินต์  นิยมพนัธ์ นางสราลี  นิยมพนัธ์ Y2559นายสมจินต์  นิยมพนัธ์
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รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
53964 ดญ. อภชิญา โพธอิุดมสกุล 2 4 45 นายอลงกรณ์  โพธอิุดมสกุล นางทศันียา  โพธอิุดมสกุล Y2559นางทศันียา  โพธอิุดมสกุล มารดา
53965 ดช. กันต์พจน์ เส้นทอง 2 5 1 นายวชิิต  เส้นทอง นางจักรรัตน์  เส้นทอง Y2559นางจักรรัตน์  เส้นทอง
53966 ดช. คณพฒัน์ พนัธก์อง 2 5 2 นายรัฐพล  พนัธก์อง นางสาวดาวเรือง สาโยธา Y2559นางสาวณันทภคั อุณาพรหม ผู้ปกครอง
53967 ดช. คณาธปิ ดาโรจน์ 2 5 3 นายคงสันต์ิ  ดาโรจน์ นางบวัเหรียญ ดาโรจน์ Y2559นายคงสันต์ิ  ดาโรจน์
53968 ดช. จิระวฒัน์ จันทร์ส่อง 2 5 4 นายวสันต์  จันทร์ส่อง นางรุ่งนภา  จันทร์ส่อง Y2559นางรุ่งนภา  จันทร์ส่อง มารดา
53970 ดช. ณภทัร บญุรมย์ 2 5 6 นายณรงค์  บญุรมย์ นางนภาพร บญุรมย์ Y2559นางนภาพร บญุรมย์ มารดา
53972 ดช. ธนิสร ค าภาบตุร 2 5 8 นายสุริยันต์  ค าภาบตุร นางสาวสุกานดา  ค าภาบตุร Y2559นางสาวสุกานดา  ค าภาบตุร มารดา
53973 ดช. นพวชิญ์ เวยีงแก้ว 2 5 9 นายปริญญา เวยีงแก้ว นางศุภลักษณ์  เวยีงแก้ว Y2559นางศุภลักษณ์  เวยีงแก้ว
53974 ดช. นราวชิญ์ บญุศิริ 2 5 10 พ.อ.อ.นลิตร  บญุศิริ นางศิริรัตน์  บญุศิริ Y2559นางศิริรัตน์  บญุศิริ มารดา
53975 ดช. พรีณัฐ สงวนพงษ์ 2 5 11 นายกิตติพงษ ์สวงนพงษ์ นางสาวฉัตรสุดา  โครตพฒัน์ Y2559นางสาวฉัตรสุดา  โครตพฒัน์
53976 ดช. มณฑล วริิยะพนัธุ์ 2 5 12 นายมณเทยีร  วริิยะพนัธุ์ นางวาสนา  วริิยะพนัธุ์ Y2559นางวาสนา  วริิยะพนัธุ์ มารดา
53979 ดช. รัชชานนท์ แถบเกิด 2 5 15 นายปราโมช  แถบเกิด นางสาวอรสา  แถบเกิด Y2559นางสาวอรสา  แถบเกิด
53980 ดช. สิทธนิันท์ แก้วกาญจน์ 2 5 16 นายไชยรัตน์  แก้วกาญจน์ นางสาวเอมอร  อ่อนมิ่ง Y2559นายไชยรัตน์  แก้วกาญจน์ บดิา
53981 ดช. สิรวชิญ์ สินววิฒันกุล 2 5 17 นายจิรพงษ ์ สินววิฒันกุล นางสุคนธท์พิย์  สินววิฒันกุล Y2559นางสุคนธท์พิย์  สินววิฒันกุล
53982 ดช. อภนิันท์ ไชยชมภู 2 5 18 นายแทน  ไชยชมภู นางสาวอภริดี  จิตรแสวง Y2559นางสาวอภริดี  จิตรแสวง มารดา
53983 ดช. อภสิิทธิ์ กุแก้ว 2 5 19 นายคันธรักษ ์ กุแก้ว นางสาวหนูเรียม  ไชยเหนือ Y2559นายคันธรักษ ์ กุแก้ว
53984 ดญ. กุลรดา พลอ านวย 2 5 20 นายถวลัย์  พลอ านวย นางจุฬาภรณ์  พลอ านวย Y2559นางจุฬาภรณ์  พลอ านวย มารดา
53985 ดญ. จิรชยา คาโบ 2 5 21 นายปราชญ์  คาโบ นางจิราพร    คาโบ Y2559นายปราชญ์  คาโบ
53986 ดญ. จิรัชญา สงวนดี 2 5 22 นายพงค์เทวญั  สงวนดี นางรววีรรณ  สงวนดี Y2559นางรววีรรณ  สงวนดี มารดา
53987 ดญ. ชนิญญานันท์ เหมือนฤทธิ์ 2 5 23 พนัเอกฤทธนิันท ์ เหมือนฤทธิ์ นางศิริกัญญา เหมือนฤทธิ์ Y2559นางศิริกัญญา เหมือนฤทธิ์
53988 ดญ. ชนิสา รักษา 2 5 24 นายประดิษฐ์  รักษา นางยุพาพรรณ   รักษา Y2559นางยุพาพรรณ   รักษา มารดา
53989 ดญ. ชาลิสา ชารีแก้ว 2 5 25 นายบญัชา  ชารีแก้ว นางนงลักษณ์  ชารีแก้ว Y2559นางนงลักษณ์  ชารีแก้ว
53990 ดญ. ชุติกาญจน์ ศรีสวสัด์ิ 2 5 26 พ.อ.อ.นาวนิ  ศรีสวสัด์ิ นางสาวคนึงนิตย์  สุขนิจ Y2559พ.อ.อ.นาวนิ  ศรีสวสัด์ิ บดิา
53992 ดญ. ณัชชา พนัธเ์ลิศ 2 5 28 ดาบต ารวจทองมา  พนัธเ์ลิศ นางรัตนาภรณ์  พนัธเ์ลิศ Y2559นางรัตนาภรณ์  พนัธเ์ลิศ มารดา
53993 ดญ. ณัฐริกา แซ่ต้ัง 2 5 29 นายสุชานนท ์ แซ่ต้ัง นางสาวเยาวธดิา  จ าปาวนั Y2559นายสุชานนท ์ แซ่ต้ัง
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53994 ดญ. ณิชนันทน์ ทองกรณ์ 2 5 30 นายบญุเสริม ทองกรณ์ นางสาวคณาลักษณ์  ทองกรณ์ Y2559นางสาวคณาลักษณ์  ทองกรณ์ มารดา
53995 ดญ. ธนัญญา บญุสอด 2 5 31 นายธรีะพงษ ์ บญุสอด นางสุนทรา   บญุสอด Y2559นายธรีะพงษ ์ บญุสอด
53998 ดญ. นิติรัฐ สุทธกิุล 2 5 34 นายณัฐพล  สุทธกิุล นางรัชนีบลูย์  สุทธกิุล Y2559นางรัชนีบลูย์  สุทธกิุล มารดา
53999 ดญ. ปฐมาพร ไชยรักษ์ 2 5 35 วา่ที่ร้อยตรีนิวฒัน์  ไชยรักษ์ นางพรสิระ  ไชยรักษ์ Y2559นางพรสิระ  ไชยรักษ์
54000 ดญ. ปวชิญา เชาวลิต 2 5 36 นายกิตติ  เชาวลิต นางวภิาว ี เชาวลิต Y2559นายกิตติ  เชาวลิต บดิา
54002 ดญ. พชิามญช์ เนตรวงษ์ 2 5 38 นายอรรถพล เนตรวงษ์ นางวรลักษณ์  เนตรวงษ์ Y2559นางวรลักษณ์  เนตรวงษ์ มารดา
54003 ดญ. แพรพลอย กระจายศรี 2 5 39 นายธนากรู  กระจายศรี นางวรรณภา กระจายศรี Y2559นายธนากรู  กระจายศรี
54005 ดญ. ภาวณีิ ทศันพงษ์ 2 5 41 นายพรชัย  ทศัน์พงษ์ นางจิตตาภา ทศัน์พงษ์ Y2559นางจิตตาภา ทศัน์พงษ์
54007 ดญ. วชิราภรณ์ ไชยกาล 2 5 43 นายชายชาญ  ไชยกาล นางสาวกนกอร หงษท์อง Y2559นายชายชาญ  ไชยกาล
54008 ดญ. สิริกร วทิศิริ 2 5 44 นายชินภทัร วทิศิริ นางยิ่งสุข วทิศิริ Y2559นายชินภทัร วทิศิริ บดิา
54009 ดญ. อรวรา แก้วลี 2 5 45 พนัตรี วนิช  แก้วลี นางนวลจันทร์ แก้วลี Y2559นางนวลจันทร์ แก้วลี
54010 ดช. กษดิิศ สีหานาม 2 6 1 นายณปภชั  สีหานาม นางวลิาสินี  สีหานาม Y2559นางวลิาสินี  สีหานาม มารดา
54011 ดช. จักรภพ สิงหพ์นัธ์ 2 6 2 นายสุรศักด์ิ  สิงหพ์นัธ์ นางรัตนา  สิงหพ์นัธ์ Y2559นายสุรศักด์ิ  สิงหพ์นัธ์
54012 ดช. จักรินทร์ บญุกอ 2 6 3 นายสัญญา  บญุกอ นางบญุสม  บญุกอ Y2559นางสาวสุทธกิานต์ บญุกอ อา
54013 ดช. เจตนิพทัธ์ หอมวงค์ 2 6 4 นายธนกฤต  หอมวงค์ นางมาลัยพร  หอมวงค์ Y2559นางมาลัยพร  หอมวงค์
54014 ดช. ธนกฤต ผุยพรม 2 6 5 นายกฤษดา  ผุยพรม นางทพิากร  ผุยพรม Y2559นายกฤษดา  ผุยพรม บดิา
54015 ดช. ธนกฤต บญุเย็น 2 6 6 นายจักรภพ  บญุเย็น นางธนัยพร  บญุเย็น Y2559นางธนัยพร  บญุเย็น
54016 ดช. ธนกฤตธฤต ค าเพราะ 2 6 7 นายวสัินต์  ค าเพราะ นางสาวนิศารัตน์  เนตวงษ์ Y2559นางสาวนิศารัตน์  เนตวงษ์ มารดา
54017 ดช. ธนชัย เรืองภาสกร 2 6 8 นายธชัพล  เรืองภาสกร นางพชัมณ  เรืองภาสกร Y2559นางสาวอมรรัตน์ กาญจนวฒัน์
54018 ดช. ปฏภิาณ อินทร์งาม 2 6 9 นายคมสันต์  อินทร์งาม นางณัฐชา  อินทร์งาม Y2559นายคมสันต์  อินทร์งาม บดิา
54019 ดช. พงศ์พล กุลพนัธ์ 2 6 10 นายไพฑูรย์  กุลพนัธ์ นางวาสนา  กุลพนัธ์ Y2559นางวาสนา  กุลพนัธ์
54020 ดช. ภทัรดนัย มั่นวงศ์ 2 6 11 นายมณี  มั่นวงค์ นางละเอียด  มั่นวงค์ Y2559นายมณี  มั่นวงค์ บดิา
54021 ดช. ภมูินทร์ เกตวงศา 2 6 12 นายวชัรินทร์  เกตวงศา นางศกุนตลา  เกตวงศา Y2559นายวชัรินทร์  เกตวงศา
54022 ดช. รัฐภมูิ รัตนโสภา 2 6 13 นายบดินทร์   รัตนโสภา นางสุกัญญา  รัตนโสภา Y2559นายบดินทร์   รัตนโสภา บดิา
54023 ดช. วรีภทัร กองแก้ว 2 6 14 นายฉัตรชัย  กองแก้ว นางมนัสนันท ์ กองแก้ว Y2559นายฉัตรชัย  กองแก้ว
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54024 ดช. ศิระณัฐ ฉวรัีกษ์ 2 6 15 นายมานพ  ฉวรัีกษ์ นางสาวฉัตรมงคล  เชยค าดี Y2559นางสาวฉัตรมงคล  เชยค าดี มารดา
54025 ดช. อภวิฒัน์ เพชรสุก 2 6 16 นายกิติพนัธ ์ เพชรสุก นางเดือนรุ่ง  เพชรสุก Y2559นายกิติพนัธ ์ เพชรสุก
54026 ดช. อัฐกร โพธิท์อง 2 6 17 นายอนุพงษ ์ โพธิท์อง นางศศิธร  โพธิท์อง Y2559นางศศิธร  โพธิท์อง มารดา
54027 ดช. อิทธศัิกด์ิ บญุมาก 2 6 18 นายอดิศร  บญุมาก นางนริศรา  บญุมาก Y2559นายอดิศร  บญุมาก
54028 ดญ. กันติชา วงัอนานนท์ 2 6 19 นายบริุนทร์  วงัอนานนท์ นางมณทชิา  วงัอนานนท์ Y2559นายบริุนทร์  วงัอนานนท์ บดิา
54029 ดญ. กัลยรัตน์ ศรีปญัญา 2 6 20 นายอ าพล  ศรีปญัญา นางอุไรวรรณ  ศรีปญัญา Y2559นางอุไรวรรณ  ศรีปญัญา
54030 ดญ. เขมิกา วนิิจฉัย 2 6 21 นายจีรศักด์ิ  วนิิจฉัย นางธญัชนก  วนิิจฉัย Y2559นางธญัชนก  วนิิจฉัย มารดา
54031 ดญ. จุธารพฒัน์ ฆารวพิฒัน์ 2 6 22 นายศิริชาติ  ฆารวพิฒัน์ นางน้ าเพชร  ฆารวพิฒัน์ Y2559นายศิริชาติ  ฆารวพิฒัน์
54032 ดญ. ชนิตา มาลัย 2 6 23 นายวฒันาชัย  มาลัย นางเสมอแข  มาลัย Y2559นางเสมอแข  มาลัย มารดา
54033 ดญ. ชญานิตย์ ทวสิีทธิ์ 2 6 24 นายศราวธุ  ทวสิีทธิ์ นางกิตยาภรณ์ Y2559นายศราวธุ  ทวสิีทธิ์
54034 ดญ. ฐิรดา กูลรัมย์ 2 6 25 นายฐิรศาสตร์  กูลรัมย์ นางชนาพร  กูลรัมย์ Y2559นายฐิรศาสตร์  กูลรัมย์ บดิา
54035 ดญ. ณัฏฐ์พชัร์ นิมิตรไชยาพงศ์ 2 6 26 นายจีรศักด์ิ  โชติววิฒันา นางสาวฉัตรชนก  นิมิตรไชยาพงศ์ Y2559นางสาวฉัตรชนก  นิมิตรไชยาพงศ์
54036 ดญ. ณัฐธดิา โสดาภกัด์ิ 2 6 27 นายณัฐพงษ ์ โสดาภกัด์ิ นางงามพศิ  โสดาภกัด์ิ Y2559นางงามพศิ  โสดาภกัด์ิ มารดา
54037 ดญ. ณัฐวภิา รัตนพนัธ์ 2 6 28 นายจีระศักด์ิ  รัตนพนัธ์ นางนงลักษณ์  รัตนพนัธ์ Y2559นายจีระศักด์ิ  รัตนพนัธ์
54038 ดญ. ตริญาภรณ์ ปานโชติ 2 6 29 นายทนงเกียรติ  ปานโชติ นางนุษราวรรณ์  ปานโชติ Y2559นางนุษราวรรณ์  ปานโชติ มารดา
54039 ดญ. ธนัยพร พลิาม 2 6 30 นายทนงศักด์ิ  พลิาม นางอาภากร  พลิาม Y2559นางอาภากร  พลิาม
54040 ดญ. น้ าฝน ธรีลีกุล 2 6 31 นายเรืองวฒิุ  ธรีลีกุล นางสาวกรณิศ  ลานนท์ Y2559นายเรืองวฒิุ  ธรีลีกุล บดิา
54041 ดญ. ปภชัญา ศรีละพล 2 6 32 นายณฤภง  ศรีละพล นางพมิพพ์กัตร์  ศรีละพล Y2559นางพมิพพ์กัตร์  ศรีละพล
54042 ดญ. ปริยากร ผ่องแผ้ว 2 6 33 นายพฤหสั  ผ่องแผ้ว นางปยิะมาศ  ผ่องแผ้ว Y2559นางปยิะมาศ  ผ่องแผ้ว มารดา
54043 ดญ. พชิชานันท์ บญุทน 2 6 34 นายสุรชิต  บญุทน นางศิริลักษณ์  บญุทน Y2559นางศิริลักษณ์  บญุทน
54044 ดญ. พรธรีา จันทร์พวง 2 6 35 นายเสรี  จันทร์พวง นางปยิวรรณ  จันทร์พวง Y2559นางปยิวรรณ  จันทร์พวง มารดา
54045 ดญ. ภคัจิรา ใจภกัดี 2 6 36 นายภกัด์ิพงษ ์ ใจภกัดี นางเปมิกา  ใจภกัดี Y2559นางเปมิกา  ใจภกัดี
54046 ดญ. ภณัฑิรา บญุรอด 2 6 37 นายชยุต  บญุรอด นางอนัญญา  สุทธิ Y2559นายชยุต  บญุรอด บดิา
54047 ดญ. ภทัราภรณ์ พรมนิล 2 6 38 ร้อยเอกบญุส่ง  พรมนิล นางสุจิตรา  พรมนิล Y2559นางสุจิตรา  พรมนิล
54048 ดญ. วชิราภรณ์ หปิะนัด 2 6 39 นายเจริญ  หปิะนัด นางวมิลนาถ  หปิะนัด Y2559นางวมิลนาถ  หปิะนัด มารดา
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54049 ดญ. วรีภรณ์ ส าอางค์อินทร์ 2 6 40 นายเพช็รรัตน์  ส าอางค์อินทร์ นางศิริรัตน์  ส าอางค์อินทร์ Y2559นายเพช็รรัตน์  ส าอางค์อินทร์
54050 ดญ. วรียาพรรัตน์ บญุทน 2 6 41 นายวรีชัย  บญุทน นางปรียาพร  บญุทน Y2559นางปรียาพร  บญุทน มารดา
54051 ดญ. ศรันรัชต์ สุทธงัฐิตินันท์ 2 6 42 นายณัฐวชัต์  สุทธงัฐิตินันท์ นางสุภลัิกษณ์  สุทธงัฐิตินันท์ Y2559นายณัฐวชัต์  สุทธงัฐิตินันท์
54052 ดญ. ศศิธร สายโสภา 2 6 43 นายชอุ่ม  สายโสภา นางวนัเพญ็  สายโสภา Y2559นายสมาปติิ สายโสภา พี่ชาย
54053 ดญ. สกาวเดือน สีมาวนั 2 6 44 นายศักด์ิระพ ี สีมาวนั นางดวงสมร  สีมาวนั Y2559นายศักด์ิระพ ี สีมาวนั
54054 ดญ. อนัญพร วงค์หนายโกด 2 6 45 นายสถาพร  วงค์หนายโกด นางอุบลวรรณ  วงค์หนายโกด Y2559นางอุบลวรรณ  วงค์หนายโกด มารดา
54055 ดช. ชณัญญู พาพล 2 7 1 นายวริิยะเทพ  พาพล นางศิริมา  พาพล Y2559นางศิริมา  พาพล
54056 ดช. ทศพร พจมานเมธี 2 7 2 นายทวศัีกด์ิ  พจมานเมธี นางทพิจักษ ์ พจมานเมธี Y2559นางทพิจักษ ์ พจมานเมธี มารดา
54057 ดช. ธนกฤต ประมายะ 2 7 3 จ่าสิบเอกสุระนาท  ประมายะ จ่าสิบเอกหญิงปญัจภรณ์ ประมายะ Y2559จ่าสิบเอกหญิงปญัจภรณ์ ประมายะ
54058 ดช. ธนพร พจิารณ์ 2 7 4 นายไพโรจน์ พจิารณ์ นางสาวสุพรรณี  แสงงาม Y2559นางสาวสุพรรณี  แสงงาม มารดา
54059 ดช. นันทวฒิุ ฮามสมพนัธ์ 2 7 5 นายอุดร ฮามสมพนัธ์ นางสุพศิ ฮามสมพนัธ์ Y2559นายอุดร ฮามสมพนัธ์
54060 ดช. ประภากร เส้นทอง 2 7 6 นายประสิทธิ ์ เส้นทอง นางสาวสายสมร  เส้นทอง Y2559นางสาวสายสมร  เส้นทอง มารดา
54061 ดช. เปรม อินทรหนองไผ่ 2 7 7 นายสัญญา  อินทรหนองไผ่ นางวภิา  อินทรหนองไผ่ Y2559นางวภิา  อินทรหนองไผ่
54062 ดช. พสุวชิญ์ กุค าอู 2 7 8 นายชาญวทิย์  กุค าอู นางสาวมีนา  เส็มหมาน Y2559นายเจียมศักด์ิ กุค าอู ปู่
54063 ดช. พทุธมิา สุตันต้ังใจ 2 7 9 นายวสันต์  สุตันต้ังใจ สุมาลี  ภติูยา Y2559สุมาลี  ภติูยา
54064 ดช. ภคิน ลูกหยี 2 7 10 นายสมทบ  ลูกหยี นางสาวสุนันทา  ลูกหยี Y2559นางสาวสุนันทา  ลูกหยี มารดา
54065 ดช. ภริูปกรณ์ พลูศรี 2 7 11 ไพศาล พลูศรี นางเพชรรัตน์  พลูศรี Y2559นางเพชรรัตน์  พลูศรี
54066 ดช. ภริูศ ศรีดาโคตร 2 7 12 นายเทวนิ  ศรีดาโครต นางอรวรรณ  ศรีดาโครต Y2559นางอรวรรณ  ศรีดาโครต มารดา
54067 ดช. ภวูนัย พชิญาจิตติพงษ์ 2 7 13 นายวรีะชัย  พชิญาจิตติพงษ์ นางสาวเหมือนดาว พชิญาจิตติพงษ์ Y2559นายวรีะชัย  พชิญาจิตติพงษ์
54068 ดช. รุจินพ วงศ์ค าเหลา 2 7 14 นายณรงค์  วงศ์ค าเหลา นางขวญับวั  วงศ์ค าเหลา Y2559นางขวญับวั  วงศ์ค าเหลา มารดา
54069 ดช. ศตวรรษ ทวศัีกด์ิ 2 7 15 นายกมล ทวศัีกด์ิ นางมณีรัตน์  ทวศัีกด์ิ Y2559นางมณีรัตน์  ทวศัีกด์ิ
54070 ดช. อธชิาติ อิสดี 2 7 16 นายสุธศัิกด์ิ  แดงอุไร นางสาวจันทร์หอม  อิสดี Y2559นางสาวจันทร์หอม  อิสดี มารดา
54071 ดช. อภลัิกข์ ศรีเมือง 2 7 17 นายวฒิุไกร  ศรีเมือง นางเยาวลักษณ์  ศรีเมือง Y2559นายวฒิุไกร  ศรีเมือง
54072 ดช. เอกกิตติ อุค า 2 7 18 นายประยงค์  อุค า นางสาวสุทตัตา  วรรณนุชิต Y2559นางสาวสุทตัตา  วรรณนุชิต มารดา
54073 ดช. เอื้ออังกูร นาสารี 2 7 19 นายสมพร พณิทอง นางสาวภาวนิี  นาสารี Y2559นางสาวภาวนิี  นาสารี
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54074 ดญ. กาญจนา ลายประดิษฐกร 2 7 21 นายปรีดา  ลายประดิษฐกร นางรัชนี  โกษาพนัธุ์ Y2559นายปรีดา  ลายประดิษฐกร
54075 ดญ. จิดาภา ตียาพนัธ์ 2 7 22 พนัโทดนัย  ตียาพนัธ์ นางวไิลลักษณ์  ตียาพนัธ์ Y2559นางวไิลลักษณ์  ตียาพนัธ์ มารดา
54076 ดญ. จุฑานุช ช่วงโชติ 2 7 23 นายวระวงค์ฤทธิ ์ ช่วงโชติ นางนันธยิา  ช่วงโชติ Y2559นางนันธยิา  ช่วงโชติ
54077 ดญ. ณัฏฐิกาญจน์ อารีกุล 2 7 24 นายบญุธรรม  อารีกุล นายอรชร  อารีกุล Y2559นายบญุธรรม  อารีกุล บดิา
54078 ดญ. ธญัรดา ไชยราช 2 7 25 นายธนพฒัน์ ไชยราช นางศุภลักษณ์  ไชยราช Y2559นายธนพฒัน์ ไชยราช
54079 ดญ. ธนัยพร ภคูรองแง่ 2 7 26 นายนิต  ภคูรองแง่ นางกฤษณา ภคูรองแง่ Y2559นางกฤษณา ภคูรองแง่ มารดา
54080 ดญ. เบญญาภา พวงอินทร์ 2 7 27 นายดนัย  พวงอินทร์ นางสาวปณัณธร  หนูเผือก Y2559นายดนัย  พวงอินทร์
54081 ดญ. ปองขวญั จันทวี 2 7 28 นายปรีชา  จันทวี นางจริยา  จันทวี Y2559นายปรีชา  จันทวี บดิา
54083 ดญ. พลอยจันทรัช วมิุกตานนท์ 2 7 30 นายศวสักร  วมิุกตานนท์ นางวราภสัร์  เมธาสุทธวิจัน์ Y2559นางวราภสัร์  เมธาสุทธวิจัน์ มารดา
54084 ดญ. พรีดา เนตรวงษ์ 2 7 31 นายอรรถพล  เนตรวงษ์ นางวรลักษณ์  เนตรลักษณ์ Y2559นางวรลักษณ์  เนตรลักษณ์
54085 ดญ. ภคัจิรา ศรีรักษา 2 7 32 นายอภสิิทธิ ์ ศรีรักษา นางสาวหทยัรัตน์  เกษมทาง Y2559นางสาวหทยัรัตน์  เกษมทาง มารดา
54086 ดญ. ภคัจิราพร บญุเรือง 2 7 33 จ่าสิบเอกทวบีรูณ์  บญุเรือง นางสุวเพญ็  บญุเรือง Y2559นางสุวเพญ็  บญุเรือง
54087 ดญ. ภทัรพร อดทน 2 7 34 นายชัยณรงค์  อดทน นางร าไพ  อดทน Y2559นายชัยณรงค์  อดทน บดิา
54089 ดญ. ลภสัรดา ค าชัย 2 7 36 นายบญัชา  ค าชัย นางเพญ็สิริ  ค าชัย Y2559นายบญัชา  ค าชัย บดิา
54090 ดญ. วรนิษฐา แซ่จึง 2 7 37 นายณรงค์  แซ่จึง นางสาวลัดดา  จิรกุลวฒันาพร Y2559นายณรงค์  แซ่จึง
54091 ดญ. วรรณรัตน์ แสงงาม 2 7 38 นายเสกสรรค์  แสงงาม นางภาวนา แสงงาม Y2559นางภาวนา แสงงาม มารดา
54092 ดญ. สิตานัน มีพรหม 2 7 39 นายสุรชัย  มีพรหม นางสาวเกษมณี  สุพล Y2559นางสาวเกษมณี  สุพล
54093 ดญ. สิริวดี ธานี 2 7 40 นายอิสระ  ธานี นางสาวสุพชัรี  ธานี Y2559นายอิสระ  ธานี บดิา
54094 ดญ. สุธติา สุขเกษม 2 7 41 นายธนดล  สุขเกษม นางพชิญาภรณ์  หงษท์อง Y2559นางพชิญาภรณ์  หงษท์อง
54095 ดญ. สุพรรษา คามดา 2 7 42 นายเชิดศักด์ิ  คามดา นางประยูรวรรณ  คามดา Y2559นายเชิดศักด์ิ  คามดา บดิา
54096 ดญ. อชิรญา ศิลารักษ์ 2 7 43 นายขันติ ศิลารักษ์ นางสาวสุภาพ  ศิลารักษ์ Y2559นายขันติ ศิลารักษ์
54097 ดญ. อริสา ล้ิมวฒันาศรี 2 7 44 นายสมภพ ล้ิมรัฒนาศรี นางสาวธดิารัตน์  ล้ิมรัฒนาศรี Y2559นายสมภพ ล้ิมรัฒนาศรี บดิา
54098 ดญ. อุฌณีย์ ขันทอง 2 7 45 นายสมพร ขันทอง นางวจิิตรา  ขันทอง Y2559นางวจิิตรา  ขันทอง
54100 ดช. กัญจน์ ค าหงษา 2 8 1 นายอุดม  ก าประทมุ นางสาวดารินา  ค าหงษา Y2559นางสาวดารินา  ค าหงษา มารดา
54101 ดช. คมชาญ โสมมา 2 8 2 นายอภศัิกย์  โสมมา นางอรชร  โสมมา Y2559นายอภศัิกย์  โสมมา
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54102 ดช. ชิษณุชา สมุทรรัตนากร 2 8 3 นายธนภทัร  สมุทรรัตนากร นางภริูตา  สมุทรรัตนากร Y2559นางภริูตา  สมุทรรัตนากร มารดา
54103 ดช. ณพพล กล่ินระคนธ์ 2 8 4 Y2559นางสุชาดา กล่ินระคนธ์
54104 ดช. ณัฐภทัร ต่อน้อย 2 8 5 นายธรีเจต  ต่อน้อย นางหนูการ  ต่อน้อย Y2559นางหนูการ  ต่อน้อย มารดา
54105 ดช. ธนกฤต ววิติรกุล 2 8 6 นายพชิัย  วจิิตรกุล นางวราวรรณ  วจิิตรกุล Y2559นายพชิัย  วจิิตรกุล
54106 ดช. ธนพนธ์ มณีภาค 2 8 7 นายไกรราช  มณีภาค นางนนทกร  มณีภาค Y2559นายไกรราช  มณีภาค บดิา
54107 ดช. ธนาธปิ ทองมงคล 2 8 8 นายธนิตชาติ  ทองมงคล นางจิตราวดี  ทองมงคล Y2559นายธนิตชาติ  ทองมงคล
54108 ดช. ธธีชั คูสิริ 2 8 9 นายสมพร  คูสิริ นางสาวนฤมล  ทพิยศรี Y2559นายสมพร  คูสิริ บดิา
54109 ดช. นนทธ์วฒัน์ ภบิาลวงษ์ 2 8 10 นายสิริชัย  ภบิาลวงษ์ นางจิราภรณ์  ภบิาลวงษ์ Y2559นางจิราภรณ์  ภบิาลวงษ์
54110 ดช. นิธกิร มูลประดับ 2 8 11 นายพทิกัษ ์ มูลประดับ นางสาวดนูนารถ  โลหะสาร Y2559นางสาวดนูนารถ  โลหะสาร มารดา
54111 ดช. พงษศ์ธร อุ่นเจริญ 2 8 12 นายธงชัย  อุ่นเจริญ นางพมิลพรรณ  อุ่นเจริญ Y2559นางพมิลพรรณ  อุ่นเจริญ
54112 ดช. ภานุพงศ์ พุ่มจันทร์ 2 8 13 นายนิเวส  พุ่มจันทร์ นางวารุณี  พุ่มจันทร์ Y2559นางวารุณี  พุ่มจันทร์ มารดา
54113 ดช. รัฐภทัร์ ศรีปราชญ์ 2 8 14 นายเชิดศักด์ิ  ศรีปราชญ์ นางศรีประดู่  ศรีปราชญ์ Y2559นางศรีประดู่  ศรีปราชญ์
54114 ดช. วรสฤษฎิ์ ทบัทอง 2 8 15 ดาบต ารวจระพพีงษ ์ ทบัทอง นางสุวจี  ทบัทอง Y2559นางสุวจี  ทบัทอง มารดา
54116 ดญ. กชณิกร ธนนรักษ์ 2 8 17 นายกรณ์  ธนนรักษ์ นางกษมิา  ธนนรักษ์ Y2559นางกษมิา  ธนนรักษ์ มารดา
54117 ดญ. กัลยมนต์ สีหะนันท์ 2 8 18 นายวนัชัย  สีหะนันท์ นางนิษฐารัชต์  ภทัร์สินธญัพร Y2559นางนิษฐารัชต์  ภทัร์สินธญัพร
54118 ดญ. เกตน์นิภา ยิ่งยง 2 8 19 นายชัชวาล  ยิ่งยง นางสาวจันทร์หอม  แก้วตรี Y2559นางสาวจันทร์หอม  แก้วตรี มารดา
54119 ดญ. จิรภทัร บญุสิงห์ 2 8 20 นายวรีะพงษ ์ บญุสิงห์ นางปยิะภรณ์  บญุสิงห์ Y2559นางปยิะภรณ์  บญุสิงห์
54120 ดญ. ชลธชิา ภาระคุณ 2 8 21 นายสุดใจ  ภาระคุณ นางสาวสาริกา  แสงวงศ์ Y2559นายสุดใจ  ภาระคุณ บดิา
54121 ดญ. ณัฐวภิา เจริญพงษ์ 2 8 22 นายอดิศักด์ิ  เจริญพงษ์ นางอุษา  เจริญพงษ์ Y2559นายอดิศักด์ิ  เจริญพงษ์
54122 ดญ. ทยิตา กองพนัธ์ 2 8 23 นายเกรียงไกร  กองพนัธ์ นางวลิาวลัย์  กองพนัธ์ Y2559นางวลิาวลัย์  กองพนัธ์ มารดา
54123 ดญ. ทววิร สีหะวงษ์ 2 8 24 วา่ที่ร้อยตรีทรงพล  สีหะวงษ์ นางรวมพร  สีหะวงษ์ Y2559นางรวมพร  สีหะวงษ์
54124 ดญ. ธนาธร อดิพฒัน์ตระกูล 2 8 25 นายสุรศักด์ิ  อภพิฒัน์ตระกูล นางเมทนิี  อภพิฒัน์ตระกูล Y2559นายสุรศักด์ิ  อภพิฒัน์ตระกูล บดิา
54125 ดญ. เบญญทพิย์ วงศ์กาศ 2 8 26 นายอรุณชัย  วงศ์กาศ นางสาวติรี  วงศ์กาศ Y2559นางสาวติรี  วงศ์กาศ
54126 ดญ. ปภาดา โอมณีเขียว 2 8 27 นายตระกูล  โอมณีเขียว นางวลัิยรัตน์  โอมณีเขียว Y2559นางวลัิยรัตน์  โอมณีเขียว มารดา
54127 ดญ. ปาฏหิาริย์ ผาสุข 2 8 28 นายชโยดมภ ์ ผาสุข นางสาวชนิสรา  สีสันต์ Y2559นางสาวชนิสรา  สีสันต์
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54128 ดญ. ปาลิตา ปรุะมาปดั 2 8 29 นายประสิทธิ ์ ปรุะมาปดั นางสาวประมัย  ทองบอ่ Y2559นางสาวประมัย  ทองบอ่ มารดา
54129 ดญ. พลอยปภสั พงศ์เดชธนันชัย 2 8 30 นายวรีวชิญ์  พงศ์เดชธนันชัย นางธญัญพทัธ ์ พงศ์เดชธนันชัย Y2559นางธญัญพทัธ ์ พงศ์เดชธนันชัย
54130 ดญ. พชัรพร นามศรี 2 8 31 นายพงษสิ์ทธิ ์ นามศรี นางสาวมณฑกาญจน์  สุวรรณ Y2559นายพงษสิ์ทธิ ์ นามศรี บดิา
54131 ดญ. พาขวญั ปลูกเจริญ 2 8 32 นายภมูิภกัด์ิ  ปลูกเจริญ นางวไิลวรรณ  ปลูกเจริญ Y2559นางวไิลวรรณ  ปลูกเจริญ
54132 ดญ. แพรววนิต โชคชนะ 2 8 33 นายอดุลย์ศักด์ิ  โชคชนะ นางถนอมจิต  โชคชนะ Y2559นายอดุลย์ศักด์ิ  โชคชนะ บดิา
54133 ดญ. มานิตา ปสิุงห์ 2 8 34 นายณัฐพล  ปสิุงห์ นางปยิาภรณ์  ปสิุงห์ Y2559นางปยิาภรณ์  ปสิุงห์
54134 ดญ. รมิดา เวฬุวนารักษ์ 2 8 35 นายกิตติพงษ ์ เวฬุวนารักษ์ นางศศิธร  เวฬุวนารักษ์ Y2559นางศศิธร  เวฬุวนารักษ์ มารดา
54135 ดญ. รวสิรา วรเวทย์มงคล 2 8 36 นายสุธพินัธ ์ วรเวทย์มงคล นางสาวบญุทะนิกรณ์  แฝงเพช็ร Y2559นางสาวบญุทะนิกรณ์  แฝงเพช็ร
54137 ดญ. วารินรัตน์ สายพนัธ์ 2 8 38 นายทวศัีกด์ิ  สีสัน นางสาวสุพตัรา  สายพนัธ์ Y2559นางระเบยีบ สายพนัธ์
54139 ดญ. วรียา คันธจันทร์ 2 8 40 นายวนิัย  คันธจันทร์ นางสุคนธา  คันธจันทร์ Y2559นางสุคนธา  คันธจันทร์
54140 ดญ. ศลิษา เจียมวงศ์ 2 8 41 นายวจิิตร  เจียมวงศ์ นางบญุเลิศ  เจียมวงศ์ Y2559นางบญุเลิศ  เจียมวงศ์ มารดา
54141 ดญ. ศุภกานต์ บญุชัยแสน 2 8 42 ดาบต ารวจบรรจง  บญุชัยแสน นางสาวดวงเนตร  เนตรสาว Y2559ดาบต ารวจบรรจง  บญุชัยแสน
54142 ดญ. สิริฐา ผลาทพิย์ 2 8 43 พนัจ่าอากาศเอกธนภทัร  หรัิญวรรณ นางชนาพร  วงชัยวรรณ์ Y2559นางพะเยาว ์ผลาทพิย์ ยาย
54143 ดญ. สุพชิชา โพธดิารา 2 8 44 นายกิตติภณ  โพธดิารา นางสุพรรณี  โพธดิารา Y2559นางสุพรรณี  โพธดิารา
54144 ดญ. หทยัชนก พดัวจิิตร 2 8 45 นายธรรมรัตน์  พดัวจิิตร นางสาวโยษติา  หอมศรี Y2559นางสาวโยษติา  หอมศรี มารดา
54145 ดช. กฤติกร สิงหษัฐิต 2 9 1 นางชัลวาล  สิงหษัฐิต นางพมิพม์าศ สิงหษัฐิต Y2559นางพมิพม์าศ สิงหษัฐิต
54146 ดช. กันติทตั บญุชุ่ม 2 9 2 นายชัยณรงค์ บญุชุ่ม นางณัฐชยา บญุชุ่ม Y2559นางณัฐชยา บญุชุ่ม มารดา
54147 ดช. ขัตติยะพงษ์ เมฆไธสง 2 9 3 นายขันติ เมฆไธสง นางมณีรัตน์  เมฆไธสง Y2559นางมณีรัตน์  เมฆไธสง
54148 ดช. คชาเทพ สุริยพนัตรี 2 9 4 นายมนตรี  สุริยพนัตรี นางสุวนิจ  สุริยพนัตรี Y2559นางสุวนิจ  สุริยพนัตรี มารดา
54149 ดช. จิรพฒัน์ พลูศรี 2 9 5 ร้อยตรีไพบลูย์  พลูศรี นางณัฐกานต์  พลูศรี Y2559นางณัฐกานต์  พลูศรี
54150 ดช. จิรายุส แซ่ตัง 2 9 6 นายธเนศ แซ่ตัง นางหทยั แซ่ตัง Y2559นางหทยั แซ่ตัง มารดา
54151 ดช. ฉัตรดนัย ประทมุแย้ม 2 9 7 ร้อยต ารวจตรีธติิวฒุ  ประทมุแย้ม นางเครือวลัย์ ประทมุแย้ม Y2559ร้อยต ารวจตรีธติิวฒุ  ประทมุแย้ม
54152 ดช. ชาญชาติ จารุการ 2 9 8 นายชาติพชิิต  จารุการ นางศรีกุล จารุการ Y2559นางศรีกุล จารุการ มารดา
54153 ดช. ชิษณุพงศ์ ทองค า 2 9 9 นายนรเศรษฐ์ ทองค า นางจิราภรณ์  ทองค า Y2559นายนรเศรษฐ์ ทองค า
54154 ดช. โชติพฒัน์ เพชรภวูสวสัด์ิ 2 9 10 นายกรววิฒัน์  เพชรภวูสวสัด์ิ นางธญัญพทัธ ์เพชรภวูสวสัด์ิ Y2559นางธญัญพทัธ ์เพชรภวูสวสัด์ิ มารดา
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รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
54155 ดช. เนติธร ศรีแสน 2 9 11 นายนิมิต ศรีแสน นางวชิญาดา ศรีแสน Y2559นายนิมิต ศรีแสน
54156 ดช. ปกปอ้ง ผุดผ่อง 2 9 12 นายประพนธ ์ผุดผ่อง นางอมรรัตน์ ผุดผ่อง Y2559นางอมรรัตน์ ผุดผ่อง มารดา
54157 ดช. ปยิะพงษ์ เชิดฉาย 2 9 13 นายณัฐพงศ์ เชิดฉาย นางสุภาวดี  เชิดฉาย Y2559นางสุภาวดี  เชิดฉาย
54158 ดช. พชัระพงศ์ วรรณภกัดี 2 9 14 นายปยิะ  วรรณภกัดี นางวรรณภา วรรณภคัดี Y2559นายปยิะ  วรรณภกัดี บดิา
54159 ดช. ภริูพฒัน์ ธรรมสัตย์ 2 9 15 นายกฤษฏา ธรรมสัตย์ นางเสาณี  ธรรมสัตย์ Y2559นายกฤษฏา ธรรมสัตย์
54160 ดช. ภริูภทัร องค์สถาพร 2 9 16 นายมารุต องค์สถาพร นางพชีปภา องค์สถาพร Y2559นางพชีปภา องค์สถาพร มารดา
54161 ดช. รชา พนาดร 2 9 17 นายปรีชา  พนาดร นางรัชฏา พนาดร Y2559นางรัชฏา พนาดร
54162 ดช. สิรดนัย ยานู 2 9 18 นายชลาลัย ยานู นางวรรณภา ยานู Y2559นางวรรณภา ยานู มารดา
54163 ดช. อธศิ ตลับทอง 2 9 19 พนัตรีกองภพ  ตลับทอง นางภสัสรา  ตลับทอง Y2559นางภสัสรา  ตลับทอง
54164 ดญ. กมลลักษณ์ วรไวย์ 2 9 20 นายจักรวาล วรไวย์ นางอาภรณ์  ศรีขาว Y2559นายจักรวาล วรไวย์ บดิา
54165 ดญ. กิตติยา พลิาทอง 2 9 21 นายรุ่งสกาว  พลิาทอง นางสาวสินทร   จูมณีย์ Y2559นายรุ่งสกาว  พลิาทอง
54166 ดญ. ขนิษฐาภรณ์ แสนทวสุีข 2 9 22 ด.ต.ทองดี  แสนทวสุีข นางประทศัสี  แสนทวสุีข Y2559นางประทศัสี  แสนทวสุีข มารดา
54167 ดญ. จริยาวดี เกียรติศรีอุบล 2 9 23 นายณรงฤทธิ ์ เกียรติศรีอุบล นางทพิวรรณ ทองอุทยั Y2559นายณรงฤทธิ ์ เกียรติศรีอุบล
54168 ดญ. ชนกานต์ ประจิตร 2 9 24 นายอนันท ์ ประจิตร นางพญิญา  ประจิตร Y2559นางพญิญา  ประจิตร มารดา
54169 ดญ. ชนารดี ประสานสงฆ์ 2 9 25 นายสุรชัย  ฉิมงาม นางสาวสุภาพร ประสานสงฆ์ Y2559นางสาวสุภาพร ประสานสงฆ์
54170 ดญ. ชนิสรา ศรีจ าปา 2 9 26 นายชยังกูร  ศรีจ าปา นางสาวลัดดาพร  แสงเหล็ก Y2559นางสาวลัดดาพร  แสงเหล็ก มารดา
54171 ดญ. ฐิตาพร อุทยัศรี 2 9 27 นายรังสรรค์  อุทยัศรี นางสุวคนธ ์ อุทยัศรี Y2559นายรังสรรค์  อุทยัศรี
54172 ดญ. ฌัชชา โฉมเฉลา 2 9 28 นายอภชิาติ  โฉมเฉลา นางวราภรณ์  โฉมเฉลา Y2559นายอภชิาติ  โฉมเฉลา บดิา
54173 ดญ. ณัชชา วงศ์วราพทุธ 2 9 29 นายปองพล  วงศ์วราพทุธ นางสาวเพญ็ศรี  ปราณีวงศ์ Y2559นางสาวเพญ็ศรี  ปราณีวงศ์
54174 ดญ. นิตยาภรณ์ นครชัย 2 9 30 นายสถาพร  นครชัย นางศิริวรรณ  นครชัย Y2559นางศิริวรรณ  นครชัย มารดา
54175 ดญ. ปภาวรินทร์ สิทธธิรรม 2 9 31 นายณฐกร  สิทธธิรรม นางดวงมณี สิทธธิรรม Y2559นางดวงมณี สิทธธิรรม
54176 ดญ. ปชูิตา ไชยโกฏิ 2 9 32 นายศกลกฤต ไชยโกฏิ นางรุกานดา  ไชยโกฏิ Y2559นายศกลกฤต ไชยโกฏิ บดิา
54177 ดญ. พชิญธดิา โคตรวนัทา 2 9 33 นายพรชัย  โคตรวนัทา นางนิศากร  โคตรวนัทา Y2559นางสาวศรันยา ทมุแก้ว
54178 ดญ. แพรวา มวลชนชนะ 2 9 34 นายวนัชัย  มวลชนชนะ นางเปมิกา  มวลชนชนะ Y2559นางเปมิกา  มวลชนชนะ มารดา
54179 ดญ. ภทัรียา ชินาภาษ 2 9 35 นายณัฏฐพงษ ์  พนัธง์าม นางณฐิตา  ชินาภาษ Y2559นางณฐิตา  ชินาภาษ
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รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
54181 ดญ. มีนา บดุสีนนท์ 2 9 37 นายบญุหลาย บดุสีนนท์ นางนัทรัชนัน   บดุสันนท์ Y2559นายบญุหลาย บดุสีนนท์
54182 ดญ. รินรดา ทรัพย์คูณ 2 9 38 นายรณชัย  ทรัพย์คูณ นางสาวศิริมา  จันทร์ศิริ Y2559นางสาวศิริมา  จันทร์ศิริ มารดา
54183 ดญ. วรดา สายแวว 2 9 39 นายนราวธุ  สายแวว นางสาวชวศิา  สายแวว Y2559นางสาวชวศิา  สายแวว
54184 ดญ. วรางคณา วงษาศรี 2 9 40 นายวพิรต วงษาศรี นางสพฒัน์  วงษาศรี Y2559นางสพฒัน์  วงษาศรี มารดา
54185 ดญ. วริศรา วงค์ศรี 2 9 41 นายไพวรรณ์  วงศ์ศรี นางสุมาลี  วงศ์ศรี Y2559นายไพวรรณ์  วงศ์ศรี
54186 ดญ. ศรัณย์พร เหง้าแก้ว 2 9 42 จ.ส.ต.พลัลภ  เหง้าแก้ว นางอมรรัตน์  เหง้าแก้ว Y2559นางอมรรัตน์  เหง้าแก้ว มารดา
54187 ดญ. ศิริกาญจน์ พลิาศาสตร์ 2 9 43 นายบญัชา พลิาศาสตร์ นางสาวเกษร  โยธารักษ์ Y2559นางสาวณัฐิกา พลิาศาสตร์
54188 ดญ. อารดา พลทรัพย์ศิริ 2 9 44 นายเถลิงศักด์ิ  พลทรัพย์ศิริ นางสุกัญญา พลทรัพย์ศิริ Y2559นายเถลิงศักด์ิ  พลทรัพย์ศิริ บดิา
54189 ดญ. อารียา ไชยพนัธ์ 2 9 45 นายศิริศักด์ิ   บญุยัง นางอนงค์  ปั่นก าจร Y2559นางอนงค์  ปั่นก าจร
54190 ดช. กษภิณ นัทธศีรี 2 10 1 นายวลัลพ นัทธศีรี นางสาวศรัณย์รัชต์ ขันธด์วง Y2559นางสาวศรัณย์รัชต์ ขันธด์วง มารดา
54191 ดช. กันตพชิญ์ พรมสุ 2 10 2 จ่าสิบต ารวจสุพจน์ พรมสุ นางดลยา ทาระศรี Y2559นางดลยา ทาระศรี
54192 ดช. กันตภณ พรหมชุณห์ 2 10 3 นายกฤษกร พรหมชุณห์ นางเพช็รชรีย์ พรหมชุณห์ Y2559นายกฤษกร พรหมชุณห์ บดิา
54193 ดช. กิตติภพ กมลภากรณ์ 2 10 4 นายรักเกียรติ กมลภากรณ์ นางสาวอ าไพ จรัสด ารงนิตย์ Y2559นางสาวอ าไพ จรัสด ารงนิตย์
54194 ดช. ฐธนัช บญุรักษา 2 10 5 นายอชิรกุล ศุภกุลวชิัย นางศศณัท ศุภกุลวชิัย Y2559นายอชิรกุล ศุภกุลวชิัย บดิา
54195 ดช. ณัชภคั พวงสุข 2 10 6 นายเสง่ียม พวงสุข นางนงลักษณ์ พวงสุข Y2559นายเสง่ียม พวงสุข
54196 ดช. ธร์ี ธวีนัดา 2 10 7 พนัตรีเกรียงไชย ธวีนัดา นางนวลนิจ ธวีนัดา Y2559พนัตรีเกรียงไชย ธวีนัดา บดิา
54197 ดช. ปริญญา โสภากัณฑ์ 2 10 8 นายปิ่นทอง โสภาภณัฑ์ นางจิตประภากร ค าน้อย Y2559นางจิตประภากร ค าน้อย
54198 ดช. ธรากร ทองน้อยนุ้ย 2 10 9 นายประเทอืง ทองหนูนุ้ย นางสาวรดาชา ถุงสูงเนิน Y2559นางสาวรดาชา ถุงสูงเนิน มารดา
54199 ดช. พทิกัษว์ฒุ สันพนวฒัน์ 2 10 10 นายอนุชา สันพนวฒัน์ นางพมิพสุ์ดา สันพนวฒัน์ Y2559นายอนุชา สันพนวฒัน์
54200 ดช. ภริูณัฐ ดนตรีรักษ์ 2 10 11 นายกรกช ดนตรีรักษ์ นางศิริลักษณ์ ดนตรีรักษ์ Y2559นายกรกช ดนตรีรักษ์ บดิา
54201 ดช. ภริูนทร์ ต้ังเสริมสุขทวี 2 10 12 นายสมชัย ต้ังเสริมสุขทวี นางศิริอร ต้ังเสริมสุขทวี Y2559นางศิริอร ต้ังเสริมสุขทวี
54202 ดช. เมธาสิทธิ์ บญุชู 2 10 13 นายวสัินท ์จันทร์พวง นางอุไรวรรณ จันทร์พวง Y2559นางอุไรวรรณ จันทร์พวง มารดา
54203 ดช. ศตคุณ นนทา 2 10 14 นายอัครนันท ์นนทา นางภคัฐ์พชิา นนทา Y2559นางภคัฐ์พชิา นนทา
54204 ดช. สิรภพ จิรนภาวบิลูย์ 2 10 15 นายสุนทร จิรนภาวบิลูย์ นางเฉลิมพร จิรนภาวบิลูย์ Y2559นางเฉลิมพร จิรนภาวบิลูย์ มารดา
54205 ดช. อธษิฐ์ โชติทฆิัมพร 2 10 16 นายอธภิฒัน์  โชติทฆิัมพร นางสางศิริขวญั  เจนวรรธนะ Y2559นางสางศิริขวญั  เจนวรรธนะ
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54206 ดช. อลงกรณ์ ค าตา 2 10 17 นายสมพร  ค าตา นางสุนันทา ลายทอง Y2559นางสุนันทา ลายทอง มารดา
54207 ดญ. กัญญาณัฐ จุระยา 2 10 19 ดาบต ารวจ ชัยวฒัน์  จุระยา นางวรินธร จุระยา Y2559นางวรินธร จุระยา มารดา
54208 ดญ. กุลธดิา จ าปาศรี 2 10 20 นายปราโมทย์ จ าปาศรี นางดาวผ่องเพญ็ จ าปาศรี Y2559นายปราโมทย์ จ าปาศรี
54209 ดญ. จิรัชญา จ าปาศรี 2 10 21 นายปรัชญา  จ าปาศรี นางสุภาพร  จ าปาศรี Y2559นางสุภาพร  จ าปาศรี มารดา
54211 ดญ. ณฐนนท์ ทองอ้วน 2 10 23 นายอุดม ทองอ้วน นางเพชรรุ่ง  ทองอ้วน Y2559นางเพชรรุ่ง  ทองอ้วน มารดา
54212 ดญ. ณัฐนพนิญาณ์ ทวิะพล 2 10 24 นายฌันหา  ทวิะพล นางรัตนาพร  ทวิะพล Y2559นางรัตนาพร  ทวิะพล
54213 ดญ. ณิศา เหลืองรุ่งโรจน์ 2 10 25 นายยงเกียรติ เหลืองรุ่งโรจน์ นางอละออนซ์  ชะอุ่มพนัธ์ Y2559นางอละออนซ์  ชะอุ่มพนัธ์ มารดา
54214 ดญ. เปมิกา ทณิพฒัน์ 2 10 26 นายสราวธุ ทณิพฒัน์ นางอุบลรัตน์  ทณิพฒัน์ Y2559นางอุบลรัตน์  ทณิพฒัน์
54215 ดญ. ผกามาศ บรรเทงิสุข 2 10 27 นายเกียรติศักด์ิ  บรรเทงิสุข นางผ่องแผ้ว  บรรเทงิสุข Y2559นางผ่องแผ้ว  บรรเทงิสุข มารดา
54216 ดญ. พชรพร ลัทธวิรรณ 2 10 28 นายผจง ลัทธวิรรณ นางสมัญญา  ลัทธวิรรณ Y2559นางสมัญญา  ลัทธวิรรณ
54217 ดญ. พรรณนัดดา จันทร์สด 2 10 29 นายพชิัย  จันทร์สด นางชลนันต์  จันทร์สด Y2559นายพชิัย  จันทร์สด บดิา
54218 ดญ. พลอยตะวนั ขันอาสา 2 10 30 นายสุริยา  ขันอาสา นางสาวเอื้อง  สุขยืน Y2559นางสาวเอื้อง  สุขยืน
54220 ดญ. รัชนัดดา ขอสุข 2 10 31 นายมหาราช  ขอสุข นางสาวเปรมจิต  ขอสุข Y2559นางสาวเปรมจิต  ขอสุข มารดา
54221 ดญ. วรภทัร อุปทอง 2 10 32 นายทศัชัย  อุปทอง นางรวรัีตน์  อุปทอง Y2559นางรวรัีตน์  อุปทอง
54222 ดญ. วรินทร ยอดแสวง 2 10 33 นายธนกร  ยอดแสวง นางทองใบ  ยอดแสวง Y2559นายธนกร  ยอดแสวง บดิา
54223 ดญ. ศศิธร ทบเทบิ 2 10 34 นายชัยวฒัน์ ทบเทมิ นางทฆิัมพร  ทบเทมิ Y2559นางทฆิัมพร  ทบเทมิ
54224 ดญ. สิริวรรณวลี ศรีอุดร 2 10 35 นายสงบ ศรีอุดร นางนพรัตน์ ศรีอุดร Y2559นางนพรัตน์ ศรีอุดร มารดา
54225 ดญ. อรนิดา สิงหษัฐิต 2 10 36 พลตรีอรรถ  สิงหษัฐิต นางมานิดา สิงหษัฐิต Y2559นางมานิดา สิงหษัฐิต
54226 ดช. กรณ์ สุรพฒัน์ 2 11 1 นายกิตติคุณ   สุรพฒัน์ นางศิริพร  สุรพฒัน์ Y2559นางศิริพร  สุรพฒัน์ มารดา
54227 ดช. ชยุต สุภสร 2 11 2 นายศักด์ิสิทธิ ์ สุภสร นางวไิลพร สุภสร Y2559นายศักด์ิสิทธิ ์ สุภสร
54229 ดช. ณภทัร ลีนาราช 2 11 4 นายสืบพงศ์  ลีนาราช นางพชัมน  ลีนาราช Y2559นางพชัมน  ลีนาราช
54230 ดช. ธรีภทัร ส าเภานนท์ 2 11 5 นายรณชัย  ส าเภานนท์ นางธนภรณ์  ส าเภานนท์ Y2559นางธนภรณ์  ส าเภานนท์ มารดา
54231 ดช. นฤบดินทร์ ทองมั่น 2 11 6 นายธรีชาติ  ทองมั่น นางสุอนงค์นาถ  ทองมั่น Y2559นางสุอนงค์นาถ  ทองมั่น
54232 ดช. นิติธรรม นารถน้ าพอง 2 11 7 นายปรัชญา  นารถน้ าพอง นางจารุณี  นารถน้ าพอง Y2559นางจารุณี  นารถน้ าพอง มารดา
54233 ดช. พงศ์ธนา ตันทะรัตน์ 2 11 8 นายนิวฒัน์   ตันทะรัตน์ นางเพยีงพศิ  ตันทะรัตน์ Y2559นางเพยีงพศิ  ตันทะรัตน์
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54234 ดช. พงศ์พสุิทธิ์ ปริุนัย 2 11 9 นายเรวตัร  ปริุนัย นางธนัยมัย  ปริุนัย Y2559นายเรวตัร  ปริุนัย บดิา
54235 ดช. พฒิุเมธ นิยกิจ 2 11 10 นายสุเมธ  นิยกิจ นางศิริลักษณ์  นิยกิจ Y2559นางศิริลักษณ์  นิยกิจ
54236 ดช. ภริูนท์ แซ่อึ้ง 2 11 11 นายอัครเดช  แซ่อึ้ง นางสาวกัลยา  สิริยากุล Y2559นางสาวกัลยา  สิริยากุล มารดา
54237 ดช. รชต วงใหญ่ 2 11 12 นายสวราชย์  วงใหญ่ นางสมถวลิ  วงใหญ่ Y2559นายสวราชย์  วงใหญ่
54238 ดช. ศุภวชิญ์ ตรงดี 2 11 13 นายสุริยา  ตรงดี นางณัฐธภา ตรงดี Y2559นางณัฐธภา ตรงดี มารดา
54239 ดญ. กชรัตน์ สันตะพนัธุ์ 2 11 14 นายวรสิทธิ ์ สันตะพนัธุ์ นางโปรยทพิย์  สันตะพนัธุ์ Y2559นางโปรยทพิย์  สันตะพนัธุ์
54240 ดญ. กรกนก วรพมิพรั์ตน์ 2 11 15 นายศักติพนัธ ์ วรพมิพรั์ตน์ นางจิรภทัร  วรพมิพรั์ตน์ Y2559นางจิรภทัร  วรพมิพรั์ตน์ มารดา
54241 ดญ. จิรัชญา สวสัด์ิพนัธ์ 2 11 16 ด.ต.สมบติั  สวสัด์ิพนัธ์ นางนันทน์ภสั  สวสัด์ิพนัธ์ Y2559นางนันทน์ภสั  สวสัด์ิพนัธ์
54242 ดญ. ณัฐภรณ์ เกตุพฒุ 2 11 17 นายวทิยา  เกตุพฒุ นางชลธชิา  เกตุพฒุ Y2559นายวทิยา  เกตุพฒุ บดิา
54243 ดญ. ทกัษกร กุแก้ว 2 11 18 นายสนิท  กุแก้ว นางสาวศิรการนต์  วฒุวรรณ Y2559นายสนิท  กุแก้ว
54244 ดญ. ทกัษพร สานนท์ 2 11 19 ด.ต.สุนทร  สานนท์ นางธญัวรัตน์  สานนท์ Y2559ด.ต.สุนทร  สานนท์ บดิา
54245 ดญ. ธนัชพร จันดี 2 11 20 นายพรพทิกัษ ์จันดี นางปยิรัตน์  จันดี Y2559นางปยิรัตน์  จันดี
54246 ดญ. ธญัชนก พริิยะธนาพงศ์ 2 11 21 นายสุทธ ิ พริิยะธนาพงศ์ นางศิริพร  พริิยะธนาพงศ์ Y2559นางศิริพร  พริิยะธนาพงศ์ มารดา
54247 ดญ. ธญัธติา เพชรมาก 2 11 22 นายวฑูิรย์  เพชรมาก นางประภาภรณ์  เพชรมาก Y2559นายวฑูิรย์  เพชรมาก
54248 ดญ. ธณัย์นิชา พมิพพ์รหมมา 2 11 23 นายเหศวร  พมิพพ์รหมมา นางปิ่นทพิย์  พสิิทธผิโลทยั Y2559นางปิ่นทพิย์  พสิิทธผิโลทยั มารดา
54249 ดญ. ปภาวรินท์ ระจินดา 2 11 24 นายภาณุพล ระจินดา นางกรุณา ระจินดา Y2559นางกรุณา ระจินดา
54250 ดญ. ปาณิสรา ศรีเทศ 2 11 25 นายชัยธวชั  ศรีเทศ นางสีรุ้ง ศรีเทศ Y2559นายชัยธวชั  ศรีเทศ บดิา
54251 ดญ. ปานเลขา ยืนยิ่ง 2 11 26 นายเศรษฐพงศ์  ยืนยิ่ง นางเนาวรัตน์   ยืนยิ่ง Y2559นายเศรษฐพงศ์  ยืนยิ่ง
54252 ดญ. ปารีณา วงษค์ า 2 11 27 ด.ต.ประหยัด  วงษค์ า นางอุมารังษ ี วงษค์ า Y2559นางอุมารังษ ี วงษค์ า มารดา
54253 ดญ. ไปรยา จันทมงคล 2 11 28 นาชาญณรงค์  จันทรมงคล นางสุภฤกษ ์ จันทรมงคล Y2559นางสุภฤกษ ์ จันทรมงคล
54254 ดญ. พลอยชมพู ตียาพนัธ์ 2 11 29 จ.ส.อ.นิรันดร์  ตียาพนัธ์ นางจรรยา  ตียาพนัธ์ Y2559จ.ส.อ.นิรันดร์  ตียาพนัธ์ บดิา
54255 ดญ. ภทัรวดี ภนูะยา 2 11 30 นายสมญา ภนูะยา นางสาวปณุยนุช  ภนูะยา Y2559นางสาวปณุยนุช  ภนูะยา
54256 ดญ. รักษณิา อุทยัศรี 2 11 31 นายวชิิต  อุทยัศรี นางกิติยา  อุทยัศรี Y2559นางกิติยา  อุทยัศรี มารดา
54258 ดญ. ลัลน์ลลิล วสุิตกุล 2 11 33 นายกล้าณรงค์  วสุิตกุล นางจิตติมา  วสุิตกุล Y2559นางจิตติมา  วสุิตกุล มารดา
54259 ดญ. ศิริประภา สินทรัพย์ 2 11 34 นายวฒิุพงษ ์ สินทรัพย์ วา่ที่ร.ต.หญิงวริศรา  สินทรพย์ Y2559นายวฒิุพงษ ์ สินทรัพย์
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54260 ดญ. อชิรญา กิ่งบู 2 11 35 นายธวชัชัย  กิ่งบู นางอุาาวดี  กิ่งบู Y2559นางอุาาวดี  กิ่งบู มารดา
54261 ดญ. อรฎา จิตวรวสุิทธิ์ 2 11 36 นายเจษฏา จิตวรวสุิทธิ์ นางอรอุมา  จิตวรวสุิทธิ์ Y2559นางอรอุมา  จิตวรวสุิทธิ์
54262 ดช. วชัรศักย์ โพธิแ์ดง 2 12 1 นายสุธน  โพธิแ์ดง นางสาวเกสรา ขันทวี Y2559นางสาวสุภาว ี ขันทวี มารดา
54263 ดช. นราธปิ จันทร์มาลา 2 12 2 นายชัชวาลย์  จันทร์มาลา นางไกรสอน  จันทร์มาลา Y2559นายชัชวาลย์  จันทร์มาลา
54264 ดช. ปณัณทตั บพุตา 2 12 3 นายนรินทร์  บพุตา นางเสาวนีย์  บพุตา Y2559นางเสาวนีย์  บพุตา มารดา
54265 ดช. ปยิะศักด์ิ พาชอบ 2 12 4 นายบญุชัย  พาชอบ นางจันทร์เพญ็   พาชอบ Y2559นางจันทร์เพญ็   พาชอบ
54266 ดช. แผ่นดิน จันทร์เต็ม 2 12 5 พ.ต.ต.เกรียงศักด์ิ  จันทร์เต็ม นางลักขณา   จันทร์เต็ม Y2559นางลักขณา   จันทร์เต็ม มารดา
54267 ดช. พลาธปิ เลรุ่งรดิศ 2 12 6 นายศักด์ิ เลรุ่งรดิศ นางสาวศศลักษณ์  เศรษฐกุลวาณิช Y2559นางสาวศศลักษณ์  เศรษฐกุลวาณิช
54268 ดช. พฒิุพงศ์ โพนทนั 2 12 7 พ.ต.อ.เศวก  โพนทนั พ.ต.แพทย์หญิงกฤติกา   โพนทนั Y2559พ.ต.แพทย์หญิงกฤติกา   โพนทนั มารดา
54269 ดช. ภคว แซ่โค้ว 2 12 8 นายศราวธุ  แซ่โคว้ นางสาวนุจรินทร์  แซ่โคว้ Y2559นางสาวนุจรินทร์  แซ่โคว้
54270 ดช. ภชูิสส์ เรืองมัจฉา 2 12 9 พ.จ.อ.วชิัย  เรืองมัจฉา นางรัชนี  เรืองมัจฉา Y2559นางรัชนี  เรืองมัจฉา มารดา
54271 ดช. เมธสั พมิพห์าร 2 12 10 ด.ต.เสถียร  พมิพห์าร นางสาวสุกาย  ธรรมวตัร Y2559นางสาวสุกาย  ธรรมวตัร
54272 ดช. วทิติ ง้าวทอง 2 12 11 นายฐิติวชัร์  ง้าวทอง นางสลิตา  เกษมสัตย์ Y2559นายธนเสฏฐ์ ง้าวทอง ปู่
54273 ดช. ศิรวชิญ์ ศรีคราม 2 12 12 นายสริยา ศรีคราม นางบษุบา ศรีคราม Y2559นายสริยา ศรีคราม
54274 ดช. อภวิชิญ์ คูสิริ 2 12 13 นายจิรัฏฐ์ คูสิริ นางอรุณี  เต็มธนานันนท์ Y2559นางอรุณี  เต็มธนานันนท์ มารดา
54275 ดช. อริญชย์ เอกวฒันโชติกุล 2 12 14 นายเอกชัย  เอกวฒันโชติกุล นางสาวรัตติยา  กิจสวสัด์ิไพศาล Y2559นางสาวรัตติยา  กิจสวสัด์ิไพศาล
54276 ดญ. กมลลักษณ์ ส าเภา 2 12 15 นายอรรถพร  ส าเภา นางเนาวรัตน์  ส าเภา Y2559นางเนาวรัตน์  ส าเภา มารดา
54277 ดญ. กรรภริมย์ ประเสริฐศรี 2 12 16 นายศิวะ  ประเสริฐศรี นางรัตนา  ประเสริฐศรี Y2559นางรัตนา  ประเสริฐศรี
54278 ดญ. กานต์ธดิา เจนศิริศักด์ิ 2 12 17 นายสิทธา  เจนศิริศักด์ิ นางศิริรัตน์  เจนศิริศักด์ิ Y2559นางศิริรัตน์  เจนศิริศักด์ิ มารดา
54279 ดญ. กานต์สิรี บญุยิ่ง 2 12 18 นายอุเทน  บญุยิ่ง นางจินตนา  บญุยิ่ง Y2559นางจินตนา  บญุยิ่ง
54280 ดญ. คริมา ชัยราช 2 12 19 นายเรวติั  ชัยราช นางจรรยา   ชัยราช Y2559นางจรรยา   ชัยราช มารดา
54281 ดญ. จิณณ์จุฑามาศภ์ จันทมงคล 2 12 20 ร.ต.ก าพล  จันทรมงคล นางนิศารัตน์  จันทรมงคล Y2559นางนิศารัตน์  จันทรมงคล
54282 ดญ. จิตรวรรณ ตันติปญัจพร 2 12 21 ส.อ.จักรี  ตันติปญัจพร นางพร้ิมพรรณ  ตันติปญัจพร Y2559นางพร้ิมพรรณ  ตันติปญัจพร มารดา
54283 ดญ. ณัฐณิชา บญุนูน 2 12 22 นายมานพ  บญุนูน นางอุไร   บญุนูน Y2559นางอุไร   บญุนูน
54284 ดญ. ทบัทมิ เทยีมทศัน์ 2 12 23 นายทพัไทย  เทยีมทศัน์ นางส าราญ เทยีมทศัน์ Y2559นางส าราญ เทยีมทศัน์ มารดา
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54285 ดญ. ธนัญชภรณ์ บวังาม 2 12 24 นายธารา  บวังาม นางสาวปรมาภรณ์  สายพมิพ์ Y2559นายธารา  บวังาม
54286 ดญ. นัทธมน กุลบญุญา 2 12 25 ร.ต.อ.ประยงค์ กุลบญุญา นางวนิิตา  กุลบญุญา Y2559นางวนิิตา  กุลบญุญา มารดา
54287 ดญ. นันทน์ภชั ศิริโชคไพศาลกุล 2 12 26 นายอาทติย์  ศิริโชคไพศาลกุล นางสาวพมิพน์ิภา  สมบรูณ์ Y2559นางสาวพมิพน์ิภา  สมบรูณ์
54288 ดญ. นันทน์ภสั ศรีล้วน 2 12 27 นายรังสรรค์   ศรีล้วน นางมานิดา  ศรีล้วน Y2559นางมานิดา  ศรีล้วน มารดา
54289 ดญ. พชิญานันท์ สุวรรณกูฏ 2 12 28 นายภวูศิ  สุวรรณกูฎ นางนิชนันทน์  สุวรรณกูฎ Y2559นายภวูศิ  สุวรรณกูฎ
54290 ดญ. พมิพช์นก จินาพร 2 12 29 นายวชิัย  จินาพร นางพชัรี  จินาพร Y2559นางพชัรี  จินาพร มารดา
54292 ดญ. ลดา ล้ิมสกุล 2 12 31 นายเกรียงไกร  ล้ิมสกุล นางสาวอรอุมา  บั้งเปรม Y2559นางสาวอรอุมา  บั้งเปรม มารดา
54293 ดญ. วนัสนันท์ จันทร์สาม 2 12 32 นายพสิิทธิ ์ จันทร์สาม นางสุภาพร  จันทร์สาม Y2559นางสุภาพร  จันทร์สาม
54294 ดญ. ศรัณย์พร ศรีสุข 2 12 33 ด.ต.อมร  ศรีสุข ร.ต.อ.หญิง ชวนฝัน ศรีสุข Y2559ร.ต.อ.หญิง ชวนฝัน ศรีสุข มารดา
54295 ดญ. ศิศิรา ธรรมรักษ์ 2 12 34 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ นางบษุบา  ธรรมรักษ์ Y2559นางบษุบา  ธรรมรักษ์
54296 ดญ. ศุภสิรา ตีระสิทธพิล 2 12 35 นายวเิชียร  ตีระสิทธพิล นางศุภมาศ  ตีระสิทธพิล Y2559นางศุภมาศ  ตีระสิทธพิล มารดา
54297 ดญ. สุพชิญา โมขศักด์ิ 2 12 36 นายพงษธ์ร โมขศักด์ิ นางลันดร  โมขศักด์ิ Y2559นางลันดร  โมขศักด์ิ
54298 ดช. กฤตเมธ จิตรมั่น 2 13 1 จ.ส.อ.สมหมาย  จิตรมั่น นางไก่แก้ว  จิตรมั่น Y2559นางไก่แก้ว  จิตรมั่น มารดา
54299 ดช. ณธชั ทพัถาวร 2 13 2 พ.อ.สละ ทพัถาวร นางศิริพร  ทพัถาวร Y2559นางศิริพร  ทพัถาวร
54300 ดช. ณรงค์ศักด์ิ ประไพชาติ 2 13 3 นายณัฐพงษ ์ ประไพชาติ นางนงลักษณ์  บญุกอง Y2559นายณัฐพงษ ์ ประไพชาติ บดิา
54301 ดช. ธวนิ วจีเกษม 2 13 4 นายวราห ์ ยุ้งศิริ นางสาวปยินันท ์ วจีเกษม Y2559นางาวปญัญพา วจีเกษม
54302 ดช. ธาดาพงศ์ แซ่ล้ี 2 13 5 นายกิมเล้ง  แซ่ล้ี นางสาวสุคีม  พมิพข์นิษฐ์ Y2559นางสาวสุคีม  พมิพข์นิษฐ์ มารดา
54303 ดช. ธรีวฒิุ พลอยจินดามณี 2 13 6 นายทศพชัร์ พลอยจินดามณี นางสาวปษัณีย์  อ้วนสี Y2559นางสาวปษัณีย์  อ้วนสี
54304 ดช. บรรณวชิญ์ สร้อยจักร 2 13 7 นายบณัดษฐ สร้อยจักร นางจงจิต  สร้อยจักร Y2559นางจงจิต  สร้อยจักร มารดา
54305 ดช. ปฐวี โรจนวรเกียรติ 2 13 8 นายวรีะยุทธ  โรจนวรเกียรติ นางนันทยิา  โรจนวรเกียรติ Y2559นายวรีะยุทธ  โรจนวรเกียรติ
54306 ดช. ปณัณวชิญ์ ต้ังกิจศิริโรจน์ 2 13 9 นายธรีะ ต้ังกิจศิริโรน์ นางพนิดา  ต้ังกิจศิริโรจน์ Y2559นางพนิดา  ต้ังกิจศิริโรจน์ มารดา
54307 ดช. วรกร สมพงษ์ 2 13 10 นายถาวร สมพงษ์ นางเบญญพร  สมพงษ์ Y2559นางเบญญพร  สมพงษ์
54308 ดช. ศุธนานิกร อินอ่อน 2 13 11 นายธนากร  อินอ่อน นางนิตยา  เพยีรจิต Y2559นายธนากร  อินอ่อน บดิา
54309 ดช. สุทธกิานต์ กริชจนรัช 2 13 12 นายวรพจน์  กริชจนรัช นางศิริรัตน์  กริชจนรัช Y2559นางศิริรัตน์  กริชจนรัช
54310 ดช. อชิรวชิญ์ กัณหา 2 13 13 ร.ต.อ.อัศวนิ  กัณหา นางอารายา   กัณหา Y2559ร.ต.อ.อัศวนิ  กัณหา บดิา
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54311 ดช. อัครวนิท์ ไชยจิตร 2 13 14 นายอรรคเดช  ไชยจิตร นางศร้ญญา  ไชยจิตร Y2559นายอรรคเดช  ไชยจิตร
54312 ดช. อาติวชิญ์ อินทา 2 13 15 นายสมพร  อินทา นางวารินีย์  อินทา Y2559นายสมพร  อินทา บดิา
54313 ดญ. กัญจน์ณัฏฐ์ ปญัจเวทกีุล 2 13 16 นายกนก  ปญัจเวทกีุล นางสาวเสาวนีย์  ค าเพราะ Y2559นางสาวเสาวนีย์  ค าเพราะ
54314 ดญ. งามพศิ ศรีธญั 2 13 17 นายไวพจน์  ศรีธญั นางสิรินยา  ศรีธญั Y2559นายไวพจน์  ศรีธญั บดิา
54315 ดญ. ชัญญากาญจน์ ตรีจันทร์ 2 13 18 นายชัยชาญ  ตรีจันทร์ นางกาญจนา   ตรีจันทร์ Y2559นางกาญจนา   ตรีจันทร์
54316 ดญ. นันทชพร สุร าไพ 2 13 19 พ.ต.ท.อดุลย์ สุร าไพ นางกรรณิกา  สุร าไพ Y2559นางกรรณิกา  สุร าไพ มารดา
54317 ดญ. นันทพร จิตปญัญา 2 13 20 พนัโทนรพล  จิตปญัญา นางจุฬาภรณ์  จิตปญัญา Y2559นางจุฬาภรณ์  จิตปญัญา
54318 ดญ. นันทกิานต์ สุขใจ 2 13 21 นายไวพจน์  สุขใจ นางสุภาวดี  สุขใจ Y2559นางสุภาวดี  สุขใจ มารดา
54319 ดญ. นัยดา สายโรจน์ 2 13 22 นายสุระชัย  สายโรจน์ นางนงลักษณ์  สายโรจน์ Y2559นางนงลักษณ์  สายโรจน์
54320 ดญ. ประวณ์ีนุช โคตรมงคล 2 13 23 นายวราชัย  โคตรมงคล นางเยาวลักษณ์  โคตรมงคล Y2559นายวราชัย  โคตรมงคล บดิา
54321 ดญ. ปาณิสรา อุไรรัตน์ 2 13 24 นายดุริยะ  อุไรรัตน์ นางนิชาภทัร  อุไรรัตน์ Y2559นางนิชาภทัร  อุไรรัตน์
54322 ดญ. ปยิธดิา ธนาพรพาณิชย์กุล 2 13 25 นายมาวนิ  ธนาพรพาณิชย์กุล นางสาวนุสราวดี  ทองย้อย Y2559นางสาวนุสราวดี  ทองย้อย มารดา
54323 ดญ. พทัธนันท์ ขันแก้ว 2 13 26 นายต่อพงษ ์ขันแก้ว นางนงนภสั  ขันแก้ว Y2559นายต่อพงษ ์ขันแก้ว
54325 ดญ. โยษติา บญุส่ง 2 13 28 นายจักรพนัธ ์ บญุส่ง นางอัจจิมา บญุส่ง Y2559นายจักรพนัธ ์ บญุส่ง
54326 ดญ. วรรณธร หลักค า 2 13 29 วา่ที่ร.ต.เกรียงศักด์ิ  หลักค า นางยุคลธร  หลักค า Y2559นางยุคลธร  หลักค า มารดา
54327 ดญ. วรัทยา พรมน้อย 2 13 30 นายวลิพงษ ์ พรมน้อย นางนิตยา  พรมน้อย Y2559นางนิตยา  พรมน้อย
54328 ดญ. ศรัญย์ภรณ์ หอมหวล 2 13 31 นายรัฐพล  หอมหวล นางอุไรวรรณ   หอมหวล Y2559นางอุไรวรรณ   หอมหวล มารดา
54329 ดญ. ศุภนิตา ฉัตรด ารงสกุล 2 13 32 นายศรชัย  ฉัตรด ารงสกุล นางผาณิตา  ฉัตรด ารงสกุล Y2559นางผาณิตา  ฉัตรด ารงสกุล
54330 ดญ. สุพชิญา ขุนจิตรงาม 2 13 33 นายพฒันา   ขุนจิตรงาม นางนภสัสร   ขุนจิตรงาม Y2559นางนภสัสร   ขุนจิตรงาม มารดา
54331 ดญ. หทยัรัตน์ กาลพนัธา 2 13 34 นายพพิฒัน์พงศ์   เมืองหงษ์ นางอรุณรัตน์  กาลพนัธา Y2559นางอรุณรัตน์  กาลพนัธา
54332 ดญ. อรนิชา สุขพลับพลา 2 13 35 พ.ต.ท.ชุมพล  สุขพลับพลา นางมาลัยวรรณ  สุขพลับพลา Y2559นางมาลัยวรรณ  สุขพลับพลา มารดา
54333 ดญ. อรปรียา จันทร์แดง 2 13 36 นายนรงค์  จันทร์แดง นางเพชรมณี  จันทร์แดง Y2559นางเพชรมณี  จันทร์แดง
54334 ดช. กัญจน์ ฤกษส์มสุนัย 2 14 1 นาย วนิัย ฤกษส์มสุนัย นางสาวมนชยา ตันติเวชวรรักษ์ Y2559นางสาวมนชยา ตันติเวชวรรักษ์ มารดา
54335 ดช. คามิน จิรรัชตาภรณ์ 2 14 2 วา่ที่ร.ต. วรีเดช จิรรัชตาภรณ์ นางสิริรัตน์ ภแูก้ว Y2559นางสิริรัตน์ ภแูก้ว
54336 ดช. ชนาธปิ โควสุรัตน์ 2 14 3 นายสมพร โควสุรัตน์ นางสมใจ โควสุรัตน์ Y2559นางสมใจ โควสุรัตน์ มารดา
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54337 ดช. ชินวตัร อุตส่าห์ 2 14 4 ดาบต ารวจขันชัย อุตส่าห์ นางวภิาวรรณ อุตส่าห์ Y2559ดาบต ารวจขันชัย อุตส่าห์
54338 ดช. ธนัทนันท์ พร้อมพรชัย 2 14 5 นายธนัท พร้อมพรชัย นางสาวนันทยิา ภริมย์ฤทยัพงษ์ Y2559นางสาวนันทยิา ภริมย์ฤทยัพงษ์ มารดา
54339 ดช. เบนจามิน เชื้อชม 2 14 6 นายชาคริต เชื้อชม นางจารุณี บรูณสรรค์ Y2559นางจารุณี บรูณสรรค์
54340 ดช. ปณุยวจัน์ กุลศิโรรัตน์ 2 14 7 นายศิริพงษ ์กุลศิโรรัตน์ นางวลัยกร กุลศิโรรัตน์ Y2559นางวลัยกร กุลศิโรรัตน์ มารดา
54341 ดช. พชร ปยิะรัตน์มานนท์ 2 14 8 นายวเิชษฐ ปยิะรัตน์มานนท์ นางสาวนิอร กวนิวงศ์ Y2559นางสาวนิอร กวนิวงศ์
54342 ดช. ภทัรชัย กายแก้ว 2 14 9 นายเชียร์ชนะ กายแก้ว นางปณัชรัสม์ กายแก้ว Y2559นางปณัชรัสม์ กายแก้ว มารดา
54343 ดช. ภทัรพล พรมส าสี 2 14 10 นายสังวาล พรมส าลี นางกนิษฐา พรมส าลี Y2559นางกนิษฐา พรมส าลี
54345 ดช. วฒัวฒิุ มิ่งบญุ 2 14 11 นายฤทธพิร มิ่งบญุ นางวรนุช มิ่งแก้ว Y2559นางวรนุช มิ่งแก้ว มารดา
54346 ดช. วชิวนิท์ พชิญาจิตติพงษ์ 2 14 12 นายศุรชัย พชิญาจิตติพงษ์ นางสาวปยิพร ศิริพรวศิาล Y2559นางสาวปยิพร ศิริพรวศิาล
54347 ดช. ศุภชัย สุพรรณไชยมาตย์ 2 14 13 นายสุรศักด์ิ สุพรรณไชยมาตย์ นางชนิดา สุพรรณไชยมาตย์ Y2559นางชนิดา สุพรรณไชยมาตย์ มารดา
54348 ดช. อภชิัย วริิยะสืบพงศ์ 2 14 14 นายอภริาช วริิยะสืบพงศ์ นางยุวดา ค้ิวประภสัสร Y2559นางยุวดา ค้ิวประภสัสร
54349 ดญ. กชพร วงศ์สุวรรณ 2 14 16 จ่าสิบเอกสถิตย์ วงศ์สุวรรณ นางมารัตยา วงศ์สุวรรณ Y2559นางมารัตยา วงศ์สุวรรณ
54350 ดญ. กุลนรี เพยีรทอง 2 14 17 นายกุลเชษฐ์ เพยีรทอง นางนลิน เพยีรทอง Y2559นางนลิน เพยีรทอง มารดา
54351 ดญ. เขมฐนิชศา ฤาชา 2 14 18 นายชัชวาลย์ ฤาชา นางสาวจิราภรณ์ เชื้อพรรณงาม Y2559นางสาวจิราภรณ์ เชื้อพรรณงาม
54352 ดญ. ชัญญา ชิดดี 2 14 19 นายชาญศักด์ิ ชิดดี นางสาวอนุรักษ ์ชิดดี Y2559นางสาวอนุรักษ ์ชิดดี มารดา
54353 ดญ. ธมนวรรณ พรเกียรติคุณ 2 14 20 นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ นางจตุพร พรเกียรติคุณ Y2559นางจตุพร พรเกียรติคุณ
54354 ดญ. บณุย์สิตา ชุนสนิท 2 14 21 นายสรยุทธ ชุนสนิท นางสุดจิตร์ ชุนสนิท Y2559นายสรยุทธ ชุนสนิท บดิา
54355 ดญ. ปรายฟา้ ทวชีัยธนสกุล 2 14 22 นายประสงค์ ทวชีัยธนสกุล นางสาวพลอยมณี แก้วก่า Y2559นางสาวพลอยมณี แก้วก่า
54356 ดญ. พชัรารัตน์ อติเชษฐ์ธนิศ 2 14 23 นายพสิิษฐ์ อติเชษฐ์ธนิศ นางสาวณัฏฐภคั อติเชษฐ์ธนิศ Y2559นางสาวณัฏฐภคั อติเชษฐ์ธนิศ มารดา
54357 ดญ. พชิชาพร ทองนุ่ม 2 14 24 นายสมาน ทองนุ่ม นางพชัญา ทองนุ่ม Y2559นางพชัญา ทองนุ่ม
54358 ดญ. พมิพช์นก กรุณา 2 14 25 นายมานพ กรุณา นางสุดาพร กรุณา Y2559นางสุดาพร กรุณา มารดา
54359 ดญ. แพรวา ทพิรัตน์ 2 14 26 นายนิติศักด์ิ ทพิรัตน์ นางนงลักษณ์ ทพิรัตน์ Y2559นางนงลักษณ์ ทพิรัตน์
54360 ดญ. มานิตา วงษา 2 14 27 นายคงศักด์ิ วงษา นางสาวปชูิดา ทอนบตุรดี Y2559นางประกูล บญุเศรษฐ ปา้
54361 ดญ. ศรุตา สายงาม 2 14 28 จ่าสิบเอกศรายุทธ สายงาม นางชุลีกร แก้วค า Y2559พ.อ.สุรีย์ศักด์ิ สายงาม
54364 ดช. กฤชณัท ไชยรา 2 15 1 นายวรุิฬห ์ ไชยรา นางรัญชิดา  ไชยรา Y2559นายวรุิฬห ์ ไชยรา บดิา
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ทะเบยีนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช ปกีารศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
รหสั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น หอ้งเลขที่ บดิา มารดา ป
ีสมาชิก ผู้ปกครอง ความสัมพนัธ์
54365 ดช. คุณวฒิุ บญุมี 2 15 2 นายชาญยุทธ  บญุมี นางจันทร์เพญ็  บญุมี Y2559นายชาญยุทธ  บญุมี
54366 ดช. นนทนัช จงสุวฒัน์ 2 15 3 นายณยศ  จงสุวฒัน์ นางสาวนิธนิันท ์ตรีโรจน์พร Y2559นางสาวนิธนิันท ์ตรีโรจน์พร มารดา
54367 ดช. ปฏพิทัธ์ ทองเทพ 2 15 4 นายวฒันา  ทองเทพ นางผญิตนุช  ทองเทพ Y2559นายวฒันา  ทองเทพ
54368 ดช. ปณิธิ บญุเกิด 2 15 5 นายประสิทธิ ์ บญุเกิด นางปยิะพร  บญุเกิด Y2559นางปยิะพร  บญุเกิด มารดา
54372 ดช. ภริู นามสุโพธิ์ 2 15 9 นายอดิศักด์ิ  นามสุโพธิ์ นางนภสัสร  นามสุโพธิ์ Y2559นายอดิศักด์ิ  นามสุโพธิ์ บดิา
54373 ดช. ภริูณัฐ สมชัย 2 15 10 นายณัฐวฒิุ  สมชัย นางอัมพวรรณ์  สมชัย Y2559นางอัมพวรรณ์  สมชัย
54375 ดช. วริทธิ์ พชิญาสาธติ 2 15 12 นายบรรพต  พชิญาสาธติ นางอัญชนา  พชิญาสาธติ Y2559นางอัญชนา  พชิญาสาธติ
54377 ดช. ศิริวฒัน์ กิจชาญไพบลูย์ 2 15 14 นายกรณพพิฒัน์   กิจชาญไพบลูย์ นางสุนทรี  กิจชาญไพบลูย์ Y2559นางสุนทรี  กิจชาญไพบลูย์
54378 ดช. สิรภพ แก้วอร่าม 2 15 15 นายฤทธริงค์  แก้วอร่าม นางวชัรี  แก้วอร่าม Y2559นางวชัรี  แก้วอร่าม มารดา
54379 ดญ. ขวญัพร สาธสิุทธิ์ 2 15 16 นายเทพนิมิต  สาธสิุทธิ์ นางเบญจมาศ  สาธสิุทธิ์ Y2559นางเบญจมาศ  สาธสิุทธิ์
54381 ดญ. ฐิติมา ระววีงค์อโนทยั 2 15 18 นายสมเกียรติ  ระววีงค์อโนทยั นางเนตรนภา   ระววีงค์อโนทยั Y2559นางเนตรนภา   ระววีงค์อโนทยั
54382 ดญ. นิรชา ธงไชย 2 15 19 นายสวสัด์ิ  ธงไชย นางบงัอร  ธงไชย Y2559นายสวสัด์ิ  ธงไชย บดิา
54383 ดญ. ปพชัญา วงศ์สุวรรณ 2 15 20 นายกัมพล  วงศ์สุวรรณ นางสาวศิริวรรณ  วงศ์สุวรรณ Y2559นางสาวศิริวรรณ  วงศ์สุวรรณ
54384 ดญ. ปาณิสรา มุทติาสกุล 2 15 21 นายศฤงคาร  มุฑิตาสกุล นางสาวศิรินทร์ทรทววีฒันสมบรูณ์ Y2559นางสาวศิรินทร์ทรทววีฒันสมบรูณ์ มารดา
54385 ดญ. ปาลิดา เอกวฒันโชติกุล 2 15 22 นายเอกชัย  เอกวฒันโชติกุล นางรัตติยา  เอกวฒันโชติกุล Y2559นางรัตติยา  เอกวฒันโชติกุล
54386 ดญ. ปยิาพชัร พนูไนย์ 2 15 23 นายพษิณุ  พนูไนย์ นางปยิวดี  พนูไนย์ Y2559นายพษิณุ  พนูไนย์ บดิา
54387 ดญ. พรพรรณภทัร พนัธส์วา่ง 2 15 24 นายแผ่นฟา้  พนัธส์วา่ง นางธญัญา  พนัธส์วา่ง Y2559นางธญัญา  พนัธส์วา่ง
54388 ดญ. พชิชาพร จิตต์เจริญ 2 15 25 นายปฐมพงษ ์ จิตต์เจริญ นางพรทพิย์  จิตต์เจริญ Y2559นายปฐมพงษ ์ จิตต์เจริญ บดิา
54389 ดญ. พรีดา พงศ์จรรยากุล 2 15 26 นายธรีะชัย  พงศจรรยากุล นางกาญจนา    พงศจรรยากุล Y2559นายธรีะชัย  พงศจรรยากุล
54391 ดญ. วรรณรดา ทองประเสริฐ 2 15 28 นายกิตติ   ทองประเสริฐ นางวไิลพร  ทองประเสริฐ Y2559นางวไิลพร  ทองประเสริฐ
54392 ดญ. สิรภทัร พรเจริญ 2 15 29 นายสรายุทธ  พรเจริญ นางอัรดา  พรเจริญ Y2559นายสรายุทธ  พรเจริญ บดิา
54393 ดญ. สิรินดา อุทธสิงห์ 2 15 30 นายสมบรูณ์  อุทธสิงห์ นางสมถวลิ  อุทธสิงห์ Y2559นางสมถวลิ  อุทธสิงห์


