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รหัส คานาหน้า ชื่อ
50598 นาย ณัฐภาส
50605 นาย ภาคภูมิ
50611 นาย อภิวชิ ญ์
50636 นาย ทีปต์
50641 นาย พงศกร
50644 นาย วรปรัชญ์
50647 นาย ศิวรักษ์
50700 นาย ปิติพงษ์
51061 นาย ภควิทย์
51065 นาย รุจน์
51115 นาย วิทวัส
51269 นาย สิรภพ
52985 นาย กษิดิศ
52986 นาย ฉัตรชัย
49816 นส. วิภาวดี
49902 นส. จินต์จุฑา
50613 นส. จินต์จุฑา
50616 นส. ณัฐวรา
50620 นส. ปัณฑ์ชนิต
50623 นส. พิชญานิน
50624 นส. พิชญาภา
50627 นส. รสสุคนธ์
50629 นส. วิรัลพัชร
50650 นส. กติกา
50651 นส. กฤติกา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
เลิศสิริภทั รจิตร
6 1 1 นายณัฐพล เลิศสิริภทั รจิตร
นางณัฐธิดา เลิศสิริภทั รจิตร
นายณัฐพล เลิศสิริภทั รจิตร
แสนนาม
6 1 2 นายประสิทธิ์ แสนนาม
นางบุญเหนี่ยม แสนนาม
นางบุญเหนี่ยม แสนนาม
พจมานเมธี
6 1 3 นายเอนก พจมานเมธี
นางพิภาวรรณ พจมานเมธี
นางพิภาวรรณ พจมานเมธี
เศรษฐบดี
6 1 4 นายรุ่งเรือง เศรษฐบดี
นางมาลัย เศรษฐบดี
นางมาลัย เศรษฐบดี
จิตรมาศ
6 1 5 นายอาวรณ์ จิตรมาศ
นางอุไร จิตรมาศ
นายอาวรณ์ จิตรมาศ
วิเชยละ
6 1 6 นายสุทศั น์ วิเชยละ
นางรวงทิพย์ วิเชยละ
นางรวงทิพย์ วิเชยละ
วรสุข
6 1 7 นายวชิระ วรสุข
นางสาวดิริบรู ณ หอมเงิน
นางสาวดิริบรู ณ หอมเงิน
องค์พาพัฒน์
6 1 8 นายนิติพฒ
ั น์ องค์พาพัฒน์
นางนลินรัตน์ องค์พาพัฒน์
นางนลินรัตน์ องค์พาพัฒน์
พิมพ์พรรค์
6 1 9 นายฑีฆายุ พิมพ์พรรค์
นางไขแสง พิมพ์พรรค์
นางไขแสง พิมพ์พรรค์
ศรีกฤษณรัตน์
6 1 10 นายบัลลังค์ ศรีกฤษณรัตน์
นางพนิดา ศรีกฤษณรัตน์
นางพนิดา ศรีกฤษณรัตน์
คุปติธรรมา
6 1 11 นายชัชวาล คุปติธรรมา
นางกรรณิการ์ คุปติธรรมา
นายชัชวาล คุปติธรรมา
นาสวน
6 1 12 พันตารวจตรีสุพจฎ์ นาสวน
นางแสงดา นาสวน
นางแสงดา นาสวน
สายสุข
6 1 13 นายธีระพล สายสุข
นางรัตนา สายสุข
นายธีระพล สายสุข
บุญมั่น
6 1 14 นายเฉลิม บุญมั่น
นางหวานใจ บุญมั่น
นายเฉลิม บุญมั่น
จิตผดุงวิทย์
6 1 15 นายภมร จิตผดุงวิทย์
นางอาภาวดี จิตผดุงวิทย์
นางอาภาวดี จิตผดุงวิทย์
รัฐิรมย์
6 1 16 นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์
นางอาภัสรา รัฐิรมย์
นางอาภัสรา รัฐิรมย์
กลิ่นศรีสุข
6 1 17 นายสุรพงษ์ กลิ่นศรีสุข
นางรัชนี กลิ่นศรีสุข
นางรัชนี กลิ่นศรีสุข
ประเสริฐธิติพงษ์
6 1 18 นายศรชัย ประเสริฐธิติพงษ์
นางสาวจุรีพรรณ ตริยางกูรศรี
นางสาวจุรีพรรณ ตริยางกูรศรี
สุวรรณโชติ
6 1 19 นายประสงค์ สุวรรณโชติ
นางพรวิไล สุวรรณโชติ
นายประสงค์ สุวรรณโชติ
มิ่งขวัญ
6 1 20 นายแสวง มิ่งขวัญ
นางสุมาลี มิ่งขวัญ
นางสุมาลี มิ่งขวัญ
เขียนนอก
6 1 21 นายเสริฐ เขียนนอก
นางวิภา เขียนนอก
นายเสริฐ เขียนนอก
แก้วคาแสน
6 1 22 นายสุรเชษฐ์ แก้วคาแสน
นางเจนจิรา แก้วคาแสน
นางเจนจิรา แก้วคาแสน
สุวรรณประทีป
6 1 23 นายสมนึก สุวรรณประทีป
นางกัลยากร สุวรรณประทีป
นางกัลยากร สุวรรณประทีป
ทองน้อย
6 1 24 สิบเอกสายเพ็ชร ทองน้อย
นางสุภทั ริยา ทองน้อย
นางสุภทั ริยา ทองน้อย
เสนาะพิณ
6 1 25 นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ
นางอุทยั วรรณ เสนาะพิณ
นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
50652 นส. กฤติยาภรณ์
50653 นส. ฐิติรัตน์
50657 นส. พัฐสุดาภรณ์
50659 นส. พีรยา
50664 นส. สิริธรธร์
50682 นส. ณิชชา
50715 นส. บุษประภา
50725 นส. สโรชิตา
51038 นส. ปัณฑารีย์
51085 นส. เบญญาภา
51288 นส. ปรีชญา
49828 นาย ปุณณภพ
50596 นาย ชยุต
50597 นาย ชาคร
50602 นาย พสกร
50632 นาย เขษมพัฒน์
50638 นาย ธัญพิสิษฐ์
50639 นาย ยศศรัล
50642 นาย พงศธร
50643 นาย รัญชน์
50648 นาย ศุภวิชญ์
50669 นาย ปวีณ
50675 นาย ไวทย์
50702 นาย ภูวสั ส์
50706 นาย สารัช

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ศิริขันธ์
6 1 26 นายเดชชาติ ศิริขันธ์
นางรินทร์ ศิริขันธ์
นายเดชชาติ ศิริขันธ์
จึงเจริญนรสุข
6 1 27 นายสมศักดิ์ จึงเจริญนรสุข
นางอารี จึงเจริญนรสุข
นางอารี จึงเจริญนรสุข
พงษ์ศิริ
6 1 28 นายวีรศักดิ์ พงษ์ศิริ
นางพีรดาพัฒน์ พงษ์ศิริ
นายวีรศักดิ์ พงษ์ศิริ
ยุวดีนิเวศ
6 1 29 นายครรชิต ยุวดีนิเวศ
นางนรีนุช ยุวดีนิเวศ
นางนรีนุช ยุวดีนิเวศ
สิทธิประเสริฐ
6 1 30 นายสุเมธา สิทธิประเสริฐ
นางจันทร์เพ็ญ สิทธิประเสริฐ
นางจันทร์เพ็ญ สิทธิประเสริฐ
ชมพันธ์
6 1 31 นายสิทธิชัย ชมพันธ์
นางปาริชา ชมพันธ์
นางปาริชา ชมพันธ์
พงษ์บตุ ร
6 1 32 นายศุภชัย พงษ์บตุ ร
นางสุวรรณี พงษ์บตุ ร
นางสุวรรณี พงษ์บตุ ร
พรมดี
6 1 33 ร้อยตารวจโทสถิตย์ พรมดี
ดาบตารวจหญิงสุดา พรมดี
ดาบตารวจหญิงสุดา พรมดี
ประวิทย์ธนา
6 1 34 นายสันติ ประวิทย์ธนา
นางลักขณา ประวิทย์ธนา
นายสันติ ประวิทย์ธนา
จินตนะกุล
6 1 35 นายชาญชัย จินตนะกุล
นางอรพิน จินตนะกุล
นางอรพิน จินตนะกุล
ประสิทธิภ์ รู ิปรีชา
6 1 36 นายตงฉิน ประสิทธิภ์ รู ิปรีชา
นางสาวปุณยนุช ศุภมาศศิริ
นายตงฉิน ประสิทธิภ์ รู ิปรีชา
ศรีบญ
ุ
6 2 1 นายถนอมศักดิ์ ศรีบญ
ุ
นางชลพินทุ์ ศรีบญ
ุ
นางชลพินทุ์ ศรีบญ
ุ
บุษสระเกษ
6 2 2 นายยุทธศาสตร์ บุษสระเกษ
นางนุสรา บุษสระเกษ
นางนุสรา บุษสระเกษ
เพชรไกร
6 2 3 พันตรีศักดิ์สิทธิ์ เพชรไกร
นางวันเพ็ญ เพชรไกร
นางวันเพ็ญ เพชรไกร
ใจสุภาพ
6 2 4 พันจ่าอากาศเอกเพทาย ใจสุภาพ นางปาริชาต ใจสุภาพ
นางปาริชาต ใจสุภาพ
สุรพัฒน์
6 2 5 นายวรวิตร สุรพัฒน์
นางมนฤดี สุรพัฒน์
นายวรจิตร สุรพัฒน์
พนาวัลย์
6 2 6 นายนนทวัชร พนาวัลย์
นางอิงอร พนาวัลย์
นายนนทวัชร พนาวัลย์
สามารถ
6 2 7 ร้อยโทธีรัตม์ สามารถ
นางรัชต์วดี สามารถ
นางรัชต์วดี สามารถ
ประชุมแดง
6 2 8 นายกิตติพงษ์ ประชุมแดง
นางอรวรรณ ประชุมแดง
นางอรวรรณ ประชุมแดง
พีระนันท์รังษี
6 2 9 นายอนันต์ พีระนันท์รังษี
นางอัญชัญ พีระนันท์รังษี
นายอนันต์ พีระนันท์รังษี
เทียนจารุวฒ
ั นา
6 2 10 นายมงคล เทียนจารุวฒ
ั นา
นางวาสนา เทียนจารุวฒ
ั นา
นางวาสนา เทียนจารุวฒ
ั นา
มานะกุล
6 2 11 นายมนตรี มานะกุล
นางเสาวลักษณ์ มานะกุล
นายมนตรี มานะกุล
พงศ์พทุ ธาพร
6 2 12 นายเมธี พงศ์พทุ ธาพร
นางวรรจณี พงศ์พทุ ธาพร
นายเมธี พงศ์พทุ ธาพร
กุดเกล้า
6 2 13 นายวริษฐ์ กุดเกล้า
นางราตรี ช่วยสุข
นางราตรี ช่วยสุข
หาญประเสริฐพงษ์
6 2 14 นายตรี หาญประเสริฐพงษ์
นางวีรนุช หาญประเสริฐพงษ์
นางวีรนุช หาญประเสริฐพงษ์

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
51006 นาย ดนุวศิน
51157 นาย ธีรภัทร
53655 นาย ชนาธิป
49904 นส. ธัญชนก
50614 นส. กุลนันท์
50618 นส. บุญจิรา
50619 นส. บุญสิตา
50626 นส. มัณธนพร
50660 นส. ไพลิน
50662 นส. วนัชพร
50665 นส. สิริยากร
50678 นส. ชยาภา
50680 นส. ณัฐชยา
50688 นส. พิริยาพร
50722 นส. วริศรา
50724 นส. ศิริวมิ ล
51027 นส. ฐิติกชพร
51036 นส. ปัญญาพร
51039 นส. ปารณ์ปวีร์
51090 นส. พิชญ์สินี
51126 นส. ชุติณัชชา
51223 นส. ชมนาด
52987 นส. ฐิรต์ธยาน์
50594 นาย ศุภวัฒน์
50603 นาย พีรวิชญ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
เกตุชู
6 2 15 นายรเมศ เกตุชู
นางเกษรา เกตุชู
นางเกษรา เกตุชู
ภิญโญ
6 2 16 นายอุทยั ภิญโญ
นางสมคิด ภิญโญ
นายอุทยั ภิญโญ
กิจตรงศิริ
6 2 17 นายประเสริฐ กิจตรงศิริ
นางสุภาภรณ์ กิจตรงศิริ
นายประเสริฐ กิจตรงศิริ
บุษปฤกษ์
6 2 18 นายสิงห์ชัย บุษปฤกษ์
นางสาวขวัญตา จรัสดารงนิตย์
นายสิงห์ชัย บุษปฤกษ์
เพียงจันทร์
6 2 19 นายอนันต์ เพียงจันทร์
นางเกียรติกุล เพียงจันทร์
นางเกียรติกุล เพียงจันทร์
ถนัดค้า
6 2 20 นายบุญช่วย ถนัดค้า
นางพัชรี ถนัดค้า
นางพัชรี ถนัดค้า
ดวงศรี
6 2 21 นายปริญญา ดวงศรี
นางภาวิณี ดวงศรี
นางภาวิณี ดวงศรี
ชนะภัย
6 2 22 นายสุวทิ ย์ ชนะภัย
นางสมใจ ชนะภัย
นายสุวทิ ย์ ชนะภัย
เจียรกุล
6 2 23 นายมนตรี เจียรกุล
นางวิภาวดี เจียรกุล
นางวิภาวดี เจียรกุล
มุ่งหมาย
6 2 24 นายวุฒไิ กร มุ่งหมาย
นางพรพิศ มุ่งหมาย
นางพรพิศ มุ่งหมาย
ขอสุข
6 2 25 นายสาคร ขอสุข
นางสุภาวดี ขอสุข
นางสุภาวดี ขอสุข
เบญจถาวรอนันท์
6 2 26 นายสมชาติ เบญจถาวรอนันท์
นางสาวสุจิตรา เหลืองรุ่งโรจน์
นายสมชาติ เบญจถาวรอนันท์
ภูมีคา
6 2 27 นายสมชาย ภูมีคา
นางธันยพร ภูมีคา
นางธันยพร ภูมีคา
องค์พาพัฒน์
6 2 28 นายชัยวัฒน์ องค์พาพัฒน์
นางชุติมา องค์พาพัฒน์
นางชุติมา องค์พาพัฒน์
เกรียงกรกฎ
6 2 29 นายปรีชา เกรียงกรกฎ
นางนุชสรา เกรียงกรกฎ
นางนุชสรา เกรียงกรกฎ
ตาลผาด
6 2 30 นายสุมนศักดิ์ ตาลผาด
นางวัชนี ตาลผาด
นายสุมนศักดิ์ ตาลผาด
กงแก้ว
6 2 31 นายพสิษฐ์ กงแก้ว
นางชยาภัสร์ กงแก้ว
นางชยาภัสร์ กงแก้ว
ชาตกิตติคุณวงศ์
6 2 32 นายไทยดิษฐ ชาตกิตติคุณวงศ์
นางสมจิตร์ อุ่นตา
นางสมจิตร์ อุ่นตา
โสภาพล
6 2 33 นายสุพจน์ โสภาพล
นางนงเยาว์ โสภาพล
นางนงเยาว์ โสภาพล
ศิริชัย
6 2 34 นายรังสรรค์ ศิริชัย
นางนิตยา ศิริชัย
นางนิตยา ศิริชัย
พรสี่
6 2 35 นายทวีศักดิ์ พรสี่
นางทิพยาภา พรสี่
นางทิพยาภา พรสี่
สิมะจารึก
6 2 36 ว่าที่ร.อ.ชุมพล สิมะจารึก
นางจิติวรรณ สิมะจารึก
นางจิติวรรณ สิมะจารึก
ตุลารักษ์
6 2 37 นายเพ็ชร ตุลารักษ์
นางศรันย์ภทั ร ตุลารักษ์
นางศรันย์ภทั ร ตุลารักษ์
แสงจันทร์จิรเดช
6 3 1 นายชาญยุทธ เทพวงศ์
นางสาวศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช
นางสาวศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช
บรรดาตั้ง
6 3 2 นายจิรพล บรรดาตั้ง
นางพิศมัย บรรดาตั้ง
นางพิศมัย บรรดาตั้ง

ความสัมพันธ์

4/30

รหัส คานาหน้า ชื่อ
50608 นาย ศิวกร
50612 นาย อัมรินทร์
50635 นาย ธนาธิป
50649 นาย ศุภวิชญ์
51004 นาย ชาญชัย
51010 นาย ธีทตั
51060 นาย พรรวินท์
51063 นาย ภูชล
51068 นาย สืบพงศ์
51103 นาย กิตติพงษ์
51105 นาย เจษฎากร
51113 นาย ภูริศพล
51155 นาย ณัฐธัญ
51202 นาย กษิดิศ
51261 นาย ปรีชา
51264 นาย ภัทรนันท์
50625 นส. มณฑิรา
50630 นส. ฐิรัญญา
50696 นส. ไอศยา
51043 นส. ภัทรพร
51127 นส. ญาณิศร
51140 นส. วราพร
51148 นส. อรอนงค์
51273 นส. กนกวรรณ
51281 นส. ณัฐริกา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
โทมุลตรี
6 3 3 นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี
นางภิญญา โทมุลตรี
นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี
สาหินกอง
6 3 4 นายอานาจ สาหินกอง
นางสาวบัวรินทร์ นาโพธิ์
นางสาวบัวรินทร์ นาโพธิ์
หมื่นสุข
6 3 5 นายสาริษฐ์ หมื่นสุข
นางจันทร์จ้าว หมื่นสุข
นางจันทร์จ้าว หมื่นสุข
เสถียรวัฒน์
6 3 6 นายไพฑูรย์ เสถียรวัฒน์
นางกาไลทอง บุญรอดกลับ
นายไพฑูรย์ เสถียรวัฒน์
รัตนะศิวะกูล
6 3 7 นายดุสิต รัตนะศิวะกูล
นางภัคจีรา รัตนะศิวะกูล
นายดุสิต รัตนะศิวะกูล
วจีเกษม
6 3 8 นายวราห์ ยุ้งศิริ
นางสาวปิยนันท์ วจีเกษม
นางสาวปิยนันท์ วจีเกษม
ละออปักษิณ
6 3 9 นายคมกริช ละออปักษิณ
นางรัชนี ละออปักษิณ
นายคมกริช ละออปักษิณ
แก้วลี
6 3 10 นายชลทิศ แก้วลี
นางภรณี แก้วลี
นางภรณี แก้วลี
มณีจักร
6 3 11 ดาบตารวจเจริญ มณีจักร
นางทิพวรรณ มณีจักร
ดาบตารวจเจริญ มณีจักร
เชื้อหลง
6 3 12 นายสมนึก เชื้อหลง
นางสาอางค์ เชื้อหลง
นายสมนึก เชื้อหลง
สุนิพฒ
ั น์
6 3 13 นายสราวุธ สุนิพฒ
ั น์
นางเกียรติสุดา สุนิพฒ
ั น์
นางเกียรติสุดา สุนิพฒ
ั น์
สรรศรี
6 3 14 นายจานงค์ สรรศรี
นางทองปอน สรรศรี
นายจานงค์ สรรศรี
สกนธวัฒน์
6 3 15 นายบัณฑิต สกนธวัฒน์
นางธีรนุช สกนธวัฒน์
จาปา
6 3 16 นายพีระพงศ์ จาปา
นางจินตนา จาปา
นางจินตนา จาปา
โคตรวิบลู ย์
6 3 17 นายกล้าณรงค์ โครตวิบลู ย์
นางพรธิรัตน์ โคตรวิบลู ย์
นายกล้าณรงค์ โครตวิบลู ย์
ศรศิลป์
6 3 18 นายดนุภพ ศรศิลป์
นางญาณิศา ศรศิลป์
นายดนุภพ ศรศิลป์
มหารักษ์
6 3 19 นายบุญค้า มหารักษ์
นางสายใจ มหารักษ์
นางสายใจ มหารักษ์
จารุจันทรรัตน์
6 3 20 นายรัฐเศรษฐ์ จารุจันทรรัตน์
นางจิราพร จารุจันทรรัตน์
นายสถาพร จารุจันทรรัตน์
พรมพิทกั ษ์
6 3 21 นายวีระพงศ์ พรมพิทกั ษ์
นางลัดดาวัลย์ พรมพิทกั ษ์
นางลัดดาวัลย์ พรมพิทกั ษ์
บุญยิ่ง
6 3 22 นายสิทธิพร บุญยิ่ง
นางสุภทั รา บุญยิ่ง
นางสุภทั รา บุญยิ่ง
ทุมเสน
6 3 23 นายสิทธิศักดิ์ ทุมแสน
นางเนตรนภา ทุมแสน
นายสิทธิศักดิ์ ทุมแสน
คาประวัติ
6 3 24 นายวัชระ คาประวัติ
นางศศิวมิ ล คาประวัติ
นายวัชรา คาประวัติ
สันติวชิ ัยกุล
6 3 25 นายชูศักดิ์ สันติวชิ ัยกุล
นางวิบลู วรรณ สันติวชิ ัยกุล
นายชูศักดิ์ สันติวชิ ัยกุล
ราชโยธา
6 3 26 นายปรีชา ราชโยธา
นางจินตนา ราชโยธา
นางจินตนา ราชโยธา
ฤทธิค์ า
6 3 27 นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิค์ า
นางวราภรณ์ ดวงดี
นางประนอม ฉวีรักษ์

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
51300 นส. อรจิรา
50670 นาย พุฒเิ ศรษฐ์
50698 นาย ธนวัฒน์
50903 นาย คณินเดช
51107 นาย ณัฐนันท์
51111 นาย ภานุพงศ์
51263 นาย พงศ์หริ ัณย์
52988 นาย ธนวิชญ์
49851 นส. มิรันตี
50177 นส. ธัญธร
50264 นส. พิมพ์ชนก
50299 นส. บราลี
50694 นส. ฐิตา
50714 นส. ณิชากร
50719 นส. พรนภัส
50721 นส. มนฤทัย
50726 นส. ญาณิศา
50774 นส. ชนิกานต์
50840 นส. ลดาวัลย์
51071 นส. ฉัตรชนก
51074 นส. ฉัตรกมล
51222 นส. ชนกพรรณ
51228 นส. ธรรมรี
51232 นส. นัทธมน
51238 นส. วทานิยา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
อุคะ
6 3 28 พันตารวจโทฉลอง อุคะ
นางณิพษิ ฐา อุคะ
พันตารวจโทฉลอง อุคะ
พร้อมพรชัย
6 4 1 นายชวการ พร้อมพรชัย
นางสาวศรีสุดา เอื้อปิยะมิตร
นายชวการ พร้อมพรชัย
วงศ์เวคิน
6 4 2 นายศุภชัย วงศ์เวคิน
นางศรีอรุณ วงศ์เวคิน
นางศรีอรุณ วงศ์เวคิน
สายทอง
6 4 3 นายโกศล สายทอง
นางรัชดา สายทอง
นายโกศล สายทอง
นิยมพันธ์
6 4 4 นายฤชากร คามณีจันทร์
นางอุไรรัตน์ นิยมพันธ์
นางอุไรรัตน์ นิยมพันธ์
ทองจันทร์
6 4 5 นายศักดิ์ศรี ทองจันทร์
นางเพ็ชรน้อย ทองจันทร์
นายศักดิ์ศรี ทองจันทร์
ปิยภิญโญภาพ
6 4 6 นายเกียรติศักดิ์ ปิยภิญโญภาพ นางจุฬารักษ์ พิริยะกิจไพบูลย์
นายเกียรติศักดิ์ ปิยภิญโญภาพ
ยาวะโนภาส
6 4 7 นายมนต์ศักดิ์ ยาวะโนภาส
นางศิริเพ็ญ ยาวะโนภาส
นางศิริเพ็ญ ยาวะโนภาส
ตั้งตระกูลวงศ์
6 4 8 นายวิโรจน์ ตั้งตระกูลวงศ์
นางอภิญญา ธนาพร
นางอภิญญา ธนาพร
ศิริอานาจ
6 4 9 นายธรัตน์ ศิริอานาจ
นางนงคราญ ศิริอานาจ
นางนงคราญ ศิริอานาจ
พูนไนย์
6 4 10 นายพิษณุ พูนไนย์
นางปิยวดี พูนไนย์
นายพิษณุ พูนไนย์
ร่วมรักษ์
6 4 11 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์
นางวไลภรณ์ ร่วมรักษ์
นายอุดม ร่วมรักษ์
เขียวขา
6 4 12 นายประวีณ เขียวขา
นางศรีประไพร เขียวขา
นางศรีประไพร เขียวขา
เจี่ยพัฒนพงศ์
6 4 13 นายณัฐพล เจี่ยพัฒนพงศ์
นางสาวแม้นศิริ ศรีเนตร
นายณัฐพล เจี่ยพัฒนพงศ์
เรืองศักดิ์เดชา
6 4 14 นายณรงค์ชัย เรืองศักดิ์เดชา
นางสุกัลยา เรืองศักดิ์เดชา
นางสุกัลยา เรืองศักดิ์เดชา
ศรีลาชัย
6 4 15 นายสุริยา ศรีลาชัย
นางจุฑามาศ ศรีลาชัย
นางจุฑามาศ ศรีลาชัย
สาเนาพันธุ์
6 4 16 นายนัฐสิษฐ์ สาเนาพันธุ์
นางฐปนรรฆ์ ไชยสัจ กริดเซต
นางฐปนรรฆ์ ไชยสัจ กริดเซต
อนุชาติ
6 4 17 นายอภิรักษ์ อนุชาติ
นางศรินธร จิตตร์กวีผล
นางศรินธร จิตตร์กวีผล
ธนาวิวฒ
ั น์ชัยกุล
6 4 18 นายนราชิต ธนาวิวฒ
ั น์ชัยกุล
นางสาวนิตยา ธนาวิวฒ
ั น์ชัยกุล
นางสาวนิตยา ธนาวิวฒ
ั นชัยกุล
นะมะหุต
6 4 19 นายสุรัตน์ นะมะหุต
นางกัลยา นะมะหุต
นางกัลยา นะมะหุต
ผลพูลทรัพย์
6 4 20 นายทรงศักดิ์ ผลพูลทรัพย์
นางปัทมาวดี สอนอาจ
นางสมพิศ สอนอาจ
วงศ์วรรณ
6 4 21 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
นางจันทิมา วงศ์วรรณ
นางจันทิมา วงศ์วรรณ
นิมิตนนท์
6 4 22 นายพล นิมิตนนท์
นางสุรันดา นิมิตนนท์
นายพล นิมิตนนท์
รสจันทร์
6 4 23 นายสุพจน์ รสจันทร์
นางขวัญฤดี รสจันทร์
นายสุพจน์ รสจันทร์
ไพรใหม่
6 4 24 นายชราวุทธิ์ ไพรใหม่
นางสุพชิ ญา ไพรใหม่
นางสุพชิ ญา ไพรใหม่

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
51239 นส. วรพิชชา
51243 นส. ศุภกานต์
51294 นส. มัณทญา
52991 นส. ฐิติชญา
52992 นส. ฐิติพร
52993 นส. ณิตินา
52994 นส. ธนวรรณ
52995 นส. นิโลบล
52996 นส. วีรภัทรา
52997 นส. ศรุตา
52998 นส. สิริยากร
52999 นส. อรทัย
50161 นาย ศวิษฐ์
50281 นาย ภัทรดนัย
50595 นาย เมธี
50607 นาย วิทวัส
50633 นาย จิตติ
50864 นาย พชรพล
50905 นาย วิชยุตม์
50920 นาย คุณธรรมม์
51019 นาย สหัสวรรษ
51066 นาย ศักดิ์มงคล
51101 นาย กมลภพ
51110 นาย พิศณุพงศ์
51120 นาย อภิจักร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
พิมพ์พนั ธ์
6 4 25 นายวัชระ พิมพ์พนั ธ์
นางชนัญญา พิมพ์พนั ธ์
นายวัชระ พิมพ์พนั ธ์
เทียมสุวรรณ
6 4 26 นายสมศักดิ์ เทียมสุวรรณ
นางขวัญจิรา เทียมสุวรรณ
นางขวัญจิรา เทียมสุวรรณ
กุแก้ว
6 4 27 นายคันธรักษ์ กุแก้ว
นางสาวหนูเรียม ไชยเหนือ
นางสาวหนูเรียม ไชยเหนือ
เคนสุวรรณ
6 4 28 นายพลวัฒน์ เคนสุวรรณ
นางนันท์ภสั เคนสุวรรณ
นางนันท์ภสั เคนสุวรรณ
เหรียญรักวงศ์
6 4 29 นายวุฒพิ งษ์ เหรียญรักษ์วงศ์
นางเบญจมาศณุ์ เหรียญรักษ์วงศ์
นางเบญจมาศณุ์ เหรียญรักษ์วงศ์
สาระขันธ์
6 4 30 นายเยี่ยม จงร่างกลาง
นางสาวสงบ สาระขันธ์
นางสาวสงบ สาระขันธ์
อินทร์หา
6 4 31 พันโทศราวุธ อินทร์หา
นางพัฒตรา อินทร์หา
พันโทศราวุธ อินทร์หา
ทากุ
6 4 32 นายวิรัตน์ ทากุ
นางนวนจันทร์ ทากุ
นายวิรัตน์ ทากุ
พุฒแก้ว
6 4 33 นายพีรพงศ์ พุฒแก้ว
นางณรัฐนัน พุฒแก้ว
นางณรัฐนัน พุฒแก้ว
จันทร์ทพิ ย์
6 4 34 นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทพิ ย์
นางเสาวรัตน์ จันทร์ทพิ ย์
นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทพิ ย์
ธรรมสาร
6 4 35 นายธีระยุทธ ธรรมสาร
นางพัชรินทร์ ธรรมสาร
นางพัชรินทร์ ธรรมสาร
พันธ์วงษ์
6 4 36 นายอภิชัย พันธ์วงษ์
นางดฤณี พันธ์วงษ์
นางดฤณี พันธ์วงษ์
อัศวเมธาพันธ์
6 5 1 นายจรุงศักดิ์ อัศวเมธาพันธ์
นางนุสรา อัศวเมธาพันธ์
นางนุสรา อัสวเมธาพันธ์
ไชยโคตร
6 5 2 ดาบตารวจจรูญ ไชยโคตร
นางประภาวัลย์ ไชยโคตร
ดต.จรูญ ไชยโคตร
เหล็กกล้า
6 5 3 นายไตรรงค์ ทองนาค
นางลาไพ เหล็กกล้า
นางลาไพ เหล็กกล้า
อุตภู
6 5 4 ดาบตารวจขจรวิชญ์ อุตภู
นางสันทนา อุตภู
ดาบตารวจขจรวิชญ์ อุตภู
ศรีขาว
6 5 5 นายสาโรจน์ ศรีขาว
นางไพลิน ศรีขาว
นายสาโรจน์ ศรีขาว
ยุพา
6 5 6 นายเจริญศักดิ์ ยุพา
นางณิชาพัฒน์ สุธาฌาณ
นายเจริญศักดิ์ ยุพา
เจียรกูล
6 5 7 นายอลงกรณ์ เจียรกูล
นางจรัสพิมพ์ เจียรกูล
นางจรัสพิมพ์ เจียรกูล
สุวรรณรินทร์
6 5 8 นายแสนรัก สุวรรณรินทร์
นางรุ่งณภา สุวรรณรินทร์
นายแสนรัก สุวรรณรินทร์
จิรัฐตรีทพิ
6 5 9 นายสาธร ช่วยโสภา
นางชริยา ช่วยโสภา
นางชริยา ช่วยโสภา
หมายดี
6 5 10 ดาบตารวจมงคล หมายดี
นางรติยาพร หมายดี
นางรติยาพร หมายดี
เจริญศรี
6 5 11 นายสุรเชษฐ เจริญศรี
นางพิมลพันธ์ เจริญศรี
นางพิมลพันธ์ เจริญศรี
สุราไพ
6 5 12 นายสมบัติ สุราไพ
นางอัมพร สุราไพ
นางอัมพร สุราไพ
ภะวัง
6 5 13 นายอภิชาติ ภะวัง
นางรุ่งเจริญ ภะวัง
นางรุ่งเจริญ ภะวัง

7/30

รหัส คานาหน้า ชื่อ
51166 นาย รัฐพล
51251 นาย กรวีร์
53654 นาย กานต์
53656 นาย พชร
53657 นาย ศิวดล
49907 นส. มั่นพิชญ์
50305 นส. วันทนีย์
50685 นส. พัณณิตา
50691 นส. รุ่งศิรา
50795 นส. ลภัสรดา
50839 นส. ราชาวดี
50883 นส. ธีรนาฏ
50924 นส. กัญญาณัฐ
51031 นส. นงณภัทร
51040 นส. พิชญานิน
51078 นส. ณัฐรดี
51084 นส. นาฏอนงค์
51091 นส. พิมพ์ชนก
51093 นส. ภัทรพร
51095 นส. ลักษิกา
51136 นส. รัตนาพร
51143 นส. ศรุตา
51146 นส. ศุภาพิชญ์
51150 นส. ณัฐพร
51172 นส. กัญญารัตน์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
พันชาติ
6 5 14 นายอุทศิ พันชาติ
นางอนุสรณ์ พันชาติ
นายอุทศิ พันชาติ
เกณทวี
6 5 15 นายประยุทธ เกณทวี
นางวาสนา เกณทวี
นางวาสนา เกณทวี
คงวิภาค
6 5 16 นายวัฒนา คงวิภาค
นางสุทศิ า คงวิภาค
นางสุทศิ า คงวิภาค
ทรัพยานนท์
6 5 17 นายพิศนุ ทรัพยานนท์
นางวัชรินทร์ ทรัพยานนท์
นายพิศนุ ทรัพยานนท์
ทองสี
6 5 18 ว่าที่ร้อยโทกฤษณะ ทองสี
นางวิไลวรรณ ทองสี
ว่าที่ร้อยโทกฤณะ ทองสี
บุญศักดิ์
6 5 19 ดาบตารวจเผด็จชัย บุญศักดิ์
นางประยอม บุญศักดิ์
นางประยอม บุญศักดิ์
วสุนธราวัฒน์
6 5 20 นายสมบัติ วสุนธราวัฒน์
นางวาสนา วสุนธราวัฒน์
นายสมบัติ วสุนธราวัฒน์
พุฒชา
6 5 21 นายสฤษฏ์ พุฒชา
นางอนัญญาภรณ์ ลาต้น
นางอนัญญาภรณ์ ลาต้น
มาลาคา
6 5 22 นายประเสริฐ มาลาคา
นางฐิตาภรณ์ มาลาคา
นายประเสริฐ มาลาคา
ลุนพรม
6 5 23 นายศยาม เจริญลักษณ์
นางสาวธัญญธร ลุนพรม
ธัญญธร ลุนพรม
ราชชมภู
6 5 24 นายกิตติศักดิ์ ราชชมภู
นางพรวดี ราชชมภู
นางพรวดี ราชชมภู
วังศรีแก้ว
6 5 25 นายชัชวาลย์ วังศรีแก้ว
นางรัตนา วังศรีแก้ว
นางรัตนา วังศรีแก้ว
ไชยสัตย์
6 5 26 ดาบตารวจอดิศักดิ์ ไชยสัตย์
นางกรรณิการ์ ไชยสัตย์
ดาบตารวจอดิศักดิ์ ไชยสัตย์
วงค์วาน
6 5 27 นายสถิตย์ วงค์วาน
นางนิตยาลักษณ์ วงค์วาน
นางนิตยาลักษณ์ วงค์วาน
สีด้วง
6 5 28 นายสยาม สีด้วง
นางจินตนา สีด้วง
นายสยาม สีด้วง
บุตรชัย
6 5 29 นายคุณากร บุตรชัย
นางศรัณยา บุตรชัย
นางศรัณยา บุตรชัย
ใจใหญ่
6 5 30 นายสมเกียรติ ใจใหญ่
นางสุกัลยา ใจใหญ่
นางสุกัลยา ใจใหญ่
พลสินธุ์
6 5 31 นายชาญชัย พลสินธุ์
นางสายพิณ พลสินธุ์
นางสายพิณ พลสินธุ์
ข่าทิพย์พาที
6 5 32 นายประจักษ์ ข่าทิพย์พาที
นางวิลาวัลย์ ข่าทิพย์พาที
นายประจักษ์ ข่าทิพย์พาที
ธรรมมาลี
6 5 33 นายครรชิต ธรรมมาลี
นางกรรณิกา ธรรมมาลี
นางกรรณิกา ธรรมมาลี
ง้าวทอง
6 5 34 นายสารับ ง้าวทอง
นางเตือนใจ ง้าวทอง
นางเตือนใจ ง้าวทอง
พวงประดิษฐ์
6 5 35 นายอัครวัฒน์ พวงประดิษฐ์
นางวัลธนา พวงประดิษฐ์
นายอัครวัฒน์ พวงประดิษฐ์
ดอกพิกุล
6 5 36 นายสมชัย ดอกพิกุล
นางเกษศรินทร์ ดอกพิกุล
นายสมชัย ดอกพิกุล
ไตรแก้ว
6 5 37 นายณรัฐ ไตรแก้ว
นางเดือนเพ็ญ ไตรแก้ว
นางเดือนเพ็ญ ไตรแก้ว
คูณทวี
6 5 38 นายเลิศชัย คูณทวี
นางประนอม คูณทวี
นางประนอม คูณทวี

ความสัมพันธ์

8/30

รหัส คานาหน้า ชื่อ
51173 นส. จีระพรรณ
51178 นส. ณัฐชา
51186 นส. นภามณี
51233 นส. บัณฑิตา
51272 นส. กชพร
51284 นส. ธัญสิริ
51298 นส. สมาพร
53658 นส. กชกร
53659 นส. เกวลิน
53660 นส. ฐิติรัตน์
53661 นส. พรชนก
53662 นส. พิไลวรรณ
50365 นาย วราชัย
50811 นาย ปฏิภาณ
50953 นาย กฤษฏ์
51008 นาย ไทธนา
51014 นาย พีระภัทร
51055 นาย ชาญชัย
51102 นาย กฤตธนพงศ์
51112 นาย ภูดิศ
51116 นาย วุฒภิ ทั ร
51165 นาย รัชชานนท์
51204 นาย จิรวิชญ์
51211 นาย ยุทธพงศ์ชัย
51214 นาย ศักดิ์สิทธิ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
พุทธบุญ
6 5 39 นายอนุรักษ์ พุทธบุญ
นางจินตนาพร อินทร์ขาว
นางจินตนาพร อินทร์ขาว
ศรีพานิชย์พนั ธ์
6 5 40 นายเกรียงศักดิ์ ศรีพานิชย์พนั ธ์
นางปัทมา ศรีพานิชย์พนั ธ์
นายเกรียงศักดิ์ ศรีพานิชย์พนั ธ์
สายสุข
6 5 41 นายมนู สายสุข
นางสาวนุชนาถ ธิมาทา
นายมนู สายสุข
เอกศิริ
6 5 42 นายชนาธิป เอกศิริ
นางอุบลศรี เอกศิริ
นางอุบลศรี เอกศิริ
จารุเจษฎา
6 5 43 นายกฤษดา จารุเจษฎา
นางวนาพร จารุเจษฎา
นางวนาพร จารุเจษฎา
หาคา
6 5 44 นายจรัส หาคา
นางประภัสสร หาคา
นางประภัสสร หาคา
ไชยชนะ
6 5 45 นายสมชาย ไชยชนะ
นางสุภาพร ไชยชนะ
นางสุภาพร ไชยชนะ
มิตรวงศ์
6 5 46 นายเดโช มิตรวงศ์
นางเกษร มิตรวงศ์
นางเกษร มิตรวงศ์
ศิริแสงเลิศ
6 5 47 นายเกรียงศักดิ์ ศิริแสงเลิศ
นางจินตนา ศิริแสงเลิศ
นางจินตนา ศิริแสงเลิศ
ประชุมรักษ์
6 5 48 ดาบตารวจสมบัติ ประชุมรักษ์
นางอโนทัย ประชุมรักษ์
นางอโนทัย ประชุมรักษ์
ลัทธิมนต์
6 5 49 ร้อยตารวจโทสถาพร ลัทธิมนต์
นางลักษมี ลัทธิมนต์
ร้อยตารวจโทสถาพร ลัทธิมนต์
บัวใหญ่
6 5 50 นายสมศักดิ์ บัวใหญ่
นางปฐม บัวใหญ่
นายสมศักดิ์ บัวใหญ่
เซมรัมย์
6 6 1 นายวิโรจน์ เซมรัมย์
นางป้อมเพรช เซมรัมย์
นางป้อมเพรช เซมรัมย์
ภักดีโต
6 6 2 นายอิทธิพล ภักดีโต
นางวิจิตรา ภักดีโต
นางวิจิตรา ภักดีโต
สุวรรณกูฏ
6 6 3 นายพิทยา สุวรรณกูฏ
นางกัญญมล สุวรรณกูฏ
นางกัญญมล สุวรรณกูฏ
กิตติวรเดช
6 6 4 นาวศักดา กิตติวรเดช
นางวันวิสา กิตติวรเดช
นางวันวิสา กิตติวรเดช
บุญชิณวงศ์
6 6 5 นายพีระพล บุญชิณวงศ์
นางอารีย์ บุญชิณวงศ์
นางอารีย์ บุญชิณวงศ์
สุขสาย
6 6 6 นายไสว สุขสาย
นางพยอม อัปกาญจน์
นายไสว สุขสาย
สิงห์ทองลา
6 6 7 นายพิทกั ษ์ สิงห์ทองลา
นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลา
นิภาพรรณ สิงห์ทองลา
จารุสิน
6 6 8 นายสมศักดิ์ จารุสิน
นางสาวเพชรรัตน์ อาจนาฝาย
นายสมศักดิ์ จารุสิน
แร่ทอง
6 6 9 นายธีรทัศน์ แร่ทอง
นางบุษบรรณ จันทร์เหลือง
นางบุษบรรณ จันทร์เหลือง
ทวยทน
6 6 10 นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
นางรติพร ทวยทน
นางรติพร ทวยทน
บุญยืด
6 6 11 นายศักดา บุญยืด
นางจีระนันท์ บุญยืด
Y2559นายศักดา บุญยืด
เหมือนมาตย์
6 6 12 นายบุญร่วม เหมือนมาตย์
นางประไพศรี เหมือนมาตย์
นางประไพศรี เหมือนมาตย์
ศรีโกศล
6 6 13 นายศักดิ์ทวี ศรีโกศล
นางดวงปี ศรีโกศล
นางดวงปี ศรีโกศล

ความสัมพันธ์

บิดา

9/30

รหัส คานาหน้า ชื่อ
51260 นาย ปรเมศ
51422 นาย พริษฐ์
53663 นาย ไชยยา
53664 นาย ปิยะวิทย์
50710 นส. ชาคริยา
50723 นส. วิชญาพร
50790 นส. ปัณฑารีย์
50794 นส. ฤชลธร
50889 นส. ภัทรศยา
50944 นส. วิไลวรรณ
50974 นส. ฉัตรวรา
50982 นส. นัทธมน
51037 นส. ปัณชญา
51045 นส. ศศิญา
51082 นส. นงนภัส
51094 นส. ภัทรานิษฐ์
51096 นส. วทันยา
51121 นส. กชนิกา
51128 นส. ธัญชนก
51132 นส. เธียรธีรา
51142 นส. วันฤณี
51174 นส. จุฑามาศ
51180 นส. ปวีณา
51182 นส. ธัญณิชา
51190 นส. เปรมยุดา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
ครองยุติ
6 6 14 นายทองคาใส ครองยุติ
นางอุภาพร ครองยุติ
นางอุภาพร ครองยุติ
จันทเวทย์ศิริ
6 6 15 นายนิมิต จันเวทย์ศิริ
นางฟาริดา ชาชีวนิ ลิขิต
นายนิมิต จันเวทย์ศิริ
โชคชัย
6 6 16 นายประยูร โชคชัย
นางยุพดี โชคชัย
นายประยูร โชคชัย
ตาบุดดา
6 6 17 นายประยูร ตาบุดดา
นางนงลักษ์ ตาบุดดา
นายประยูร ตาบุดดา
มุสิกสาร
6 6 18 นายสมบัติ มุสิกสาร
นางประยงค์ มุสิกสาร
นางประยงค์ มุสิกสาร
เชาว์ศรีกุล
6 6 19 นายวิชัย เชาว์ศรีกุล
นางดนุภคั เชาว์ศรีกุล
นายวิชัย เชาว์ศรีกุล
ตั้งพิทกั ษ์ไกร
6 6 20 นายเอกชัย ตั้งพิทกั ษ์ไกร
นางชนิดา บรรเทิง
นางชนิดา บรรเทิง
กอคูณ
6 6 21 นายเสกสรรค์ กอคูณ
นางเนาวเรศ กอคูณ
นางเนาวเรศ กอคูณ
ผันผอง
6 6 22 ดาบตารวจกิตติธชั ผันผอง
นางญาตินันท์ สุภนิกร
ด.ต.กิตติธชั ผันผอง
เดชผล
6 6 23 นายสรรเสริญ เดชผล
นางสุวณี เดชผล
นางสุวณี เดชผล
สีหนั ต์
6 6 24 นายฉัตรชัย สีหนั ต์
นางวราภรณ์ สีหนั ต์
นางวราภรณ์ สีหนั ต์
เหล่าพงศ์เจริญ
6 6 25 นายวิศิษฐ์ เหล่าพงศ์เจริญ
นางสาวสุภาพร ลีลาประเสริฐสุข
นางสาวสุภาพร ลีลาประเสริฐสุข
เสริมโสภณชัย
6 6 26 นายเจริญชัย เสริมโสภณชัย
นางสาวสุพชิ ญา อสิพงษ์
นางสาวสุพชิ ญา อสิพงษ์
เพณี
6 6 27 นายบัญชา เพณี
นางวรรณพร บัวขจร
นายบัญชา เพณี
เนตรหาญ
6 6 28 พันจ่าอากาศเอกนคเรศ เนตรหาญ นางนรีพร เนตรหาญ
พันจ่าอากาศเอกนคเรศ เนตรหาญ
นันทพานิช
6 6 29 นายภาสกร นันทพานิช
นางหทัยชนก นันทพานิช
นางหทัยชนก นันทพานิช
ไหมเลิศหล้า
6 6 30 นายอ้วน ไหมเลิศหล้า
นางมยุรี ไหมเลิศหล้า
นางมยุรี ไหมเลิศหล้า
ตังคะวณิชย์
6 6 31 นายศุภกร ตังคะวณิชย์
นางสาวสีนวน วงษ์ปอ้ ง
นายศุภกร ตังคะวณิชย์
ไชยโพธิ์
6 6 32 นายสรรเสริญ ไชยโพธิ์
นางสุดารัตน์ ไชยโพธิ์
นางสุดารัตน์ ไชยโพธิ์
ธรรมสัตย์
6 6 33 นายนราธิป ธรรมสัตย์
นางภัณฑิรา ธรรมสัตย์
นายนราธิป ธรรมสัตย์
ควรตั้ง
6 6 34 นายวันณรงค์ ควรตั้ง
นางอุษณีย์ ครูซ
นายวันณรงค์ ควรตั้ง
รัชฎามาศ
6 6 35 นายศิริชัย รัชฎามาศ
นางจุฬาลักษณ์ รัชฎามาศ
นายศิริชัย รัชฎามาศ
อึ้งสกุล
6 6 36 นายปราณีต อึ้งสกุล
นางชมนาด อึ้งสกุล
นางชมนาด อึ้งสกุล
บ่งเทพ
6 6 37 นายฤทธิชัย บ่งเทพ
นางสิริกร บ่งเทพ
นางสิริกร บ่งเทพ
เห็มภูมิ
6 6 38 นายนพภา เห็มภูมิ
นางพรสวรรค์ เห็มภูมิ
นางพรสวรรค์ เห็มภูมิ
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
51226 นส. ณัฐวดี
หอมชื่น
6 6 39 จ่าสิบตารวจองอาจ หอมชื่น
นางวีรวรรณ หอมชื่น
จ่าสิบตารวจองอาจ หอมชื่น
51229 นส. ธันยนิษฐ์
ก้อนด้วง
6 6 40 นายสรศักดิ์ ก้อนด้วง
นางไพจิตร ก้อนด้วง
นางไพจิตร ก้อนด้วง
51247 นส. สุทธิดา
นนท์คาวงค์
6 6 41 นายสุทธิศักดิ์ นนท์คาวงค์
นางจิรวัฒน์ นนท์คาวงค์
นายสุทธิศักดิ์ นนท์คาวงศ์
51285 นส. ธันยพร
วิริยเสนกุล
6 6 42 นายตีรวัฒน์ วิริยเสนกุล
นางอัญชรี วิริยเสนกุล
นางอัญชรี วิริยเสนกุล
51287 นส. ปรางค์ทพิ ย์ ถือสัตย์
6 6 43 นายวุฒพิ นั ธ์ ถือสัตย์
นางสุนทรีย์ ถือสัตย์
นางสุนทรีย์ ถือสัตย์
51289 นส. พลอยประกาย ธีรลีกุล
6 6 44 นายวีรยุทธ ธีรลีกุล
นางสาวอภัณตรี บัวขาว
นายวีรยุทธ ธีรลีกุล
52175 นส. ธนัสชพร
วงษา
6 6 45 ดาบตารวจสามารถ วงษา
นางธันยชนก วงษา
ดาบตารวจสามารถ วงษา
53665 นส. ณัฐฐา
กอมณี
6 6 46 นายธนิตวพล กอมณี
นางสาวสุภสั สรา ผาสุข
นางสาวสุภสั สรา ผาสุข
53666 นส. ภรภัทร
เพิ่มพูล
6 6 47 นายพัลลภ เพิ่มพูล
นางนฤมล เพิ่มพูล
นายพัลลภ เพิ่มพูล
53667 นส. สกุลรัตน์
โคตรขาว
6 6 48 นายสาคร โคตรขาว
นางบรรณพร โคตรขาว
นายสาคร โคตรขาว
50601 นาย ธัญสิทธิ์
เรืองวุฒโิ รจน์
6 7 1 นายธัญญ์นิธิ เรืองวุฒโิ รจน์
นางธัญทิพย์ เรืองวุฒโิ รจน์
นางธัญทิพย์ เรืองวุฒโิ รจน์
50646 นาย วิชาชาญ
เฉลียวธรรม
6 7 2 นายเกียรตินิยม เฉลียวธรรม
นางรัสนี เฉลียวธรรม
นางรัสนี เฉลียวธรรม
50667 นาย กฤษฎา
รับบ้าน
6 7 3 นายไพโรจน์ รับบ้าน
นางพิสมัย บุญเหลือ
นางพิสมัย บุญเหลือ
50866 นาย รัชภูมิ
ไกรสรสวัสดิ์
6 7 4 นายราเชษฐ์ สารีรัตน์
นางสาวศศิรัศมิ์ ไกรสรสวัสดิ์
นางสาวศศิรัศมิ์ ไกรสรสวัสดิ์
51007 นาย ดุลยวัต
ศรีสุข
6 7 5 ดาบตารวจประจักษ์ ศรีสุข
นางธัญชนก ศรีสุข
นางธัญชนก ศรีสุข
51051 นาย กฤตเมธ
สงวนนาม
6 7 6 นายสถาพร สงวนนาม
นางเกศกมล สงวนนาม
นางเกศกมล สงวนนาม
51056 นาย ญาณวรุตม์
ศรีหล้า
6 7 7 นายกริชพล ศรีหล้า
นางจินตนา ศรีหล้า
นางจินตนา ศรีหล้า
51106 นาย ชัยรัตน์
เพียรชนะ
6 7 8 นายเทวรัตน์ เพียรชนะ
นางปัญจา เพียรชนะ
นางปัญจา เพียรชนะ
51210 นาย ภควัต
ประทุมมา
6 7 9 นายชาติชาย ประทุมมา
นางนงเยาว์ ประทุมมา
นางนงเยาว์ ประทุมมา
51215 นาย สิรวิชญ์
แนบชิด
6 7 10 นายรังสรรค์ แนบชิด
นางลาพิณ แนบชิด
นายรังสรรค์ แนบชิด
51259 นาย นเรศ
ศรีสุระ
6 7 11 นายนิวาส ศรีสุระ
นางสิรินนา ศรีสุระ
นางสิรินนา ศรีสุระ
53668 นาย ณัฐ
สวาสุด
6 7 12 นายวิเชียร สวาสุด
นางสุภาพร เชื้อวงศ์
นางสุภาพร เชื้อวงศ์
53669 นาย พัชรพล
จันทรสมบูรณ์
6 7 13 นายสุรพร จันทรสมบูรณ์
นางวราภรณ์ จันทรสมบูรณ์
นางวราภรณ์ จันทรสมบูรณ์
53670 นาย พิริยากร
พื้นผา
6 7 14 นายณรงค์ศักดิ์ พื้นผา
นางถนอม พื้นผา
นางถนอม พื้นผา
53759 นาย อริยะ
จันทร์เรือง
6 7 15 นายวิวฒ
ั น์ จันทร์เรือง
นางอิศราวัลย์ จันทร์เรือง
นางอิศราวัลย์ จันทร์เรือง
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
55235 นาย ศุภวิชญ์
50655 นส. เมธาพร
50683 นส. ณิชารีย์
50709 นส. ช่อเพชร
50828 นส. ญาณิศา
50985 นส. ปลายฟ้า
51028 นส. ณภัทรปวีร์
51030 นส. ธัญธร
51042 นส. พีชญดา
51073 นส. คัทรียา
51092 นส. ฟ้าเรืองรอง
51097 นส. วิสา
51135 นส. พรณัชชา
51184 นส. ธิษณามดี
51195 นส. ราชวดี
51230 นส. ธิดารัตน์
51236 นส. มัทนพร
51242 นส. ศิโรรัตน์
51274 นส. กัญญาวีร์
51280 นส. ณัฏฐพัชร์
51286 นส. ปพิชญา
51299 นส. สุพชิ ชา
52166 นส. ธัญพิชชา
53671 นส. ชลิดา
53672 นส. กชพร
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นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
สุพรหม
6 7 16 นายพยุงศักดิ์ สุพรหม
นางดาวเรือง สุพรหม
นายพยุงศักดิ์ สุพรหม
สุวรรณพงศ์
6 7 17 นายนรา สุวรรณพงศ์
นางจุรีย์ สุวรรณพงศ์
นายนรา สุวรรณพงศ์
คาภูผง
6 7 18 นายเฉลิมชัย คาภูผง
นางราไพ คาภูผง
นางราไพ คาภูผง
จันทรทิพย์
6 7 19 นายสมาน จันทรทิพย์
นางสาวเกษร รอดภัย
นางสาวเกษร รอดภัย
ลิ้มวัฒนาศรี
6 7 20 นายสมภพ ลิ้มวัฒนาศรี
นางธิดารัตน์ ลิ้มวัฒนาศรี
นางธิดารัตน์ ลิ้มวัฒนาศรี
ฟองแก้ว
6 7 21 นายไกร ฟองแก้ว
นางสุกมล ฟองแก้ว
นางสุกมล ฟองแก้ว
ไฝ่จิต
6 7 22 นายบัญญัติ ไฝ่จิต
นางเสาวนีย์ ไฝ่จิต
นางเสาวนีย์ ไฝ่จิต
ประสาร
6 7 23 นายสมศักดิ์ ประสาร
นางสุภาณี บุตรบัว
นางสุภาณี บุตรบัว
คาประเสริฐ
6 7 24 นายราม คาประเสริฐ
นางนิอร คาประเสริฐ
นายราม คาประเสริฐ
อุตมังค์
6 7 25 นายนพรัตน์ อุตมังค์
นางกิตติพร อุตมังค์
นางกิตติพร อุตมังค์
ทองปาน
6 7 26 นายวิชิต ทองปาน
นางไพรวรรณ ทองปาน
นางไพวรรณ ทองปาน
ทองอุ่น
6 7 27 นายวีระ ทองอุ่น
นางสมัย ทองอุ่น
นายวีระ ทองอุ่น
ไชยรัตน์
6 7 28 นายชาติชาย ไชยรัตน์
นางลักขณา ไชยรัตน์
นางลักขณา ไชยรัตน์
ทองพุ่ม
6 7 29 นายอรรณพ ทองพุ่ม
นางปราณี ทองพุ่ม
นายอรรณพ ทองพุ่ม
โมขศักดิ์
6 7 30 นายพงษ์ธร โมขศักดิ์
นางลันดร โมขศักดิ์
นางลันดร โมขศักดิ์
สาเนียงเสนาะ
6 7 31 นายไพฑูรย์ สาเนียงเสนาะ
นางอรุณี สาเนียงเสนาะ
นางอรุณี สาเนียงเสนาะ
กุลชาติชัย
6 7 32 นายชัยยุทธ กุลชาติชัย
นางดารุณี กุลชาติชัย
นายชัยยุทธ กุลชาติชัย
ห้องแซง
6 7 33 นายไตรณรงค์ ห้องแซง
นางพรรณี ห้องแซง
นายไตรณรงค์ ห้องแซง
ขันทอง
6 7 34 นายวิศวะ ขันทอง
นางเรณุกา ขันทอง
นางนาฎลดา นาภา
อินทร์หอม
6 7 35 นายสาธิต อินทร์หอม
นางสาววสุธดิ า พลศักดิ์
นายสาธิต อินทร์หอม
ชูรัตน์
6 7 36 นายวิบลู ย์ ชูรัตน์
นางเดือนฉาย ชูรัตน์
นางเดือนฉาย ชูรัตน์
สง่าเขียว
6 7 37 พันตารวจโทสายชล สง่าเขียว
นางอารยา สง่าเขียว
นางอารยา สง่าเขียว
บุญธรรม
6 7 38 นายธีรศักดิ์ บุญธรรม
นางสุกัญญา บุญธรรม
นางสุกัญญา บุญธรรม
ชวนะฐิติกร
6 7 39 นายรชวุธ ชวนะฐิติกร
นางนาต ชวนะฐิติกร
นายรชวุธ ชวนะฐิติกร
จันทร์สว่าง
6 7 40 พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง
นางปรียกร จันทร์สว่าง
ปรียกร จันทร์สว่าง
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53674 นส. กิ่งกาญจน์
53675 นส. สุวชิ ญา
53676 นส. อรดี
53677 นส. อุษณี
49896 นาย พันธุธ์ ชั
50703 นาย เมธา
50762 นาย ธนภูมิ
51003 นาย ชยานนท์
51009 นาย ธราธร
51053 นาย จีรวัฒน์
51057 นาย ฐิติกร
51058 นาย ดนย์
51108 นาย ณัฐวัตร
51152 นาย จตุมงคล
51201 นาย กฤติน
51213 นาย วรรษกร
51216 นาย สุทธิพจน์
51266 นาย วรวีร์
53679 นาย พัฒนา
53680 นาย ศิรชัช
50666 นส. อักษรา
50708 นส. ชนม์นิภา
50711 นส. ชุติกาญจน์
50775 นส. วิธริน
50800 นส. อิสราภรณ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
กุลแก้ว
6 7 41 นายวิชอบ กุลแก้ว
นางชนกพร กุลแก้ว
ชนกพร กุลแก้ว
โพสาลาแสง
6 7 42 ดาบตารวจสรรพชัย โพสาลาแสง นางประภัสสร โพสาลาแสง
สรรพชัย โพสาลาแสง
อาภรณ์กุล
6 7 43 นายวงศ์ศิริ อาภรณ์กุล
นางบังอร คาพรม
บังอร คาพรม
ภู่สิงห์
6 7 44 นายมานะ ภู่สิงห์
นางรัชนี ศรีมา
รัชนี ศรีมา
เหล่าอยู่คง
6 8 1 นายสมบูรณ์ เหล่าอยู่คง
นางสภารัตน์ เหล่าอยู่คง
นางสภารัตน์ เหล่าอยู่คง
ชมชื่น
6 8 2 นายชาญ ชมชื่น
นางอาวรณ์ ชมชื่น
นายชาญ ชมชื่น
คงชนะ
6 8 3 นายธนิศร์ คงชนะ
นางวิภาพรรณ คงชนะ
นายธนิศร์ คงชนะ
สารวัน
6 8 4 นายวิชัย สารวัน
นางวราภรณ์ สารวัน
นายวิชัย สารวัน
ศรีพนั ธ์
6 8 5 ว่าที่พนั ตรีนวโรจน์ ศรีพนั ธ์
นางสมใจ ศรีพนั ธ์
นางสมใจ ศรีพนั ธ์
ใจมา
6 8 6 นายสมนึก ใจมา
นางสาวจีรวรรณ ต้องสู้
นางสาวจีรวรรณ ต้องสู้
จาศรี
6 8 7 นายสิทธิชัย จาศรี
นางสุจินดา จาศรี
นายสิทธิชัย จาศรี
ศรีสาอางค์
6 8 8 นายปราโมทย์ ศรีสาอางค์
นางเกศรา ศรีสาอางค์
นางเกศรา ศรีสาอางค์
เรืองมัจฉา
6 8 9 พันจ่าเอกวิชัย เรืองมัจฉา
นางรัชนี เรืองมัจฉา
นางรัชนี เรืองมัจฉา
ตุงคะเสรีรักษ์
6 8 10 นายสุรจิต ตุงคะเสรีรักษ์
นางพูลสุข ตุงคะเสรีรักษ์
นางพูลสุข ตุงคะเสรีรักษ์
ศรีเมือง
6 8 11 นายสมนึก ศรีเมือง
นางปวริศา ศรีเมือง
นางปวริศา ศรีเมือง
รัตโน
6 8 12 นายธีระศักดิ์ รัตโน
นางละม้าย แซ่เหล้า
นางเพชรา พิชญ์ประเสริฐ
เมตตาพินันท์
6 8 13 นายพีรวิชณ์ เมตตาพินันท์
นางวลัยพรรณ เมตตาพินันท์
นายพีรวิชณ์ เมตตาพินันท์
อุปนิสากร
6 8 14 นายวรพจน์ อุปนิสากร
นางวิภาพร อุปนิสากร
นางวิภาพร อุปนิสากร
บุญทน
6 8 15 นายเดชา บุญทน
นางหนูจร บุญทน
นางหนูจร บุญทน
จัดดี
6 8 16 นายเอนก จัดดี
นางวราภรณ์ จัดดี
นางวราภรณ์ จัดดี
ชมเมือง
6 8 17 นายอิทธิพล ชมเมือง
นางรุ่งนภา ชมเมือง
นางรุ่งนภา ชมเมือง
สารเฉวตร์
6 8 18 นายสุชาติ สารเฉวตร์
นางสงกรานต์ สารเฉวตร์
นายสุชาติ สารเฉวตร์
สุขเกษม
6 8 19 นายธวัชชัย สุขเกษม
นางพัชนี สุขเกษม
นางพัชนี สุขเกษม
อเนกบุณย์
6 8 20 นายชูพนั ธ์ อเนกบุณย์
นางศิรินภา อเนกบุณย์
นางศิรินภา อเนกบุณย์
สุขสวาท
6 8 21 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุขสวาท
นางกรรณิกา สุขสวาท
ว่าที่ร.ต.ไพโรจน์ สุขสวาท

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
50878 นส. ณุจรีกูล
50897 นส. สุกัญญา
50997 นส. สุดารัตน์
51049 นส. สุรีพร
51081 นส. ธันยา
51123 นส. เจนิตา
51141 นส. วราภรณ์
51177 นส. ณัฐชา
51183 นส. ธารีรัตน์
51187 นส. นันท์นพิน
51192 นส. พลอยไพลิน
51194 นส. พิชยาภรณ์
51196 นส. ศศิวมิ ล
51234 นส. พิชญา
51245 นส. สรัลลิสา
51246 นส. สิริยากร
51250 นส. อารียา
51275 นส. เขมณัชชา
53681 นส. จันทร์จิรา
53682 นส. ชัญญา
53683 นส. ณัฐฉริยา
53684 นส. นิชาภา
53685 นส. วิศรุตา
53687 นส. สุธารทิพย์
50040 นาย ธนภัทร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
กุลนาราธร
6 8 22 นายเติม กุลนาราธร
นางสาวปวีณา ดว่าน
นางสาวปวีณา ดว่าน
พงษ์สุข
6 8 23 นายยงยุท พงษ์สุข
นางนุชสรินทร์ ภักดีบตุ ร
นางนุชสรินทร์ ภักดีบตุ ร
ทันศิริสุนทร
6 8 24 นายสุรพงษ์ ทันศิริสุนทร
นางสาวจิดาภา เหงวียน
นางสาวจิดาภา เหงวียน
แก้วหิน
6 8 25 จ่าสิบเอกวัชรินทร์ แก้วหิน
นางสุพศิ แก้วหิน
นางสุพศิ แก้วหิน
ภาคพาไชย
6 8 26 นายเลิศฤทธิ์ ภาคพาไชย
นางสุวารีย์ ดวงใจ
นางสุวารีย์ ดวงใจ
โกศัลวิตร์
6 8 27 นายสมพร โกศัลวิตร์
นางเนตนภา โกศัลวิตร์
นายสมพร โกศัลวิตร์
เดชะบุญ
6 8 28 นายวิชิต เดชะบุญ
นางจีรวัฒน์ เดชะบุญ
นายวิชิต เดชะบุญ
เพียะวงค์
6 8 29 นายกิจจาณัฏฐ์ เพียะวงค์
นางสุภาภรณ์ เพียะวงค์
นางสุภาภรณ์ เพียะวงค์
จริศราภูริน
6 8 30 นายบริบรู ณ์ จริศราภูริน
นางอภิสมัย จริศราภูริน
นางอภิสมัย จริศราภูริน
สารกิจ
6 8 31 นายไกรวุฒิ สารกิจ
นางนิตยา สารกิจ
นางนิตยา สารกิจ
สังข์ทอง
6 8 32 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง
นางพัชรี สังข์ทอง
นางพัชรี สังข์ทอง
โสมาเกตุ
6 8 33 จ่าสิบเอกประวัติ โสมาเกตุ
นางวิจิตรา โสมาเกตุ
นางวิจิตรา โสมาเกตุ
ต่อน้อย
6 8 34 นายธีรเจต ต่อน้อย
นางหนูการ ต่อน้อย
นางหนูการ ต่อน้อย
ครองยุทธ
6 8 35 สิบเอกสถิตย์ ครองยุทธ
นางนพวรรณ ครองยุทธ
นางนพวรรณ ครองยุทธ
ตั้งเสริมสุขทวี
6 8 36 นายประชานิตย์ ตั้งเสริมสุขทวี
นางองุน่ ตั้งเสริมสุขทวี
นางองุน่ ตั้งเสริมสุขทวี
เดชไทย
6 8 37 พลตารวจตรีเดชา เดชไทย
นางพรรษิการ์ เดชไทย
พลตารวจตรีเดชา เดชไทย
เงินสะอาด
6 8 38 นายวิษณุวตั ิ เงินสะอาด
นางสาวสมจิตร คาบุญ
นางสาวสมจิตร คาบุญ
วงษ์โท
6 8 39 ดาบตารวจเขม วงษ์โท
นางเขมิกา วงษ์โท
นางเขมิกา วงษ์โท
พันธ์วตั ร
6 8 40 นายไสว พันธ์วตั ร
นางอนงค์ พันธ์วตั ร
นางอนงค์ พันธ์วตั ร
สถิตพิพฒ
ั น์
6 8 41 นายชาญณรงค์ สถิตพิพฒ
ั น์
นางมณฑา สถิตพิพฒ
ั น์
นายชาญณรงค์ สถิตพิพฒ
ั น์
จันดีบตุ ร
6 8 42 นายนพดล สุขศาลา
นางสาววรนน จันดีบตุ ร
นพดล สุขศาลา
สาลี
6 8 43 นายสมัย สาลี
นางขวัญสุดา สาลี
นางขวัญสุดา สาลี
ควรสนธิ
6 8 44 นายชัยวัฒน์ ควรสนธิ
นางสุกัญญา ควรสนธิ
สุกัญญา ควรสนธิ
กันยามิน
6 8 45 ดาบตารวจประสงค์ กันยามิน
นางศุภาวรรณ จุลทัศน์
นางศุภาวรรณ จุลทัศน์
ศรีรักษา
6 9 1 นายสุริโย ศรีรักษา
นางอัญชนี ศรีรักษา
นางอัญชนี ศรีรักษา

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
50801 นาย กิตติพงษ์
50901 นาย คุณากร
50915 นาย พิริยะ
51002 นาย จิตติภมู ิ
51018 นาย ศุภกฤษ
51067 นาย สถาพร
51104 นาย จิรายุ
51117 นาย ศิรวิชญ์
51153 นาย จักรพงษ์
51205 นาย ชลชาสน์
51209 นาย ภคพงษ์
51217 นาย สุรวิชญ์
51255 นาย ณัชพล
53688 นาย ชนาธิป
53689 นาย ดลวัฒน์
53690 นาย อิทธิณัฐ
53731 นาย เฉลิมเกียรติ
50622 นส. พิชญา
50684 นส. นลินี
50693 นส. สโรชา
50717 นส. ปนัดดา
50846 นส. สุพรรษา
50887 นส. ปานชีวา
50932 นส. ณิชากร
51021 นส. ศิญาภัสร์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
กิตติพานิชกุล
6 9 2 นายถี เลือง
นางสาวพัชรินทร์(เหล่ย) เหงวียน
นายถี เลือง
เรืองศรี
6 9 3 นายสุทศั น์ เรืองศรี
นางสาวมาเรียม สาลี
นางสาวมาเรียม สาลี
แสนรักษ์
6 9 4 นายพรชัย แสนรักษ์
นางพลับพลึง แสนรักษ์
นางพลับพลึง แสนรักษ์
วงพรมมา
6 9 5 นายณรงค์ วงพรมมา
นางบุญญิสา วงพรมมา
นางบุญญิสา วงพรมมา
เหลือนาค
6 9 6 พันตารวจโทพรศักดิ์ เหลือนาค
นางธยาดา เหลือนาค
พันตารวจโทพรศักดิ์ เหลือนาค
แก้วมณี
6 9 7 สิบตารวจตรีสมพงษ์ แก้วมณี
นางรัสมี แก้วมณี
สิบตารวจตรีสมพงษ์ แก้วมณี
สารรัตน์
6 9 8 นายประหยัด สารรัตน์
นางวิไล สารรัตน์
นางวิไล สารรัตน์
รูปแก้ว
6 9 9 จ่าสิบโทไพรัชต์ รูปแก้ว
นางรจนาพร รูปแก้ว
จ่าสิบโทไพรัชต์ รูปแก้ว
นิลดาอ่อน
6 9 10 พันตารวจโทคมจักร นิลดาอ่อน
นางถวิล สมบูรณ์
นางถวิล สมบูรณ์
บุญลา
6 9 11 นายชาญชัย บุญลา
นางสุรัสวดี บุญลา
นางสุรัสวดี บุญลา
วงศ์วรรณวัฒนา
6 9 12 นายภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา
นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
นางดอกคูณ วงศ์วรรณวัฒนา
กาหลง
6 9 13 ดาบตารวจไพจิตร กาหลง
นางนิภานันทร์ กาหลง
นางนิภานันทร์ กาหลง
สร่างโศรก
6 9 14 นายสมบัติ สร่างโศรก
นางสวลี สร่างโศรก
นางสวลี สร่างโศรก
ละม่อม
6 9 15 ดาบตารวจสมเพียร ละม่อม
นางสุมาลี ละม่อม
ดาบตารวจสมเพียร ละม่อม
สุรินโยธา
6 9 16 นายโอภาส สุรินโยธา
นางอโนชา สุรินโยธา
นายโอภาส สุรินโยธา
อุพนั ทา
6 9 17 นายบพิธ อุพนั ทา
นางสุพนิ ดา อุพนั ทา
นายบพิธ อุพนั ทา
โตวัฒนกิจ
6 9 18 นายพิพฒ
ั น์ โตวัฒนกิจ
นางชลลัดดา โตวัฒนกิจ
นางชลลัดดา โตวัฒนกิจ
บุญห่อ
6 9 19 นายไพรี บุญห่อ
นางราตรี บุญห่อ
นางราตรี บุญห่อ
โคตรพรหม
6 9 20 นายนุชิต โคตรพรหม
นางศิรินีย์ โคตรพรหม
นายนุชิต โคตรพรหม
วงษาพรหม
6 9 21 นายสุรศักดิ์ วงษาพรหม
นางชฎาภรณ์ วงษาพรหม
นายสุรศักดิ์ วงษาพรหม
แซ่อึ้ง
6 9 22 นายภานุพงษ์ แซ่อึ้ง
นางเกษรา แซ่อึ้ง
นางเกษรา แซ่อึ้ง
บุญชิต
6 9 23 สิบตารวจโทสุพฒ
ั น์ บุญชิต
นางวัชนาภรณ์ บุญชิต
สิบตารวจโทสุพฒ
ั น์ บุญชิต
อุ่นรัตนะ
6 9 24 นายจักรี วัฒนราษฎร์
นางนุชฎา อุนรัตนะ
นางนุชฎา อุนรัตนะ
จิระกิจ
6 9 25 นายสุชาติ จิระกิจ
นางกรองจิต จิระกิจ
นายสุชาติ จิระกิจ
เลิศพฤกษาพัฒน์
6 9 26 นายกนกพล บุญรัตน์ประศาสน์
นางสาวกนกรัศม์ พีรภัทรหิรัญ
นางสาวกนกรัศม์ พีรภัทรหิรัญ
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
51024 นส. ชญานินทร์
51041 นส. พิยดา
51044 นส. มธุรดา
51130 นส. ธัญญาภรณ์
51147 นส. สิริพรรษา
51171 นส. กฤติยาพร
51199 นส. สุชาวลี
51221 นส. กวินธิดา
51241 นส. ศิริวรรณ
51248 นส. สุพชิ ญา
51293 นส. มณิสา
51295 นส. วชิราภรณ์
51859 นส. จิตฐิตศมน
53691 นส. กานต์ธดิ า
53693 นส. ชิดฤทัย
53694 นส. ธนัชชพร
53695 นส. นายิกา
53696 นส. นุศรินทร์
53698 นส. อนัญชนา
53699 นส. อภิชยา
53700 นส. อมรรัตน์
49897 นาย พีระศักดิ์
50153 นาย ธนดล
50610 นาย อดุลยเกียรติ
50966 นาย สรยุธ

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
บัวงาม
6 9 27 นายชัชวาลย์ บัวงาม
นางอาภารัตน์ บัวงาม
นายชัชวาลย์ บัวงาม
เกื้อทาน
6 9 28 ดาบตารวจรัฐกฤษฏิ์ เกื้อทาน
นางมุกดา เกื้อทาน
นางมุกดา เกื้อทาน
ใจกระศัลย์
6 9 29 นายยงยุทธ ใจกระศัลย์
นางจริยา ใจกระศัลย์
นางจริยา ใจกระศัลย์
ศรีสารคาม
6 9 30 นายธวัชชัย ศรีสารคาม
นางอรวรรณ ศรีสารคาม
นายธวัชชัย ศรีสารคาม
ฉัตรสุวรรณ
6 9 31 นายจานงค์ ฉัตรสุวรรณ
นางพิมพา ฉัตรสุวรรณ
นายจานงค์ ฉัตรสุวรรณ
โพธิยา
6 9 32 นายประเสริฐ โพธิยา
นางเพชรนรา โพธิยา
นางเพชรนรา โพธิยา
ประทุมมา
6 9 33 นายสมชาย ยิ่งยืน
นางกาญจนา ประทุมมา
นางกาญจนา ประทุมมา
ดีมาก
6 9 34 พันโทภูษติ ดีมาก
นางกมลเนตร ดีมาก
นางกมลเนตร ดีมาก
อังควณิช
6 9 35 นายวีรวัฒน์ อังควณิช
นางศิริลักษณ์ อังควณิช
นางศิริลักษณ์ อังควณิช
กลมลี
6 9 36 นายสันติ กลมลี
นางศิวาพร กลมลี
นางศิวาพร กลมลี
ชัยแก้ว
6 9 37 นายสมบูรณ์ ชัยแก้ว
นางรัชนี ชัยแก้ว
นางรัชนี ชัยแก้ว
อมรไชย
6 9 38 นายวุฒชิ ัย อมรไชย
นางทองใบ อมรไชย
นายวุฒชิ ัย อมรไชย
อภิชัจบุญโชค
6 9 39 นายวัชรินทร์ อภิชัจบุญโชค
นางสกลสุภา อภิชัจบุญโชค
นางสกลสุภา อภิชัจบุญโชค
ศรีวไิ ล
6 9 40 จ่าสิบเอกทรงวิทย์ ศรีวไิ ล
นางณฐอร มีวรรณะ
จ่าสิบเอกทรงวิทย์ ศรีวไิ ล
ดวงใจ
6 9 41 ดาบตารวจลือชัย ดวงใจ
นางชิดชนก ดวงใจ
ดาบตารวจลือชัย ดวงใจ
ทุมมา
6 9 42 ดาบตารวจสาราญ ทุมมา
นางปรียาพร สงวนพิมพ์
ดาบตารวจสาราญ ทุมมา
กุลคาวัฒนะ
6 9 43 ดาบตารวจมานพ กุลคาวัฒนะ
นางวรรณภา กุลคาวัฒนะ
ดาบตารวจมานพ กุลคาวัฒนะ
โททะรินทร์
6 9 44 ร้อยตารวจตรีศักดิ์ โททะรินทร์
นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมพร
นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมพร
เคนบุปผา
6 9 45 นายพันธ์ศักดิ์ เคนบุปผา
นางอนงค์ เคนบุปผา
นายพันธ์ศักดิ์ เคนบุปผา
ผลจันทร์
6 9 46 นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน
นางนิตยา ผลจันทร์
นางนิตยา ผลจันทร์
สิงห์โตทอง
6 9 47 ดาบตารวจประโยชน์ สิงห์โตทอง นางศิริวรรณ สิงห์โตทอง
ดาบตารวจประโยชน์ สิงห์โตทอง
จึงมั่นคง
6 10 1 นายชาญศักดิ์ จึงมั่นคง
นางรพีพร จึงมั่นคง
นางรพีพร จึงมั่นคง
มกรานุรักษ์
6 10 2 นายธีรนันท์ มกรานุรักษ์
นางทิตยา มกรานุรักษ์
นายธีรนันท์ มกรานุรักษ์
เจียรกุล
6 10 3 นายยุทธนา เจียรกุล
นางณัฐกฤตา เจียรกุล
นายยุทธนา เจียรกุล
มูลชาติ
6 10 4 นายสราวุธ มูลชาติ
นางสาวอารยา โคตรสมบัติ
นางอารยา มูลชาติ

16/30

รหัส คานาหน้า ชื่อ
51011 นาย นัฐวรรษ
51062 นาย ภีรดล
51119 นาย หิรัญพงศ์
51162 นาย พุฒพิ งศ์
51168 นาย วงศธร
51207 นาย ณัฐวรรษ
53701 นาย กันต์กวี
53702 นาย พสุภทั ร
53704 นาย เริงฤทธิ์
53705 นาย ศุภกร
53717 นาย ศรัณย์พร
50687 นส. พิมพ์วไิ ล
50707 นส. กรรวี
50787 นส. นารีรัตน์
50850 นส. อัจฉริยา
50929 นส. ชัญญาพร
50994 นส. วิลาสินี
50999 นส. อัจฉรา
51032 นส. นภัสวรรณ
51077 นส. ณัฐธยาน์
51083 นส. นภาจรี
51131 นส. ธิติรัตน์
51175 นส. ชนาพร
51176 นส. ณัฎฐณิชา
51179 นส. ณัฐณิชา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
แสงทอง
6 10 5 นายชาคริต แสงทอง
นางเตียงคา แสงทอง
นางเตียงคา แสงทอง
ปานทรัพย์
6 10 6 นายวชิรพงศ์ ปานทรัพย์
นางนงคราญ ปานทรัพย์
นางนงคราญ ปานทรัพย์
ภูสมสาย
6 10 7 นายพงษ์จิต ภูสมสาย
นางเสาวลักษณ์ ภูสมสาย
นางเสาวลักษณ์ ภูสมสาย
ชุมจันทร์
6 10 8 นายชัยณรงค์ ชุมจันทร์
นางปาริชาติ ชุมจันทร์
นายชัยณรงค์ ชุมจันทร์
สร้อยคา
6 10 9 นายชัยกฤต สร้อยคา
นางทิภาพร สร้อยคา
นายชัยกฤต สร้อยคา
สุภกั ดี
6 10 11 นายสุรชาติ สุภกั ดี
นางสิรินรดา สุภกั ดี
นายสุรชาติ สุภกั ดี
พิมจุฬา
6 10 12 นายอารมณ์ พิมจุฬา
นางดวงแข พันธ์เพ็ง
ดวงแข พันธ์เพ็ง
ชุมจันทร์
6 10 13 นายอภิวฒ
ั น์ ชุมจันทร์
นางสมนึก ชุมจันทร์
สมนึก ชุมจันทร์
ดวงจันทร์
6 10 14 นายเสถียร ดวงจันทร์
นางสาววิไล ถ่อแก้ว
วิไล ถ่อแก้ว
อรุณฤกษ์
6 10 15 นายสุรศิริ อรุณฤกษ์
นางพรรณนิภา อรุณฤกษ์
สุรศิริ อรุณฤกษ์
ปุรินันท์
6 10 16 นายนันทศักดิ์ ปุรินันท์
นางทิพย์ธดิ า ปุรินันท์
นางทิพย์ธดิ า ปุรินันท์
พิศวงษ์
6 10 17 นายพลกฤต พิศวงษ์
นางณภัทธิรา พิศวงษ์
นางณภัทธิรา พิศวงษ์
คานทอง
6 10 18 นายถิรพุทธิ์ คานทอง
นางนิภาพร คานทอง
นางนิภาพร คานทอง
บุญเรือง
6 10 19 นายโชติ บุญเรือง
นางสาวภคอร ทองโบราณ
นางสาวภคอร ทองโบราณ
สายสิงห์
6 10 20 นายเริ่ม สายสิงห์
นางสาวสง่า สงครินทร์
นางสาวสง่า สงครินทร์
ตะวันแสงรุ่งโรจน์
6 10 21 นายทยุต ตะวันแสงรุ่งโรจน์
นางนิตยา นินตระการ
นายทยุต ตะวันแสงรุ่งโรจน์
กองทรัพย์
6 10 22 นายทวีชัย ลิยี่แก
นางวรรณภา กองทรัพย์
นางวรรณภา กองทรัพย์
สุบรู ณ์
6 10 23 นายสุ่น สุบรู ณ์
นางสมสวัสดิ์ สุบรู ณ์
นางสมสวัสดิ์ สุบรู ณ์
บุญกอง
6 10 24 นายสมบัติ บุญกอง
นางภัทรพร บุญกอง
นายสมบัติ บุญกอง
ชินทวัน
6 10 25 นายอมร ชินทวัน
นางสวาท ชินทวัน
นางสวาท ชินทวัน
ขรรค์แก้ว
6 10 26 นายชาติชาย ขรรค์แก้ว
นางเสาวลักษณ์ ขรรค์แก้ว
นายชาติชาย ขรรค์แก้ว
ไพสาทย์
6 10 27 นายสิทธารถ ไพสาทย์
นางวันเทียน ไพสาทย์
นายสิทธารถ ไพสาทย์
สะอาด
6 10 28 สิบเอกถาวร สะอาด
นางนงเยาว์ สะอาด
สิบเอกถาวร สะอาด
จันทร์สว่าง
6 10 29 ร้อยเอกวุฒศิ ักดิ์ จันทร์สว่าง
นางธัญญาพัชร จันทร์สว่าง
นางธัญญาพัชร จันทร์สว่าง
แฝงสีคา
6 10 30 นายธวัชชัย แฝงสีคา
นางสุมิตตา แฝงสีคา
นายธวัชชัย แฝงสีคา

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
51185 นส. นภัสวรรณ
51200 นส. สุธดิ า
51244 นส. ศุภนิดา
51290 นส. พัชรรัช
53706 นส. กมลลักษณ์
53707 นส. จรรยาภรณ์
53709 นส. ณัฐกมล
53710 นส. ทิญาภัทร
53712 นส. บุณฑริญา
53713 นส. พรหมพร
53714 นส. พิลาสินี
53715 นส. รัตนาพร
53718 นส. สิรินันท์
53783 นส. วิชญาดา
50671 นาย ภูมิ
50672 นาย ภูมินทร์
50699 นาย ปวเรศ
50705 นาย ศุภชีพ
50758 นาย ชิราวุธ
50855 นาย ทิมโมธี
50962 นาย พีรพงศ์
50971 นาย อัษฎาวุธ
51012 นาย นันทวัฒน์
51064 นาย มีนาวัชศ์
51154 นาย ชนินทร์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ศรีเสน
6 10 31 นายวิทยา ศรีเสน
นางศิวาภรณ์ ศรีเสน
นางศิวาภรณ์ ศรีเสน
หงษ์ศรี
6 10 32 นายสมบูรณ์ หงษ์ศรี
นางสุทนิ หงษ์ศรี
นายสมบูรณ์ หงษ์ศรี
จินาพร
6 10 33 นายสมโรจน์ จินาพร
นางเทียมจันทร์ จินาพร
นางเทียมจันทร์ จินาพร
พรหมศร
6 10 34 สิบเอกชนภัทร พรหมศร
นางรพีพร พรหมศร
นางรพีพร พรหมศร
ขิงรัมย์
6 10 35 นายประคอง ขิงรัมย์
นางหนูอาจ ขิงรัมย์
ประคอง ขิงรัมย์
หมีคา
6 10 36 นายกิตตินัทธิ์ หมีคา
นางพิมพ์มาดา หมีคา
นายกิตตินัทธิ์ หมีคา
ทุมมา
6 10 37 ร้อยตารวจโทณรงค์ ทุมมา
นางมัชฉา ทุมมา
ร้อยตารวจโทณรงค์ ทุมมา
วิชัยโย
6 10 38 นายอภิมุข วิชัยโย
นางอรัญญา วิชัยโย
อรัญญา วิชัยโย
จาปาทอง
6 10 39 นายนิวฒ
ั น์ จาปาทอง
นางธฤษณี จาปาทอง
นิวฒ
ั น์ จาปาทอง
พรหมศรี
6 10 40 นายมีศักดิ์ พรหมศรี
นางปิยะดา พรหมศรี
ปิยะดา พรหมศรี
ปัญญาภาคสิทธวีร์
6 10 41 นายสุชาติ ปัญญาภาคสิทธวีร์
นางพิมพ์ลดา ปัญญาภาคสิทธวีร์
นางพิมพ์ลดา ปัญญาภาคสิทธวีร์
วงค์บดุ ดี
6 10 42 นายภัคพงษ์ วงค์บดุ ดี
นางศิริรัตน์ วงค์บดุ ดี
นางศิริรัตน์ วงค์บดุ ดี
สัตนันท์
6 10 43 นายหิรัญ สัตนันท์
นางกุลวดี สัตนันท์
นายหิรัญ สัตนันท์
สายพันธ์
6 10 44 นายปัญญา สายพันธ์
นางปิยะรัตน์ ยืนสุข
นางปิยะรัตน์ ยืนสุข
ผลวิสุทธิ์
6 11 1 นายทองสอน ผลวิสุทธิ์
นางสุกัญญา ผลวิสุทธิ์
นางสุกัญญา ผลวิสุทธิ์
กอมณี
6 11 2 นายณัฐวุฒิ กอมณี
นางสายสินธ์ กอมณี
นายณัฐวุฒิ กอมณี
ศรีเข้ม
6 11 3 นายรณกร ศรีเข้ม
นางพูลศรี ศรีเข้ม
นางพูลศรี ศรีเข้ม
ศิริจันทร์
6 11 4 นายบุญตา ศิริจันทร์
นางชไมพร ไชยนา
นางชไมพร ไชยนา
ศรีไมตรี
6 11 5 นายจิราวุฒิ มีนาม
นางอภิวาทน์ ศรีไมตรี
ว่าที่ร้อยตรีเชษฐ์ ศรีไมตรี
ทิพราช
6 11 6 นายอุดม ทิพราช
นางจุฑามาศ ทิพราช
นายอุดม ทิพราช
สุขยิ่ง
6 11 7 นายพรสวรรค์ สุขยิ่ง
นางพัชรี สุขยิ่ง
นายพรสวรรค์ สุขยิ่ง
หอมทรัพย์
6 11 8 นายราชัน เดชรักษา
นางสาวอรทัย หอมทรัพย์
นางสาวอรทัย หอมทรัพย์
ไทยแท้
6 11 9 นายอิทธิวฒ
ั น์ ไทยแท้
นางมนัสนันท์ ไทยแท้
นายอิทธิวฒ
ั น์ ไทยแท้
สุขพงษ์
6 11 10 ร้อยโทชาญณรงค์ สุขพงษ์
นางอุดมลักษณ์ สุขพงษ์
นางอุดมลักษณ์ สุขพงษ์
ขันธะรี
6 11 11 นายนเรศ ขันธะรี
นางนงลักษณ์ ขันธะรี
นายนเรศ ขันธะรี

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
51203 นาย จตุรพิธ
51254 นาย ณพงศ์ชน
51258 นาย ธนัชนัณฑ์
52982 นาย ภูพริ ัฐ
53719 นาย กฤษกร
53720 นาย วุฒภิ มู ิ
53721 นาย อิงครัต
53760 นาย ปิยะพงษ์
50779 นส. ณัฐพร
50780 นส. ณัฐมน
50791 นส. ปุณฑริกา
50793 นส. พิมพ์ธนา
50822 นส. จณิสตา
50827 นส. ชุติมา
50831 นส. ปาลิตา
50882 นส. ธัญญมล
50888 นส. ปุณยาพร
50922 นส. กมลวรรณ
50923 นส. กฤตพร
50926 นส. เกษชรินทร์
50927 นส. จิรภิญญา
50928 นส. จุฑามณี
50931 นส. ณัฏฐนันท์
50939 นส. แพรวรดา
51022 นส. กุลจิรา
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นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
บุญสัตย์
6 11 12 จ่าสิบเอกถาวร บุญสัตย์
นางดอกจันทร์ บุญสัตย์
นางดอกจันทร์ บุญสัตย์
วีระชาติ
6 11 13 นายวีระ วีระชาติ
นางกมลพรรณ วีระชาติ
นางกมลพรรณ วีระชาติ
ดอกดวง
6 11 14 นายนพรัตน์ ดอกดวง
นางสุรัสวดี ดอกดวง
นางสุรัสวดี ดอกดวง
เมืองเหนือ
6 11 15 นายกฤชพล เมืองเหนือ
นางเปรมฤดี เมืองเหนือ
นายกฤชพล เมืองเหนือ
สุนทรพุทธศาสน์
6 11 16 นายเวณัย สุนทรพุทธศาสน์
นางอมรรัตน์ สุนทรพุทธศาสน์
นางอมรรัตน์ สุนทรพุทธศาสน์
บุราไกร
6 11 17 นายเหรียญชัย บุราไกร
นางเสาวภา บุราไกร
นางเสาวภา บุราไกร
ทองบุราณ
6 11 18 นายยรรยง ทองบุราณ
นางภาวิณี ทองบุราณ
นางภาวิณี ทองบุราณ
พลโสภา
6 11 19 นายพงษ์ศักดิ์ พลโสภา
นางเสน่หา พลโสภา
นางเสน่หา พลโสภา
สืบสิงห์
6 11 20 นายณัฐวุฒิ สืบสิงห์
นางพิศ สืบสิงห์
นายณัฐวุฒิ สืบสิงห์
คณะเมือง
6 11 21 นายศักดิ์สิทธิ์ คณะเมือง
นางสุรีพร คณะเมือง
นางสุรีพร คณะเมือง
พึ่งเจริญ
6 11 22 นายจาเริญ พึ่งเจริญ
นางชุติมา ลอยฟ้า
นางชุติมา ลอยฟ้า
รุ่งธนศักดิ์
6 11 23 นายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์
นางหทัยรัตน์ รุ่งธนศักดิ์
นางหทัยรัตน์ รุ่งธนศักดิ์
รัตนศรีสมภพ
6 11 24 นายประเสริฐ รัตนศรีสมภพ
นางนริสรา รัตนศรีสมภพ
นางนริสรา รัตนศรีสมภพ
นินตระการ
6 11 25 นายพิชิตชัย นินตระการ
นางลัดดาวรรณ นินตระการ
นางลัดดาวรรณ นินตระการ
ภิรมย์กิจ
6 11 26 นายปราการ ภิรมย์กิจ
นางประภัสสร ผิวหอม
นางประภัสสร ผิวหอม
ดาผา
6 11 27 นายสาฤทธิ์ ดาผา
นางสาวจรินทร์ จันทฤทธิ์
นางสาวจรินทร์ จันทฤทธิ์
มณีพมิ พ์
6 11 28 นายวีระชัย มณีพมิ พ์
นางละไม มณีพมิ พ์
นางละไม มณีพมิ พ์
เพชรปานกัน
6 11 29 นายสุธี เพชรปานกัน
นางชลธิชา เพชรปานกัน
นางชลธิชา เพชรปานกัน
สินทรัพย์
6 11 30 ดาบตารวจสายลม สินทรัพย์
นางเกษม สินทรัพย์
ดาบตารวจสายลม สินทรัพย์
กุลเกษ
6 11 31 พลตรีมณี กุลเกษ
นางภิตินันท์ กุลเกษ
นางภิตินันท์ กุลเกษ
ลิมปิทปี ราการ
6 11 32 นายวุฒชิ ัย ลิมปิทปี ราการ
นางชุติมา ลิมปิทปี ราการ
นายวุฒชิ ัย ลิมปิทปี ราการ
จีรดิษฐ
6 11 33 นายพรพิทกั ษ์ จีรดิษฐ
นางรัตนพร จีรดิษฐ
นายพรพิทกั ษ์ จีรดิษฐ
เอกวิทยาเวชนุกูล
6 11 34 นายกาพล เอกวิทยาเวชนุกูล
นางณัฐติกาญจน์ เอกวิทยาเวชนุกูล
นางณัฐติกาญจน์ เอกวิทยาเวชนุกูล
บรรเทิงสุข
6 11 35 นายเกียรติศักดิ์ บรรเทิงสุข
นางผ่องแผ้ว บรรเทิงสุข
นางผ่องแผ้ว บรรเทิงสุข
พรหมธิดา
6 11 36 นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
นางทิพย์สุดา พรหมธิดา
นางทิพย์สุดา พรหมธิดา
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
51076 นส. ณัชชนม์
51099 นส. สหฤทัย
51122 นส. จิราพัชร
51181 นส. ณิชากานต์
51191 นส. เปรมสิริวฒ
ั น์
51231 นส. นภสร
51279 นส. ณัฏฐณิชา
53722 นส. นันท์นภัส
53723 นส. พิมพ์พสิ ุทธิ์
50761 นาย ณัฐภาส
50813 นาย ปรวรรธน์
50868 นาย วสันต์
50869 นาย ศุภมงคล
50910 นาย ปฏิภาณ
50912 นาย ปิ่นพงศ์
50954 นาย กัญจน์พชิ ญ์
50959 นาย ธนากร
50968 นาย สัณห์วชิ า
51001 นาย เกียรติศักดิ์
51016 นาย วุฒไิ กร
51052 นาย จักรพันธ์
51114 นาย รัชชานนท์
51218 นาย อติเทพ
51420 นาย ภัทรกร
53724 นาย ปัณณวิชญ์
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นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
มักการุณ
6 11 37 นายรักษพล มักการุณ
นางวิภาพร มักการุณ
นางวิภาพร มักการุณ
กาลจักร์
6 11 38 นายกฤษณะ กาลจักร์
นางจิตจรัส กาลจักร์
นายกฤษณะ กาลจักร์
เครือจันทร์
6 11 39 นายวราวุฒิ เครือจันทร์
นางสาวจิราพร ชนะรัตนุบล
นายวราวุฒิ เครือจันทร์
คงกิจไพศาล
6 11 40 จ่าสิบตารวจปัญญา คงกิจไพศาล ดาบตารวจหญิงธนาภรณ์ คงกิจไพศาล ดาบตารวจหญิงธนาภรณ์ คงกิจไพศาล
ปะถะมา
6 11 41 นายประยูร ชาประวัง
นางสุทฐิมาพัฒน์ ปะถะมา
นางสุทฐิมาพัฒน์ ปะถะมา
นิลคา
6 11 42 นายณัฐ นิลคา
นางนฤมล นิลคา
นายณัฐ นิลคา
ศรีผุย
6 11 43 นายอมรเทพ ศรีผุย
นางกรทิพย์ โสดากุล
นางกรทิพย์ โสดากุล
มหาจตุรพจน์
6 11 44 นายชัยพร มหาจตุรพจน์
นางราตรี มหาจตุพจน์
นายชัยพร มหาจตุรพจน์
บุญประชุม
6 11 45 นายสงวน บุญประชุม
นางอรทัย บุญประชุม
อรทัย บุญประชุม
ค้าสุวรรณ
6 12 1 นายอนุรักษ์ ค้าสุวรรณ
นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ
นายอนุรักษ์ ค้าสุวรรณ
ภาคบุบผา
6 12 2 นายนิสิต ภาคบุบผา
นางรัตนภรณ์ เพลิดพราว
นางรัตนภรณ์ เพลิดพราว
ทองรินทร์
6 12 3 นายภมร ทองรินทร์
นางจริยา กอบพรมราช
นายภมร ทองรินทร์
โคตะสิทธิ์
6 12 4 นายโกศล เจริญชัย
นางสาวปานนอม โคตะสิทธิ์
นางสาวปานนอม โคตะสิทธิ์
ปราสาร
6 12 5 นายประกิต ปราสาร
นางฐานิกา ปราสาร
นายประกิต ปราสาร
ทัดเทียม
6 12 6 นายนิทศั น์ ทัดเทียม
นางนวลหง ทัดเทียม
นางนวลหง ทัดเทียม
กุลบุตร
6 12 7 สิบเอกเด่นฤกษ์ กุลบุตร
นางอันณา กุลบุตร
สิบเอกเด่นฤกษ์ กุลบุตร
บุญกอ
6 12 8 นายสนิท บุญกอ
นางเหรียญทอง บุญกอ
นางเหรียญทอง บุญกอ
ภูเหมือนบุตร
6 12 9 ร้อยตารวจโทชาตรี ภูเหมือนบุตร นางจินตนา ภูเหมือนบุตร
นางจินตนา ภูเหมือนบุตร
พรมลาย
6 12 10 นายสุริยน พรมลาย
นางสายสมร พรมลาย
นางสายสมร พรมลาย
จุฬารมย์
6 12 11 นายวีระชาติ จุฬารมย์
นางสุดใจ จุฬารมย์
นางสุดใจ จุฬารมย์
มีธรรม
6 12 12 นายสัญญา มีธรรม
นางนงลักษณ์ มีธรรม
นางนงลักษณ์ มีธรรม
แสวงหา
6 12 13 นายณัฐพล แสวงหา
นางนงค์นุช แสวงหา
นายณัฐพล แสวงหา
ทานนท์
6 12 14 นายอาคม นานนท์
นางเพียงพิศ นานนท์
นางเพียงพิศ นานนท์
รัตนา
6 12 15 นายวิชชุกร รัตนา
นางอุดมลักษณ์ รัตนา
นางอุดมลักษณ์ รัตนา
ชมชื่น
6 12 16 ร้อยเอกสุรสิทธิ์ ชมชื่น
นางทัศนีย์ ชมชื่น
ร้อยเอกสุรสิทธิ์ ชมชื่น
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
53725 นาย ปิยศักดิ์
อาจวิชัย
6 12 17 นายสรรเพชญ อาจวิชัย
นางผกาทิพย์ อาจวิชัย
นายสรรเพชญ อาจวิชัย
53726 นาย สุรวุฒิ
ศรีทอง
6 12 18 นายวุฒชิ ัย ศรีทอง
นางสุพตั รา สีละประสพโชค
นางสุพตั รา สีละประสพโชค
50679 นส. ชวิศา
ตั้งวงศ์วณิชย์
6 12 19 นายขวัญชัย ตั้งวงศ์วณิชย์
นางสาวรัศมี ลาภา
นางสาวรัศมี ลาภา
50784 นส. ธัญลักษณ์
อัศวชัยชนะ
6 12 20 นายจีรสิทธิ์ อัศวชัยชนะ
นางสุนทรี พระอารักษ์
นางสุนทรี พระอารักษ์
50832 นส. พชร
อุ่นวงศ์
6 12 21 นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
นางลาดวน อุ่นวงศ์
นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
50845 นส. สิรีธร
สีชัย
6 12 22 นายธนันดร สีชัย
นางสาวสาราญ พุฒพิ นั ธ์พาณิชย์
นางลักษณา สีชัย
50872 นส. กฤตภรณ์
ชายแก้ว
6 12 23 นายเชษฐา ชายแก้ว
นางเบญจวรรณ ชายแก้ว
นายเชษฐา ชายแก้ว
50873 นส. กานต์ชนา
เพียรชนะ
6 12 24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์อนุชา เพีนางอมรส
ยรชนะ เพียรชนะ
นางอมรส เพียรชนะ
50874 นส. เกตุเกล้า
เสตพันธ์
6 12 25 ดาบตารวจใจดี รบกล้า
นางกัญญาภัค เสตพันธ์
นางกัญญาภัค เสตพันธ์
50890 นส. ภัทรศยาภรณ์ ศาลาแก้ว
6 12 26 นายพรเทพ ศาลาแก้ว
นางอุไร ศาลาแก้ว
นางพิสมัย สมสะอาด
50925 นส. กานต์ณภัทศรา สุดสี
6 12 27 นายสุพจน์ สุดสี
นางรัชดาวรรณ สุดสี
นางรัชดาวรรณ สุดสี
50930 นส. ญาณิกา
สุวรรณดี
6 12 28 นายชาญยุทธ สุวรรณดี
นางมะลิ แซ่ไทล
นางมะลิ แซ่ไทล
50933 นส. นภาพร
ปกพันธ์
6 12 29 นายนิคม ปกพันธ์
นางอรุณศรี ปกพันธ์
นางอรุณศรี ปกพันธ์
50936 นส. ปารวิตา
บัวโต
6 12 30 นายวิโชติ บัวโต
นางสุจรรย์ชิรา วงศ์ชาลี
นางสุจรรย์ชิรา วงศ์ชาลี
50943 นส. วิรัลพัชร
โรจนศักดิ์โสธร
6 12 31 นายอุลิต โรจนศักดิ์โสธร
นางหงษ์สุดา โรจนศักดิ์โสธร
นายอุลิต โรจนศักดิ์โสธร
50945 นส. ศศิธร
ทองคู่
6 12 32 นายเฉลิม พานพล
นางยุบล ทองคู่
นางยุบล ทองคู่
50946 นส. สรัลนุช
โพธิล์ ังกา
6 12 33 นายไพโรจน์ โพธิล์ ังกา
นางศศิกาญจน์ โพธิล์ ังกา
นางศศิกาญจน์ โพธิล์ ังกา
50977 นส. ญาณิศา
วาจรัต
6 12 34 นายนราธิป วาจรัต
นางสาวณัฐญา แก่นสาร
นางเพชรหงษ์ วาจรัต
50979 นส. ณัฐชญา
สัตยากูล
6 12 35 นายบุญมี สัตยากูล
นางนพดล สัตยากูล
นางนพดล สัตยากูล
50981 นส. ธันยาการต์
บุ้งทอง
6 12 36 นายธีระศักดิ์ บุ้งทอง
นางพิณภา บุ้งทอง
นางพิณภา บุ้งทอง
50984 นส. ประภาพร
ชลกาญจน์
6 12 37 นายประพันธ์ ชลกาญจน์
นางพรธิภา ชลกาญจน์
นางพรธิภา ชลกาญจน์
51050 นส. อริสรา
โสมเกตริน
6 12 38 นายสุเมธ โสมเกตริน
นางอ้อมใจ โสมเกตริน
นางอ้อมใจ โสมเกตริน
51139 นส. วรัญญา
ปูคะธรรม
6 12 39 นายสมเกียรติ ปูคะธรรม
นางมลิวลั ย์ ปูคะธรรม
นายสมเกียรติ ปูคะธรรม
51144 นส. ศิรดา
เจียรกุล
6 12 40 นายวันชัย เจียรกุล
นางนลินี เจียรกุล
นางนลินี เจียรกุล
51237 นส. เมษิณี
พรมโท
6 12 41 นายสมคิด พรมโท
นางบุรัสกร พรมโท
นายสมคิด พรมโท
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
51277 นส. ชฎาธาร
จันทกาญจน์
6 12 42 นายชาญวิทย์ จันทกาญจน์
นางสุภาวดี จันทกาญจน์
นางสุภาวดี จันทกาญจน์
51412 นส. ปภาดา
ป้อมภิทกั ษ์
6 12 43 พันโทจักริน ป้อมภิทกั ษ์
นางจิดาภา ป้อมภิทกั ษ์
นางจิดาภา ป้อมภิทกั ษ์
52165 นส. บัณฑิตา
โอมณีเขียว
6 12 44 นายตระกูล โอมณีเขียว
นางวิลัยรัตน์ โอมณีเขียว
นางวิลัยรัตน์ โอมณีเขียว
53728 นส. นวรัตน์
โกศัลวัฒน์
6 12 45 นายธีระศักดิ โ์ กศัลวัฒน์
นางวิภาภรณ์ โกศัลวัฒน์
นายธีระศักดิ โ์ กศัลวัฒน์
53729 นส. วรินทร
ศรพรหม
6 12 46 นายต่อเติม ศรพรหม
นางธนพร ศรพรหม
นางธนพร ศรพรหม
53753 นส. เบญจมาภรณ์ หลักชุม
6 12 47 นายณัฐนันท์ หลักชุม
นางจุไรรัตน์ หลักชุม
นายณัฐนันท์ หลักชุม
50599 นาย ต้นน้า
วีระวัธนชัย
6 13 1 ร้อยโททวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย
นางชมภูนุช วีระวัธนชัย
นางชมภูนุช วีระวัธนชัย
50810 นาย บุญญฤทธิ์
บุญถ่าน
6 13 2 ดาบตารวจวาสนา บุญถ่าน
นางนิทรา บุญถ่าน
ดาบตารวจวาสนา บุญถ่าน
50812 นาย ปพนพัชร์
จิตสิริกุลสินี
6 13 3 นายยุทธภูมิ ศรีทอง
นางสาวปุณยวีร์ จิตสิริกุลสินี
นางสาวปุณยวีร์ จิตสิริกุลสินี
50816 นาย ภูวเดช
จรัสศรีธรรัตน์
6 13 4 นายวัยชนะ จรัสศรีธรรัตน์
นางสุนันทา จรัสศรีธรรัตน์
นายวัยชนะ จรัสศรีธรรัตน์
50911 นาย ปิติวฒ
ั น์
ราชกรม
6 13 5 นายชานนท์ ราชกรม
นางมะลิวรรณ ราชกรม
นายชานนท์ ราชกรม
50918 นาย วรัญญู
กุลวงศ์
6 13 6 นายกฤติเดช กรินรักษ์
นางสรัญญา กุลวงศ์
นางสรัญญา กุลวงศ์
50958 นาย ต่อตระกูล
ด้วงทอง
6 13 7 นายสุรพงษ์ ด้วงทอง
นางพิมพ์พพิ รรธน์ ด้วงทอง
นายสมพงษ์ ด้วงทอง
51013 นาย ปุณยวัจน์
คาโนนม่วง
6 13 8 นายศิระ คาโนนม่วง
นางนวลพรรณ คาโนนม่วง
นางนวลพรรณ คาโนนม่วง
51118 นาย ศุภกฤต
พานิชกุล
6 13 9 นายสมชาย ทองคู่
นางวันดี ทองคู่
นายสมชาย ทองคู่
51151 นาย กรวิชญ์
วินิจ
6 13 10 นายจงรัก วินิจ
นางศิริลักษณ์ วินิจ
นางศิริลักษณ์ วินิจ
51159 นาย ปฐวี
บุดดีเสาร์
6 13 11 นายสิทธิชิย บุดดีเสาร์
นางอสมา บุดดีเสาร์
นางอสมา บุดดีเสาร์
51169 นาย วิศวชิต
พิริยะพงศธร
6 13 12 นายอนันต์ พิริยะพงศธร
นางสาวพันทิภา พุทธิภาพ
นางสาวพันทิภา พุทธิภาพ
51219 นาย อภิเดช
ทองโปร่ง
6 13 13 นายปรเมศร์ ทองโปร่ง
นางวราภรณ์ ทองพิทกั ษ์
นางวราภรณ์ ทองพิทกั ษ์
51257 นาย ธนพล
เทพทอง
6 13 14 นายสุพฒ
ั น์ เทพทอง
นางสุภาพร เทพทอง
นายสุพฒ
ั น์ เทพทอง
51271 นาย อุกฤษฎ์
พัดเกร็ด
6 13 15 นายเอิน พัดเกร็ด
นางสาวพูลสุข บุญล้น
นางสาวพูลสุข บุญล้น
52931 นาย พัชรพล
พิศชาติ
6 13 16 พันตารวจโทศักดิ์ชาย พิศชาติ
นางปัทมา พิศชาติ
พันตารวจโทศักดิ์ชาย พิศชาติ
53730 นาย กิตติเชษฐ์
อเนกคุณวุฒิ
6 13 17 นายธนพล อเนกคุณวุฒิ
นางแสงรัชนีย์ อเนกคุณวุฒิ
นางแสงรัชนีย์ อเนกคุณวุฒิ
53732 นาย ภูมิเขต
นกเพชร
6 13 18 นายเสาวภาพ นกเพชร
นางนงลักษณ์ นกเพชร
นายเสาวภาพ นกเพชร
53733 นาย รัชติศักดิ์
ไตรทิพย์
6 13 19 นายสมบัติ ไตรทิพย์
นางพิมพ์อัปสร โอษะคลัง
นางพิมพ์อัปสร โอษะคลัง
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
50720 นส. พิมพ์ชนก
50830 นส. ปรีดาภรณ์
50843 นส. สิดาพร
50844 นส. สิรภัทร
50879 นส. ดวงฤทัย
50881 นส. ธนาทิพย์
50900 นส. อิสรียา
50938 นส. พีรประภัส
50942 นส. วิภาวี
50973 นส. จุฑามาศ
51000 นส. อาทิตยา
51048 นส. สุรัสวดี
51072 นส. กมลชนก
51137 นส. รุ่งนภา
51149 นส. อาทิตยา
51188 นส. บัณฑิตา
51240 นส. วรรณพร
51278 นส. ชินาภา
51411 นส. อรวรรยา
52193 นส. ดาริญญา
52960 นส. ณัฏฐชา
53734 นส. ชนากานต์
53735 นส. ณัฐนารี
53736 นส. ปาณีกาญจน์
53762 นส. มัทนพร
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นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
จันทร
6 13 20 นายประมวล จันทร
นางมุจลินท์ จันทร
นางอรวรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
มรรคพิมพ์
6 13 21 นายธวัชชัย อุ่นก่อน
นางวิลัย มรรคพิมพ์
นางวิลัย มรรคพิมพ์
แสงสว่าง
6 13 22 นายอภิสิทธิ แสงสว่าง
นางสาววราภรณ์ จุรัญชัย
นายอภิสิทธิ แสงสว่าง
ทวีสิทธิ์
6 13 23 นายิเชษฐ ทวีสิทธิ์
นางจิตราพร บุราเกษ
นางจิตราพร บุราเกษ
อินทรุขา
6 13 24 นายนายสุรศักดิ์ อินทรขา
นางอุบลทิพย์ อินทรุขา
นายนายสุรศักดิ์ อินทรขา
สุทธิกุล
6 13 25 นายชัยยุทธ สุทธิกุล
นางรุจิราพร สุทธิกุล
นายชัยยุทธ สุทธิกุล
พบลาภ
6 13 26 ร้อยตารวจตรีอภิชาติ พบลาภ
นางสมพัก พบลาภ
นางสมพัก พบลาภ
คาเจริญ
6 13 27 นายพจน์ คาเจริญ
นางประภัสสร คาเจริญ
นางประภัสสร คาเจริญ
อมรศักดิ์ชัย
6 13 28 นายวีร อมรศักดิ์ชัย
นางนิดารัตน์ อมรศักดิ์ชัย
นางนิดารัตน์ อมรศักดิ์ชัย
จีรดิษฐ
6 13 29 นายพรพิทกั ษ์ จีรดิษฐ
นางรัตนพร จีรดิษฐ
นางรัตนพร จีรดิษฐ
พิพฒ
ั น์สิริเมธี
6 13 30 นายมงคลชัย พิพฒ
ั น์สิริเมธี
นางสาววิลาสินี พิพฒ
ั น์สิริเมธี
นายมงคลชัย พิพฒ
ั น์สิริเมธี
พันธ์เพียร
6 13 31 นายจักรกฤษ สุวรรณกิจ
นางพรทิมา แก้วหิรัญ
จ่าสิบเอกวันชัย พันธ์เพียร
บุบผาวัลย์
6 13 32 นายมานะ บุบผาวัลย์
นางจงจิตร บุบผาวัลย์
นางจงจิตร บุบผาวัลย์
เตคาหัน
6 13 33 นายบุญเลี้ยง เตคาหัน
นางนิรัชาพร เตคาหัน
นางนิรัชาพร เตคาหัน
ประไพเพชร
6 13 34 นายอุกกฤษณ์ ประไพเพชร
นางเฌอมาศ ประไพเพชร
นางเฌออมาศ ประไพเพชร
วิชัย
6 13 35 นายปรีชา วิชัย
นางศิริลักษ์ วิชัย
นางศิริลักษ์ วิชัย
พุทธบุญ
6 13 36 นายพนมพร พุทธบุญ
นางสุวรรณี พุทธบุญ
นางสุวรรณี พุทธบุญ
โหมขุนทด
6 13 37 นายปิยะวัฒน์ โหมขุนทด
นางนวลสินี โหมขุนทด
นายปิยะวัฒน์ โหมขุนทด
ไชยวิเศษ
6 13 38 นายอุทยั ไชยวิเศษ
นางกนกพร ไชยวิเศษ
นางกนกพร ไชยวิเศษ
เดชาวัตร
6 13 39 ดาบตารวจไชย เดชาวัตร
นางพัชรา เดชาวัตร
นางพัชรา เดชาวัตร
สิงหศิริ
6 13 40 นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ
นางมยุรี สิงหศิริ
นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ
แก้วมีศรี
6 13 41 นายสิทธิพล แก้วมีศรี
นางกานดา แก้วมีศรี
นางกานดา แก้วมีศรี
ภมรฉ่า
6 13 42 นายสิรภพ ภมรฉ่า
นางนุจรีรัตน์ มาลาสาย
นายสิรภพ ภมรฉ่า
โหตระไวศยะ
6 13 43 นายกิตติวฒ
ั น์ บุญสอน
นางสาวอุบลกาญจน์ โหตระไวศยะ
นางสาวอุบลกาญจน์ โหตระไวศยะ
นุ้ยภักดี
6 13 44 นายอนุพร นุ้ยภักดี
นางภัทรภร นุ้ยภักดี
นางภัทรภร นุ้ยภักดี
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
50701 นาย ภาณุวชิ ญ์
50757 นาย ชญุติ
50766 นาย วรภัทร
50808 นาย นพรัตน์
50852 นาย จิรายุ
50853 นาย ชัยภัทร
50863 นาย ปิยังกูร
50902 นาย กิตติกวิน
50917 นาย วรชาติ
50956 นาย จารุวทิ ย์
50961 นาย ปรัตถกร
50964 นาย ลิปปกร
51069 นาย สุรเชษฐ์
51158 นาย นราชิต
51161 นาย พิชญ์พบิ รู ณ์
51208 นาย นวัตกรณ์
51270 นาย อัครพล
53737 นาย ธวัชชัย
50771 นส. กมลวรรณ
50785 นส. ธิติมา
50786 นส. นพเก้า
50789 นส. ปวิมล
50799 นส. อภิชญา
50824 นส. ชญานี
50825 นส. ชนิสรา
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นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
เผ่าผา
6 14 1 นายชัยยะ เผ่าผา
นางดารณี เผ่าผา
นางดารณี เผ่าผา
โง้วศรีกุล
6 14 2 นายศิริชัย โง้วศรีกุล
นางจันที โง้วศรีกุล
นางจันที โง้วศรีกุล
จึงตระกูล
6 14 3 นายสุพฒ
ั น์ จึงตระกูล
พันตารวจโทวราภรณ์ จึงตระกูล
พ.ต.ท.วราภรณ์ จึงตระกูล
ไชยโพธิ์
6 14 4 สิบเอกพิทกั พงศ์ ไชยโพธิ์
นางชาฎาวดี อาษาผล
นางสาวลัภขณา ไชยโพธ
ซามาตย์
6 14 5 จ่าสิบเอกสมทรง ซามาตย์
นางอุไร ซามาตย์
นางอุไร ซามาตย์
บุณยโพธิ
6 14 6 นายธานินทร์ บุณยโพธิ
นางอารยา บุณยโพธิ
นางอารยา บุณยโพธิ
แสนทวีสุข
6 14 7 นายสิโรตม แสนทวีสุข
นางนฤมล แสนทวีสุข
นางนฤมล แสนทวีสุข
กอมณี
6 14 8 นายภานุมาศ กอมณี
นางณิรัญชญา กอมณี
นางณิรัญชญา กอมณี
เฉลียวธรรม
6 14 9 นายสถาพร เฉลียวธรรม
นางภัคชนาวรรณ์ เฉลียวธรรม
นางภัคชนาวรรณ์ เฉลียวธรรม
คงดี
6 14 10 นายภราดร คงดี
นางสมลวรรณ คงดี
นางสมลวรรณ คงดี
สายสุวรรณ
6 14 11 นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ
นางวาสนา พิพฒ
ั น์พร
นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ
เทียมทัด
6 14 12 นายสุวทิ ย์ เทียมทัด
นางสุมาลี เทียมทัด
นายสุวทิ ย์ เทียมทัด
ทัดเทียม
6 14 13 นายวิรัตน์ ทัดเทียม
นางแววใจ ทัดเทียม
นางแววใจ ทัดเทียม
โคตรพรหม
6 14 14 นายนุชิต โคตรพรหม
นางศิรินีย์ โคตรพรหม
นายนุชิต โคตรพรหม
ทองแร่
6 14 15 จ่าสิบตารวจสมบูรณ์ ทองแร่
นางพิลาศลักษณ์ ทองแร่
นางพิลาศลักษณ์ ทองแร่
เกณทวี
6 14 16 นายสมศักดิ์ เกณทวี
นางมะลิวนั เกณทวี
นายสมศักดิ์ เกณทวี
มีศรี
6 14 17 นายอุดร มีศรี
นางสาวชญานุช สุขร่วม
นางสาวชญานุช สุขร่วม
เจริญขึ้น
6 14 18 นายบุญเลียง เจริญขึ้น
นางจันเพ็ญ เจริญขึ้น
นายผาด เบื้องบน
กวนชัยภูมิ
6 14 19 นายพงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ
นางขวัญฤดี กวนชัยภูมิ
นายพงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ
แสงอุ่น
6 14 20 ดาบตารวจสักดิ์สิทธิ์ แสงอุ่น
นางสวรรค์ แสงอุ่น
ดาบตารวจสักดิ์สิทธิ์ แสงอุ่น
พยัฆทา
6 14 21 นายยุทธนา พยัฆทา
นางวาริณี พยัฆทา
นางวาริณี พยัฆทา
คูณทอง
6 14 22 นายสมพงษ์ คูณทอง
นางนันทนา คูณทอง
นางนันทนา คูณทอง
พรมนนท์
6 14 23 นายณฐกฤต พรมนนท์
นางสิรินาถ พรมนนท์
นางสิรินาถ พรมนนท์
ชุมเสน
6 14 24 นายสมัย ชุมเสน
นางอุบล ชุมเสน
นายสมัย ชุมเสน
วิลัยรัตน์
6 14 25 นายสมชาย วิลัยรัตน์
นางสาวนารีนาฎ ภูนะ
นางสาวนารีนาฎ ภูนะ

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
50826 นส. ภาคิณีกาณต์
50838 นส. รัตนาภรณ์
50842 นส. วริศรา
50896 นส. สิริกานต์
50898 นส. อรวรา
50935 นส. ปรมภรณ์
50937 นส. พรพิมล
50941 นส. ภัทราภรณ์
50950 นส. อังพรรณ
50978 นส. ฐิชากรณ์
51087 นส. ปิยนุช
51193 นส. พัทธวรรณ
51224 นส. ฐาปนี
51292 นส. แพรวรดา
51296 นส. วนัสนันท์
51419 นส. ปภาวรินทร์
53738 นส. วรินราไพ
53739 นส. ภัทราภา
53740 นส. วรรณพร
53763 นส. อัจฉรา
53781 นส. วริศรา
50768 นาย สหัสวรรษ
50803 นาย ณัฐวุฒิ
50807 นาย ธีรเดช
50818 นาย สิรวิชญ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
พงธ์ทตั ธนันชัย
6 14 26 นายณิฐิพตั ร พงธ์ทตั ธนันชัย
นางนิรุชนันต์ พงธ์ทตั ธนันชัย
นายณิฐิพตั ร พงธ์ทตั ธนันชัย
อนุพฒ
ั นกุล
6 14 27 นายอดิศักดิ์ อนุพฒ
ั นกุล
นางอภิชญา อนุพฒ
ั นกุล
นางอภิชญา อนุพฒ
ั นกุล
นพเก้า
6 14 28 นายวันชัย นพเก้า
นางวาสนา นพเก้า
นายวันชัย นพเก้า
จันทร์ปุ่ม
6 14 29 นายภาสุวตั ิ จันทร์ปุ่ม
นางจิตรกานต์ จันทร์ปุ่ม
นางจิตรกานต์ จันทร์ปุ่ม
มานะดี
6 14 30 นายอภิชาติ มานะดี
นางวารี มานะดี
นางวารี มานะดี
ปรัสรา
6 14 31 นายนิธิ ปรัสรา
นางจุฬาภรณ์ ปรัสรา
นางจุฬาภรณ์ ปรัสรา
จึงมั่นคง
6 14 32 นายอรุณ จึงมั่นคง
นางกัลยารัตน์ บุญไพโรจน์
นายอรุณ จึงมั่นคง
เพาะพืช
6 14 33 นายศรีไทย เพาะพืช
นางประไพ เพาะพืช
นางประไพ เพาะพืช
ไหลเจริญกิจ
6 14 34 นายอังคาร ไหลเจริญกิจ
นางสาวอรพรรณ ทองไทย
นางบุญธรรม ไหลเจริญกิจ
อดทน
6 14 35 นายขวัญนคร อดทน
นางนิภาพร แก้วกล้า
นางนิภาพร แก้วกล้า
โทศรีแก้ว
6 14 36 นายวิพฒ
ั น์ โทศรีแก้ว
นางมณีรัตน์ โทศรีแก้ว
นายวิพฒ
ั น์ โทศรีแก้ว
โสระเวช
6 14 37 นายพีรวัส โสระเวช
นางจิราพร โสระเวช
นางจิราพร โสระเวช
รอดคาวงศ์
6 14 38 ร้อยตารวจตรีธรี ะศักดิ์ รอดคาวงศ์ นางสมจิตร รอดคาวงศ์
นางสมจิตร รอดคาวงศ์
พัฒนะธาดากุล
6 14 39 นายธนวัฒน์ พัฒนะธาดากุล
นางปาณิดา ชาติอิศรานุวฒ
ั น์
นางปาณิดา ชาติอิศรานุวฒ
ั น์
อุปยโสธร
6 14 40 นายวัชรพล อุปยโสธร
นางจุฑาทิพย์ อุปยโสธร
นางจุฑาทิพย์ อุปยโสธร
ว่องไว
6 14 41 ดาบตารวจชนะพล ว่องไว
นางบัวสอน ว่องไว
ดาบตารวจชนะพล ว่องไว
สารพิศ
6 14 42 นายสมเกียรติ สารพิศ
นางพนมพร สารพิศ
นายสมเกียรติ สารพิศ
บุตรดาโจม
6 14 43 นายปริญญา บุตรดาโจม
นางสาวเยเรมีย์ ศรีสารคาม
นางสาวเยเรมีย์ ศรีสารคาม
เรืองเดช
6 14 44 นายประสิทธิ์ เรืองเดช
นางทองยุ่น เรืองเดช
นายประสิทธิ์ เรืองเดช
อุทยั ศรี
6 14 45 นายรังสรคค์ อุทยั ศรี
นางสุวคนธ์ อุทยั ศรี
นายรังสรคค์ อุทยั ศรี
ศรีขาว
6 14 46 นายศักดิ์ดา ศรีขาว
นางอัชรา ทองกาพร้า
นายศักดิ์ดา ศรีขาว
สุวรรณธนรัชต์
6 15 1 นายเสน่ห์ ภาโสม
นางจิราพร ภาโสม
นางจิราพร ภาโสม
อนุพฒ
ั นกุล
6 15 2 นายเกียรติศักดิ์ อนุพฒ
ั นกุล
นางวิภาดา อนุพฒ
ั นกุล
นางอภิษภา อนุพฒ
ั นกุล
ชูกร
6 15 3 นายเกรียงไกร ชูกร
นางภัททิรา ชูกร
นายเกรียงไกร ชูกร
กสิพนั ธ์
6 15 4 ดาบตารวจคมกริช กสิพนั ธ์
นางสมาภรณ์ กสิพนั ธ์
นางสมาภรณ์ กสิพนั ธ์

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
50870 นาย อนิรุทธ์
50916 นาย มนตกานต์
50919 นาย วีรภัทร
50963 นาย ชัยวัฒน์
50965 นาย วรเมธ
51005 นาย ชาญวิทย์
51015 นาย วัชรากร
51020 นาย สหัสวัฒน์
51109 นาย พงศกร
51164 นาย รณภพ
51212 นาย รัฐพงศ์
51256 นาย ปกรณ์เกียรติ
51262 นาย พงศกร
51418 นาย ณัฐศาสตร์
52176 นาย จิรานุวฒ
ั น์
53741 นาย ชยุตม์
53742 นาย ธวัชชัย
53743 นาย สุทธินันท์
50692 นส. ลลิตา
50772 นส. ขวัญหทัย
50781 นส. ณิชนันทน์
50782 นส. เณศรา
50783 นส. ธัญรดา
50788 นส. ปภาพินท์
50798 นส. สุวฒ
ั นี

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
อุบลศุภมงคล
6 15 5 นายสุวรรณ อุบลศุภมงคล
นางศิริรัตน์ อุบลศุภมงคล
นางศิริรัตน์ อุบลศุภมงคล
ไตรทิพย์
6 15 6 นายชาญชัย ไตรทิพย์
นางอุบลวรรณ ไตรทิพย์
นางอุบลวรรณ ไตรทิพย์
มากละเอียด
6 15 7 นายธนากร มากละเอียด
นางศศิธร มากละเอียด
นางศศิธร มากละเอียด
มายสกุล
6 15 8 นายศรณ์ฉัตร์ มายสกุล
นางจิดาภา ถนอมทรัพย์
นางจิดาภา ถนอมทรัพย์
ดอกดวง
6 15 9 นายบุญอ้อม ดอกดวง
นางแก้วใจ ดอกดวง
นางแก้วใจ ดอกดวง
แก่นพันธ์
6 15 10 นายยุทธศาสตร์ แก่นพันธ์
นางวรรณวัย แก่นพันธ์
นางวรรณวัย แก่นพันธ์
ติกุล
6 15 11 นายกัมพล ติกุล
นางสุนันท์ ติกุล
นายอวยพร ติกุล
แพงพรมมา
6 15 12 พันโทสุดใจ แพงพรมมา
นางลักษณาภรณ์ แพงพรมมา
พันโทสุดใจ แพงพรมมา
ไชยบัวรินทร์
6 15 13 นายบุญรอด ไชยบัวรินทร์
นางดอกจันทร์ ไชยบัวรินทร์
นางดอกจันทร์ ไชยบัวรินทร์
พุทธศรี
6 15 14 นายเขมรินทร์ พุทธศรี
นางระวิพรรณ พุทธศรี
นายเขมรินทร์ พุทธศรี
วะสุรีย์
6 15 15 ดาบตารวจวัชรพงษ์ วะสุรีย์
นางรัชนี วะสุรีย์
นางรัชนี วะสุรีย์
วิไลสุทธิวงศ์
6 15 16 นายศิริวฒ
ั วิไลสุทธิวงศ์
นางเอื่องทิพย์ วิไลสุทธิวงศ์
นางเอื่องทิพย์ วิไลสุทธิวงศ์
ศรีสวัสดิ์
6 15 17 นายธนชิต ศรีสวัสดิ์
นางนิภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
นางนิภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
เหล่าฤทธิ์
6 15 18 ดาบตารวจจรูญรักษ์ เหล่าฤทธิ์
นางมณีวรรณ เหล่าฤทธิ์
นางมณีวรรณ เหล่าฤทธิ์
โสภาพันธ์
6 15 19 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์
นางกัณนิกา โสภาพันธ์
นายวรวิทย์ โสภาพันธ์
ศรีบญ
ุ เรือง
6 15 20 นายลือชา ศรีบญ
ุ เรือง
นางนิภาพร ศรีบญ
ุ เรือง
นายลือชา ศรีบญ
ุ เรือง
บุญศรี
6 15 21 นายสุรศักดิ์ บุญศรี
นางจาปูน บุญศรี
นายสุรศักดิ์ บุญศรี
สามพายวรกิจ
6 15 22 นายวรวุฒิ สามพายวรกิจ
นางสาวอุมาพร เกียรติศรีอุบล
นายวรวุฒิ สามพายวรกิจ
สิงห์ทน
6 15 23 พันเอกสายชล สิงห์ทน
พันโทหญิงวาริศรา สิงห์ทน
พันเอก สายชล สิงห์ทน
โคตรสุโพธิ์
6 15 24 นายเถลิงเกียรติ โคตรสุโพธิ์
นางสุพตั รา โคตรสุโพธิ์
นางสุพตั รา โคตรสุโพธิ์
ศิริสุนทร
6 15 25 นายญวรัญญ์ ศิริสุนทร
นางจิดาภา ศิริสุนทร
นางจิดาภา ศิริสุนทร
บุญครอง
6 15 26 นายกิติศักดิ์ บุญครอง
นางณิชาวีร์ บุญครอง
นางณิชาวีร์ บุญครอง
จูมวันทา
6 15 27 นายฐิรสิทธิ์ จูมวันทา
นางจันทราพร จูมวันทา
นายฐิรสิทธิ์ จูมวันทา
คงพลปาน
6 15 28 นายชัยณรงค์ คงพลปาน
นางกานดา พรหมจันทร์
นางกานดา พรหมจันทร์
ชนะสุข
6 15 29 นายสุเวช ชนะสุข
นางวัฒนา วิไลสุทธิวงศ์
นางวัฒนา วิไลสุทธิวงศ์

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
50833 นส. พรนภัส
50836 นส. พิมพ์ชนก
50871 นส. กมลชนก
50875 นส. เขมจิรา
50895 นส. ศุภสิ รา
50948 นส. อรอุษา
50949 นส. อักษราภัค
50975 นส. ชนิกานต์
50987 นส. พชร
50998 นส. สุวมิ ล
51079 นส. ดวงหทัย
51088 นส. พัชรินทร์
51098 นส. ศศิพกั ตร์
51125 นส. ชนากานต์
51227 นส. ธนพร
51282 นส. ธนัญชนก
51423 นส. สิริภา
52171 นส. สโรชา
53744 นส. คณิตตา
49376 นาย ธีรเจต
50754 นาย จิราพัชร
50856 นาย ธนทัต
50865 นาย พีระวัฒน์
53727 นาย อาทิตย์
53745 นาย กฤษณพจน์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
งามชื่น
6 15 30 นายวิจิตร งามชื่น
นางณัฐฐยา งามชื่น
นายวิจิตร งามชื่น
ไชยวงศ์คต
6 15 31 นายพนม ไชยวงศ์คต
นางวรรณีย์ ไชยวงศ์คต
นางวรรณีย์ ไชยวงศ์คต
ทรัพย์ศิริ
6 15 32 สิบตารวจเอกสุพล ทรัพย์ศิริ
นางศิริประภา ทรัพย์ศิริ
นางจิราวรรณ พรหมจันทร์
พรหมวาศ
6 15 33 นายเมธี พรหมวาศ
นางกวินนาถ พรหมวาศ
นางกวินนาถ พรหมวาศ
เพชรเยี่ยม
6 15 34 นายศราวุฒิ เพชรเยี่ยม
นางสาวยุพา อภิพาณิชย์โชติกุล
นางสาวยุพา อภิพาณิชย์โชติกุล
โสภาสาย
6 15 35 นายณัฐพงษ์ โสภาสาย
นางอ่อนแก้ว โสภาสาย
นายณัฐพงษ์ โสภาสาย
บุญแสนแก้ว
6 15 36 นายธัชชัย บุญแสนแก้ว
นางอุบล บุญแสนแก้ว
นางอุบล บุญแสนแก้ว
สิ้นภัย
6 15 37 นายสมชาย สิ้นภัย
นางกุหลาบ สิ้นภัย
นางกุหลาบ สิ้นภัย
ฝักแต้
6 15 38 นายสุพศิ ฝักแต้
นางสมสอาด ฝักแต้
นายสุพศิ ฝักแต้
ทีปวัฒน์
6 15 39 นายสุวทิ ย์ ทีปวัฒน์
นางสายไหม ทีปวัฒน์
นางสายไหม ทีปวัฒน์
ประสมพันธ์
6 15 40 นายไพทูรย์ ประสมพันธ์
นางขันทอง ประสมพันธ์
นางขันทอง ประสมพันธ์
รองทอง
6 15 41 ร.อ.ชัยวัฒน์ รองทอง
นางอาภาพร รองทอง
นายชัยวัฒน์ รองทอง
เกตุอินทร์
6 15 42 นายปิยะพงษ์ เกตุอินทร์
นางศศิกานต์ เกตุอินทร์
นางศศิกานต์ เกตุอินทร์
ภูธรฤทธิ์
6 15 43 นายประจักษ์ ภูธรฤทธิ์
นางยุพนิ ภูธรฤทธิ์
นายประจักษ์ ภูธรฤทธิ์
ดีเลข
6 15 44 นายชยทัต ดีเลข
นางอุษณา ดีเลข
นายชยทัต ดีเลข
บุญอุทยั
6 15 45 นายธงชัย บุญอุทยั
นางวิราวรรณ บุญอุทยั
นางวิราวรรณ บุญอุทยั
อุดมปรีชาทรัพย์
6 15 46 นางยงยุทธ อุดมปรีชาทรัพย์
นางสาวนันทนา ส่งเสริม
นางสาวนันทนา ส่งเสริม
ณีซัง
6 15 47 นายคานึง ณีซัง
นางสาวอรปรียา วงศ์ศศิธร
นางสาวอรปรียา ณีซัง
ยุตวัน
6 15 48 นายธนชัย ยุตวัน
นางวิไล ยุตวัน
นายธนชัย ยุตวัน
ธนาพร
6 16 1 นายจุมพล ธนาพร
นางวิไลลักษณ์ ธนาพร
นางวิไลลักษณ์ ธนาพร
วอหล้า
6 16 2 นายนุชิต วอหล้า
นางมยุรี วอหล้า
นางมยุรี วอหล้า
ธีระวัฒนสุข
6 16 3 นายศรนรินทร์ ธีระวัฒนสุข
นางพรทิพย์ ธีระวัฒนสุข
นางสาวจีรนันท์ ไวยพารา
สุขสาย
6 16 4 พันโททองพูน สุขสาย
นางวิจิตรา สุขสาย
นางวิจิตรา สุขสาย
ผิวทอง
6 16 5 นายธงชัย ผิวทอง
นางสาวเหมือน พรมโสภา
นายวิชชุ วรรณงาม
พรพันธุ์
6 16 6 นายรัชภัฏ พรพันธุ์
นางภาวนี ศรีสันต์
นางภาวนี ศรีสันต์

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
53747 นาย สิริวสั
50792 นส. พลอยไพลิน
50829 นส. นภัสกร
50885 นส. ประภาวรรณ
50891 นส. ภัทราวดี
50947 นส. หทัยภัทร์
50976 นส. ชนิดาภา
50983 นส. เบญจรัตน์
50992 นส. เมษิยา
50996 นส. สุชาวดี
51023 นส. เกศสุดาพร
51026 นส. โชติรัศม์
51029 นส. ณัฐณิชา
51089 นส. พัชริยา
51138 นส. วรรณรพี
51189 นส. ปฐมาภรณ์
51198 นส. สิรินยา
51225 นส. ณัชชา
51297 นส. สตรีรัตน์
52173 นส. ชนัญชิดา
52966 นส. พุธติ า
52974 นส. กมลภัทร
53748 นส. ธนภรณ์
53749 นส. นิธนิ าถ
53750 นส. รสธร

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์
สีหะประเสริฐ
6 16 7 นายวรพัทธ์ สีหะประเสริฐ
นางกัญภัณพ์ สีหะประเสริฐ
นายวรพัทธ์ สีหะประเสริฐ
ทองสิงห์
6 16 8 นายสมหวัง ทองสิงห์
นางวันเพ็ญ ทองสิงห์
นายสมหวัง ทองสิงห์
ลุนพรม
6 16 9 นายจตุรงค์ ลุนพรม
นางสาวโชติมณี สุขบุญ
นางสาวโชติมณี สุขบุญ
ต้นคา
6 16 10 นายฉลวย ต้นคา
นางสาวปรียาพร สิมมา
นางสาวธีรกานต์ สิมมา
ปรองดอง
6 16 11 นายไกรทอง วารสินธ์
นางสาวเต็มศิริ ปรองดอง
นางเต็มศิริ ปรองดอง
จตุรภัทรวงศ์
6 16 12 นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์
นางหทัยรัตน จตุรภัทรวงศ์
นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์
มารัตน์
6 16 13 นายอาทิตย์ เหมือนแก้ว
นางเบญจสุดา ธรรมภัทร์
นางเบญจสุดา ธรรมภัทร์
เจริญศรี
6 16 14 นายธีญพัฒน์ เจริญศรี
นางสุปราณี เจริญศรี
นายธีญพัฒน์ เจริญศรี
อินธิไชย
6 16 15 นายสุพทิ ยะ อินธิไชย
นางจุไรรัตน์ อินธิไชย
นายสุพทิ ยะ อินธิไชย
สว่างวงษ์
6 16 16 นายธนเดช สว่างวงษ์
นางสุปราณี สว่างวงษ์
นางสุปราณี สว่างวงษ์
เสียงเสนาะ
6 16 17 นายอานาจ เสียงเสนาะ
นางสาวหวาน ยุติการ
นางสาวหวาน ยุติการ
ทาทอง
6 16 18 นายอดิศร ทาทอง
นางนภาศรี ทาทอง
นางนภาศรี ทาทอง
จิตพิลา
6 16 19 นายไพโรจน์ จิตพิลา
นางจุฬาภรณ์ จิตพิลา
นางจุฬาภรณ์ จิตพิลา
คาหงษา
6 16 20 จ่าสิบเอกทรงศักดิ์ คาหงษา
นางพิมพ์ชนก คาหงษา
จ่าสิบตารวจเอกทรงศักดิ์ คาหงษา
ก้านจักร
6 16 21 นายพีรพัฒน์ ก้านจักร
นางวรรณภา ก้านจักร
นางวรรณภา ก้านจักร
นามเกษ
6 16 22 นายเลิศพลเหล็ก นามเกษ
นางสุภาภรณ์ นามเกษ
นายเลิศพลเหล็ก นามเกษ
ชีกว้าง
6 16 23 นายไพรัช ชีกว้าง
นางมะลา ชีกว้าง
นางมะลา ชีกว้าง
แสนทวีสุข
6 16 24 นายอนุชิต แสนทวีสุข
นางปรศรี แสนทวีสุข
นางปรศรี แสนทวีสุข
แก้วโรจน์
6 16 25 นายสัมฤทธิ์ แก้วโรจน์
นางรยากร แก้วโรจน์
นายสัมฤทธิ์ แก้วโรจน์
วิริยวุฒไิ กร
6 16 26 นายสุธนน์ วิริยวุฒไิ กร
นางอารีย์ จันทร์เกษม
นายสุธนน์ วิริยวุฒไิ กร
ควรรู้ดี
6 16 27 นายพงศกร ควรรู้ดี
นางหทัยรัตน์ ควรรู้ดี
นางหทัยรัตน์ ควรรู้ดี
สุดเต้
6 16 28 นายชัยเชษฐ์ สุดเต้
นางคณิตา สุดเต้
นายชัยเชษฐ์ สุดเต้
ศรีเมือง
6 16 29 นายชัชวาล ศรีเมือง
นางชวนชื่น ศรีเมือง
นายชัชวาล ศรีเมือง
ทิพย์คูนอก
6 16 30 นายปณิธาน ทิพย์คูนอก
นางนงเยาว์ ทิพย์คูนอก
นายปณิธาน ทิพย์คูนอก
มะลิวลั ย์
6 16 31 นายนพดล มะลิวลั ย์
นางวริดา มะลิวลั ย์
นางวัชราภรณ์ ธงชัย

28/30

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53758 นส. รชดา
50756 นาย เจริญศรี
50759 นาย นภัทร
50805 นาย ธนดล
50814 นาย พีระพงษ์
50921 นาย สิริวชิ ญ์
51059 นาย ธนดล
53751 นาย พัทธดนย์
53752 นาย พิริยพงศ์
53761 นาย ณัฐพล
50837 นส. ภคกุล
50876 นส. ชนิกานต์
50877 นส. ณิชากร
50880 นส. ธนัชชา
50892 นส. วราภรณ์
50893 นส. ศศิณิตา
50934 นส. เนตรสกาว
50986 นส. ปิยะฉัตร
50988 นส. พรปวีณ์
50991 นส. เพชรวี
51034 นส. บัณฑิตา
51124 นส. ฉัตริยา
51129 นส. ธัญชนก
51133 นส. อัญพัชร์
51134 นส. เบญญาภา

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
มะลิวลั ย์
6 16 32 นายนพดล มะลิวลั ย์
นางวริดา มะลิวลั ย์
นางวัชราภรณ์ ธงชัย
สายเชื้อ
6 17 1 นายมังกร สายเชื้อ
นางวาสนา สายเชื้อ
นายมังกร สายเชื้อ
ทองเรืองภทร
6 17 2 นายชวลิต ทองเรือง
นางมณีรัตน์ ทองเรือง
นายชวลิต ทองเรือง
ดีไธสง
6 17 3 นายอนันต์ ดีไธสง
นางรุ่งทิพย์ ดีไธสง
นางรุ่งทิพย์ ดีไธสง
มิ่งบุญ
6 17 4 นายอุดร มิ่งบุญ
นางแพงสี มิ่งบุญ
นายอุดร มิ่งบุญ
เนาวศิริ
6 17 5 นายอิสระ เนาวศิริ
นางเกศราภรณ์ เนาวศิริ
นางเกศราภรณ์ เนาวศิริ
สุรพัฒน์
6 17 6 นายเจษฎา สุรพัฒน์
นางอาริดา สุรพัฒน์
นางอาริดา สุรพัฒน์
สมประสงค์
6 17 7 นายไพโรจน์ สมประสงค์
นางเพียงเพ็ญ สมประสงค์
นายไพโรจน์ สมประสงค์
พรมสาลี
6 17 8 นายสังวาล พรมสาลี
นางกนิษฐา พรมสาลี
นายสังวาล พรมสาลี
พัดทอง
6 17 9 นายสังวาล ผดาวัลย์
นางนวลจันทร์ พัดทอง
นางนวลจันทร์ พัดทอง
อิฐรัตน์
6 17 10 นายอารยะ อิฐรัตน์
นางปรวีร์ อิฐรัตน์
นางปรวีร์ อิฐรัตน์
ไญยะพงศ์
6 17 11 นายเกียรติศักดิ์ ไญยะพงศ์
นางนันทพร ไญยะพงศ์
นายเกียรติศักดิ์ ไญยะพงศ์
แสนทวีสุข
6 17 12 นายสุรสีห์ แสนทวีสุข
นางนัยนา สุวรรณกูฏ
นางนัยนา สุวรรณกูฏ
ชาทองยศ
6 17 13 สิบตารวจเอกยุทธนา ชาทองยศ นางสุพชิ ตรา ชาทองยศ
นางสุพชิ ตรา ชาทองยศ
ธนะสิกานนท์
6 17 14 นายชัยณรงค์ ธนะสิกานนท์
นางพิชญ์ชารีย์ ธนะสิกานนท์
นางพิชญ์ชารีย์ ธนะสิกานนท์
พงษ์พทิ กั ษ์
6 17 15 นายศศิพงษ์ พงษ์พทิ กั ษ์
นางสาวมาลินี ไตรนทีพทิ กั ษ์
นางสาวมาลินี ไตรนทีพทิ กั ษ์
พลอาษา
6 17 16 นายสมจิตต์ พลอาษา
นางนุชจรี แก้วคา
นางนุชจรี แก้วคา
ทองชุม
6 17 17 นายพิทกั ษ์ ทองชุม
นางศรคนึง ทองชุม
นางศรคนึง ทองชุม
ส่งเสริม
6 17 18 นายดิเรก ส่งเสริม
นางไพจิตต์ ส่งเสริม
นางไพจิตต์ ส่งเสริม
การินทร์
6 17 19 นายเผด็จ การินทร์
นางธีราพร โลมารักษ์
นายเผด็จ การินทร์
ขันธเกษ
6 17 20 นายเชาวนันท์ ขันธเกษ
นางคมคาย ขันธเกษ
นายเชาวนันท์ ขันธเกษ
ริมทอง
6 17 21 นายศาสตรา ริมทอง
นางอาจคา ผางประเสริฐ
นายศาสตรา ริมทอง
สุวรรณกูฏ
6 17 22 นายศราวุธ สุวรรณกูฏ
นางพรทิพย์ สุวรรณกูฏ
นางพรทิพย์ สุวรรณกูฏ
สุรกุลธิติโรจน์
6 17 23 นายพิธาวัชร์ สุรกุลธิติโรจน์
นางพรทิพย์ โคตรเมือง
นางพรทิพย์ โคตรเมือง
สายเสน
6 17 24 นายสันติ สายเสน
นางอรวรรณ สายเสน
นางอรวรรณ สายเสน

ความสัมพันธ์
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รหัส คานาหน้า ชื่อ
51145 นส. ศิรดา
51197 นส. สิริณยากรย์
51249 นส. สุมณฑา
53708 นส. อภิญพร
53754 นส. แพรรวี
50493 นาย พัทธ์ดนัย
50752 นาย กรกช
50753 นาย กฤษณพงศ์
50760 นาย เชิดสกุล
50763 นาย พงศ์พณิช
50765 นาย วชิรพงษ์
50809 นาย นันทภพ
50817 นาย สมิทธิ์
50862 นาย นิธศิ ักดิ์
50867 นาย รัชมงคล
50909 นาย ธีระไนย
50972 นาย อานนท์
51265 นาย ภาสกร
53755 นาย สิรวิชญ์
54501 นาย พิสิฐ
50884 นส. บุษกร
50894 นส. ศิวภรณ์
50993 นส. วิมนสิริ
51033 นส. นันท์นภัส
51086 นส. ปิยนันท์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
เชียงแสน
6 17 25 นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
นางจอมสุรางค์ เชียงแสน
นายธีรศักดิ์ เชียงแสน
แสนประเสริฐ
6 17 26 นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ
นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ
นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ
นครพันธ์
6 17 27 นายพงษ์ศักดิ์ นครพันธ์
นางฐปนีย์ นครพันธ์
นางฐปนีย์ นครพันธ์
สายเบาะ
6 17 28 พันตารวจตรีวจิ ักขณ์ สายเบาะ
นางจุฬารัตน์ สายเบาะ
พันตารวจตรีวจิ ักขณ์ สายเบาะ
ญาณศิริ
6 17 29 นายพลศักดิ์ ญาณศิริ
นางบุษบา ญาณศิริ
นายพลศักดิ์ ญาณศิริ
พิชญาจิตติพงษ์
6 18 1 นายวีระชัย พิชญาจิตติพงษ์
นางสาวนัฏฐนันท์ พิชญาจิตติพงษ์
นายวีระชัย พิชญาจิตติพงษ์
โมฬีชาติ
6 18 2 (ไม่ปรากฎชื่อใน ทร.14)
นางสาวอัญชลีภรณ์ โมฬีชาติ
สิบตารวจโทปรีชา โมฬีชาติ
ไชยโย
6 18 3 สิบตารวจเอกธนกฤต นามแก้ว
นางพรทิพย์ ไชยโย
นางพรทิพย์ ไชยโย
ทุมเมฆ
6 18 4 นายนิยม ทุมเมฆ
นางดาวรัช ทุมเมฆ
นางดาวรัช ทุมเมฆ
โมฬา
6 18 5 ดาบตารวจเสรี โมฬา
นางจันทร์เพ็ญ โมฬา
นางจันทร์เพ็ญ โมฬา
ศรชัย
6 18 6 นายกีรติ ศรชัย
นางหฤทัย ศรชัย
นางหฤทัย ศรชัย
อร่ามวัฒนกุล
6 18 7 นายอรุณรุ่ง อร่ามวัฒนกุล
นางสาวศุภดา ธารวิสุทธิ์
นายอรุณรุ่ง อร่ามวัฒนกุล
แซ่จึง
6 18 8 นายสุระ แซ่จึง
นางรัชนี เปล่งสมบัติ
นางรัชนี เปล่งสมบัติ
มานะพิมพ์
6 18 9 นายสุรศักดิ์ มานะพิมพ์
นางสมนึก มานะพิมพ์
นางสมนึก มานะพิมพ์
ชัยศรี
6 18 10 นายประจักษ์ ชัยศรี
นางสุวรรณี ชัยศรี
นายประจักษ์ ชัยศรี
พรมโพธิน
6 18 11 ดาบตารวจจักรชัย พรมโพธิน
นางชื่นฤทัย พรมโพธิน
นางชื่นฤทัย พรมโพธิน
รากแก่น
6 18 12 นายกฤษฎา รากแก่น
นางสาวมัณฑณา บุ้งทอง
นางสาวมัณฑณา บุ้งทอง
วรรณภูชา
6 18 13 จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา
นางจุฬาลักษณ์ วรรณภูชา
จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา
จันทรมานิตย์
6 18 14 นายกษิดิศ ฉายสันต์
นางสาวจารวี จันทรมานิตย์
นางสาวจารวี จันทรมานิตย์
ขันอาสา
6 18 15 นายธีรโชติ ขันอาสา
นางสาวตีรณา ทรงมณี
นางลิยดา ขันอาสา
ประสมศรี
6 18 16 นายพุธพงษ์ ประสมศรี
นางสาวอมรรัตน์ แจ้งสุข
นางอุไร ประสมศรี
แสงสุขวาว
6 18 17 จ่าเอกฐิติวชั ร์ แสงสุขวาว
นางกัลยาณี คาศรี
นางกัลยาณี คาศรี
พิมพ์มีลาย
6 18 18 นายศิริลักษณ์ พิมพ์มีลาย
นางศนิยา พิมพ์มีลาย
นางศนิยา พิมพ์มีลาย
สืบเหล่า
6 18 19 พันตารวจโทโกวิทย์ สืบเหล่า
นางศิริพร สืบเหล่า
นางศิริพร สืบเหล่า
วงศ์รัตน์
6 18 20 นายอิงฟ้าวัชรภูมิ วงศ์รัตน์
นางนุชจิรา วงศ์รัตน์
นายอิงฟ้าวัชรภูมิ วงศ์รัตน์

ความสัมพันธ์

30/30

รหัส คานาหน้า ชื่อ
53756 นส. ณัฐกานต์
53757 นส. สุทธิดา
53764 นส. นันทิชา
54414 นส. นวภรณ์

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19มิถุนาย2560)
นามสกุล
ชั้น ห้องเลขที่
บิดา
มารดา
ปีสมาชิก
ผู้ปกครอง
บุญละ
6 18 21 นายอากาศ บุญละ
นางวันเพ็ญ บุญละ
นายอากาศ บุญละ
ชินชัย
6 18 22 นายจักรี ชินชัย
นางอุไรวรรณ ชินชัย
นายจักรี ชินชัย
วรบุตร
6 18 23 นายยงยุทธ แมคครีนส์
นางนิธติ านันท์ ชาติกุลพิพฒ
ั น์
นางนิธติ านันท์ ชาติกุลพิพฒ
ั น์
พันธุโ์ สภา
6 18 24 นายวิศวัฒน์ เลือกนารี
นางสาวหนึ่งฤทัย พันธุโ์ สภา
Y2559นายปราณีต งามเสน่ห์

ความสัมพันธ์

