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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

55817 ปทติตา ชลุวีฒันกลุ 1 0 0 นายฮะเชยี ชลุวีฒันกลุ นางสาวฐติารยี ์วงศส์วา่ นางสาวฐติารยี ์วงศส์วา่ Y2561 มารดา
55247 กรฑีาทพั นลิบารันต์ 1 1 1 นายใจเพชร นลิบารัตน์ นางบานเย็น นลิบารัตน์ นายใจเพชร นลิบารัตน์ Y2561 บดิา
55248 คมชาญ คําหาญ 1 1 2 นายอภชิาต ิคําหาญ นางขวญัตา คําหาญ นางขวญัตา คําหาญ Y2561 มารดา
55249 ชนกชนม์ ประดบัเพชร 1 1 3 จา่สบิเอกสมภพ ประดบัจา่สบิเอกหญงิสรุยีภ์รณ์ จา่สบิเอกหญงิสรุยีภ์รณ์ Y2561 มารดา
55250 ณัฏฐพล สาธรวศิษิฐ์ 1 1 4 พันเอกธรีะพล สาธรวศิษินางคณาลกัษณ์ สาธรวิ นางคณาลกัษณ์ สาธรวิ Y2561 มารดา
55251 เตชษิฏ์ ศริวิงศ์ 1 1 5 นายพงษ์ศกัดิ ์ศริวิงศ์ นางสาวสรุยัินต ์จันทะน นางสาวสรุยัินต ์จันทะน Y2561 มารดา
55252 ธนเกยีรติ สดุตา 1 1 6 นายเทพวชิยั สดุตา นางพชิญส์นิ ีสดุตา นางพชิญส์นิ ีสดุตา Y2561 มารดา
55253 ธนบดี สรุยิเดชสกลุ 1 1 7 นายธนาบด ีสรุยิเดชสกุ นางธนชนก สรุยิเดชสกุ นางธนชนก สรุยิเดชสกุ Y2561 มารดา
55254 ธนวรรธน์ เกตยิะ 1 1 8 ดาบตํารวจประยรู เกตยิ ดาบตํารวจหญงิอภญิญาดาบตํารวจหญงิอภญิญาY2561 มารดา
55255 นภัส กรมจรรยา 1 1 9 นายอาวธุ กรมจรรยา นางรําไพ กรมจรรยา นางรําไพ กรมจรรยา Y2561 มารดา
55256 ปณัทภมูิ นรมัตถ์ 1 1 10 นายสมศกัดิ ์นรมัตถ์ นางลําพูน นรมัตถ์ นางลําพูน นรมัตถ์ Y2561 มารดา
55257 ปาราเมศ องัครุะศรี 1 1 11 นายเอกรนิทร ์องัครุะศรี นางจรภีรณ์ องัครุะศรี นางจรภีรณ์ องัครุะศรี Y2561 มารดา
55258 ปิยะพงษ์ สรพมิพ์ 1 1 12 นายสญัญาลกัษณ์ สรพิ นางประภา สรพมิพ์ นางประภา สรพมิพ์ Y2561 มารดา
55259 พงศธร ศภุษร 1 1 13 พันตํารวจตรเีทดิภักดิ ์ศุนางจันทรา ศภุษร พันตํารวจตรเีทดิภักดิ ์ศุY2561 บดิา
55260 ภาวชิ สวุรรณโท 1 1 14 นายวรีวฒัน ์สวุรรณโท นางวรรณภา สวุรรณโท นางวรรณภา สวุรรณโท Y2561 มารดา
55261 วฒุชิยั สวุรรณภราดร 1 1 15 นายชาตร ีสวุรรณภราดรนางณัฐฐญา สวุรรณภรานางณัฐฐญา สวุรรณภราY2561 มารดา
55262 สภุวฒุิ พลศกัดิ์ 1 1 16 นายกติตศิกัดิ ์พลศกัดิ์ นางนวพร พลศกัดิ์ นายกติตศิกัดิ ์พลศกัดิ์ Y2561 บดิา
55263 อภชิยั จันทรม์ี 1 1 17 นายเทวนั จันทรม์ี นางอาร ีจันทรม์ี นางอาร ีจันทรม์ี Y2561 มารดา
55264 เกรกิพล เจรญิตน้ 1 1 18 นายอภชิาต ิพุกเป่ียม นางจรีวฒัน ์แซล่ิม้ นางสาวธันยพร เจรญิตน้Y2561 ผูป้กครอง

55265 กนกวรรณ เสง่ตระกลู 1 1 19 นายวรวทิย ์เสง่ตระกลู นางรัตนา เสง่ตระกลู นายวรวทิย ์เสง่ตระกลู Y2561 บดิา
55266 กฤตพร วงคแ์กว้ 1 1 20 นายกรกฤช วงคแ์กว้ นางสาวปารชิาต รัตนรา นางสาวปารชิาต รัตนรา Y2561 มารดา
55267 ขนษิฐา สงัขท์อง 1 1 21 นายชนะวฒัน ์สงัขท์อง นางพัชร ีสงัขท์อง นางพัชร ีสงัขท์อง Y2561 มารดา
55268 เขมกิา ไชยสนทิ 1 1 22 นายณัฐ ไชยสนทิ นางปรญิญา ผาสกุกลุ นางปรญิญา ผาสกุกลุ Y2561 มารดา
55269 จารรัีตน์ จันทกาญจน์ 1 1 23 นายอตชิาต จันทกาญจ นางพนดิา จันทกาญจน์ นางพนดิา จันทกาญจน์ Y2561 มารดา
55270 จรัิชยา โมฬชีาติ 1 1 24 นายสยามศกัดิ ์โมฬชีาตนิางสาวอรัญญารัตน ์กฤนางสาวอรัญญารัตน ์กฤY2561 มารดา
55271 ชญาภา สายทอง 1 1 25 นายธนภัทร สายทอง นางพัทธธ์รีา พรมทา นางพัทธธ์รีา พรมทา Y2561 มารดา
55272 ชนกนันท์ บวัพันธ์ 1 1 26 นายประจวบ บวัพันธ์ นางภัทรนัน ประชมุรักษ์นายประจวบ บวัพันธ์ Y2561 บดิา
55273 ชนานันท์ รูปคม 1 1 27 นายวฒุชิยั รูปคม นางสาวพัชร ีอนิทรภ์มูิ นางสาวพัชร ีอนิทรภ์มูิ Y2561 มารดา
55274 ชนกิานต์ วงศพ์รหม 1 1 28 นายเทวฤทธิ ์วงศพ์รหมนางเทยีมใจ วงศพ์รหม นางเทยีมใจ วงศพ์รหม Y2561 มารดา
55275 ชมพูนุท ภักดไีทย 1 1 29 นายมะนูญ เคา้มลู นางเพชรมณี ภักดไีทย นางเพชรมณี ภักดไีทย Y2561 มารดา
55276 ชญัชนติา เจรญิทา้ว 1 1 30 นายวริยิพล เจรญิทา้ว นางสาวฐติยิารัตน ์วะสรุี นายวริยิพล เจรญิทา้ว Y2561 บดิา
55277 ฐติรัิตน์ ซึง่พรม 1 1 31 นายบญุยรัตน ์ซึง่พรม นางกรรณกิา ซึง่พรม นายบญุยรัตน ์ซึง่พรม Y2561 บดิา
55278 ณัฐกมล ศภุเสถยีร 1 1 32 นายชาญชยั ศภุเสถยีร นางสาวจติตกิลุ เบือ้งจรูนายชาญชยั ศภุเสถยีร Y2561 บดิา
55279 ธนัชญา หลา้คํา 1 1 33 นายสมพร หลา้คํา นางรัชดา หลา้คํา นายสมพร หลา้คํา Y2561 บดิา
55280 ปัณฑารยี์ ทองพมิพ์ 1 1 34 นายชณิณะ ทองพมิพ์ นางอภญิญา ทองพมิพ์ นายชณิณะ ทองพมิพ์ Y2561 บดิา
55281 พรชติา จารุกขมลู 1 1 35 นายเรวตั ิจารุกขมลู นางเนาวรัตน ์จารุกขมลูนายเรวตั ิจารุกขมลู Y2561 บดิา
55282 พัชรพรรณ นามศริิ 1 1 36 นายชนิชยั นามศริิ นางประภาพรรรณ นามศนิางประภาพรรรณ นามศYิ2561 มารดา
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55283 พัชราภา คงรอด 1 1 37 นายวสิตูร ์คงรอด นางภัทรวด ีคงรอด นางภัทรวด ีคงรอด Y2561 มารดา
55284 วรวลญัช์ โมกขศ์าสตร์ 1 1 38 นายเวโรจน ์โมกขศ์าสตนางปิยะนุช โมกขศ์าสตนายเวโรจน ์โมกขศ์าสตY2561 บดิา
55285 ศรันยพ์ร ศรธีรรมภวิฒัน์ 1 1 39 นายสรุศกัดิ ์ศรธีรรมภวิฒันางสาวสพุชีา แหยมพลนายสรุศกัดิ ์ศรธีรรมภวิฒัY2561 บดิา
55286 สชุญัญา สานนท์ 1 1 40 นายสาคร สานนท์ นางสกุฤตา สานนท์ นายสาคร สานนท์ Y2561 บดิา
55287 กฤษกร กองพันธ์ 1 2 1 วา่ทีร่อ้ยตรเีกรยีงไกร ก นางวลิาวลัย ์กองพันธ์ นางวลิาวลัย ์กองพันธ์ Y2561 มารดา
55288 ณัฐกมล เรอืงศกัดิเ์ดชา 1 2 2 นายณรงคช์ยั เรอืงศกัดิ์ นางสกุลัยา เรอืงศกัดิเ์ดนางสกุลัยา เรอืงศกัดิเ์ดY2561 มารดา
55289 ณัฐฐชา วงศพั์ชรเมธี 1 2 3 นายณัฐพล วงศพั์ชรเมธนีางสาวนรศิรา วาจรัต นางสาวนรศิรา วาจรัต Y2561 มารดา
55290 ณัฐภัทร ปรุนัินต์ 1 2 4 นายอทิธเิทพ ปรุนัินต์ นางลาวลัย ์ปรุนัินท์ นายอทิธเิทพ ปรุนัินต์ Y2561 บดิา
55291 ณัฐวฒุิ บตุรดวีงศ์ 1 2 5 นายศราวฒุ ิบตุรดวีงศ์ นางณัฐวยี ์บตุรดวีงศ์ นายศราวฒุ ิบตุรดวีงศ์ Y2561 บดิา
55292 เตชสั แสนทวสีขุ 1 2 6 นายพุทธไิกร แสนทวสีขุนางอรอมุา แสนทวสีขุ นายพุทธไิกร แสนทวสีขุY2561 บดิา
55293 ธนกร เกษาพันธ์ 1 2 7 นายถาวร เกษาพันธ์ นางกนกวรรณ เกษาพันนายถาวร เกษาพันธ์ Y2561 บดิา
55294 ปฏภิาณ เศรษฐมาตย์ 1 2 8 นายปัญญา เศรษฐมาตยนางเชาวรนิ เศรษฐมาต นางเชาวรนิ เศรษฐมาต Y2561 มารดา
55295 ปวรศิ จําปาหอม 1 2 9 นายประยรู จําปาหอม นางประกอบแกว้ จําปาหนายประยรู จําปาหอม Y2561 บดิา
55296 พัชระ พลหาญ 1 2 10 นายชาญศกัดิ ์พลหาญ นางสาวพัชราวด ีศรดีาพนางสาวพัชราวด ีศรดีาพY2561 มารดา
55297 ภาณุวชิย์ ทวสีขุ 1 2 11 นายเฉลมิพล ทวสีขุ นางรัชฏาภรณ์ ทวสีขุ นายเฉลมิพล ทวสีขุ Y2561 บดิา
55298 ภาวรศิ ตระกลูชยัชนะ 1 2 12 นายสวุรรณทตั ตระกลูชันางอรอมุา ตระกลูชยัชนนายสวุรรณทตั ตระกลูชัY2561 บดิา
55299 ภรูนิทร์ สนิปรุ 1 2 13 นายศกัดิ ์สนิปรุ นางจติตมิา สนิปรุ นางจติตมิา สนิปรุ Y2561 มารดา
55300 สวุพัทธ์ พืน้ผา 1 2 14 นายสมบตั ิพืน้ผา นางยพุาพร พืน้ผา นางยพุาพร พืน้ผา Y2561 มารดา
55301 อษัฎาวธุ ชณิพันธ์ 1 2 15 นายชตุพินธ ์ชนิพันธ์ นางอรชร ชณิพันธ์ นางอรชร ชณิพันธ์ Y2561 มารดา
55303 โชตอินันต์ แซโ่ล 1 2 16 นายสวุชิา แซโ่ล นางสาววรีดา แซโ่ล นายสวุชิา แซโ่ล Y2561 บดิา
55304 ภรูนิทร์ แกว้มรกฎ 1 2 17 นายชยัณรงค ์แกว้มรกฏนางแววใจ แกว้มรกฏ นางแววใจ แกว้มรกฏ Y2561 มารดา
55305 ยศกร สมบรูณ์ 1 2 18 นายเรวตั สมบรูณ์ นางสาวณัฐฐกิา ปิตาภานางสาวณัฐฐกิา ปิตาภาY2561 มารดา
55302 กญัญาณัฐ อูท่รัพย์ 1 2 19 นายทรงเกยีรต ิอูท่รัพย์ นางกลัยาณี อูท่รัพย์ นางกลัยาณี อูท่รัพย์ Y2561 มารดา
55306 กลัยาภัสร์ ไชยสตัย์ 1 2 20 นายเสกสรร ไชยสตัย์ นางกนกวรรณ์ ไชยสตัย์นางกนกวรรณ์ ไชยสตัย์Y2561 มารดา
55307 เจณสิสา มาลาหอม 1 2 21 นายพงษ์อนันต ์แพงพบินูางสาวโสภณิ มาลาหอนางสาวโสภณิ มาลาหอY2561 มารดา
55308 ชญานสิ์ รุ่งเรอืง 1 2 22 นายสมชยั รุ่งเรอืง นางสาวทศันยี ์รุ่งเรอืง นางสาวทศันยี ์รุ่งเรอืง Y2561 มารดา
55309 ชลภา รุ่งชลชวลติ 1 2 23 นายอนุชา รุ่งชลชวลติ นางสาวรัตตกิา กลัป์ตนัิ นางสาวรัตตกิา กลัป์ตนัิ Y2561 มารดา
55310 ญาราภรณ์ สรรพศรี 1 2 24 นายเอกนรัินดร ์มาตมนุโนางสาวจริาพร สรรพศรี นายเอกนรัินดร ์มาตมนุโY2561 บดิา
55311 ณัฏฐชา พันธุเ์พ็ง 1 2 25 นายปราโมทย ์พันธุเ์พ็ง นางวภิาพร พันธุเ์พ็ง นางวภิาพร พันธุเ์พ็ง Y2561 มารดา
55312 ณัฐชยา พละศกัดิ์ 1 2 26 อทุยั พละศกัดิ์ นางภาวนา พละศกัดิ์ นางภาวนา พละศกัดิ์ Y2561 มารดา
55313 ณัฐพร แกว้พวงงาม 1 2 27 นายมงคลชยั แกว้พวงงนางอบุล แกว้พวงงาม นายมงคลชยั แกว้พวงงY2561 บดิา
55314 ณัฐพร พลิา 1 2 28 นายทนงศกัดิ ์พลิาม นางสาวอาภากร ศรสีนัตนางสาวอาภากร ศรสีนัตY2561 มารดา
55315 ทชิาพร ดอนมาลา 1 2 29 นายชมุพร ดอนมาลา นางอาภารณี ดอนมาลานางอาภารณี ดอนมาลาY2561 มารดา
55316 ธัญวรัฐม์ บานชืน่ 1 2 30 นายพัฒนพงศ ์คําวงศ์ นางสาวธัญหทยั บานชืน่นางสาวธัญหทยั บานชืน่Y2561 มารดา
55317 นันธยาพร สแีหล ้ 1 2 31 นายคําฟอง สแีหล ้ นางพรรณี สแีหล ้ นางดวงใจ แกว้เนตร Y2561 ผูป้กครอง

55318 พัฒนน์รี งามจติรทวิสั 1 2 32 นายเศรษฐพชิญ ์งามจตินางสาวปาณสิรา พมิพานายเศรษฐพชิญ ์งามจติY2561 บดิา
55319 พมิญาดา ทองกลู 1 2 33 นายสวุทิยช์ยั ทองกลู นางวชัร ีอํามะเหยีะ นางวชัร ีอํามะเหยีะ Y2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

55320 แพรวา ไชยวรรณ 1 2 34 นายวชิติ ไชยวรรณ นางวฒันา ไชยวรรณ นางวฒันา ไชยวรรณ Y2561 มารดา
55321 ภัทรศกิาณฑจนุแสง 1 2 35 นายวฒักิร จนุแสง นางสาวปรมาพร ชณิสทินางสาวปรมาพร ชณิสทิY2561 มารดา
55322 รสรนิ เมอืงหงษ์ 1 2 36 นายพพัิฒนพ์งค ์เมอืงหนางสภุารนิทร ์เมอืงหงษนางสภุารนิทร ์เมอืงหงษY2561 มารดา
55323 วรัิชนภรณ์ กลุอมรววิฒัน์ 1 2 37 นายณัฐวฒัน ์กลุอมรววิฒันางสาววรัญชนภรณ์ ชานางสาววรัญชนภรณ์ ชาY2561 มารดา
55324 ศริดา รัตนโสภา 1 2 38 นายบดนิทร ์รัตนโสภา นางสกุญัญา รัตนโสภา นายบดนิทร ์รัตนโสภา Y2561 บดิา
55325 อรญิชยา บรรเทงิสขุ 1 2 39 นายอภศิกัดิ ์บรรเทงิสขุ นางศภุสิรา บรรเทงิสขุ นายอภศิกัดิ ์บรรเทงิสขุ Y2561 บดิา
55326 อาลนีา สายสขุ 1 2 40 นายเจษฎา สายสขุ นางอรสา สายสขุ นางอรสา สายสขุ Y2561 มารดา
55327 กฤตเมธ บํารุงพงษ์ 1 3 1 นายภากรรักข ์บํารุงพงษนางดรุณี บํารุงพงษ์ นายอคัรเดช กลิน่พบิลูยY2561 ผูป้กครอง

55328 จรีพัฒน บญุบงั 1 3 2 นายจตรัุส บญุบง้ นางชรุรัีตน ์บญุบง้ นางชรุรัีตน ์บญุบง้ Y2561 มารดา
55329 ณรงคย์ศ ชาญอไุร 1 3 3 นายประเสรฐิ ชาญอไุร นางกิง่เดอืน ชาญอไุร นางกิง่เดอืน ชาญอไุร Y2561 มารดา
55330 ธรรชนนต์ พัฒนะพันธ์ 1 3 4 นายเฉลมิพล พัฒนะพันนางธารกมล พัฒนะพันธนางสาวมณี อปุนสิากร Y2561 ผูป้กครอง

55331 เปรมสกลุวฒัโชคดี 1 3 5 นายธนเดช โชคดี นางบญุญาณี โชคดี นางบญุญาณี โชคดี Y2561 มารดา
55332 เปรือ่งปราช จันทรม์ณี 1 3 6 นายธนัตถช์ยั จันทรม์ณี นางอนงคน์ติย ์จันทรม์ณนางอนงคน์ติย ์จันทรม์ณY2561 มารดา
55333 ภพพระ เมฆวฒันากาญจน 1 3 7 นายวรีะศกัดิ ์เมฆวฒันา นางพัชรมณฑ ์เมฆวฒันนายวรีะศกัดิ ์เมฆวฒันา Y2561 บดิา
55334 ภเูบศ อภวินัทร์ 1 3 8 นายชาตชิาย อภวินัทร์ นางวราภรณ์ อภวินัทร์ นางวราภรณ์ อภวินัทร์ Y2561 มารดา
55335 ภรูพัิฒน์ ขาวดอกไม ้ 1 3 9 นายไพฑรูย ์ขาวดอกไมนางขวญัฤทยั แสงสดีา นางขวญัฤทยั แสงสดีา Y2561 มารดา
55336 มงคล สมบตัหิอม 1 3 10 นายไพฑรูย ์สมบตัหิอมนางเพ็ญนภา สมบตัหิอมนางเพ็ญนภา สมบตัหิอมY2561 มารดา
55337 รัชชภมูิ เอมโอษฐ์ 1 3 11 นายเชษฐชวีนั เอมโอษนางสมพร เอมโอษฐ์ นางสมพร เอมโอษฐ์ Y2561 มารดา
55338 วฒุภิัทร สกลุพอง 1 3 12 นายสรัลภพ สกลุพอง นางสาวปภาดา นธิเิสรธํีนายสรัลภพ สกลุพอง Y2561 บดิา
55339 สมทิธิ์ ทองประมลู 1 3 13 นายมนัส ทองประมลู นางสมุารยี ์ทองประมลู นางสมุารยี ์ทองประมลู Y2561 มารดา
55340 สทิธนินท์ ไชยรา 1 3 14 นายวริุฬห ์ไชยรา นางสาวรัญชกิา เมฆศรี นายวริุฬห ์ไชยรา Y2561 บดิา
55341 สปุรมิ แสงเพ็ง 1 3 15 นายสรุศกัดิ ์แสงเพ็ง นางสาวปฏมิาพร จงรักษนางสาวปฏมิาพร จงรักษY2561 มารดา
55342 อนุชา จงึมั่นคง 1 3 16 นายสมพร จงึมั่นคง นางใบศร ีจงึมั่นคง นางใบศร ีจงึมั่นคง Y2561 มารดา
55343 อรรถพล ชยาทกิลุ 1 3 17 นายเธยีรสนิ ชยาทกิลุ นางพมิพช์ญา ทองโตน่นางพมิพช์ญา ทองโตน่Y2561 มารดา
55344 นราธวิฒัน์ บญุศริิ 1 3 18 นายนลติร บญุศริิ นางศริรัิตน ์บญุศริิ นางศริรัิตน ์บญุศริิ Y2561 มารดา
55345 จรัญญา เสยีงใส 1 3 19 นายวชิยั เสยีงใส นางวมิล เสยีงใส นายวชิยั เสยีงใส Y2561 บดิา
55346 จฑุาทพิย์ แกว้พรหม 1 3 20 นายอคัรเดช แกว้พรหม นางสาวพมิพน์ารา รืน่สาํนางสาวพมิพน์ารา รืน่สาํY2561 มารดา
55347 ชนกนันท์ นนทะใส 1 3 21 นายเชดิ นนทะใส นางกนกพร นนทะใส นางกนกพร นนทะใส Y2561 มารดา
55348 ชนัญภรณ์ ชอบเสยีง 1 3 22 นายอนริุต ชอบเสยีง นางศรจัีนทร ์ชอบเสยีง นางสาวลกัขนา ชอบเสยีY2561 ผูป้กครอง

55349 ฐติพิร ตลุะโก 1 3 23 นายวทิวฒุ ิตลุะโก นางเดอืน ตลุะโก นางเดอืน ตลุะโก Y2561 มารดา
55350 ณภัทรกลุ เฉลมิศรี 1 3 24 นายณัฐกติติ ์เฉลมิศรี นางสจุติรา เฉลมิศรี นายณัฐกติติ ์เฉลมิศรี Y2561 บดิา
55351 ณัฏฐณชิา สมทุรเวช 1 3 25 นายนนทวฒัน ์สมทุรเวชนางกนกกาญจน ์สมทุรเนายนนทวฒัน ์สมทุรเวชY2561 บดิา
55352 ทวิาพร พมิชาย 1 3 26 นายประรนิทร ์พมิชาย นางนติยา พมิชาย นางนติยา พมิชาย Y2561 มารดา
55353 ธนัญชญา ดษุฎกีลุ 1 3 27 นายธนกฤต ดษุฎกีลุ นางสาวชฎาภรณ์ ครอง นายธนกฤต ดษุฎกีลุ Y2561 บดิา
55354 นพวรรณ ชลประเสรฐิ 1 3 28 นายนวิฒัน ์ชลประเสรฐิ นางรัตนา ชลประเสรฐิ นางรัตนา ชลประเสรฐิ Y2561 มารดา
55355 นัฐธดิา เจรญิศลิป์ 1 3 29 จา่สบิเอกธงชยั เจรญิศลินางสาวนภิา เจรญิพงษ์ นางสาวนภิา เจรญิพงษ์ Y2561 มารดา
55356 นันทส์นิี ยีว่าศรี 1 3 30 นายไมตร ียีว่าศรี นางชตุกิาญจน ์ยีว่าศรี นายไมตร ียีว่าศรี Y2561 บดิา
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55357 นริมล แววดี 1 3 31 นายมนตร ีแววดี นางนพรัตน ์แววดี นางนพรัตน ์แววดี Y2561 มารดา
55358 ปราณปรยีา พมิพบตุร 1 3 32 นายเอนก พมิพบตุร นางปัทมาภรณ์ พมิพบตุนางปัทมาภรณ์ พมิพบตุY2561 มารดา
55359 ปรูดิา ไชยเดช 1 3 33 นายสายัณห ์ไชยเดช นางบญุเสงีย่ม ไชยเดช นางบญุเสงีย่ม ไชยเดช Y2561 มารดา
55360 พรปวณี์ ลิว่ชวโรจน์ 1 3 34 นายธวุานันท ์ลิว่ชวโรจนนางรุง้ลาวลัย ์ลิว่ชวโรจ นางรุง้ลาวลัย ์ลิว่ชวโรจ Y2561 มารดา
55361 พันธติรา เจนศริศิกัดิ์ 1 3 35 นายเลศิ เจนศริศิกัดิ์ นางปฏญิญา เจนศริศิกัดนิางปฏญิญา เจนศริศิกัดYิ2561 มารดา
55362 พมิมาดา สาํรองพันธ์ 1 3 36 นายศภุชยั สาํรองพันธ์ นางออ้ย สาํรองพันธ์ นางออ้ย สาํรองพันธ์ Y2561 มารดา
55363 วรญิาดา สมดี 1 3 37 นายอคัรวฒัน ์สมดี นางสาวจันทมิา เอือ้งคํานางสาวจันทมิา เอือ้งคําY2561 มารดา
55364 สปุรยีา โมคทพิย์ 1 3 38 นายประเทอืง โมคทพิย์ นางสรัุสดา โมคทพิย์ นางสรัุสดา โมคทพิย์ Y2561 มารดา
55365 สพุรรณนรี ธติกิลุรัชต์ 1 3 39 นายสริเศรษฐ ์ภัทรกติติ นางสาวพชิญส์ณิี ธติกิลุนางสาวพชิญส์ณิี ธติกิลุY2561 มารดา
55366 หยกผกา ธนาจารุวฒัน์ 1 3 40 นายธงชยั ธนาจารุวฒัน์ นางสาววาสนา หาทรัพยนางสาววาสนา หาทรัพยY2561 มารดา
55367 คณุานนต์ บญุศรัทธา 1 4 1 นายภาณุวฒัน ์บญุศรัทธนางปรญิญา บญุศรัทธานางปรญิญา บญุศรัทธาY2561 มารดา
55368 ชนสรณ์ ชายทวปี 1 4 2 นายขรรคเ์พชร ชายทวปีนางอารยิา ชายทวปี นายขรรคเ์พชร ชายทวปีY2561 บดิา
55369 ชาญเกษม กรอบทอง 1 4 3 นายพลกฤต แกว้สงา่ นางศภุญา กรอบทอง นางศภุญา กรอบทอง Y2561 มารดา
55370 ณรงคเ์ดช ชณิจักร์ 1 4 4 นายอนันตชยั ชณิจักร์ นางสาวอชติา รุ่งศศธิร นายอนันตชยั ชณิจักร์ Y2561 บดิา
55371 ปิยากร คชสถติย์ 1 4 5 นายอนุชาต ิคชสถติย์ นางอไุรวรรณ คชสถติย์ นายอนุชาต ิคชสถติย์ Y2561 บดิา
55372 พงศภร ศภุเสถยีร 1 4 6 นายพรีะศกัดิ ์ดเีลศิ นางสาวรุ่งทวิา ศภุเสถยีนางสาวรุ่งทวิา ศภุเสถยีY2561 มารดา
55373 พัชรพล ประทมุแยม้ 1 4 7 นายธคิวิฒุ ประทมุแยม้ นางเครอืวลัย ์ประทมุแยนางเครอืวลัย ์ประทมุแยY2561 มารดา
55374 พรีพัฒน์ ศรจัีนทร์ 1 4 8 นายคําพันธ ์ศรจัีนทร์ นางวชัราภรณ์ ศรจัีนทร์ นางวชัราภรณ์ ศรจัีนทร์ Y2561 มารดา
55375 ภาคนิ ธสุาวนั 1 4 9 นายนวิฒัน ์เมธาวขีจรกจินางดวงสมร ธสุาวนั นางดวงสมร ธสุาวนั Y2561 มารดา
55376 ยศพนธ์ นุยนืรัมย์ 1 4 10 นายธนวรรษ นุยนืรัมย์ นางสาวสภุาวด ีหน่อคํา นายธนวรรษ นุยนืรัมย์ Y2561 บดิา
55377 รัชชานนท์ บนัทอน 1 4 11 นายวรีะยทุธ อปุถัมภ์ นางสาวพมิพล์ภัส บนัท นางสาวพมิพล์ภัส บนัท Y2561 มารดา
55378 รัฐศรัณย์ แสงลบั 1 4 12 นายสบืศกัดิ ์แสงลบั นางกานตพ์ชิชา แสงลบันางกานตพ์ชิชา แสงลบัY2561 มารดา
55379 วรากร จารุแพทย์ 1 4 13 นายจริวทิย ์จารุแพทย์ นางวราภรณ์ แสงสวา่ง นายจริวทิย ์จารุแพทย์ Y2561 บดิา
55380 ศวิกร ทองดา 1 4 14 นายนฤนาท ทองดา นางชลดิา ประทปีทอง นางชลดิา ประทปีทอง Y2561 มารดา
55381 สวุชิชา ธนูศลิป์ 1 4 15 นายวรีะชาต ิธนูศลิป์ นางคนงึนติย ์ธนูศลิป์ นายวรีะชาต ิธนูศลิป์ Y2561 บดิา
55382 อดทิตั ตัง้ยิง่ยง 1 4 16 นายณณฐ ตัง้ยิง่ยง นางสาวธัชพัช บญุพา นายณณฐ ตัง้ยิง่ยง Y2561 บดิา
55383 ธนกร ชนะสงิห์ 1 4 17 นายจํารัส ชนะสงิห์ นางสรนิยา ชนะสงิห์ นางสรนิยา ชนะสงิห์ Y2561 มารดา
55385 กญัจนพร เลขมาศ 1 4 19 นายจักรพงศ ์เลขมาศ นางกมลวรรณ จันทรห์วนางกมลวรรณ จันทรห์วY2561 มารดา
55386 จริภัทร จตพุร 1 4 20 นายเจรญิชยั จตพุร นางวรนิพร จตพุร นางวรนิพร จตพุร Y2561 มารดา
55387 ญาณศิา แกน่เกษม 1 4 21 นายศภุมนิทร ์แกน่เกษมนางสาวกลุธดิา อุน่วงค์ นางสาวกลุธดิา อุน่วงค์ Y2561 มารดา
55388 ญาณศิา บญุชาลี 1 4 22 นายณรงค ์บญุชาลี นางเพลนิพศิ บญุชาลี นางเพลนิพศิ บญุชาลี Y2561 มารดา
55389 ฐติาภา นวลศริิ 1 4 23 นายอดุมศกัดิ ์นวลศริิ นางสดุารัตน ์นวลศริิ นายอดุมศกัดิ ์นวลศริิ Y2561 บดิา
55390 ณัฐนัน มิง่ไชย 1 4 24 นายสเุมธ มิง่ไชย นางสาวนันธดิา มิง่ไชย นางสาวพัชรากร มิง่ไชยY2561 ผูป้กครอง

55391 นญาดา แกน่กลุ 1 4 25 นายเฉลมิเกยีรต ิแกน่กลุนางฌัชฌาภรณ์ แกน่กลุนางฌัชฌาภรณ์ แกน่กลุY2561 มารดา
55392 นรกีานต์ จนิาเสน 1 4 26 นายเดชา จนิาเสน นางสาวลกัขณา บญุสงูเนางสาวลกัขณา บญุสงูเY2561 มารดา
55393 ปัญจมาพร ทางธรรม 1 4 27 นายปรวิฒัน ์ทางธรรม นางสาวรุจริา บตุรจันทร์นางสาวรุจริา บตุรจันทร์Y2561 มารดา
55394 ปัณณกิา คณะพัฒน์ 1 4 28 นายเสถยีร คณะพัฒน์ นางชลดิา คณะพัฒน์ นายเสถยีร คณะพัฒน์ Y2561 บดิา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

55395 ปณุณชิญาณศรไชย 1 4 29 นายศกัดิศ์ริ ิศรไชย นางสภุาพร ศรไชย นางสภุาพร ศรไชย Y2561 มารดา
55396 พรณัชชา ธบิรูณ์บญุ 1 4 30 นายชาํนาญ ธบิรูณ์บญุ นางรัชนยีว์รรณ ธบิรูณบ์ุนางรัชนยีว์รรณ ธบิรูณบ์ุY2561 มารดา
55397 พัชรดิา เอราวตั ิ 1 4 31 นายพัชระ เอราวตั ิ นางวยิดุา เอราวตั ิ นางวยิดุา เอราวตั ิ Y2561 มารดา
55398 พชิญาภา เรอืงบตุร 1 4 32 นายสราวธุ เรอืงบตุร นางอรนุช เรอืงบตุร นางอรนุช เรอืงบตุร Y2561 มารดา
55399 มนัญชยา โสดานาถ 1 4 33 ดาบตํารวจคําสงิห ์โสดานางสกุญัญา โสดานาถ นางสกุญัญา โสดานาถ Y2561 มารดา
55400 มนิทริา สภุสร 1 4 34 นายสวนิทร ์สภุสร นางเครอืวลัย ์สภุสร นางเครอืวลัย ์สภุสร Y2561 มารดา
55401 ลฬนิทรก์านวรรคสงัข์ 1 4 35 นายชศูกัดิ ์วรรคสงัข์ นางรัชดาภรณ์ วรรคสงัขนางรัชดาภรณ์ วรรคสงัขY2561 มารดา
55402 ศริพิชิญ์ พมิพช์าย 1 4 36 นายธรีวฒัน ์พมิพช์าย นางสายพนิ พมิพช์าย นางสายพนิ พมิพช์าย Y2561 มารดา
55403 สชุานันท์ มลุทาเย็น 1 4 37 นายสพุรเทพ มลุทาเย็นวา่ทีร่อ้ยตรหีญงิวไิล เห วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิวไิล เห Y2561 มารดา
55405 สรุวิภิา โชคชยัธนพัฒน์ 1 4 39 นายวรรณะ โชคชยัธนพันางสาวมนัญชยา บวัดกนางสาวมนัญชยา บวัดกY2561 มารดา
55406 อาทติยาธร คํายอด 1 4 40 นายธรีะสกลุศกัดิ ์คํายอ นางสาวศศธิร พลภักดี นางสาวศศธิร พลภักดี Y2561 มารดา
55407 กฤตเมธ รุ่งเรอืง 1 5 1 พันจา่อากาศโทพรเทพ นางสกณุา รุ่งเรอืง พันจา่อากาศโทพรเทพ Y2561 บดิา
55408 กฤษฎาวธุ วะสกุนั 1 5 2 ดาบตํารวจเศรษฐ ์วะสกุันางยวุด ีวะสกุนั นางยวุด ีวะสกุนั Y2561 มารดา
55409 กฤษฏ์ เกษเพ็ชร์ 1 5 3 นายวรท เกษเพ็ชร์ นางรจรนิ เกษเพ็ชร์ นายวรท เกษเพ็ชร์ Y2561 บดิา
55410 กฤษณพล ตว่นคํา่ 1 5 4 นายสรุยัิน ตว่นคํา่ นางอนัญญา ตว่นคํา่ นางอนัญญา ตว่นคํา่ Y2561 มารดา
55411 จริายสุ เกยีรตพัินธ์ 1 5 5 นายสมชาย เกยีรตพัินธ์ นางออ่นจันทร ์เกยีรตพัิ นางออ่นจันทร ์เกยีรตพัิ Y2561 มารดา
55412 ชติพัิทธ์ ไชยธงรัตน์ 1 5 6 นายณัฐพร ไชยธงรัตน์ นางทศันยี ์ไชยธงรัตน์ นายณัฐพร ไชยธงรัตน์ Y2561 บดิา
55413 ธนกร พงษ์อดุม 1 5 7 เรอือากาศตรสีรุยัินต ์พงนางสาวรุง้ลาวลัย ์ทองสเรอือากาศตรสีรุยัินต ์พงY2561 บดิา
55414 ธนกฤต รุ่งแสง 1 5 8 นายสฤษดิ ์รุ่งเรอืง นางธวิาพร รุ่งแสง นายสฤษดิ ์รุ่งเรอืง Y2561 บดิา
55415 ธธีัช กติตวิรเวช 1 5 9 นายจําลอง กติตวิรเวช นางสฬุด ีกติตวิรเวช นางสฬุด ีกติตวิรเวช Y2561 มารดา
55416 นวพล พมิพบตุร 1 5 10 นายพษิณุพงษ์ พมิพบตุนางกมลชนก พมิพบตุร นายพษิณุพงษ์ พมิพบตุY2561 บดิา
55417 เบ็ญจมนิทร์ โคตชาติ 1 5 11 นายวรีศกัดิ ์โคตรชาติ นางสกุญัญา โคตรชาติ นางสพัุตรา โมตนัตะสทุY2561 ผูป้กครอง

55418 ปีทารันดร์ ตัง้พทิกัษ์ไกร 1 5 12 นายเอกชยั ตัง้พทิกัษ์ไกนางชนดิา บรรเทงิ นางชนดิา บรรเทงิ Y2561 มารดา
55419 พริภัทร ฉันทานุมัติ 1 5 13 นายเฉลมิเกยีรต ิฉันทานนางสกุญัญา ฉันทานุมตันิายเฉลมิเกยีรต ิฉันทานY2561 บดิา
55420 วชัระ แสงประจักษ์ 1 5 14 นายสชุาต ิแสงประจักษ์นางสดุใจ แสงประจักษ์ นางสดุใจ แสงประจักษ์ Y2561 มารดา
55421 ศวิวงศ์ ทองดา 1 5 15 นายนฤนาท ทองดา นางชลดิา ประทปิทอง นางชลดิา ประทปิทอง Y2561 มารดา
55422 เหนอืเมฆ แทง่คํา 1 5 16 วา่ทีร่อ้ยตรนีคร แทง่คํา นางจติตมิา แทง่คํา นางจติตมิา แทง่คํา Y2561 มารดา
55423 อภริวชิญ์ พรมลี 1 5 17 นายฉลอง พรมลี นางสาววภิาญดา อทุยั นายฉลอง พรมลี Y2561 บดิา
55424 กมลพร แนวจําปา 1 5 18 นายสถาพร กอแกว้ นางสาวรัชนยี ์แนวจําปานางสาวรัชนยี ์แนวจําปาY2561 มารดา
55425 ชนันรัตน์ แสงงาม 1 5 19 นายเสกสรรค ์แสงงาม นางภาวนา แสงงาม นางภาวนา แสงงาม Y2561 มารดา
55426 ชนารดี มสุกิสาร 1 5 20 นายสมบตั ิมสุกิสาร นางประยงค ์มสุกิสาร นางประยงค ์มสุกิสาร Y2561 มารดา
55427 ชนดิาภา องอาจณรงค์ 1 5 21 นายวรัิทธิพ์ล องอาจณรนางโชตกิา องอาจณรง นายวรัิทธิพ์ล องอาจณรY2561 บดิา
55428 ชนติสริี ศรจัีนทรอ์อ่น 1 5 22 นายอนันต ์ศรจัีนทรอ์อ่นนางสาวพนัชกร ศรจัีนทนางสาวพนัชกร ศรจัีนทY2561 มารดา
55429 ณัฐณชิา พุ่มแกว้ 1 5 23 นายรังสฤษฏ ์พุ่มแกว้ นางเนาวรัตน ์พุ่มแกว้ นางเนาวรัตน ์พุ่มแกว้ Y2561 มารดา
55430 ณัฐธดิา ธานี 1 5 24 นายอนุชา นางจันทรเ์พ็ญ นายวรียทุธ ์ธานี Y2561 ผูป้กครอง

55431 นราภรณ์ ดอกแกว้ 1 5 25 นายนวิฒัน ์ดอกแกว้ นางพวงชมภู ่เทีย่งดาห์นางอรพนิ ดอกแกว้ Y2561 ผูป้กครอง

55432 นันทชิา เครอืแกว้ 1 5 26 นายประยงค ์เครอืแกว้ นางเปรมกมล เครอืแกว้ นายประยงค ์เครอืแกว้ Y2561 บดิา
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55433 ประภาวดี ไหลหลัง่ 1 5 27 นายกําธรพล พมิพกรรณนางสาววรัญญา ไหลหลนางสาวเมฆขลา ไหลห Y2561 ผูป้กครอง

55434 พมิพผ์กา ศภุกติธนานันท์ 1 5 28 นายกจิชยั ศภุกติธนานันนางสาวพัสวภีัพ รฐาธนมนายกจิชยั ศภุกติธนานันY2561 บดิา
55435 เพยีงขวญั ธรรมบตุร 1 5 29 นายวฒุพิงษ์ ธรรมบตุร นางจฬุาพร หลกัเพชร นางจฬุาพร หลกัเพชร Y2561 มารดา
55436 รสติา สง่เสรมิ 1 5 30 นายกติตชิยั สง่เสรมิ นางสจุติรา สง่เสรมิ นางสจุติรา สง่เสรมิ Y2561 มารดา
55437 วรีายา ธรรมานุชติ 1 5 31 นายธรีุตม ์ธรรมานุชติ นางอรพรรณ ธรรมานุชตินายธรีุตม ์ธรรมานุชติ Y2561 บดิา
55438 เวธกา พละบตุร 1 5 32 นายกติตภิมู ิพละบตุร นางวนัเพ็ญ พละบตุร นายกติตภิมู ิพละบตุร Y2561 บดิา
55439 ศศณิา โดง่วริยิะกลุ 1 5 33 นายทศพล โดง่วริยิะกลุนางขนษิฐา จันทนุกลู นางขนษิฐา จันทนุกลู Y2561 มารดา
55440 ศศธิร ยาพลงั 1 5 34 นายวชิติ ยาพลงั นางสาวชตุมิา ยาพลงั นายวชิติ ยาพลงั Y2561 บดิา
55441 สายชล ธรีลกีลุ 1 5 35 นายเรอืงวฒุ ิธรีลกีลุ นางสาวกรณศิ ลานนท์ นายเรอืงวฒุ ิธรีลกีลุ Y2561 บดิา
55442 สชุาวดี ยามมา 1 5 36 นายรัศม ียามมา นางชศูร ียามมา นางชศูร ียามมา Y2561 มารดา
55443 สพุรรษา เกาะสมบตัิ 1 5 37 นายมานพ เกาะสมบตัิ นางจริารัตน ์เกาะสมบตัินายมานพ เกาะสมบตัิ Y2561 บดิา
55444 อธชินก วรรณชยัมงคล 1 5 38 นายอาคม วรรณชยัมงคนางอษุณีย ์วารรณชยัมงนางอษุณีย ์วารรณชยัมงY2561 มารดา
55445 ณัฐณชิา จติทวี 1 5 39 นายวชิยั จติทวี นางเมธาว ีจติทวี นางเมธาว ีจติทวี Y2561 มารดา
55446 ธันยช์นก นามชนะ 1 5 40 พันตรสีมบรูณ์สขุ นามช พันตรหีญงินฤิมล นามชพันตรหีญงินฤิมล นามชY2561 มารดา
55447 กฤศกรณ์ สรุนิทรศ์ริรัิฐ 1 6 1 นายศภุเลศิ สรุนิทรศ์ริรัิฐนางวรัญญา สรุนิทรศ์ริรัิ นางวรัญญา สรุนิทรศ์ริรัิ Y2561 มารดา
55448 จรัิฏฐ์ พรรักษมณีรัฐ 1 6 2 นายพลฏัฐ ์พรรักษมณรัี นางมนัสนันท ์พรรักษมณนางมนัสนันท ์พรรักษมณY2561 มารดา
55449 ชนันธร วงศส์คุนธนติย์ 1 6 3 นายสนธยา วงศส์คุนธนินางลดัดาวลัย ์วงศส์คุน นายสนธยา วงศส์คุนธนิY2561 บดิา
55450 ชโยดม สมิาพันธ์ 1 6 4 นายจักรพงษ์ สมิาพันธ์ นางทรรศนยี ์วรรณตรง นางทรรศนยี ์วรรณตรง Y2561 มารดา
55494 ณภัทร ดอกพกิลุ 1 6 5 นายเชดิศกัดิ ์ดอกพกิลุ นางทศันา ดอกพกิลุ นายเชดิศกัดิ ์ดอกพกิลุ Y2561 บดิา
55495 ณัฐชนน มแีวว 1 6 6 สบิตํารวจโทวสวตัติ ์มแี นางกมลวรรณ มแีวว นางกมลวรรณ มแีวว Y2561 มารดา
55496 ธรรม์ หงศพั์นธก์ลุ 1 6 7 นายนพินธ ์หงศพั์นธก์ลุ นางสภุาวด ีหงศพั์นธก์ลุนางสภุาวด ีหงศพั์นธก์ลุY2561 มารดา
55497 ธรรมธ์ปิ ทบัทมิหนิ 1 6 8 นายสงา่ ทบัทมิหนิ นางโสภติ ทบัทมิหนิ นายสงา่ ทบัทมิหนิ Y2561 บดิา
55498 นนทภมูิ ณูรักษา 1 6 9 นายเกรยีงไกร ณูรักษา นางภัทรช์าฐ ์ณูรักษา นางสาวศรเีสงีย่ม ณูรักษY2561 ผูป้กครอง

55499 นราธปิ แกว้มกุดา 1 6 10 นายพศิษิฏ ์แกง้มกุดา นางสวุคนธ ์ผลชืน่ นางสาวจฑุารัตน ์วงัคะฮY2561 ผูป้กครอง

55500 นวพล ทมุมณี 1 6 11 นายสฤษดิพ์งษ์ ทมุมณี นางนุสรา ทมุมณี นายสมปอง ฟกูลุ Y2561 ผูป้กครอง

55501 ประภานนท์ เสน้ทอง 1 6 12 นายประสทิธิ ์เสน้ทอง นางสายสมร เสน้ทอง นางสายสมร เสน้ทอง Y2561 มารดา
55502 เปมทตั อรชนุวงศ์ 1 6 13 นายสงัคม อรชนุวงศ์ นางสพัุตรา อรชนุวงศ์ นายสงัคม อรชนุวงศ์ Y2561 บดิา
55503 พชรพล ซอ้มวงศ์ 1 6 14 สบิตํารวจตรวีรีะพงษ์ ซอ้นางเพลนิจติ เทอืกทา้ว นางสวุาฐนิ ีไชยกาล Y2561 ผูป้กครอง

55504 พสษิฐ์ ศภุกมลเสนยี์ 1 6 15 นายปัณณวชิญ ์ศภุกมล นางสาวกมนทรรศน ์ศภุ นางสาวกมนทรรศน ์ศภุ Y2561 มารดา
55505 ยกพล นลิบารันต์ 1 6 16 นายใจเพชร นลิบารันต์ นางบานเย็น นลิบารันต์ นายใจเพชร นลิบารันต์ Y2561 บดิา
55506 ศภุวงศ์ บญุพรอ้มอาษา 1 6 17 นายธรีชยั บญุพรอ้มอาษนางชนัญชดิา บญุพรอ้มนางชนัญชดิา บญุพรอ้มY2561 มารดา
55507 สริวชิญ์ ชณิพันธ์ 1 6 18 นายสาํเรงิ ชณิพันธ์ นางรัตนาภรณ์ ชณิพันธ์ นางรัตนาภรณ์ ชณิพันธ์Y2561 มารดา
55508 กนัตก์นษิฐ์ พําขนุทด 1 6 19 นายธนนิโรจน ์พาขนุทดนางอรวรรณ อกนษิฐาน นางอรวรรณ อกนษิฐาน Y2561 มารดา
55509 ชญานนิ แซล่ิม้ 1 6 20 นายยรรยงค ์แซล่ิม้ นางปิยพร แซล่ิม้ นายยรรยงค ์แซล่ิม้ Y2561 บดิา
55510 ชญัญา พันธว์ไิล 1 6 21 จา่สบิเอกวชัรนิทร ์พันธ์ นางประกาย พันธว์ไิล จา่สบิเอกวชัรนิทร ์พันธ์ Y2561 บดิา
55511 ชตุมิณฑ์ นําภา 1 6 22 นายปิยะ นําภา นางนาฏลดา นําภา นางนาฏลดา นําภา Y2561 มารดา
55512 ณัฎฐกานต์ สวยสม 1 6 23 นายชยัยศ เนตกิติตนัินทนางสาววรรณา สวยสม นางสาววรรณา สวยสม Y2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

55513 นติยา ราชสหี์ 1 6 24 นายสมบตั ิราชสหี์ นางละอองเทยีน ราชสหีนางสาวกญัญาณัฐ หลกัY2561 ผูป้กครอง

55514 ปรยีากมล นะที 1 6 25 นายสรุยิา นะที นางนฤมล นะที นางนฤมล นะที Y2561 มารดา
55515 พชรอรพรรณมากมลู 1 6 26 นายพัฒนะ มากมลู นางสาวกลุณัชญา พงษ์นางสาวกลุณัชญา พงษ์Y2561 มารดา
55516 พัชราวรรณ โสดากลุ 1 6 27 นายศกัดา โสดากลุ นางอจัฉราพรรณ โสดา นายศกัดา โสดากลุ Y2561 บดิา
55517 พมิพช์ดุา กําพุฒ 1 6 28 นายวนัิย กําพุฒ นางสาวนุชดิา บวัสทุธกิุนางสาวนุชดิา บวัสทุธกิุY2561 มารดา
55518 ภัคจริา สดสรอ้ย 1 6 29 นายจักรพันธ ์สดสรอ้ย นางอรอมุา สดสรอ้ย นายจักรพันธ ์สดสรอ้ย Y2561 บดิา
55519 ภัทรธดิา บญุไธสง 1 6 30 นายโชคพพัิฒน ์บญุไธสนางวลัภา บญุไธสง นางวลัภา บญุไธสง Y2561 มารดา
55520 เมษ์สยิาห์ ครสิตกลุวงศ์ 1 6 31 นายดษิฐ ์ครสิตกลุวงศ์ วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิเกวลนิ วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิเกวลนิ Y2561 มารดา
55521 วรศิรา เจ๊ะโด 1 6 32 พันตํารวจโทวฤทธิ ์เจ๊ะโนางสาวนครนิทร ์เสารแ์ นางสาวนครนิทร ์เสารแ์Y2561 มารดา
55522 วรศิรา นามมณี 1 6 33 นายเจนณรงค ์นามมณี นางเบญจมาศ นามมณี นางเบญจมาศ นามมณี Y2561 มารดา
55523 วรสิา วจิารณปัญญา 1 6 34 นายวจิารณ์ วจิารณปัญญนางวลัลภา วจิารณปัญญนางวลัลภา วจิารณปัญญY2561 มารดา
55524 วชัราพร ผดุผอ่ง 1 6 35 นายวชัรนิทร ์ผดุผอ่ง นางสภุาพร ผดุผอ่ง นายวชัรนิทร ์ผดุผอ่ง Y2561 บดิา
55525 อรณชิชา สกุฤตโอฬารกลุ 1 6 36 นายชนิโชต ิสกุฤตโอฬานางชญาณศิา สกุฤตโอ นางชญาณศิา สกุฤตโอ Y2561 มารดา
55526 อนัตมิา อุน่พงษ์ 1 6 37 นายโอภาส อุน่พงษ์ นางรวพิรรณ อุน่พงษ์ นายโอภาส อุน่พงษ์ Y2561 บดิา
55527 อารยีา ฟกูลุ 1 6 38 นายอภยิชุ ฟกูลุ นางอลุยัรัก ฟกูลุ นายสมปอง ฟกูลุ Y2561 ผูป้กครอง

55528 กญัญว์รา แซเ่ตยี 1 6 39 นายกติตพัินธุ ์แซเ่ตยี นางสาวอชริญา นกเนือ่งนายกติตพัินธุ ์แซเ่ตยี Y2561 บดิา
55529 ณัฏฐณชิา ฉวรัีกษ์ 1 6 40 นายมานพ ฉวรัีกษ์ นางสาวฉัตรมงคล เชยคนางสาวฉัตรมงคล เชยคY2561 มารดา
55530 กฤตปญุญา เจรญิศลิป์ 1 7 1 นายนฤดล เจรญิศลิป์ นางศริพิร เจรญิศลิป์ นางศริพิร เจรญิศลิป์ Y2561 มารดา
55531 กษิดศิ ลอองศรี 1 7 2 นายบญุม ีลอองศรี นางสราลนิ ีคําชมุ นางสราลนิ ีคําชมุ Y2561 มารดา
55532 กติตศิกัดิ์ กหุลาบขาว 1 7 3 สบิตํารวจเอกอคัรเดช กุนางละออง กหุลาบขาว นางละออง กหุลาบขาว Y2561 มารดา
55533 จริโชติ พรมโพธนิ 1 7 4 นายเชษฐา พรมโพธนิ นางสธุาทพิย ์พรมโพธนินายเชษฐา พรมโพธนิ Y2561 บดิา
55534 เจตตพัิชร์ มาพรม 1 7 5 นายจริพนธ ์มาพรม นางสาวนวตัชานันท ์นภันางสาวนวตัชานันท ์นภัY2561 มารดา
55535 ชวภณ นวภาณพงษ์ 1 7 6 นายนฤชา นวภาณพงษ์ นางกาญจนา นวภาณพงนางกาญจนา นวภาณพงY2561 มารดา
55536 ชญัญาฤทธิ์ กาฬเนตร 1 7 7 พันเอกสรุกจิ กาฬเนตร นางทศันยี ์กาฬเนต พันเอกสรุกจิ กาฬเนตร Y2561 บดิา
55537 ณฐนนท์ ทองงอก 1 7 8 นายวรีะพงษ์ ทองงอก นางปาจารยี ์ทองงอก นายวรีะพงษ์ ทองงอก Y2561 บดิา
55538 ณัฐกรณ์ ฉลวยศรี 1 7 9 นายชยัธวชั ฉลวยศรี นางรุจริา ฉลวยศรี นายชยัธวชั ฉลวยศรี Y2561 บดิา
55539 ณัฐกฤต ฉลวยศรี 1 7 10 นายชยัธวชั ฉลวยศรี นางรุจริา ฉลวยศรี นายชยัธวชั ฉลวยศรี Y2561 บดิา
55540 ปวรศิช์ ประมวล 1 7 11 นายกติตศิกัดิ ์ประมวล นางสาวปฎมิา พทิกัษ์เขนางสาวปฎมิา พทิกัษ์เขY2561 มารดา
55541 พลวชิญ์ อารยีะธนวลัย์ 1 7 12 นายประชา แสนโบราณ นางสาววรารัตน ์อารยีะธนางสาววรารัตน ์อารยีะธY2561 มารดา
55542 ยศนันท์ อศัวเมฆนิ 1 7 13 นายอาทติย ์อศัวเมฆนิ นางศริวิรรณ อศัวเมฆนิ นางศริวิรรณ อศัวเมฆนิ Y2561 มารดา
55543 รัชกฤช บวัใหญ่ 1 7 14 จา่สบิตํารวจสรุศกัดิ ์บวัในางกญัชลกิา พรมมา จา่สบิตํารวจสรุศกัดิ ์บวัใY2561 บดิา
55544 สนุทราพาลี ฤทธาพรม 1 7 15 นายสนัตชิยั ฤทธาพรม นางเกศแกว้ ฤทธาพรม นายสนัตชิยั ฤทธาพรม Y2561 บดิา
55545 อดุมวทิย์ กติตยิศอานันต์ 1 7 16 นายโรจนนิทร ์กติตยิศอนางชวนัรัตน ์กติตยิศอานายโรจนนิทร ์กติตยิศอY2561 บดิา
55546 ณัฐพนธ์ พันธส์ายเชือ้ 1 7 17 นายเกรยีงไกร พันธส์ายนางธนสิา พันธส์ายเชือ้ นายเกรยีงไกร พันธส์ายY2561 บดิา
55547 ธนาบมู จารุการ 1 7 18 นายเสกสรร จารุการ นางสาวปิญาภรณ์ หวงัลรต.สนัน จารุการ Y2561 ผูป้กครอง

55548 กนกวรรณ นาลว้น 1 7 19 จา่สบิเอกกตญัญ ูนาลว้นนางปินทริา นาลว้น นางปินทริา นาลว้น Y2561 มารดา
55549 จดิาภา เทพสวุรรณวร 1 7 20 นายมงคล เทพสวุรรณวนางสาวนวพร สงวนรัมยนางสาวนวพร สงวนรัมยY2561 มารดา
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55550 ชยาภา นนิตระการ 1 7 21 นายพชิติชยั นนิตระการนางลดัดาวรรณ นนิตระกนางลดัดาวรรณ นนิตระกY2561 มารดา
55551 ชวพร โมลานลิ 1 7 22 สบิตํารวจโทเจษฎากร โนางประภาพร โมลานลิ นางประภาพร โมลานลิ Y2561 มารดา
55552 ธันยพร มณีภาค 1 7 23 นายไกรราช มณีภาค นางนนทกร มณีภาค นางนนทกร มณีภาค Y2561 มารดา
55553 บณุยวรี์ พรนยิมสริิ 1 7 24 นายทวชียั พรนยิมสริิ นางธัญญพัทธ ์พรนยิมสนิางธัญญพัทธ ์พรนยิมสYิ2561 มารดา
55554 เบญจพร สทิธโิชติ 1 7 25 นายสทุธศิกัดิ ์สทิธโิชติ นางสาวกลมวรรณ สาโสนายสทุธศิกัดิ ์สทิธโิชติ Y2561 บดิา
55555 ปทติตา ทองพันธุ์ 1 7 26 นายทศพล ทองพันธุ์ นางสาวพรรณประภา ท นางสาวพรรณประภา ท Y2561 มารดา
55556 ปราณชนก จติวรวสิทุธิ์ 1 7 27 นายเกยีรตพัินธ ์จติวรวสินางสาววนาพร วงศธ์านุนายเกยีรตพัินธ ์จติวรวสิY2561 บดิา
55557 ปรนิดา ลอดคบูอน 1 7 28 นายประภาส ลอดคบูอนนางกฤตยิา ลอดคบูอน นายประภาส ลอดคบูอนY2561 บดิา
55558 ดรณีีย์ อรยิรุ่งเรอืงกลุ 1 7 29 นายเทพธนาวนิท ์ฤทธิเ์ นางแกว้สวรรค ์อรยิรุ่งเรืนางแกว้สวรรค ์อรยิรุ่งเรืY2561 มารดา
55559 ปญุชรัสมิ์ จติพมิลวฒัน์ 1 7 30 นายณรงคช์ยั จติพมิลวฒันางสพัุฒนา จติพมิลวฒันายณรงคช์ยั จติพมิลวฒัY2561 บดิา
55560 พรหมพร เจมิพันธุ์ 1 7 31 นายพเิศก เทยีนชยั นางปภาดา เจมิพันธุ์ นายพเิศก เทยีนชยั Y2561 บดิา
55561 พชิญาภา โพธิว์เิศษ 1 7 32 นายอนุศกัดิ ์โพธิว์เิศษ นางพัชรพีรรณ โพธิว์เิศ นางพัชรพีรรณ โพธิว์เิศ Y2561 มารดา
55562 พมิพล์ดา พมิพพ์รม 1 7 33 ดาบตํารวจชาตติระการ นางบณัทริา พมิพพ์รม นางบณัทริา พมิพพ์รม Y2561 มารดา
55563 แพรไหม กระจายศรี 1 7 34 นายธนากรู กระจายศรี นางวรรณภา กระจายศรี นายธนากรู กระจายศรี Y2561 บดิา
55564 วฒันวดี แสวงสขุ 1 7 35 นายอลงกด แสวงสขุ นางอบุลวรรณ แสวงสขุ นางอบุลวรรณ แสวงสขุ Y2561 มารดา
55565 ศริประภา พานทองศริิ 1 7 36 นายสทุธรัิกษ์ พานทอง นางวาสนา พานทองศริิ นางวาสนา พานทองศริิ Y2561 มารดา
55566 ศริรัิตน์ ทองแสง 1 7 37 นายไพศาล ทองแสง นางรัตนา ทองแสง นางรัตนา ทองแสง Y2561 มารดา
55567 ศริศิภุางค์ โชคศริวิรางค์ 1 7 38 วา่ทีพั่นตํารวจตรเีดชาธนนางสาวสปัุญญา ทกัขะทนางสาวสปัุญญา ทกัขะทY2561 มารดา
55568 เขมกิา คณุสทุธิ์ 1 7 39 นายศริรัิกษ์ คณุสทุธิ์ นางวไิลวรรณ คณุสทุธิ์ นายศริรัิกษ์ คณุสทุธิ์ Y2561 บดิา
55569 ศริประภา สมประเสรฐิ 1 7 40 นายสมชดิ สมประเสรฐิ นางปิยา สมประเสรฐิ นายสมชดิ สมประเสรฐิ Y2561 บดิา
55570 กฤษฎา บญุหยาด 1 8 1 นายขนุทอง บญุหยาด นางสกุญัญา บญุหยาด นายขนุทอง บญุหยาด Y2561 บดิา
55571 ชลภัทร รุ่งชลชวลติ 1 8 2 นายอนุชา รุ่งชลชวลติ นางสาวรัตตกิา กลัป์ตนัิ นางสาวรัตตกิา กลัป์ตนัิ Y2561 มารดา
55572 ชนิวตัร แสงอร่าม 1 8 3 นายอาทร แสงอร่าม นางจริาพร แสงอร่าม นางจริาพร แสงอร่าม Y2561 มารดา
55573 ฐานุพงศ์ เพชรภวูสวสัดิ์ 1 8 4 นายฐานวฒัน ์เพชรภวูสนางนัยรัตน ์เพชรภวูสวสันางนัยรัตน ์เพชรภวูสวสัY2561 มารดา
55574 ฐติวิฒัน์ เคนเหลา 1 8 5 นายภาสกร เคนหลา นางปณุยวรี ์อามาตยม์นนางปณุยวรี ์อามาตยม์นY2561 มารดา
55575 เตชณัฐ พบิลูยศ์กัดิโ์สภณ 1 8 6 นายกฏมพ ีตรภีพ นางสาวอโนมา พบิลูยศ์ันางสาวอโนมา พบิลูยศ์ัY2561 มารดา
55576 บญุบดนิทร บญุมั่น 1 8 7 นายสวุสิยั บญุมั่น นางปภาพร บญุมั่น นางปภาพร บญุมั่น Y2561 มารดา
55577 พรีภัทร พุ่มโพธิ์ 1 8 8 นายอดลุย ์พุ่มโพธิ์ นางวภิาดา พุ่มโพธิ์ นางวภิาดา พุ่มโพธิ์ Y2561 มารดา
55578 พุฒเิศรษฐ์ พรรณดวงเนตร 1 8 9 นายธนุตธร พรรณดวงเนนางสาวปรยีาภัสสร ์พรรนายธนุตธร พรรณดวงเนY2561 บดิา
55579 ภาสวฒุิ ศภุเสถยีร 1 8 10 นายธนติ คภุเสถยีร นางณัฐธดิา คภุเสถยีร นางณัฐธดิา คภุเสถยีร Y2561 มารดา
55580 รัชพล สวุรรณแสน 1 8 11 นายศริชิยั สวุรรณแสน นางอบุลรัตน ์สวุรรณแสนางอบุลรัตน ์สวุรรณแสY2561 มารดา
55581 ศกัรนิทร์ เฝ่ือนสงูเนนิ 1 8 12 นายดํารงศกัดิ ์เฝ่ือนสงูเนางสาวจันทรจ์ริา รองทนางสาวจันทรจ์ริา รองทY2561 มารดา
55582 ศวิกร แกว้จันดี 1 8 13 นายสราวธุ แกว้จันดี นางกฤตณิา ศกัดาเลศิฐินางกฤตณิา ศกัดาเลศิฐYิ2561 มารดา
55583 ศภุสทิธิ์ สดุตา 1 8 14 นายศภุชาต ิสดุตา นางรจนา สดุตา นางรจนา สดุตา Y2561 มารดา
55584 สหรัฐ วงศส์งิห์ 1 8 15 นายประกาศติ วงศส์งิห์ นางสาวจารุวรรณ สมทิธนิางสาวจารุวรรณ สมทิธYิ2561 มารดา
55585 เหมันต์ เชีย่วชาญยทุธ์ 1 8 16 นายนพินธ ์เชีย่วชาญยทุนางจริาภรณ์ เชีย่วชาญ นางจริาภรณ์ เชีย่วชาญ Y2561 มารดา
55586 วสนัต์ สรุนารถ 1 8 17 นายทนง สรุนารถ นางสาวอรสิรา เลศิพันธ์นายทนง สรุนารถ Y2561 บดิา
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55587 วสกุฤต พมิพกนั 1 8 18 นายปรชีา ยาตรา นางภัทรวด ีพมิพกนั นางภัทรวด ีพมิพกนั Y2561 มารดา
55588 พงศภัค วโิรจนอ์ไุรเรอืง 1 8 19 นายสมาน วโิรจนอ์ไุรเรอืนางปัทวรรณ์ วโิรจนอ์ไุรนายสมาน วโิรจนอ์ไุรเรอืY2561 บดิา
55589 กชพรรณ สารกอง 1 8 20 นายเกรยีงศกัดิ ์สารกองนางชมพู สารกอง นายเกรยีงศกัดิ ์สารกองY2561 บดิา
55590 กนกพร แกว้งาม 1 8 21 นายบณุยสทิธิ ์แกว้งาม นางมาลยั แกว้งาม นายบณุยสทิธิ ์แกว้งาม Y2561 บดิา
55591 กรกนก จติรจันทร์ 1 8 22 นายสทิธพิร จติรจันทร์ นางวไิลพร จติรจันทร์ นางวไิลพร จติรจันทร์ Y2561 มารดา
55592 ชญัญา ศกัดิศ์ริโิสภณ 1 8 23 นายประสงค ์ดวงทาแสงนางสาวศริพิร ศกัดิศ์ริโิสนางสาวศริพิร ศกัดิศ์ริโิสY2561 มารดา
55593 ญาณศิา สขุมุาลวงศ์ 1 8 24 นายมนสชิ สขุมุาลวงค์ นางสนิธร สขุมุาลวงศ์ นางสนิธร สขุมุาลวงศ์ Y2561 มารดา
55594 ณภัทร กาญจนาภา 1 8 25 นายวษิณุ กาญจนาภา นางบงัอร กาญจนาภา นายวษิณุ กาญจนาภา Y2561 บดิา
55595 ธัญชนก สวสัดิต์ระกลู 1 8 26 นายไกรสทิธิ ์สวสัดิต์ระกนางจรินันท ์สวสัดิต์ระกู นางจรินันท ์สวสัดิต์ระกู Y2561 มารดา
55596 ธัญญน์รี ฤทธชิยั 1 8 27 นายสรวยี ์ฤทธชิยั นางเต็มสนิ ีฤทธชิยั นางเต็มสนิ ีฤทธชิยั Y2561 มารดา
55597 นันทชัพร แกน่ทน 1 8 28 นายรพพีงศ ์แกน่ทน นางรุจริา แกน่ทน นายรพพีงศ ์แกน่ทน Y2561 บดิา
55598 ปรณัฐพร วรีาสขุสนัตลิาภ 1 8 29 นายเฉลมิชยั วรีาสขุสนัตนางวรัีลยา วรีาสขุสนัตลินางวรัีลยา วรีาสขุสนัตลิY2561 มารดา
55599 ปัณฑติา เกตถุนอม 1 8 30 นายอรุณ เกตถุนอม นางทรรศนยี ์เกตถุนอม นางทรรศนยี ์เกตถุนอม Y2561 มารดา
55600 ปิยะกมล สดุสขุ 1 8 31 นายปิยพงศ ์สดุสขุ นางดวงกมล สดุสขุ นายปิยพงศ ์สดุสขุ Y2561 บดิา
55601 พรปวณี์ แสนทวสีขุ 1 8 32 นายสมนกึ แสนทวสีขุ นางรัตนา แสนทวสีขุ นายสมนกึ แสนทวสีขุ Y2561 บดิา
55602 พรรณวรท จันทมุา 1 8 33 นายวรพล จันทมุา นางพัชรนิทร ์จันทมุา นางพัชรนิทร ์จันทมุา Y2561 มารดา
55603 แพรผา้ไหม ร่วมรักษ์ 1 8 34 วา่ทีร่อ้ยตรอีดุม ร่วมรักษนางวไลภรณ์ ร่วมรักษ์ นางวไลภรณ์ ร่วมรักษ์ Y2561 มารดา
55604 ศริประภา สรรชยัเสรมิพร 1 8 35 นายทรงชยั สรรชยัเสรมินางสาวเสาวคนธ ์สพุรมนางสาวเสาวคนธ ์สพุรมY2561 มารดา
55605 สรินิธรารัชช์ทองนอ้ย 1 8 36 นายธรีพงษ์ ทองนอ้ย นางพนารัตน ์นนทวี นางพนารัตน ์นนทวี Y2561 มารดา
55607 อชริญา อิม่โคน่ 1 8 38 นายบญุรับ อิม่โคน่ นางสาวพัชรพีร ไชยสจั นางสาวพัชรพีร ไชยสจั Y2561 มารดา
55608 อนันตา วรารัชตธ์ร 1 8 39 นายปัญญาภาส วรารัชตนางสาวฌมารษิา วรารัชนางสาวฌมารษิา วรารัชY2561 มารดา
55609 หนึง่ตะวนั ขนัอาสา 1 8 40 นายสรุยิา ขนัอาสา นางสาวเอือ้ง สขุยนื นางสาวเอือ้ง สขุยนื Y2561 มารดา
55610 กฤตธิี จันทรเ์ทพา 1 9 1 นายมนตร ีจันทรเ์ทพา นางสาวพจนารถ ทองบุ นายมนตร ีจันทรเ์ทพา Y2561 บดิา
55611 กฤษฎศิกัดิ์ ผวิขํา 1 9 2 สบิตํารวจตรทีวศีกัดิ ์ผวิ นางแวน่แกว้ ผวิขํา นางแวน่แกว้ ผวิขํา Y2561 มารดา
55612 จริทปีต์ ทองมี 1 9 3 วา่ทีร่อ้ยเอกเจษฎา ทองนางวชัร ีทองมี นางวชัร ีทองมี Y2561 มารดา
55613 เจตนส์ฤษฎิ์ ตัง้ลขิติชมุมวน 1 9 4 นายเมธาสทิธิ ์ตัง้ลขิติชุนางจติตาภัทร ์ตัง้ลขิติชนางจติตาภัทร ์ตัง้ลขิติชY2561 มารดา
55614 ชนนิพัฒน์ กแุกว้ 1 9 5 นายอษัฎายทุธ กแุกว้ นางผดงุจติ กแุกว้ นางผดงุจติ กแุกว้ Y2561 มารดา
55615 ณภัทร ศรมีลู 1 9 6 นายพนม ศรมีลู นางบวัผัน คําเสมอ นางบวัผัน คําเสมอ Y2561 มารดา
55616 เดชนนิ นัทธศีรี 1 9 7 นายวลัลพ นัทธศีรี นางสาวศรัณยรั์ชต ์ขนัธ์นางสาวศรัณยรั์ชต ์ขนัธ์Y2561 มารดา
55617 แทนคณุ พันธน์กิลุ 1 9 8 นายประวตั ิพันธน์กิลุ นางสาววนัวสิาข ์เหลา่อนายประวตั ิพันธน์กิลุ Y2561 บดิา
55618 แทนบญุ ศรินินท์ 1 9 9 นายจํารูญ ศรินินท์ นางศภุามาศ ศรินินท์ นางศภุามาศ ศรินินท์ Y2561 มารดา
55619 ธนชาติ จริบลูยน์รญิญา 1 9 10 นายทพิากร เวโรจน์ นางสาวณัชชารยี ์จริบลู นางสาวณัชชารยี ์จริบลู Y2561 มารดา
55620 ธนโชติ ครองยทุธ 1 9 11 นายทกัษิณ ครองยทุธ นางวไิล ครองยทุธ นางวไิล ครองยทุธ Y2561 มารดา
55621 ธนภัทร ใจแกว้ 1 9 12 นายพัฒนพล ใจแกว้ นางศศธิร พรีะนันทรั์งษี นางศศธิร พรีะนันทรั์งษี Y2561 มารดา
55622 นธิศิ พงษ์พสิฐิวงศ์ 1 9 13 นายนธิกิร พงษ์พสิฐิวงศนางสาวนศิานาถ ทองปั้ นายนธิกิร พงษ์พสิฐิวงศY2561 บดิา
55623 พงษ์ธพัิฒน์ พมิพท์อง 1 9 14 นายประธาร พมิพท์อง นางรัตนา แสงทอง นางรัตนา แสงทอง Y2561 มารดา
55624 ภัททภมูิ ทองใบ 1 9 15 นายจรีะศกัดิ ์ทองใบ นางศวิสดุา ทองใบ นางศวิสดุา ทองใบ Y2561 มารดา
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55625 ภาณุพงศ์ กิง่แกว้ 1 9 16 นายปราโมทย ์กิง่แกว้ นางสลธิร กิง่แกว้ นางสลธิร กิง่แกว้ Y2561 มารดา
55626 ศกัรนิทร์ วริยิเสนกลุ 1 9 17 นายอภชิยั วริยิเสนกลุ นางแจม่จันทร ์วริยิเสนกนางแจม่จันทร ์วริยิเสนกY2561 มารดา
55627 ธนวชิญ์ สนิววิฒันกลุ 1 9 18 นายจริพงษ์ สนิววิฒันกลุนางสคุนธท์พิย ์สนิววิฒั นางสคุนธท์พิย ์สนิววิฒั Y2561 มารดา
55628 พุทธมนตร์ สวุรรณกลู 1 9 19 นายรัฐพล สวุรรณกลู นางอรอษุา สวุรรณกลู นางสกุญัญา สวุรรณกลู Y2561 ผูป้กครอง

55629 สทุธพิงษ์ กอ่สนิวฒันา 1 9 20 นายพสิฐิศกัดิ ์กอ่สนิวฒันางสาวอญัชนา สวนเจรนิางสาวอญัชนา สวนเจรYิ2561 มารดา
55630 กนกพร ทฆีะทพิยส์กลุ 1 9 21 นายไกรกติต ิทฆีะทพิยส์นางทศันยีา ทฆีะทพิยส์ นางทศันยีา ทฆีะทพิยส์Y2561 มารดา
55631 จรัิชยา มณีเนตร 1 9 22 นายณัฐวฒัน ์วงศพั์ชรเมนางสาวเพ็ญประภา มณีนางสาวเพ็ญประภา มณีY2561 มารดา
55632 ฌานทิธี ประทปีทอง 1 9 23 นายณัฐพล ประทปีทองนางมาลา ประทปี นายณัฐพล ประทปีทองY2561 บดิา
55633 ฐานติา บญุศกัดิ์ 1 9 24 นายภบูดนิทร ์บญุศกัดิ์ นางวสิฐิศนยี ์บญุศกัดิ์ นางวสิฐิศนยี ์บญุศกัดิ์ Y2561 มารดา
55634 ณัฐพร สหีะวงษ์ 1 9 25 นายทรงพล สหีะวงษ์ นางรวมพร สหีะวงษ นายทรงพล สหีะวงษ์ Y2561 บดิา
55635 ธัญชนก คณุพรหม 1 9 26 นายเฉลมิพล คณุพรหมนางศนัสนยี ์คณุพรม นางศนัสนยี ์คณุพรม Y2561 มารดา
55636 ธัญญารัตน์ จรัสวงศภ์ักดี 1 9 27 นายณรงคศ์กัดิ ์จรัสวงศ์นางสาวปญุญพัฒน ์จรัสนายณรงคศ์กัดิ ์จรัสวงศ์Y2561 บดิา
55637 นภสร ตระกาลจันทร์ 1 9 28 นายพงศศกัดิ ์ตระกาลจันางวสิาขา ตระกาลจันทนางวสิาขา ตระกาลจันทY2561 มารดา
55638 ปฐมาภรณ์ พรมกาล 1 9 29 นายสรุรัตน ์พรมกาล นางชญัญาสรณ์ ธงศรี นางชญัญาสรณ์ ธงศรี Y2561 มารดา
55639 ปภาวรนิท์ วงษ์คํา 1 9 30 ดาบตํารวจประหยัด วงษนางอมุารังษี วงษ์คํา นางอมุารังษี วงษ์คํา Y2561 มารดา
55640 ปรารถนา เทพประชา 1 9 31 นายสยาม เทพประชา นางสาวจารุณี แสงคํา นางสาวจารุณี แสงคํา Y2561 มารดา
55641 ปาณสิรา สงิหคํ์า 1 9 32 นายประไพ สงิหคํ์า นางยภุาพร สงิหคํ์า นางยภุาพร สงิหคํ์า Y2561 มารดา
55642 ปาลติา ประสารแซ่ 1 9 33 นายสทิธพิร ประสารแซ่ นางแกว้ใจ ประสารแซ่ นางแกว้ใจ ประสารแซ่ Y2561 มารดา
55643 รชนก ตัง้มติรประชา 1 9 34 นายชาตร ีตัง้มติรประชานางชนิาภา ตัง้มติรประชนายชาตร ีตัง้มติรประชาY2561 บดิา
55644 รมติา คทัมาร 1 9 35 นายทววีฒัน ์คทัมาร นางณชิกานต ์คทัมาร นายทววีฒัน ์คทัมาร Y2561 บดิา
55645 ศภุากร หุน่ประเสรฐิ 1 9 36 นายโยธนิ หุน่ประเสรฐิ นางปัทมาภรณ หุน่ประเนางปัทมาภรณ หุน่ประเY2561 มารดา
55646 สรุางครั์ตน์ มิง่ชยั 1 9 37 นายสรุสทิธิ ์มิง่ชยั นางไขนภา มิง่ชยั นางไขนภา มิง่ชยั Y2561 มารดา
55647 อภญิญา เตา่ทอง 1 9 38 นายอาคมเดช เตา่ทอง นางมะลวิรรณ เตา่ทอง นางมะลวิรรณ เตา่ทอง Y2561 มารดา
55648 อนันา พรหมรักษา 1 9 39 นายธวทัชยั พรหมรักษานางบงัอร พรหมรักษา นายธวทัชยั พรหมรักษาY2561 บดิา
55649 เบญญาภา ทปิีวฒัน์ 1 9 40 นายวฒุชิยั ทปิีวฒัน์ นางนันทญิา ทปิีวฒัน์ นางนันทญิา ทปิีวฒัน์ Y2561 มารดา
55650 เกรกิเกยีรติ แกว้สงา่ 1 10 1 นายศวตรรษ แกว้สงา่ นางสมุาล ีแกว้สงา่ นางสมุาล ีแกว้สงา่ Y2561 มารดา
55651 จริพล พงษ์ทอง 1 10 2 นายปรชีา พงษ์ทอง นางไพจติร พงษ์ทอง นางไพจติร พงษ์ทอง Y2561 มารดา
55652 จริายุ นภาลยั 1 10 3 นายจริะสนิ นภาลยั นางสาวกาญจนา พลา้คํนายจริะสนิ นภาลยั Y2561 บดิา
55653 ชติพเิชฐ จันทป 1 10 4 นายยทุธศกัดิ ์จันทป นางหทยักาญจน ์จันทปนายยทุธศกัดิ ์จันทป Y2561 บดิา
55654 ณัฏฐพงศ์ วรีะทรัพย์ 1 10 5 นายชาครศษิฏ ์วรีะทรัพนางเขนษิฐา วรีะทรัพย์ นายชาครศษิฏ ์วรีะทรัพY2561 บดิา
55655 ธนกร ตน้บญุ 1 10 6 สบิตํารวจตรธีนัญชยั ตน้นางชนศิา ตน้บญุ นางชนศิา ตน้บญุ Y2561 มารดา
55656 ธนพัฒน์ บญุเสนอ 1 10 7 นายสงวน บญุเสนอ นางวรรณรัตน ์บญุเสนอนางวรรณรัตน ์บญุเสนอY2561 มารดา
55657 พรสวสัดิ์ เตชะรุ่งไพศาล 1 10 8 นายพชิยั เตชะรุ่งไพศาลนางอารยี ์เตชะรุ่งไพศา นายพชิยั เตชะรุ่งไพศาลY2561 บดิา
55658 พัฒนศลิป์ รัตนโสภา 1 10 9 นายเพิม่ศกัดิ ์เชือ้สขุ นางโศรญา รัตนโสภา นายรังสรรค ์รัตนโสธา Y2561 ผูป้กครอง

55659 ภาสพงศ์ วสิวุรรณ 1 10 10 นายกลม วสิวุรรณ นางวชริาภรณ์ วสิวุรรณ นายกลม วสิวุรรณ Y2561 บดิา
55660 ภโูช ไชยชนะ 1 10 11 นายณรัช ไชยชนะ นางอรัญญา ไชยชนะ นางอรัญญา ไชยชนะ Y2561 มารดา
55661 ศภุกรชิ พันธะยงุ 1 10 12 นายปรญิญา พันธะยงุ นางนริุสลา พันธะยงุ นางนริุสลา พันธะยงุ Y2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

55662 อานนท์ จันทวารา 1 10 13 นายเสกสรรค ์จันทวารานางสาวเนาวเรศ ฉลศูรี นางสาวเนาวเรศ ฉลศูรี Y2561 มารดา
55663 เจนจริา บญุมั่น 1 10 14 นายเฉลมิ บญุมั่น นางสมหมาย บญุมั่น นางสมหมาย บญุมั่น Y2561 มารดา
55664 ชฎารัตน์ วฒันสขุ 1 10 15 นายเจรญิวฒัน ์วฒันสขุ นางสมสะอาด วฒันสขุ นางสมสะอาด วฒันสขุ Y2561 มารดา
55665 ชลลดา สมดี 1 10 16 นายฉัตรชยั สมดี นางสาวภัทรฐชิา ลําภา นางเสาวณีย ์สมดี Y2561 ผูป้กครอง

55666 ฐติกิานต์ ธวีนัดา 1 10 17 วา่ทีร่อ้ยโทเกรยีงไกร ธี นางนวลนจิ ธวีนัดา วา่ทีร่อ้ยโทเกรยีงไกร ธี Y2561 บดิา
55667 ณชนก ไชยรักษ์ 1 10 18 นายชาญ ไชยรักษ์ นางวลิยัลกัษณ์ ไชยรักษนางวลิยัลกัษณ์ ไชยรักษY2561 มารดา
55668 ณัฏฐาวรางควงศคํ์า 1 10 19 นายสทิธชิยั วงศคํ์า นางสาวปิยะรัตน ์จันทรส์นางสาวปิยะรัตน ์จันทรส์Y2561 มารดา
55669 ณัฐกานต์ ดอกบวั 1 10 20 นายอํานวย ดอกบวั นางสพุรรณี ดอกบวั นายอํานวย ดอกบวั Y2561 บดิา
55670 ณัฐชยา เผา่พันธ์ 1 10 21 นายสมชาย เผา่พันธุ์ นางญาณศิา เผา่พันธุ์ นางญาณศิา เผา่พันธุ์ Y2561 มารดา
55671 ณชิกานต์ เสาเวยีง 1 10 22 นายยรรยง เสาเวยีง นางไพรัช เสาเวยีง นางไพรัช เสาเวยีง Y2561 มารดา
55672 ธมลวนัต์ สายเบาะ 1 10 23 นายเทอดพงษ์ จมุพา นางวไิลทอง สายเบาะ นางวไิลทอง สายเบาะ Y2561 มารดา
55673 นพสร บญุราศรี 1 10 24 นายรังสรรค ์บญุราศรี นางโชตกิา บญุราศรี นายรังสรรค ์บญุราศรี Y2561 บดิา
55674 บณุยนุช บญุเลศิ 1 10 25 นายธนบรรณ บญุเลศิ นางเขมจริา แสงงาม นางเขมจริา แสงงาม Y2561 มารดา
55675 บรูณนิ หมืน่สี 1 10 26 นายเกษม หมืน่สี นางเดอืนเพ็ญ หมืน่สี นางเดอืนเพ็ญ หมืน่สี Y2561 มารดา
55676 พมิพภ์ัทรา ชยัหรัิญกติติ์ 1 10 27 นายธนันวฒัน ์ชยัหรัิญกนิางรนิทรล์ภัส ชยัหรัิญกนิายธนันวฒัน ์ชยัหรัิญกYิ2561 บดิา
55677 พมิพล์ภัส พุ่มเมอืง 1 10 28 นายสมภพ พุ่มเมอืง นางน้ําคา้ง พุ่มเมอืง นางน้ําคา้ง พุ่มเมอืง Y2561 มารดา
55678 พริยิากร พรมลาย 1 10 29 นายพชิยั พรมลาย นางมาลสิา พรมลาย นางมาลสิา พรมลาย Y2561 มารดา
55679 เพชรน้ําบษุยสมบรูณ์ 1 10 30 นายปิยะมติร สมบรูณ์ นางพรรรณทพิา สคุนธานางพรรรณทพิา สคุนธาY2561 มารดา
55680 ฟ้าใหม่ บรรสทุธี 1 10 31 นายสมคดิ บรรสทุธิ นางวไิลรัตน ์บรรสทุธิ นางวไิลรัตน ์บรรสทุธิ Y2561 มารดา
55681 วรนิทร บญุชารี 1 10 32 นายไกรเพชร บญุชารี นางจนิหณั์ชชา บญุชารี นางจนิหณั์ชชา บญุชารีY2561 มารดา
55682 วชิดาพรรณ ทนยิง่ 1 10 33 นายวเิชยีร ์ทนยิง่ นางอรพรรณ ทนยิง่ นางอรพรรณ ทนยิง่ Y2561 มารดา
55683 ศศนิา อรัมสจัจากลู 1 10 34 นายอทุยั อรัมสจัจากลู นางวรารัตน ์อรัมสจัจากูนายอทุยั อรัมสจัจากลู Y2561 บดิา
55684 ศริดา สวุรรณะ 1 10 35 นายบญุเกดิ สวุรรณะ นางจฑุามาส สวุรรณะ นายบญุเกดิ สวุรรณะ Y2561 บดิา
55685 สชุาวลี ทมุวนั 1 10 36 นายกติตพิงษ์ ทมุวนั นางสาวสภุาวด ีเวชคง นางสาวสภุาวด ีเวชคง Y2561 มารดา
55686 กติติ ชมุภแูสน 1 11 1 นายประยงค ์ชมุภแูสน นางคําปนุ ชมุภแูสน นายประยงค ์ชมุภแูสน Y2561 บดิา
55687 เกยีรตอินันตพวงพลอย 1 11 2 นายเกยีรตศิกัดิ ์พวงพลนางสาวอรวรรณ สายสวุนางสาวอรวรรณ สายสวุY2561 มารดา
55688 เจษรนิทร์ จติวรวสิทุธิ์ 1 11 3 นายเจษฏา จติวรวสิทุธิ์ นางอรอมุา จติวรวสิทุธิ์ นางอรอมุา จติวรวสิทุธิ์ Y2561 มารดา
55689 ชยณัฐ เทพสาง 1 11 4 นายสมศกัดิ ์เทพสาง นางรัชนยี ์เทพสาง นางรัชนยี ์เทพสาง Y2561 มารดา
55690 ณัฎฐกฤต คณูค้ํา 1 11 5 นายกฤษณะ คณูค้ํา นางมยรุา คณูค้ํา นายกฤษณะ คณูค้ํา Y2561 บดิา
55691 ณัฐชนนท์ ศรธีเนษฐก์ลุ 1 11 6 นายเกยีรตศิกัดิ ์ศรธีเนษนางเสาวลกัษณ์ ศรธีเนษนางเสาวลกัษณ์ ศรธีเนษY2561 มารดา
55692 ธนภัทร จงึวมิตุพัินธ์ 1 11 7 นายฉัตรชยั จงึวมิตุพัินธ์นางกาญจนา จงึวมิตุพัินนางกาญจนา จงึวมิตุพัินY2561 มารดา
55693 ธนากฤต นุ่มนวล 1 11 8 นายสาํฤทธ ินุ่มนวล นางสาวนฤมล สายสดุ นางสาวนฤมล สายสดุ Y2561 มารดา
55694 ธัชชยั คําแพง 1 11 9 นายรัชพล คําแพง นางปณุยนุช คําแพง นางปณุยนุช คําแพง Y2561 มารดา
55695 นนทพรรษ คลงัทรัพย์ 1 11 10 นายสรุศกัดิ ์คลงัทรัพย์ นางวรรณวรนิทร ์คลงัทรนายสรุศกัดิ ์คลงัทรัพย์ Y2561 บดิา
55696 ปิยพัทธ์ ทองโส 1 11 11 นายเธยีรชยั ทองโส นางปิยมาภรณ์ ทองโส นางปิยมาภรณ์ ทองโส Y2561 มารดา
55697 ภาราดร แกว้อนันต์ 1 11 12 นายบรรจง แกว้อนันต์ นางสาวบวัสอน สโุกพันนายบรรจง แกว้อนันต์ Y2561 บดิา
55698 ภมีเดชา หมืน่สา 1 11 13 นายปภังกร หมืน่สา นางธรียา หมืน่สา นางธรียา หมืน่สา Y2561 มารดา
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55700 วชิชากร องักรูพทิกัษ์ 1 11 15 นายนพดล องักรูพทิกัษ์นางพนตินาฏ นลิทวี นางพนตินาฏ นลิทวี Y2561 มารดา
55701 กษมาภรณ์ สตุะภักดิ์ 1 11 16 นายอภโิชต ิสตุะภักดิ์ นางสาวรัถยาน ีทมิา นางสาวรัถยาน ีทมิา Y2561 มารดา
55702 จรัิชยา แสนทวสีขุ 1 11 17 นายชยัวฏัฐ ์แสนทวสีขุ นางณัฏฐว์าร ีแสนทวสีขุนางณัฏฐว์าร ีแสนทวสีขุY2561 มารดา
55703 ฉัฏฐ ศรธีัญรัตน์ 1 11 18 นายนธิพัิฒน ์ศรธีญัรัตน์นางศภุร ศรธีัญรัตน์ นางศภุร ศรธีัญรัตน์ Y2561 มารดา
55704 ชาครมิา นครพันธ์ 1 11 19 นายสหรัฐ นครพันธ์ นางสาวปิยาณี ทองสงิหนางสาวปิยาณี ทองสงิหY2561 มารดา
55705 ณลฎา แกว้ลี 1 11 20 นายชลทศิ แกว้ลี นางภรณี แกว้ลี นางภรณี แกว้ลี Y2561 มารดา
55706 ทอฝัน พรสวุรรณ 1 11 21 นายธรรมรัตน ์พรสวุรรณนางสาวอญัชล ีคณานจิ นางสาวอญัชล ีคณานจิ Y2561 มารดา
55707 ธัญญทรัพย์ อนิยาศรี 1 11 22 นายวฒันะ อนิยาศรี นางสริกิญัญา อนิยาศรี นางสริกิญัญา อนิยาศรี Y2561 มารดา
55708 นรศิรา มงคลเสรมิ 1 11 23 นายธนาเศรษฐ ์มงคลเสนางนธิยิาภักค ์บวัใหญ่ นางนธิยิาภักค ์บวัใหญ่ Y2561 มารดา
55709 นวนิดา โชตธินประสทิธิ์ 1 11 24 นายเทวนิทร ์โชตธินปร นางนอิร โชตธินประสทิ นายเทวนิทร ์โชตธินปร Y2561 บดิา
55710 เบญชญา วชิยัวงศ์ 1 11 25 นายเพลนิ วชิยัวงศ์ นางอมร วชิยัวงศ์ นายเพลนิ วชิยัวงศ์ Y2561 บดิา
55711 ปภาวรนิทร์ มทุติาสกลุ 1 11 26 นายศฤงดาร มทุติาสกลุนางสาวศรินิทรท์ร ทววีฒันางสาวศรินิทรท์ร ทววีฒัY2561 มารดา
55712 ปาณสิรา ตัง้กจิศริโิรจน์ 1 11 27 นายธรีะ ตัง้กจิศริโิรจน์ นางพนดิา ตัง้กจิศริโิรจนนางพนดิา ตัง้กจิศริโิรจนY2561 มารดา
55713 ปาณสิรา สรุะชาติ 1 11 28 นายทวเีดช สรุะชาติ นางระพพีร สรุะชาติ นายทวเีดช สรุะชาติ Y2561 บดิา
55714 พอเพยีง สาระเสน 1 11 29 นายสชุาต ิสาระเสน นางพศิมัย สาระเสน นางพศิมัย สาระเสน Y2561 มารดา
55715 พัชรนันท์ พงศเ์ดชธนันชยั 1 11 30 นายวรีวชิญ ์พงศเ์ดชธนันางสาวธัญญพัทธ ์พงศน์ายวรีวชิญ ์พงศเ์ดชธนัY2561 บดิา
55716 พัณณภัทร สขุเสรมิ 1 11 31 นายศริมิงคล สขุเสรมิ พันตํารวจโทหญงิมนพลิพันตํารวจโทหญงิมนพลิY2561 มารดา
55717 พันธว์ริา กมุพันธ์ 1 11 32 นายธรีะศกัดิ ์กมุพันธ์ นางจติรา กมุพันธ์ นางจติรา กมุพันธ์ Y2561 มารดา
55718 รญิญารัตน์ พมิพพ์รหมมา 1 11 33 วา่ทีร่อ้ยตรมีเหศวร พมิพนางป่ินทพิย ์พสิทิธผิโลนางป่ินทพิย ์พสิทิธผิโลY2561 มารดา
55719 วภิาดา คณุลนุ 1 11 34 นายสเุทพ คณุลนุ นางภัคจริา คณุลนุ นางภัคจริา คณุลนุ Y2561 มารดา
55720 ศศพิมิพ์ โกมลศาสตร์ 1 11 35 นายอนุศกัดิ ์โกมลศาสตนางปิยะรัตน ์โกมลศาส นายอนุศกัดิ ์โกมลศาสตY2561 บดิา
55721 ศโิรธร มผีล 1 11 36 นายเสด็จ มผีล นางสาวพัทยา รัตนศรสีุ นายเสด็จ มผีล Y2561 บดิา
55722 กษิดิเ์ดช สว่นบญุ 1 12 1 นายเอกรัช สว่นบญุ นางเจษฏาพร สว่นบญุ นางเจษฏาพร สว่นบญุ Y2561 มารดา
55723 กายชสิส์ สวุรรณเนตร 1 12 2 รอ้ยตํารวจโทกอบศกัดิ์ นางสชุนน ีสวุรรณเนตร รอ้ยตํารวจโทกอบศกัดิ์ Y2561 บดิา
55724 จริพนธ์ อํานาจบดุดี 1 12 3 นายนพพร อํานาจบดุดี นางจริวด ีอํานาจบดุดี นายนพพร อํานาจบดุดี Y2561 บดิา
55725 ณัฐกติติ์ เคลอืศริิ 1 12 4 นายธนฎพ์งศ ์เคลอืศริิ นางหยกฟ้า เคลอืศริิ นายธนฎพ์งศ ์เคลอืศริิ Y2561 บดิา
55726 ธนกฤต ดวงศรี 1 12 5 นายอนวชั ดวงศรี นางสาวสกณุา ดนิยา นางสาวสกณุา ดนิยา Y2561 มารดา
55727 ธัญพสิษิฐ์ มขุขนัธ์ 1 12 6 นายลญัฉ ์มขุขนัธ์ นางปทดัตา มขุขนัธ์ นางปทดัตา มขุขนัธ์ Y2561 มารดา
55728 นนทวชัร์ มากดี 1 12 7 นายประดษิฐ ์พาชืน่ นางศภุาวรี ์มากดี นางศภุาวรี ์มากดี Y2561 มารดา
55729 นวตักิร เตมิใจ 1 12 8 นายเสกสรรค ์เตมิใจ นางภาวนิ ีเตมิใจ นายเสกสรรค ์เตมิใจ Y2561 บดิา
55730 ปิยะองักรู บตุราช 1 12 9 นายศกัดิส์รุยิา บตุราช นางสาวอจัฉรา เครือ่งพพ.ท.เดชา เครือ่งพาที Y2561 ผูป้กครอง

55731 พสษิฐ์ กลิน่หอม 1 12 10 นาวาอากาศตรสีนัุน กลิน่นางทศันยี ์กลิน่หอม นางทศันยี ์กลิน่หอม Y2561 มารดา
55732 พุทธนัินท์ วนัชม 1 12 11 นายสนัุน วนัชม นางสาวพูนสขุ ศรทีองมันางสาวพูนสขุ ศรทีองมัY2561 มารดา
55733 พุทธพิงษ์ อดุมธนะธรีะ 1 12 12 นายอาคม อดุมธนะธรีะ นางจริาภรณ์ อดุมธนะธรีนางจริาภรณ์ อดุมธนะธรีY2561 มารดา
55734 ภมูนัินท์ จรสาย 1 12 13 นายรณพงษ์ จรสาย นางสมฤทยั จรสาย นายรณพงษ์ จรสาย Y2561 บดิา
55735 สทุธพิจน์ โพธาราม 1 12 14 ดาบตํารวจประวทิย ์โพธนางสกุลัยา โพธาราม ดาบตํารวจประวทิย ์โพธY2561 บดิา
55736 ปัทมนันท์ มายสกลุ 1 12 15 นายณภัทร มายสกลุ นางชนันคภ์ัสณ์ ถนอมทนางชนันคภ์ัสณ์ ถนอมทY2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

55737 กชกร มานุพันธ์ 1 12 16 นายอทุยั มานุพันธ์ นางสาวพมิพน์ารา จันทนายอทุยั มานุพันธ์ Y2561 บดิา
55738 กลุฉัตร โควสรัุตน์ 1 12 17 นายเจรญิ โควสรัุตน์ นางสาวนฤมล อนิทรปร นางสาวนฤมล อนิทรปร Y2561 มารดา
55739 ฐติรัิตน์ ปัญจเวทกีลุ 1 12 18 นายกนก ปัญจเวทกีลุ นางสาวเสานยี ์คําเพราะนางสาวเสานยี ์คําเพราะY2561 มารดา
55740 ณฐณชิา สนุทรา 1 12 19 นายฉัตร สนุทรา นางวชิชดุา สนุทรา นางวชิชดุา สนุทรา Y2561 มารดา
55741 ณฐนนท์ พลอํานวย 1 12 20 นายสมพงษ์ พลอํานวย นางสมจติ พลอํานวย นางสมจติ พลอํานวย Y2561 มารดา
55742 ธัญชนก แซล่ี้ 1 12 21 นายกมิเลง้ แซล่ี้ นางสาวสคุมี พมิพข์นษิ นางสาวสคุมี พมิพข์นษิ Y2561 มารดา
55743 ธัญชนก เห็มเคน 1 12 22 นายทองจันทร ์เห็มเคน นางวไิลลกัษณ์ เห็มเคนนางวไิลลกัษณ์ เห็มเคนY2561 มารดา
55744 นภพรรณ ทองมั่น 1 12 23 นายธรีชาต ิทองมั่น นางสอุนงคน์าถ ทองมัน่นางสอุนงคน์าถ ทองมั่นY2561 มารดา
55745 นรีชา สดุดี 1 12 24 นายเนรมติ สดุดี นางนศิาชล สดุดี นายเนรมติ สดุดี Y2561 บดิา
55746 ปรยิาภัทร บญุปก 1 12 25 นายปิยะมติร บญุปก นางสทุธริาวรรณ บญุปกนางสทุธริาวรรณ บญุปกY2561 มารดา
55747 ปองกานต์ ปรุโปร่ง 1 12 26 นายปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง นางศริประภา ปรุโปร่ง นางศริประภา ปรุโปร่ง Y2561 มารดา
55748 พรรษชล วสิตุกลุ 1 12 27 รอ้ยเอกกลา้ณรงค ์วสิตุ นางสาวจติตมิา สมิะจารึนางสาวจติตมิา สมิะจารYึ2561 มารดา
55749 พรลภัส วราหรัตน์ 1 12 28 นายชยักร ชยัมงคลยศ นางสาวสวุรรณี วราหรัตนางสาวสวุรรณี วราหรัตY2561 มารดา
55750 พยิดา สมมาตย์ 1 12 29 นายธงชยั สมมาตย์ นางเรยีมใจ สมมาตย์ นายธงชยั สมมาตย์ Y2561 บดิา
55751 รตนชนก ตงัคโณบล 1 12 30 นายสคุนธ ์ตงัคโณบล นางกนกวรรณ ตงัคโณบนางกนกวรรณ ตงัคโณบY2561 มารดา
55752 วรรณวษิา หรัิญนวกลุ 1 12 31 นายฐติชิยั หรัิญนวกลุ นางสมบรูณ์ หรัิญนวกลุ นายฐติชิยั หรัิญนวกลุ Y2561 บดิา
55753 วรษิา บตุรราช 1 12 32 นายปิยชาต ิบตุรราช นางรัชน ีบตุรราช นางรัชน ีบตุรราช Y2561 มารดา
55754 สนินีภัสร ศรอีดุร 1 12 33 นายสงบ ศรอีดุร นางนพรัตน ์ศรอีดุร นายสงบ ศรอีดุร Y2561 บดิา
55755 สริยิากร อภรัิตนแ์สงศรี 1 12 34 นายเอกชยั อภรัิตนแ์สง นางสมุาล ีอภรัิตนแ์สงศนายเอกชยั อภรัิตนแ์สง Y2561 บดิา
55756 สปุรยีานันท์ ตัง้นพินธ์ 1 12 35 นายกําพร ตัง้นพินธ์ นางสาววาสรนิทร ์เลศิศันายกําพร ตัง้นพินธ์ Y2561 บดิา
55757 องิมาดา พงษ์เกษ 1 12 36 นายวชัรพล พงษ์เกษ นางชลธชา พงษ์เกษ นางชลธชา พงษ์เกษ Y2561 มารดา
55758 กฤตภาส แกว้ไทรเลศิ 1 13 1 นายเทยีนชยั แกว้ไทรเลนิางสาวจริฏา อดุรกจิ นางศริปิระภา ธรรมชอบY2561 ผูป้กครอง

55759 คณนาถ ยาวะโนภาสน์ 1 13 2 นายไตรภพ ยาวะโนภาสนางกญัญกาญจน ์ยาวะโนายไตรภพ ยาวะโนภาสY2561 บดิา
55760 จริทปีต์ แซจ่งึ 1 13 3 นายพงคพั์นธ ์แซจ่งึ นางสาววรารัตน ์เมธาชยันายพงคพั์นธ ์แซจ่งึ Y2561 บดิา
55761 จริเมธ สาระบรูณ์ 1 13 4 นายชาํนาญ สาระบรูณ์ นางชดิหทยั สาระบรูณ์ นางชดิหทยั สาระบรูณ์ Y2561 มารดา
55762 ชยธร กมลภากรณ์ 1 13 5 นายสนทิวงศ ์กมลภากรนางฐติรัิตน ์กมลภากรณนางฐติรัิตน ์กมลภากรณY2561 มารดา
55763 ทพัพ์ ชยัราช 1 13 6 นายเรวตั ิชยัราช นางจรรยา ชยัราช นางจรรยา ชยัราช Y2561 มารดา
55764 ทศันภ์มูิ บญุมั่น 1 13 7 นายเฉลยีว บญุมั่น นางพยอม บญุมั่น นางพยอม บญุมั่น Y2561 มารดา
55765 ธนวฒัน์ ปิยภญิโญภาพ 1 13 8 นายธรรมนูญ ปิยภญิโญนางสาวนาตยา เล็กตระ นางสาวนาตยา เล็กตระ Y2561 มารดา
55766 บณัฑรู ตนัสุ 1 13 9 จา่สบิเอกสาร ีตนัสุ นางเพ็ญศร ีตนัสุ นางเพ็ญศร ีตนัสุ Y2561 มารดา
55767 ปิยะพัทธ์ แกน่พุฒ 1 13 10 นายสขุสรร แกน่พุฒ นางจันทร ีแกน่พุฒ นางจันทร ีแกน่พุฒ Y2561 มารดา
55768 พุทธคณุ พทิกัษา 1 13 11 นายปฏภิาณ พทิกัษา นางทกัษิณา พทิกัษา นางทกัษิณา พทิกัษา Y2561 มารดา
55769 ภมูิ ทองประเสรฐิ 1 13 12 นายธวชัชยั ทองประเสรนิางสวุมิล ทองประเสรฐินางสวุมิล ทองประเสรฐิY2561 มารดา
55770 วงศพัทธ์ เมน่สวุรรณ 1 13 13 นายสามารถ เมน่สวุรรณนางศศธร เมน่สวุรรณ นางศศธร เมน่สวุรรณ Y2561 มารดา
55771 สรวศิ สาวไิสย 1 13 14 นายชริาวฒุ ิสาวไิสย นางพรธดิา สาวไิสย นายชริาวฒุ ิสาวไิสย Y2561 บดิา
55772 จริายุ ธรรมรักษ์ 1 13 15 นายเขตตอ์รัญ ธรรมรักษนางบษุบา ธรรมรักษ์ นางบษุบา ธรรมรักษ์ Y2561 มารดา
55773 ชลดิา ทบัทมิไสย์ 1 13 16 นายชรนิทร ์ทบัทมิไสย์ นางสาวศลษิา ธะโนลพันางสาวศลษิา ธะโนลพัY2561 มารดา
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55774 ณชิาดา เสาหนิ 1 13 17 นายธรีพันธุ ์สอสกลุ นางกนกวรรณ เสาหนิ นางกนกวรรณ เสาหนิ Y2561 มารดา
55775 ณชิาภา ป้องโสม 1 13 18 นายยทุธนา ป้องโสม วา่ทีร่อ้ยโทหญงิจไุรลกัษนายยทุธนา ป้องโสม Y2561 บดิา
55776 ธนพร วรีะกลุ 1 13 19 นายวสนัต ์วรีะกลุ นางทตุยิาภรณ์ วรีะกลุ นางทตุยิาภรณ์ วรีะกลุ Y2561 มารดา
55777 ธัญชนก แกว้กลุ 1 13 20 นายสมานมติร แกว้กลุ นางสภุาพร แกว้กลุ นางสภุาพร แกว้กลุ Y2561 มารดา
55778 ธรีดาธนันท์ รฐาโชคหรัิญผล 1 13 21 นายรัฐธนนิท ์รฐาโชคหินางธนสิานันท ์รฐาโชค นายรัฐธนนิท ์รฐาโชคหิY2561 บดิา
55779 นันทน์ภัส ชยัฑวงักลู 1 13 22 นายสรุศกัดิ ์ชยัหวงักลุ นางสาวธฤด ีเจษฎาพาณนางสาวธฤด ีเจษฎาพาณY2561 มารดา
55780 ปรยิาภัทร ศรโีลหอ้ 1 13 23 นายวชิติ ศรโีลหอ้ นางยพุากร ศรโีลหอ้ นางยพุากร ศรโีลหอ้ Y2561 มารดา
55781 ปณุญภรณ์ เทพมสุกิ 1 13 24 นายสมพร เทพมสุกิ นายสมพร เทพมสุกิ Y2561 บดิา
55782 พลอยพรรษบญุศกัดิ์ 1 13 25 นางสาวลกัขณา ดวงสนิY2561 ผูป้กครอง

55783 พชิญาภัค ผลสขุ 1 13 26 นางสาวสภุางค ์ภนูะ Y2561 ผูป้กครอง

55784 พมิพช์นก กะชา 1 13 27 นางมัธนา กะชา นางมัธนา กะชา Y2561 มารดา
55785 ภัทรวภิา ทาทอง 1 13 28 นางประไพพร ทาทอง นางประไพพร ทาทอง Y2561 มารดา
55786 รมณ แซอ่ึง้ 1 13 29 นางสาวกลัยา สริยิากลุ Y2561 ผูป้กครอง

55787 รัชวลญัช์ อณุเวทยว์านชิ 1 13 30 นางปิยรนิ ลายวเิศษกลุ Y2561 ผูป้กครอง

55788 ลภัสรดา บญุณพัฒน์ 1 13 31 นางสมลกัษณ์ บญุณพัฒนางสมลกัษณ์ บญุณพัฒY2561 มารดา
55789 ศภุาพชิญ์ ตรีะสทิธพิล 1 13 32 นางศภุมาศ ตรีะสทิธพิลนางศภุมาศ ตรีะสทิธพิลY2561 มารดา
55790 สารศิา ไตรรงคจ์ติเหมาะ 1 13 33 นางสรนิทร ไตรรงคจ์ติเ นางสรนิทร ไตรรงคจ์ติเ Y2561 มารดา
55791 สรัิชชา บญุศกัดิด์ ี 1 13 34 นายสาโรจน ์บญุศกัดิด์ ี นางรัชน ีบญุศกัดิด์ ี นางรัชน ีบญุศกัดิด์ ี Y2561 มารดา
55792 อชริญา ศริชิยั 1 13 35 นายทว ีศริชิยั นายทว ีศริชิยั Y2561 บดิา
55793 อภลิาภา พูลศรี 1 13 36 นางประพศิพักตร ์พูลศรีนางประพศิพักตร ์พูลศรYี2561 มารดา
55794 กฤตณ์พัทธ์ สทุธไิชยากลุ 1 14 1 นายพชิยั สทุธไิชยากลุ นางขนษิฐา สทุธไิชยากนางขนษิฐา สทุธไิชยากY2561 มารดา
55795 เจษฎา มวลชนชนะ 1 14 2 นายวนัชยั มวลชนชนะ นางเปมกิา มวลชนชนะ นายวนัชยั มวลชนชนะ Y2561 บดิา
55796 ชวีนิ ทาระธรรม 1 14 3 นายสฤษดิ ์ทาระธรรม นางมัชฌมิา บญุเผอืก นายสฤษดิ ์ทาระธรรม Y2561 บดิา
55797 ชตุมิันต์ บญุโจม 1 14 4 นายรังสรรค ์บญุโจม นางสาวนันทวรรณ บญุโนางสาวนันทวรรณ บญุโY2561 มารดา
55798 ณัฏฐวรวรรธไชยสตัย์ 1 14 5 นายมรกต ไชยสตัย์ นางสภุัทรา ไชยสตัย์ นางสภุัทรา ไชยสตัย์ Y2561 มารดา
55799 แทนไท สปัุนนุช 1 14 6 นายชาตชิาย สปัุนนุช นางสาวณรัญญา มชียั นางสาวณรัญญา มชียั Y2561 มารดา
55800 ปวรศิร์ เกศรนิหอมหวล 1 14 7 นายเจรญิพุตม ์เกศรนิห นางณัฏฐนชิ เกศรนิหอมนายเจรญิพุตม ์เกศรนิห Y2561 บดิา
55801 ปณุยวรี์ แกว้เกดิมี 1 14 8 นายธรีะพล แกว้เกดิมี นางวราพร แกว้เกดิมี นางวราพร แกว้เกดิมี Y2561 มารดา
55802 พชิชากร บญุโชติ 1 14 9 นายพเิชษฐ บญุโชติ นางวชิยาภรณ์ บญุโชติ นางวชิยาภรณ์ บญุโชติ Y2561 มารดา
55803 เพชรศริิ สมิานุรักษ์ 1 14 10 นายภวูเดช สมิานุรักษ์ นางปทติตา สมิานุรักษ์ นางปทติตา สมิานุรักษ์ Y2561 มารดา
55804 รชต แซเ่ตยี 1 14 11 นายคฑายทุธ แซเ่ตยี นางสาวปิยธดิา พรหมมนายคฑายทุธ แซเ่ตยี Y2561 บดิา
55805 วรศิ มหีนองหวา้ 1 14 12 นายสเุชาวน ์มหีนองหว ้นางจรูญศร ีมหีนองหวา้นางจรูญศร ีมหีนองหวา้Y2561 มารดา
55806 วชิญะ ภาตยิะศขิณัฑ์ 1 14 13 นายสนัต ิภาตยิะศขิณัฑ์นางเพชรรัตน ์ภาตยิะศขินางเพชรรัตน ์ภาตยิะศขิY2561 มารดา
55807 ศภุกร ภทูองพัน 1 14 14 นายสาคร ภทูองพัน นางรุ่งทวิา ภทูองพัน นางรุ่งทวิา ภทูองพัน Y2561 มารดา
55808 อทัธเมศร์ ยะโสธรศรกีลุ 1 14 15 นายอทิธพิล ยะโสธรศรี นางรัฐฐาภรณ์ ยะโสธรศนางรัฐฐาภรณ์ ยะโสธรศY2561 มารดา
55903 ธนติ กวิโิล 1 14 16 นายธนากร กวิโิล นางพมิพน์ภิา ยศปัญญานางพมิพน์ภิา ยศปัญญาY2561 มารดา
55809 กลา้กฤษณาสธุรรม 1 14 17 นายพงศฆฤณ สธุรรม นางณชิมาศ สธุรรม นางณชิมาศ สธุรรม Y2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

55810 ฉัตรชนา พบลาภ 1 14 18 นายภษิูต พบลาภ นางวณัชญา พบลาภ นางวณัชญา พบลาภ Y2561 มารดา
55811 ชชัญา ปิยะรัตนม์านนท์ 1 14 19 นายวชิาญ ปิยะรัตนม์านนางพัชรนิทร ์ปิยะรัตนม์ นางพัชรนิทร ์ปิยะรัตนม์Y2561 มารดา
55812 ณัฐวดี เอีย่มวชริกลุ 1 14 20 นายศภุชยั ถริะกรปัญญานางสาวปารด ีเอีย่มวชริ นางสาวปารด ีเอีย่มวชริ Y2561 มารดา
55813 นภัสกร หนิจําปา 1 14 21 นายจริาย ุหนิจําปา นางณัฐพร หนิจําปา นายจริาย ุหนิจําปา Y2561 บดิา
55814 นรกมล อทุโธ 1 14 22 นายวรีเวทย ์อทุโธ นางกฤตยา อทุโธ นายวรีเวทย ์อทุโธ Y2561 บดิา
55815 นันทน์ภัส คําศรี 1 14 23 นายไพบลูย ์คําศรี นางสาวอนงคภ์ัทร ์ผลปนายไพบลูย ์คําศรี Y2561 บดิา
55816 บษุยมาศ เอือ้ทาน 1 14 24 นายชาตชิาย เอือ้ทาน นางสาวจฑุามาศ เอือ้ท นายชาตชิาย เอือ้ทาน Y2561 บดิา
55818 ภัทรรัตน์ ภคูงคา 1 14 25 นายมงคลชยั ภคูงคา นางพมิพใ์จ ภคูงคา นางพมิพใ์จ ภคูงคา Y2561 มารดา
55819 สริกิร สพุรม 1 14 26 พันตํารวจเอกสพัุตร สพุนางธนภิา สพุรม นางธนภิา สพุรม Y2561 มารดา
55820 สรินิธรารัตน์ เหมา่กระโทก 1 14 27 นายวรีะพันธ ์เหมา่กระโ นางนันทวด ีเหมา่กระโทนางนันทวด ีเหมา่กระโทY2561 มารดา
55821 สริวิฒันา บญุยัง้ 1 14 28 นายเอกศกัดิ ์บญุยัง้ นางศกัดิส์ทิธิ ์บญุยัง้ นางศกัดิส์ทิธิ ์บญุยัง้ Y2561 มารดา
55822 อรสิา สทุนต์ 1 14 29 นายอดศิร สทุนต์ นางชลกนก สทุนต์ นายอดศิร สทุนต์ Y2561 บดิา
55823 อลสิรา แสงอรุณ 1 14 30 นายอนุรักษ์ แสงอรุณ นางทพิเยาว ์แสงอรุณ นายอนุรักษ์ แสงอรุณ Y2561 บดิา
55824 กนกพล ระววีงคอ์โนทยั 1 15 1 นายสมเกยีรต ิระววีงคอ์ นางสาวเนตรนภา ไชยวุนางสาวเนตรนภา ไชยวุY2561 มารดา
55825 กติณัิฎฐ์ เทวนุกลู 1 15 2 นายขวญัชยั เทวนุกลู นางสาวอมร สขุนัธ์ นายขวญัชยั เทวนุกลู Y2561 บดิา
55826 คมชาญ เคนออ่น 1 15 3 นายพัชระ เคนออ่น นางบรรจภรณ์ เคนออ่น นายพัชระ เคนออ่น Y2561 บดิา
55827 ธทีตั สายแกว้ 1 15 4 นายวฒุกิร สายแกว้ นางวรรณา สายแกว้ นางวรรณา สายแกว้ Y2561 มารดา
55828 ธธีัช ลิม้ประยรูวงศ์ 1 15 5 นายธรีะ ลิม้ประยรูวงศ์ นางสาวธารนิ ีหาญหา้ว นางสาวธารนิ ีหาญหา้ว Y2561 มารดา
55829 ธรีเมธ สนูานนท์ 1 15 6 นายจริเมธ เกยีวกวาง นางสาวนพมาศ ศนูานนนางสาวนพมาศ ศนูานนY2561 มารดา
55830 พัทธนันท์ กลุบตุร 1 15 7 นายมนตร ีกลุบตุร นางสาวอนัญญา รุจขิจรนายมนตร ีกลุบตุร Y2561 บดิา
55831 พัสกร ปราบจันดี 1 15 8 นายพงคธ์ร ปราบจันดี นางวมิล ปราบจันดี นางวมิล ปราบจันดี Y2561 มารดา
55865 ภฟู้า กรุดพันธ์ 1 15 9 นายชยัวฒุ ิกรุดพันธ์ นางจรุงจติ กรุดพันธ์ นางจรุงจติ กรุดพันธ์ Y2561 มารดา
55866 ภรูพัิฒน์ สวสัดิไ์ธสง 1 15 10 นายรัฐกติต ์สวสัดิไ์ธสง นางประวณิา สวสัดิไ์ธสงนายรัฐกติต ์สวสัดิไ์ธสง Y2561 บดิา
55868 เมธาสทิธิ์ ขจรฤทธิอ์นันต์ 1 15 12 นายอกัษรนิทร ์ขจรฤทธนิางปณุยวรี ์ขจรฤทธิอ์นันางปณุยวรี ์ขจรฤทธิอ์นัY2561 มารดา
55869 รัชธรรมนูญ พรอ้มพรชยั 1 15 13 นายธนัท พรอ้มพรชยั นางสาวนันทยิา ภริมยฤ์ นางสาวนันทยิา ภริมยฤ์ Y2561 มารดา
55870 สวุรรณ สงวนตระกลู 1 15 14 นายสวุฒัน ์สงวนตระกลูนางออ้ย สงวนตระกลู นายสวุฒัน ์สงวนตระกลูY2561 บดิา
55871 อารยชน กลัยบตุร 1 15 15 นายวรีกานต ์วลิามาศ นางเขษมสริ ิกลัยบตุร นางเขษมสริ ิกลัยบตุร Y2561 มารดา
55872 จดิาภา โนรรัีตน์ 1 15 16 นายจริเชษฐ ์โนรรัีตน์ นางน้ําผึง้ โนรรัีตน์ นางน้ําผึง้ โนรรัีตน์ Y2561 มารดา
55874 ธารบงกช สวุรรณกฏู 1 15 18 นายสขุภกจิ สวุรรณกฏู นางศรนีวล กนัทะมา นางศรนีวล กนัทะมา Y2561 มารดา
55875 ปญุญศิา บรุศีรี 1 15 19 นายมานพ บรุคีรี นางภารุจรี ์บรุศีรี นางภารุจรี ์บรุศีรี Y2561 มารดา
55876 ปณุยวรี์ โชคธนเสฏฐก์ลุ 1 15 20 นายธนะสทิธิ ์โชคธนเส นางนันทร์ว ีโชคธนเสฏฐนางนันทร์ว ีโชคธนเสฏฐY2561 มารดา
55877 พชิชาภา แกว้อร่าม 1 15 21 นายฤทธวิงค ์แกว้อร่าม นางวชัร ีแกว้อร่าม นางวชัร ีแกว้อร่าม Y2561 มารดา
55878 ภญิญดา ไพบลูย์ 1 15 22 นายสวุทิย ์ไพบลูย์ นางอนัญญา ไพบลูย์ นางอนัญญา ไพบลูย์ Y2561 มารดา
55879 ลกัษิกา จริรัชตาภรณ์ 1 15 23 วา่ทีร่อ้ยตรวีรีเดช จริรัชดนางสริรัิตน ์กแุกว้ นางสริรัิตน ์กแุกว้ Y2561 มารดา
55880 วชริญาณ์ ทองบดุดา 1 15 24 นายวชัราวฒุ ิทองบดุดานางสาวขอขวญั ศลิา นายวชัราวฒุ ิทองบดุดาY2561 บดิา
55882 วราภรณ์ กาญจนพงศก์จิ 1 15 26 นายมนชยั กาญจนพงศ์ นางสาวมารศร ีพันธด์ี นายมนชยั กาญจนพงศ์Y2561 บดิา
55883 วรศิรา ศรสีนัต์ 1 15 27 นายปรชีา ศรสีนัต์ นางสาวยพุาพร ทองเหลนางสาวยพุาพร ทองเหลY2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

55884 ศริภัสสร เวทมาหะ 1 15 28 นายสรุเชษฏ ์เวทมาหะ นางกรวกิา เวทมาหะ นายสรุเชษฏ ์เวทมาหะ Y2561 บดิา
55886 อรจริา นาคนาคา 1 15 30 นายมานพ นาคนาคา นางสาวจริภา พากเพยีรนางสาวจริภา พากเพยีรY2561 มารดา
54776 ปัณณภัทร ชรัูตน์ 2 6 30 นายวบิลูย ์ชรัูตน์ นางเดอืนฉาย ชรัูตน์ นายวบิลูย ์ชรัูตน์ Y2561 บดิา
55846 ยวุรัตน์ ไชยโยธนิ 3 1 19 นายบญุม ีไชยโยธนิ นางสาววฑิรูย ์แกว้เชยีงนายอดุร ฮามสมพันธ์ Y2561 ผูป้กครอง

53281 ณัฐณชิา ศรใีส 4 0 0 นายจตวุทิย ์ศรใีส นางอญัชล ีศรใีส นางอญัชล ีศรใีส Y2561 มารดา
53288 ปภาวรนิทร์ คณุธรรม 4 0 0 นายอนันต ์คณุธรรม นางบศุรา คณุธรรม นางบศุรา คณุธรรม Y2561 มารดา
53588 พรรณสริิ สระโสม 4 0 0 นายไพรัตน ์สระโสม นางพรรณี สระโสม นายไพรัตน ์สระโสม Y2561 บดิา
53452 ชลพศิทุธ์ เตยีตระกลู 4 1 1 นายวรเกษ เตยีตระกลู นางดวงจันทร ์เตยีตระกูนางดวงจันทร ์เตยีตระกูY2561 มารดา
53457 ธราดล พมิพแ์กว้ 4 1 2 นายอษัฎาวธุ โพธิศ์รี ดาบตํารวจหญงิจณิณา ดาบตํารวจหญงิจณิณา Y2561 มารดา
53468 สวุจัิกขณ์ คงกจิไพศาล 4 1 3 จา่สบิตรปัีญญา คงกจิไพนางธนาภรณ์ คงกจิไพศนางธนาภรณ์ คงกจิไพศY2561 มารดา
53489 จริุทธิ์ ศริสินุทร 4 1 4 นายวชริุทธิ ์ศริสินุทร นางสจุริา ศริสินุทร นางสจุริา ศริสินุทร Y2561 มารดา
53501 สวุรรณชนก มิง่ไชย 4 1 5 นายพนา มิง่ไชย นางศวิไิลซ ์มิง่ไชย นางศวิไิลซ ์มิง่ไชย Y2561 มารดา
53528 นติธิร วรพมิพรั์ตน์ 4 1 6 รอ้ยตํารวจโทสรุพงศ ์วรนางขวญัหทยั วรพมิพรั์ตนางขวญัหทยั วรพมิพรั์ตY2561 มารดา
53529 ปณวฒัน์ อุน่อดุม 4 1 7 นายปรดีา อุน่อดุม นางลกัษม ีอุน่อดุม นางลกัษม ีอุน่อดุม Y2561 มารดา
53535 รัฐพล สภุาคาร 4 1 8 นายสญัชยั สภุาคาร นางมณฑา สภุาคาร นายสญัชยั สภุาคาร Y2561 บดิา
53568 ปิตภิัทร ชมชืน่ 4 1 9 รอ้ยตรสีรุสทิธิ ์ชมชืน่ นางทศันยี ์ชมชืน่ นางทศันยี ์ชมชืน่ Y2561 มารดา
53595 กติติร์วี โชคธนเสฎฐก์ลุ 4 1 10 นายธนะสทิธิ ์โชคเสฏฐ์ นางนันทร์ว ีโชคเสฏฐก์ุ นางนันทร์ว ีโชคเสฏฐก์ุ Y2561 มารดา
53603 สภุเวช เสง่ตระกลู 4 1 11 นายกนัตท์กัษ์ เสง่ตระกูนางศศรินิทร ์เสง่ตระกลูนายกนัตท์กัษ์ เสง่ตระกูY2561 บดิา
53626 ณพัศ วรกจินุกลู 4 1 12 นายภกูจิ วรกจินุกลู นางเพ็ญจติร วรกจินุกลู นางเพ็ญจติร วรกจินุกลู Y2561 มารดา
53634 วชริวทิย์ กสพิรอ้ง 4 1 13 นายนพินธ ์กสพิรอ้ง นางมาล ีกสพิรอ้ง นางมาล ีกสพิรอ้ง Y2561 มารดา
53043 รักษิณา หอมจันทร์ 4 1 14 นายชนะ หอมจันทร์ นางพรทพิย ์หอมจันทร์ นางพรทพิย ์หอมจันทร์ Y2561 มารดา
53229 ฐติยิาพร อํา่เกตุ 4 1 15 รอ้ยตํารวจเอกวนัชยั อํา่นางรุจรัิตน ์อํา่เกตุ นางรุจรัิตน ์อํา่เกตุ Y2561 มารดา
53293 รัตนาวลี คําสนิธ์ 4 1 16 นายอบุล คําสนิธ์ นางวาสนา คําสนิธ์ นางวาสนา คําสนิธ์ Y2561 มารดา
53426 ชนดิาภา ออ่นพันธ์ 4 1 17 นายนติพิงษ์ ออ่นพันธ์ นางปิยะพร ออ่นพันธ์ นางปิยะพร ออ่นพันธ์ Y2561 มารดา
53434 นพวรรณ ผาดไธสง 4 1 18 สบิตรพัีนธุเ์ลศิ ผาดไธสนางบญุทว ีผาดไธสง นางบญุทว ีผาดไธสง Y2561 มารดา
53477 นฌิาธร โชคสชุาติ 4 1 19 นายธัชพนธ ์ศรทีอง นางสาวปนัฏฐานันท ์พมินางสาวปนัฏฐานันท ์พมิY2561 มารดา
53508 ธญัญลกัษณยิง่ยงวงศส์กลุ 4 1 20 นายกติตพิงษ์ ยิง่ยงวงศนางอมัพร ยิง่ยงวงศส์กลุนางอมัพร ยิง่ยงวงศส์กลุY2561 มารดา
53513 มณฑกาญจ เกษมสขุ 4 1 21 นายชยัสทิธิ ์เกษมสขุ นางมะล ิเกษมสขุ นางมะล ิเกษมสขุ Y2561 มารดา
53518 ศภุสิรา เทยีนจารุวฒันา 4 1 22 นายมงคล เทยีนจารุวฒันางวาสนา เทยีนจารุวฒันางวาสนา เทยีนจารุวฒัY2561 มารดา
53551 รุ่งทวิา องัควณชิ 4 1 23 นายธรีวฒัน ์องัควณชิ นางรุ่งทพิย ์องัควณชิ นางรุ่งทพิย ์องัควณชิ Y2561 มารดา
53554 สริภัทร สลีาทพิย์ 4 1 24 นายสนทยา สลีาทพิย์ นางนงคราญ สลีาทพิย์ นางนงคราญ สลีาทพิย์ Y2561 มารดา
53574 ชนษิฐก์านต์สขุสวาท 4 1 25 วา่ทีร่อ้ยตรไีพโรจน ์สขุสนางกรรณกิา สขุสวาท นางกรรณกิา สขุสวาท Y2561 มารดา
53578 เทยีนทพิย์ พทิกัษา 4 1 26 นายปฏภิาณ พทิกัษา นางทกัษิณา พทิกัษา นางทกัษิณา พทิกัษา Y2561 มารดา
53581 ธมลวรรณ ศรใีส 4 1 27 นายวชิติ ศรใีส นางจารุวรรณ ศรใีส นายวชิติ ศรใีส Y2561 บดิา
53587 พงษ์ปพร เมอืงโคตร 4 1 28 นายอภศิกัดิ ์เมอืงโคตร นางสปุราณี เมอืงโคตร นางสปุราณี เมอืงโคตร Y2561 มารดา
53589 พมิพช์นก พึง่เพ็ง 4 1 29 นายพัฒนชาต ิพึง่เพ็ง นางเพชรา พึง่เพ็ง นายพัฒนชาต ิพึง่เพ็ง Y2561 บดิา
53593 หทยัชนก พมิพบตุร 4 1 30 ดาบตํารวจเอนก พมิพบุนางปัทมาภรณ์ พมิพบตุนางปัทมาภรณ์ พมิพบตุY2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

53615 ธนาภรณ์ สมคะเน 4 1 31 นายสรุชยั สมคะเน นางประไพ สมคะเน นางประไพ สมคะเน Y2561 มารดา
53618 เปมกิา สนูานนท์ 4 1 32 นายจริเมธ เกยีวกวาง นางสาวนพมาศ สนูานนนางสาวนพมาศ สนูานนY2561 มารดา
53640 ณัฐธดิา ยะโสธรศรกีลุ 4 1 33 นายอทิธพิล ยะโสธรศรี นางรัฐฐาภรณ์ ยะโสธรศนางรัฐฐาภรณ์ ยะโสธรศY2561 มารดา
53642 ดาวนภา ตนัอุน่เดช 4 1 34 นายชดัเจน ตนัอุน่เดช นางนจิกานต ์ตนัอุน่เดชนางนจิกานต ์ตนัอุน่เดชY2561 มารดา
53456 ธนาธปิ โสมออ่น 4 2 1 นายวนัิย โสมออ่น นางอารนิทร ์โสมออ่น นางอารนิทร ์โสมออ่น Y2561 มารดา
53488 จติตพัฒน์ คําแสน 4 2 2 นายสบืศกัดิ ์คําแสน นางสาวบณุฑรกิา ประทนีางสาวจันทรฉ์าย คําแสY2561 ผูป้กครอง

53491 ธรีวสิทิธ์ จนินารัตน์ 4 2 3 นายปราโมทย ์จนินารัตนนางกติตมิา จนินารัตน์ นางกติตมิา จนินารัตน์ Y2561 มารดา
53495 วชริพงศ์ ยงกลุวณชิ 4 2 4 นายสณัชยั ยงกลุวณชิ นางอําไพ ยงกลุวณชิ นายสณัชยั ยงกลุวณชิ Y2561 บดิา
53525 ธนภัทร สอดเสน 4 2 5 นายธนกฤต สอดเสน นางสาวรัตนาพร แสงสอ่นายธนกฤต สอดเสน Y2561 บดิา
53526 ธนวฒัน์ ศรสีาํราญ 4 2 6 นายสถาพร ศรสีาํราญ นางนลีนารา ศรสีาํราญ นางนลีนารา ศรสีาํราญ Y2561 มารดา
53530 ปวรศิ คนัธจันทร์ 4 2 7 นายไสว คนัธจันทร์ นางสกุลัยา คนัธจันทร์ นางสกุลัยา คนัธจันทร์ Y2561 มารดา
53558 กรวทิย์ อารยี์ 4 2 8 นายสนุทร อารยี์ นางกาญจนา อารยี์ นางกาญจนา อารยี์ Y2561 มารดา
53559 พัชรพล คําเอีย่ม 4 2 9 นายวชริพันธ ์คําเอีย่ม นางรัชดาวรรณ คําเอีย่มนางรัชดาวรรณ คําเอีย่มY2561 มารดา
53560 จติตยิพล บวัเกษ 4 2 10 นายวชิติ บวัเกษ นางฉววีรรณ บวัเกษ นางฉววีรรณ บวัเกษ Y2561 มารดา
53563 ฐานัส เกยีรตกิวนิพงศ์ 4 2 11 นายชาตร ีเกยีรตกิวนิพงนางอญัชล ีเกยีรตกิวนิพนางอญัชล ีเกยีรตกิวนิพY2561 มารดา
53567 บรูพฤทธิ์ ชมุจันทร์ 4 2 12 นายอภวิฒัน ์ชมุจันทร์ นางสมนกึ ชมุจันทร์ นางสมนกึ ชมุจันทร์ Y2561 มารดา
53569 พจน์ จติพลิา 4 2 13 นายไพโรจน ์จติพลิา นางจฬุาภรณ์ จติพลิา นางจฬุาภรณ์ จติพลิา Y2561 มารดา
53605 อรรณพ ไทยแท ้ 4 2 14 นายอทิธวิฒัน ์ไทยแท ้ นางมนัสนันท ์ไทยแท ้ นางมนัสนันท ์ไทยแท ้ Y2561 มารดา
53631 ปรุะชยั ผลวสิทุธิ์ 4 2 15 นายธรรศพงศ ์ผลวสิทุธิ์นางดลณภา ผลวสิทุธิ์ นางดลณภา ผลวสิทุธิ์ Y2561 มารดา
53135 บวัแกว้ วงศว์เิชยีร 4 2 16 นายณัฐกติติ ์วงศว์เิชยีร นางณัฐนันท ์วงศว์เิชยีร นายณัฐกติติ ์วงศว์เิชยีร Y2561 บดิา
53225 จันทมิา สารการ 4 2 17 นายพษิณุ สารการ นางนวพรรษ สารการ นางนวพรรษ สารการ Y2561 มารดา
53469 กนกพชิญ์ ชนิเชษฐ์ 4 2 18 นายบญุสง่ ชนิเชษฐ์ นางสาวณัฐนชิา จงรักษ์นายบญุสง่ ชนิเชษฐ์ Y2561 บดิา
53509 บษุบา ภโูท 4 2 19 นายพรชยั ภโูท นางจรยิาวด ีภโูท นางจรยิาวด ีภโูท Y2561 มารดา
53512 พุทธมนต์ พรมดี 4 2 20 นายธนาวฒุ ิพรมดี นางออ้ พรมดี นายธนาวฒุ ิพรมดี Y2561 บดิา
53517 ศภุสิรา จันทรห์อม 4 2 21 นายจริยทุธ จันทรห์อม นางอรุณี จันทรห์อม นางอรุณี จันทรห์อม Y2561 มารดา
53519 สจุริา กลิน่หอม 4 2 22 นาวาอากาศตรสีนัุน กลิน่นางทศันยี ์กลิน่หอม นาวาอากาศตรสีนัุน กลิน่Y2561 บดิา
53520 สดุารัตน์ แซเ่ตยี 4 2 23 นายบญัชา แซเ่ตยี นางสาวพรศร ีอมรโรจน์นายบญัชา แซเ่ตยี Y2561 บดิา
53538 กติตภิรณ์ ผวิงาม 4 2 24 นายกติตภิพ ผวิงาม นางมั่นใจ ผวิงาม นายกติตภิพ ผวิงาม Y2561 บดิา
53542 ณัฏฐณชิา ทวสีทิธิ์ 4 2 25 นายวฒุชิยั ทวสีทิธิ์ นางกาญจนา ทวสีทิธิ์ นายวฒุชิยั ทวสีทิธิ์ Y2561 บดิา
53544 พมิญาดา ชยัเวชสกลุ 4 2 26 นายสฒุาพร ชยัเวชสกลุนางพัชฏณัิฐ วรพรโรจน์นางพัชฏณัิฐ วรพรโรจน์Y2561 มารดา
53545 ธัญพร เพชรมาก 4 2 27 นายวฑิรูย ์เพชรมาก นางประภาภรณ์ เพชรมานายวฑิรูย ์เพชรมาก Y2561 บดิา
53546 นรมน โกศลัวติร์ 4 2 28 นายจริพงศ ์โกศลัวติร์ นางทพิยส์วุรรณ โกศลัวนิายจริพงศ ์โกศลัวติร์ Y2561 บดิา
53547 ปรมิพักตร์ กลุบญุญา 4 2 29 นายประสทิธิ ์กลุบญุญา นางพัชราวด ีกลุบญุญา นางพัชราวด ีกลุบญุญา Y2561 มารดา
53549 ภรภัทร ลนีาราช 4 2 30 นายสบืพงศ ์ลนีาราช นางพัชมน ลนีาราช นางพัชมน ลนีาราช Y2561 มารดา
53550 ยลรดา ทองสงิห์ 4 2 31 นายอทุศิ ทองสงิห์ นางสปุราน ีทองสงิห์ นางสปุราน ีทองสงิห์ Y2561 มารดา
53575 ฐติมิา ประเสรฐิ 4 2 32 จา่สบิตํารวจเสถยีร ประ นางพัดชา ประเสรฐิ จา่สบิตํารวจเสถยีร ประ Y2561 บดิา
53576 ทกัษพร เผา่ภรูี 4 2 33 รอ้ยตํารวจโทพเิศษ เผา่นางทศันยี ์เผา่ภรูี รอ้ยตํารวจโทพเิศษ เผา่Y2561 บดิา
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53586 ปณุยากร คชสถติย์ 4 2 34 นายอนุชาต ิคชสถติย์ นางอไุรวรรณ คชสถติย์ นายอนุชาต ิคชสถติย์ Y2561 บดิา
53612 ณัฐพร เพชรพมิพ์ 4 2 35 นายฉัตรพล เพชรพมิพ์ นางณัฐญา เพชรพมิพ์ นายฉัตรพล เพชรพมิพ์ Y2561 บดิา
53646 ปิยาภรณ์ ยาพลงั 4 2 36 นายสถติย ์ยาพลงั นางปราศรัย ยาพลงั นางสาวทพิยรัตน ์ยาพลYั2561 ผูป้กครอง

53211 ปัญญ์ วสิฎิฐพ์รอกัษร 4 3 1 นายวรีะพันธ ์วสิฏิฐพ์รอั นางกาญจนา วสิฏิฐพ์รอันางกาญจนา วสิฏิฐพ์รอัY2561 มารดา
53256 ณัฐนนท์ พลเชยีงขวาง 4 3 2 นายปราโมทย ์พลเชยีง นางปารม ีพลเชยีงขวางนางปารม ีพลเชยีงขวางY2561 มารดา
53368 สริเิชษฐ์ นนธจัินทร์ 4 3 3 รอ้ยตรสีพ่ัุน นนธจัินทร์ นางจริวรรณ นนธจัินทร์ นางจริวรรณ นนธจัินทร์ Y2561 มารดา
53461 พลพล พมิทอง 4 3 4 นายคนอง พมิทอง นางอมุาพร กิง่สนัเทยีะ นางอมุาพร กิง่สนัเทยีะ Y2561 มารดา
53462 พรีวชิญ์ ศริชิยั 4 3 5 นายรังสรรค ์ศริชิยั นางนติยา ศริชิยั นายรังสรรค ์ศริชิยั Y2561 บดิา
53493 ปารมี พมิพกนั 4 3 6 นายคมกรชิ พมิพกนั นางวาสนา พมิพกนั นายคมกรชิ พมิพกนั Y2561 บดิา
53523 ชชั คณารักษ์ 4 3 7 นายเชาวว์ฒัน ์คณารักษนางวลิาพรรณ คณารักษนางวลิาพรรณ คณารักษY2561 มารดา
53566 นธิชิยั ใจเอือ้ 4 3 8 นายสายันต ์ใจเอือ้ นางบวัศร ใจเอือ้ นางบวัศร ใจเอือ้ Y2561 มารดา
55451 ปณุวทิย์ เกษียร 4 3 9 นายพงษ์ศลิป์ เกษียร นางณัชชา เกษียร นางณัชชา เกษียร Y2561 มารดา
53031 ณัฐสรุางค์ โคตรมงคล 4 3 10 นายวรนิทร โคตรมงคล นางปณุยนุช โคตรมงคลนายวรนิทร โคตรมงคล Y2561 บดิา
53128 ฐติภิา ยศออ่น 4 3 11 นายพเิชษฐ ์ยศออ่น นางอไุรพร ยศออ่น นายพเิชษฐ ์ยศออ่น Y2561 บดิา
53139 แพรวลดา บตุรวงศ์ 4 3 12 นายสมเกยีรต ิสงักะเพศนางสาวสราล ีบตุรวงศ์ นางสาวสราล ีบตุรวงศ์ Y2561 มารดา
53141 มณีกรณ์ พรีภัทรห์รัิญ 4 3 13 นายชนิวชิญ ์พรีภัทรห์รัิญนางสาวกนกรัศม ์พรีภทันางสาวกนกรัศม ์พรีภทัY2561 มารดา
53228 ชชัชญา จําปาศรี 4 3 14 นายปรัชญา จําปาศรี นางสภุาพร จําปาศรี นายปรัชญา จําปาศรี Y2561 บดิา
53236 ปณดิา แซจ่งึ 4 3 15 นายโชคชยั แซจ่งึ นางวชริาพรรณ แซจ่งึ นายประณัย แซจ่งึ Y2561 ผูป้กครอง

53238 พรธดิา บญุวทิยช์ยักลุ 4 3 16 นายสวุรรณชยั บญุวทิย์ นางสาวดวงกมล วงัศรแีนางสาวดวงกมล วงัศรแีY2561 มารดา
53373 กญัญานี จัยสนิ 4 3 17 นายวสนัต ์จัยสนิ นางศรปีระไพ จัยสนิ นางศรปีระไพ จัยสนิ Y2561 มารดา
53381 ฐติพิร หนูพันธ์ 4 3 18 ดาบตํารวจสมภพ หนูพันนางมลวิรรณ หนูพันธ์ ดาบตํารวจสมภพ หนูพันY2561 บดิา
53428 ณัฐชา ผาสขุ 4 3 19 นายจักรกฤษณ์ ผาสขุ นางนชิาภา ผาสขุ นางนชิาภา ผาสขุ Y2561 มารดา
53438 พัณณติา สงัขท์อง 4 3 20 นายณัฐพงศ ์สงัขท์อง นางปนัสวรรณ สงัขท์องนางปนัสวรรณ สงัขท์องY2561 มารดา
53441 รดา อมรไชย 4 3 21 นายสรุนัย อมรไชย นางจริาวฒัน ์อมรไชย นายสรุนัย อมรไชย Y2561 บดิา
53447 สริรัิกษ์ ยอดสงิห์ 4 3 22 นายสทิธพิงษ์ ยอดสงิห์นางจรุงรักษ์ ยอดสงิห์ นางจรุงรักษ์ ยอดสงิห์ Y2561 มารดา
53470 กวนิทรา สรรศรี 4 3 23 นายจํานงค ์สรรศรี นางทองปอน สรรศรี นายจํานงค ์สรรศรี Y2561 บดิา
53471 ขนบพร กลิน่บวั 4 3 24 นายสรสทิธิ ์กลิน่บวั นางสมุติรา กลิน่บวั นายสรสทิธิ ์กลิน่บวั Y2561 บดิา
53472 ญาณธชิา แสนทวสีขุ 4 3 25 นายวทิยา แสนทวสีขุ จา่สบิเอกมาลยั แสนทวีนายวทิยา แสนทวสีขุ Y2561 บดิา
53474 ณัชชา ศรลีาชยั 4 3 26 นายสรุยิา ศรลีาชยั นางจฑุามาศ ศรลีาชยั นางจฑุามาศ ศรลีาชยั Y2561 มารดา
53511 พมิพกานต์ พรสอน 4 3 27 นายพนาสทิธิ ์พรสอน นางรองแข ดําเนนิ นางรองแข ดําเนนิ Y2561 มารดา
53614 ธนัชพร ปุ่ นมกีจิ 4 3 28 นายวฒุพิร ปุ่ นมกีจิ นางธมนวรรณ ปุ่ นมกีจิ นางธมนวรรณ ปุ่ นมกีจิ Y2561 มารดา
53636 เกวลนิ ขนุภักดี 4 3 29 นายสมเกยีรต ิขนุภักดี นางสาวธดิาจันทร ์จันท นายสมเกยีรต ิขนุภักดี Y2561 บดิา
53648 พมิพพ์ชิยา เจยีรกลู 4 3 30 นายอลงกรณ์ เจยีรกลู นางจรัสพมิพ ์เจยีรกลู นางจรัสพมิพ ์เจยีรกลู Y2561 มารดา
53164 รัฐภมูิ จันทรโสภา 4 4 1 นายอทุยาน จันทรโสภานางปถมาภรณ์ จันทรโสนายอทุยาน จันทรโสภาY2561 บดิา
53264 พชิญ์ เถาถวลิ 4 4 2 นายพฤกษ์ เถาถวลิ นางเนตรดาว เถาถวลิ นายพฤกษ์ เถาถวลิ Y2561 บดิา
53301 กติตภิพ วงศเ์สนา 4 4 3 นายธัชชยั วงศเ์สนา นางปาณสิรา วงศเ์สนา นางปาณสิรา วงศเ์สนา Y2561 มารดา
53302 ภครดณ เชือ้ประทมุ 4 4 4 นายนนท ์หวงัผล นางกาญจนา เชือ้ประทมุนางกาญจนา เชือ้ประทมุY2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

53314 ศกัยศ์รณ์ บญุทา 4 4 5 นายพรีพล บญุทา นางสดุาพร บญุทา นางสดุาพร บญุทา Y2561 มารดา
53401 ชนน เลขะเจรญิกลุ 4 4 6 นายกฤษฎา เลขะเจรญิกนางองัคณา เลขะเจรญิกนางองัคณา เลขะเจรญิกY2561 มารดา
53487 จณิณภัทร เวชกลู 4 4 7 นายกฐิกิร เวชกลู นางอารยิา เวชกลู นางฐติมิา เวชกลุ Y2561 ผูป้กครอง

53599 นันทวฒัน์ บญุกอง 4 4 8 นายสมบตั ิบญุกอง นางภัทรพร บญุกอง นางภัทรพร บญุกอง Y2561 มารดา
55452 อาทติย์ ตรสีทิธเิชษฐ์ 4 4 9 นายกฤษณ ตรสีทิธเิชษนางสาวณัฐชา สตัยส์งวนายกฤษณ ตรสีทิธเิชษY2561 บดิา
55453 ณัฐนันท์ กาเผอืกงาม 4 4 10 นางวนัไทย กาเผอืกงามนางศมิาพร กาเผอืกงามนางศมิาพร กาเผอืกงามY2561 มารดา
53026 จติราภา พรวานชิพงศ์ 4 4 12 นายวรีะ พรวานชิพงศ์ นางอมัพร พรวานชิพงศ์นายวรีะ พรวานชิพงศ์ Y2561 บดิา
53028 ฐาปนา โคตรคนัทา 4 4 13 นายปัญจพล โคตรคนัทนางศศธิร โคตรคนัทา นายปัญจพล โคตรคนัทY2561 บดิา
53124 เขมมกิา รุจริพพัิฒน์ 4 4 14 นายคณติ รุจริพพัิฒน์ นางสาวเกยรู กจุะพันธ์ นางสาวเกยรู กจุะพันธ์ Y2561 มารดา
53126 ชนากานต์ พุฒจันทร์ 4 4 15 นายเชดิไชยา รสจันทร์ นางสาวนติยา พุฒจันทรนายมนัสศลิป์ พุฒจันทรY2561 ผูป้กครอง

53129 ณชิา แจง้คลอ้ย 4 4 16 นายเอก แจง้คลอ้ย นางขนษิฐา ตนัทอง นางนงลกัษณ์ แจง้คลอ้ Y2561 ผูป้กครอง

53245 สนินีาท ตัง้เสงีย่มวสิยั 4 4 17 นายสหีนาท ไกรคปุต์ นางสาวสรนิยา ตัง้เสงีย่ นางนนีา ตัง้เสงีย่มวสิยั Y2561 ผูป้กครอง

53298 สชุญัญา เกยีรตกิวนิพงศ์ 4 4 18 นายภัทรพล เกยีรตกิวนิ นางรจนา สาเหลา นางรจนา สาเหลา Y2561 มารดา
53347 อาภาภัค ประสารวรณ์ 4 4 19 นายทรงศกัดิ ์ประสารวรนางกาญจนช์นติา ประสนางกาญจนช์นติา ประสY2561 มารดา
53439 ฟารดิา แทง่คํา 4 4 21 วา่ทีร่อ้ยตรนีคร แทง่คํา นางจติตมิา แทง่คํา นางจติตมิา แทง่คํา Y2561 มารดา
53539 จริภญิญา สขุนวล 4 4 22 นายวรีชยั สขุนวล นางอภนิจิจ ์สขุนวล นางอภนิจิจ ์สขุนวล Y2561 มารดา
53620 ศศริดา ศรงีาม 4 4 23 นายบญุคง ศรงีาม นางลาวลัยฉ์ว ีศรงีาม นางลาวลัยฉ์ว ีศรงีาม Y2561 มารดา
53639 ณัฏฐกมล ครุุพันธ์ 4 4 24 นายณรงคศ์กัดิ ์ครุุพันธ์ นางณัฏฐยาณี ครุุพันธ์ นางณัฏฐยาณี ครุุพันธ์ Y2561 มารดา
53650 มาตกิา จันทรเ์กษม 4 4 25 นายสมพล จันทรเ์กษม นางสาวพัธนันท ์ขนัทะโนายสมพล จันทรเ์กษม Y2561 บดิา
55454 กญัญาณัฐ โสภาพศิ 4 4 26 นายนยิม โสภาพศิ นายนยิม โสภาพศิ Y2561 บดิา
55455 ดลหทยั วสอุงักรู 4 4 27 นางอษัฎาภรณ์ วสอุงักรูนางอษัฎาภรณ์ วสอุงักรูY2561 มารดา
55456 ธรีนุช ชโลธร 4 4 28 นายเฉลมิศกัลดิ ์ชโลธร นายเฉลมิศกัลดิ ์ชโลธร Y2561 บดิา
55457 พนติชญา คําลอย 4 4 29 นางขวญัใจ บตุรทอง นางขวญัใจ บตุรทอง Y2561 มารดา
55458 ภคนิี ศรแีกว้ทมุ 4 4 30 นายประจักร ศรแีกว้ทมุ นายประจักร ศรแีกว้ทมุ Y2561 บดิา
55459 ศศกิร พรมโลก 4 4 31 นายจํานงค ์พรมโลก นายจํานงค ์พรมโลก Y2561 บดิา
55460 รัษฎากร จันทราภรณ์ 4 4 32 นางวนดิา จันทราภรณ์ นางวนดิา จันทราภรณ์ Y2561 มารดา
55461 วภิัทรภรณ์ ประภาสะสทุธิ์ 4 4 33 นางวชัราภรณ์ ประภาสะนางวชัราภรณ์ ประภาสะY2561 มารดา
55462 สรัุสวดี คเูปอร์ 4 4 34 นายแสวง สอนบญุ Y2561 ผูป้กครอง

55463 อภษิฎา เยนิ 4 4 35 นางพจนยี ์เยนิ นางพจนยี ์เยนิ Y2561 มารดา
55908 ธนภรณ์ เมฆวฒันากาญจน 4 4 36 นายวรีะศกัดิ ์เมฆวฒันา นางพัชรมณฑ ์เมฆวฒันนายวรีะศกัดิ ์เมฆวฒันา Y2561 บดิา
53153 ชญานนท์ กจิคณะ 4 5 1 นายสรุศกัดิ ์กจิคณะ นางปวณีวรรณ กจิคณะ นายสรุศกัดิ ์กจิคณะ Y2561 บดิา
53606 เอือ้องักรู วงศเ์มอืงจันทร์ 4 5 2 นายอโนชา วงศเ์มอืงจจันางเอือ้มพร เอกบตุร นางเอือ้มพร เอกบตุร Y2561 มารดา
53627 ณัฐวฒุิ เชาวนะพานชิ 4 5 3 นายอําพร เชาวนะพานชินางฐวลัณรัตน ์เชาวนะพนางฐวลัณรัตน ์เชาวนะพY2561 มารดา
53628 ตฤณ ไชยรัชต์ 4 5 4 นายปรญิ ไชยรัชต์ นางสาวปภาวรนิทร ์รําไ นางสาวปภาวรนิทร ์รําไ Y2561 มารดา
53629 ธนบดนิทร์ อคัรชโินเรศ 4 5 5 นายธเนศ อคัรชโินเรศ นางมติรอาพร อคัรชโินเนางมติรอาพร อคัรชโินเY2561 มารดา
55464 กฤษณะ เรอืงอยู่ 4 5 6 นายบญุจันทร ์ชหูา Y2561 ผูป้กครอง

55465 ธนภัทร กลุวงศ์ 4 5 7 นายพัทธดษิ กลุวงศ์ นายพัทธดษิ กลุวงศ์ Y2561 บดิา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

55466 ธนายทุธ บํารุงรส 4 5 8 ธารทพิย ์บํารุงรส Y2561 ผูป้กครอง

55467 ภธูปิ ศรวีไิล 4 5 9 ปิยะพร ศรวีไิล ปิยะพร ศรวีไิล Y2561 มารดา
55468 วชัธนชยั สายสุย้ 4 5 10 วภิารัตน ์ดําสริิ วภิารัตน ์ดําสริิ Y2561 มารดา
55469 ศลิปชยั ลอืนาม 4 5 11 นายทรนิทร ์สอืนาม Y2561 ผูป้กครอง

55470 หัฏฐากร นิม่พศิทุธิ์ 4 5 12 นายนมิติร นิม่พศิทุธิ์ นายนมิติร นิม่พศิทุธิ์ Y2561 บดิา
53388 นันทนัช มคีณุ 4 5 13 พันตํารวจโทเดชา มคีณุนางบงกช มคีณุ นางบงกช มคีณุ Y2561 มารดา
53427 ณัฐกานต์ นติยส์ภุาพ 4 5 14 นายญาณสทิธ ินติยส์ภุานางวภิารัตน ์นติยส์ภุาพนายญาณสทิธ ินติยส์ภุาY2561 บดิา
53611 ณัฏจริา เจรญิสตัยธรรม 4 5 16 นายจริะวฒัน ์เจรญิสตัย นางเพชรา เจรญิสตัยธรนางเพชรา เจรญิสตัยธรY2561 มารดา
53613 ณชิกานต์ ทวชิปูกรณ์ 4 5 17 นายประพจน ์ทวชิปูกรณนางชลธชิา ทวชิปูกรณ์ นายประพจน ์ทวชิปูกรณY2561 บดิา
53644 นชิาภา สขุอนันต์ 4 5 18 นายกติตศิกัดิ ์สขุอนันต์ นางสาวอณุรัตน ์ตัง้ศริวิั นายทองเจอื สขุอนันต์ Y2561 ผูป้กครอง

53649 แพรววะนติ หลายววิฒัน์ 4 5 19 นายธรีะศกัดิ ์หลายววิฒันางพนดิา หลายววิฒัน์ นางพนดิา หลายววิฒัน์ Y2561 มารดา
55471 พมิพน์ภัส ธรรมบตุร 4 5 20 นางจฬุาพร หลกัเพรช Y2561 ผูป้กครอง

55472 มลิลิญา ธรรมสถติยม์ั่น 4 5 21 นางสาวฐาปน ีชาชสิะกี้ Y2561 ผูป้กครอง

55473 ชนากานต์ คงเขยีว 4 5 22 นางสาวกานตช์นดิ หลมุY2561 ผูป้กครอง

55474 ธมลวรรณ ศรทีศัน์ 4 5 23 นางสพุนดิา ศรทีศัน์ Y2561 ผูป้กครอง

55476 ปราญชลี ศรสีมบตัิ 4 5 25 นางกรกพร ศรไีหม Y2561 ผูป้กครอง

55477 ปิยพร คณุสาร 4 5 26 ร.ต.ท.ประยรู คณุสาร ร.ต.ท.ประยรู คณุสาร Y2561 บดิา
55478 ภัคจริา ใจเตบิ 4 5 27 จ.ส.อ.อาคม ใจเตบิ จ.ส.อ.อาคม ใจเตบิ Y2561 บดิา
55479 วสคุณน์ ทา้วอนนท์ 4 5 28 นางจนิตนา ศรสีวา่ง Y2561 ผูป้กครอง

55480 วภิาดา วงคปั์ดสา 4 5 29 นางสาวสลกัเพรช วงคปั์Y2561 ผูป้กครอง

53003 ชาครติ คลงัตระกลู 4 6 1 นายชาตร ีคลงัตระกลู นางสมปอง คลงัตระกลู นายชาตร ีคลงัตระกลู Y2561 บดิา
53013 รัชชานนท์ พบลาภ 4 6 2 นายอาณัต ิพบลาภ นางศรญิญา อนิทรโ์สม นายฉิง่ อนิทรโสม Y2561 ผูป้กครอง

53163 รวโีรจน์ สวุรรณประทปี 4 6 3 นายสมนกึ สวุรรณประทีนางกลัยกร สวุรรณประทนายสมนกึ สวุรรณประทีY2561 บดิา
53165 โรจนศ์ริา มาลาคํา 4 6 4 นายประเสรฐิ มาลาคํา นางฐติาภรณ์ มาลาคํา นายประเสรฐิ มาลาคํา Y2561 บดิา
53318 สริวชิญ์ สวุรรณโชติ 4 6 5 นายประสงค ์สวุรรณโชตนางพรวไิล สวุรรณโชติ นายประสงค ์สวุรรณโชตY2561 บดิา
53353 ชติพัิทธ์ อึง้อดุรภักดี 4 6 6 นายชชัวาล อึง้อดุรภักดีนางเยาวเรศ สวุรรรณไพนางเยาวเรศ สวุรรรณไพY2561 มารดา
53490 ธรรมธัช กติตวิรเวช 4 6 7 นายจําลอง กติตวิรเวช นางสฬุด ีกติตวิรเวช นางสฬุด ีกติตวิรเวช Y2561 มารดา
53496 วรนิทร์ สนิปรุ 4 6 8 นายศกัดิ ์สนิปรุ นางจติมิา สนิปรุ นางจติมิา สนิปรุ Y2561 มารดา
53533 พงษ์เทพ เอือ้วงษ์ประเสรฐิ 4 6 9 นายเทวราช เอือ้วงษ์ปรนางชวีารัตน ์เอือ้วงษ์ปรนางชวีารัตน ์เอือ้วงษ์ปรY2561 มารดา
53572 วชริวชิญ์ สมทุรเวช 4 6 10 นายนนทวฒัน ์สมทุรเวชนางกนกกาญจน ์สมทุรเนายนนทวฒัน ์สมทุรเวชY2561 บดิา
53573 อภวิฒัน์ แซจ่งึ 4 6 11 นายนันทะชยั แซจ่งึ นางศริพิรรณ แซจ่งึ นายนันทะชยั แซจ่งึ Y2561 บดิา
53633 รชต ปิยะรัตนม์านนท์ 4 6 12 นายวเิชษฐ ปิยะรัตนม์านนางนอิร กวนิวงศ์ นางนอิร กวนิวงศ์ Y2561 มารดา
55481 ปณุยวรี์ มลินิธนเดชานันท 4 6 13 พ.ต.อ.ศรัรญ นลิวรรณ Y2561 ผูป้กครอง

55482 ธนสนิ ธัญญเกษตร 4 6 14 นางปิยธดิา สงิหานุวฒันY2561 ผูป้กครอง

53022 กมลชนก ดอกอนิทร์ 4 6 15 นายบรรจง ดอกอนิทร์ นางกมลทพิย ์ดอกอนิทนายบรรจง ดอกอนิทร์ Y2561 บดิา
53095 วรรณวสิาข์ แกน่พุฒ 4 6 16 นายสขุสรร แกน่พุฒ นางจันทร ีแกน่พุฒ นางจันทร ีแกน่พุฒ Y2561 มารดา
53142 มนีา นติยสทุธิ์ 4 6 17 นายวนัิย นติยสทุธิ์ นางพัฒชน ีนติยสทุธิ์ นายวนัิย นติยสทุธิ์ Y2561 บดิา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
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53180 นงพร สวสัดิต์ระกลู 4 6 18 นายศราวฒุ ิสวสัดิต์ระกู นางชฎาธาร ทรงอํานาจนายศราวฒุ ิสวสัดิต์ระกู Y2561 บดิา
53337 รดามณี วงศต์รี 4 6 19 นายกฤษณพงศ ์วงศต์รี นางสรินิดา วงศต์รี นางสรินิดา วงศต์รี Y2561 มารดา
53385 ธรรมวสิา มบีญุ 4 6 20 นายประเวศ มบีญุ นางแพงศร ีมบีญุ นายประเวศ มบีญุ Y2561 บดิา
53423 จักรวาล โคบาลอสีาน 4 6 21 นายอาณาจักร โคบาลอีนางทศันยี ์โคบาลอสีานนางทศันยี ์โคบาลอสีานY2561 มารดา
53510 ปาณศิา คํามงุคลุ 4 6 22 นายประยรู คํามงุคลุ นางวนดิา คํามงุคลุ นายประยรู คํามงุคลุ Y2561 บดิา
53552 วทานญิา ปวะบตุร 4 6 23 นายวสนัทนา ปวะบตุร นางราตร ีปวะบตุร นางราตร ีปวะบตุร Y2561 มารดา
53553 วาดตะวนั ไพยรนิทร์ 4 6 24 นายทว ีไพยรนิทร์ นางเมรนิ ไพยรนิทร์ นางเมรนิ ไพยรนิทร์ Y2561 มารดา
53579 ธนภรณ์ โพธิส์ขุ 4 6 25 นายรณชยั โพธิส์ขุ นางสาวละมนุ คําเสนา นางสาวละมนุ คําเสนา Y2561 มารดา
53591 พริยา โชตริสนริมติ 4 6 26 นายจรัญ โชตริสนริมติ นางปิยะนุช โชตริสนริมิ นางปิยะนุช โชตริสนริมิ Y2561 มารดา
53592 มธรุมิา ชวีเรอืงโรจนก์ลุ 4 6 27 นายธนาคม วรรณุวนิ นางบษุราภรณ์ ชวีเรอืงุโนางบษุราภรณ์ ชวีเรอืงุโY2561 มารดา
53609 กลัยรัตน์ ทนิบตุร 4 6 28 นายสมัฤทธิ ์ทนิบตุร นางธดิาภรณ์ ทนิบตุร นางธดิาภรณ์ ทนิบตุร Y2561 มารดา
53622 สภุัสสรา ทํามา 4 6 29 นายสวุทิย ์ทํามา นางลกัขณา ทํามา นางลกัขณา ทํามา Y2561 มารดา
53623 องิฟ้า พันธง์าม 4 6 30 นายอนุศกัดิ ์พันธง์าม นางอมรรัตน ์พันธง์าม นางอมรรัตน ์พันธง์าม Y2561 มารดา
53647 พัทธนันท์ พานประเสรฐิ 4 6 31 นายนภาดล พานประเสรนิางพัชร ีพานประเสรฐิ นางพัชร ีพานประเสรฐิ Y2561 มารดา
53653 อารยีา สรรเสรญิ 4 6 32 นายอรรถกร สรรเสรญิ นางกรรณกิาร ์สรรเสรญินางกรรณกิาร ์สรรเสรญิY2561 มารดา
55483 พรปวณี์ จรัสดํารงนติย์ 4 6 33 นางพชิชานันท ์จรัสดํารนางพชิชานันท ์จรัสดํารY2561 มารดา
55484 รัตนประภา สายยศ 4 6 34 นางศริจิติร เศกิศริิ Y2561 ผูป้กครอง

55853 ธมลวรรณ รักษา 4 6 35 นายสาม รักษา นายสาม รักษา Y2561 บดิา
55855 ปัณณดา โยธคิาร์ 4 6 36 นางชนดิา โยธคิาร์ นางชนดิา โยธคิาร์ Y2561 มารดา
53018 สกุฤษฎิ์ ศกัดิส์รุกานต์ 4 7 1 นายบวร ศกัดิส์รุกานต์ นางวรารัตน ์ศกัดิส์รุกานนายบวร ศกัดิส์รุกานต์ Y2561 บดิา
53053 กษิดเ์ดช ชมูาตย์ 4 7 2 ดาบตํารวจสมคดิ ชมูาตนางนวลละออง ชมูาตย์ นางนวลละออง ชมูาตย์ Y2561 มารดา
53110 ธนากฤต จงึสวุดี 4 7 3 นายศกัดา จงึสวุดี นางปวณีา จงึสวุดี นางปวณีา จงึสวุดี Y2561 มารดา
53151 เขตโสภณ นวภาณพงษ์ 4 7 4 นายกฤษฎา นวภาณพง นางจริาพร นวภาณพงษ์นางจริาพร นวภาณพงษ์Y2561 มารดา
53159 พลภัทร ตัง้ยิง่ยง 4 7 5 นายชยกร ตัง้ยิง่ยง นางนันทพิร ตัง้ยิง่ยง นางนันทพิร ตัง้ยิง่ยง Y2561 มารดา
53202 กรีติ จําปาศรี 4 7 6 นายปราโมทย ์จําปาศรี นางดาวผอ่งเพ็ญ จําปา นายปราโมทย ์จําปาศรี Y2561 บดิา
53203 เจตภาณุ โคตรภัทร์ 4 7 7 นายเพิม่ศกัดิ ์โคตรภัทร์นางแสงเพชร โคตรภัทรนางแสงเพชร โคตรภัทรY2561 มารดา
53413 ภตูะวนั กาญจนว์ฒักลุ 4 7 8 นายอาทติย ์ศรจํีาปา นางสาวนงคล์กัษณ์ กาญนางสาวนงคล์กัษณ์ กาญY2561 มารดา
53453 เดชาธร ศรวีชิยั 4 7 9 นายอดลุยศกัดิ ์ศรวีชิยั นางนวพร ศรวีชิยั นางนวพร ศรวีชิยั Y2561 มารดา
53464 วงศธร สายตรง 4 7 10 นายธวชั สายตรง นางพศิสมัย สายตรง นายธวชั สายตรง Y2561 บดิา
53466 ศริวชิญ์ ภัสสรรัตตกิาล 4 7 11 นายวริยิะ ภัสสรรัตตกิาลนางทศันยีว์รรณ ภัสสรรั นางทศันยีว์รรณ ภัสสรรั Y2561 มารดา
53492 ปัณณธร พรหมลาย 4 7 12 นายสนุทร พรหมลาย นางอรอนงค ์พรหมลายนางอรอนงค ์พรหมลาย Y2561 มารดา
53497 ศภุโชค พรหมลา 4 7 13 นายธเนศ พรหมลา นางอรอมุา พรหมลา นางเพ็ญพรรณี พรหมล Y2561 ผูป้กครอง

55485 รชานนท์ ถ้ําหนิ 4 7 14 นายเดชา ถ้ําหนิ นายเดชา ถ้ําหนิ Y2561 บดิา
55486 สทิธศิกัดิ์ ดวงแกว้ 4 7 15 นางสวุรรณี ดวงแกว้ นางสวุรรณี ดวงแกว้ Y2561 มารดา
55487 ขา้ว ผลโยญ 4 7 16 นายจติกร ผลโญ นายจติกร ผลโญ Y2561 บดิา
53021 กมลชนก ผวิขํา 4 7 17 สบิตํารวจเอกทวศีกัดิ ์ผิ นางแวน่แกว้ ผวิขํา นางแวน่แกว้ ผวิขํา Y2561 มารดา
53023 กวนินาถ ลาพน้ 4 7 18 นายวสัพล ลาพน้ นางกลัยรัตน ์ลาพน้ นายวสัพล ลาพน้ Y2561 บดิา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

53039 พชิญา ขาววงษ์ 4 7 19 นายถาวร ขาววงษ์ นางพัชราภรณ์ ขาววงษ์นายถาวร ขาววงษ์ Y2561 บดิา
53148 อจัฉรยิา ประสวนศรี 4 7 20 นายรังสรรค ์ประสวนศรี นางสาวชไมพร ปลัง่กล นางสมุาล ีทศับตุร Y2561 ผูป้กครอง

53197 สพุชิญา หาระชยั 4 7 21 นายสมุติร หาระชยั นางมนัญชยา หาระชยั นายสมุติร หาระชยั Y2561 บดิา
53234 นศิารัตน์ พานะรมย์ 4 7 22 นายสธุ ีพานะรมย์ นางวฒันาภรณ์ พานะรมนายสธุ ีพานะรมย์ Y2561 บดิา
53240 รัตนภัทร พรมประสทิธิ์ 4 7 23 นายระนาด พรมประสทิธนิางพสิมัย พรมประสทิธนิางพสิมัย พรมประสทิธYิ2561 มารดา
53297 ศภุัทรา โพรัง 4 7 24 รอ้ยตํารวจโทวทิยา โพรัสบิเอกหญงิญานศิา โพ สบิเอกหญงิญานศิา โพ Y2561 มารดา
53331 ญาณศิา สงัขนุ่์ม 4 7 25 นายณรงคช์ยั สงัขนุ่์ม นางจริาพร สงัขนุ่์ม นางจริาพร สงัขนุ่์ม Y2561 มารดา
53473 ณฐวรรณ สณัฑมาศ 4 7 26 นายณรรฐพล สณัฑมาศนางสริภัทร สาระรักษ์ นางสาวมนิตรา สาระรักษY2561 ผูป้กครอง

53485 อณัศยา ลาภเย็น 4 7 27 นายธรีะวฒุ ิลาภเย็น นางสพุศิ ลาภเย็น นายธรีะวฒุ ิลาภเย็น Y2561 บดิา
53505 ชมพูนุช อพัุนทา 4 7 28 นายศภุฤกษ์ อพัุนทา นางศรัญญา อพัุนทา นายศภุฤกษ์ อพัุนทา Y2561 บดิา
53515 วรศิรา สารภาพ 4 7 29 นายศรายทุธ สารภาพ นางณัฐชยา สารภาพ นางณัฐชยา สารภาพ Y2561 มารดา
53583 ปรางทพิย์ ศรธีัญรัตน์ 4 7 30 นายพรชยั ศรธีัญรัตน์ นางจนิดา ศรธีัญรัตน์ นายพรชยั ศรธีัญรัตน์ Y2561 บดิา
55488 หทยัชนก เหมอืนหาญ 4 7 31 นางสาววกิานตด์า ตัง้ศโิY2561 ผูป้กครอง

55489 ขวญัพชิชา กรแกว้ 4 7 32 นางศภุสิรา กรแกว้ นางศภุสิรา กรแกว้ Y2561 มารดา
55490 บญุยะรัตน์ สมบรูณ์ 4 7 33 นางพศิมัย ดวงสธุา นางพศิมัย ดวงสธุา Y2561 มารดา
55491 เพชรรัตน์ เผา่ผม 4 7 34 นางสาวอญัชล ีเผา่ผม Y2561 ผูป้กครอง

55492 เมษินี พลเยีย่ม 4 7 35 นางสดุารัตน ์พลเยีย่ม นางสดุารัตน ์พลเยีย่ม Y2561 มารดา
55493 อจัจมิา พรมบดุดี 4 7 36 นางวปิระยงค ์พรมบดุดี นางวปิระยงค ์พรมบดุดี Y2561 มารดา
53004 ณัฐชนน วงษ์ละสนิ 4 8 1 นายชยัวธุ วงษ์ละสนิ นางอปัสร วงษ์ละสนิ นางอปัสร วงษ์ละสนิ Y2561 มารดา
53009 รัชชานนท์ บญุสภุา 4 8 2 นายไพชยนต ์บญุสภุา นางประทมุ บญุสภุา นายไพชยนต ์บญุสภุา Y2561 บดิา
53114 ภัทรพงษ์ คนัโททอง 4 8 3 นายประยงค ์คนัโททองนางสาวสนุสิา ตน้โพธิ์ นางสวุมิล อบบญุ Y2561 ผูป้กครอง

53117 สริภพ อดุมโรจนทรัพย์ 4 8 4 นายธรีะศกัดิ ์อดุมโรจนทนางวชัรา อดุมโรจนทรัพนางวชัรา อดุมโรจนทรัพY2561 มารดา
53157 นธิกิร องัครุะศรี 4 8 5 นายเอกรนิทร ์องัครุะศรี นางจรภีรณ์ องัครุะศรี นางจรภีรณ์ องัครุะศรี Y2561 มารดา
53209 นนทพัทธ์ ทองจํารัส 4 8 6 นายสวุทิย ์ทองจํารัส นางนัฏฐนัินท ์ทองจํารัสนายสวุทิย ์ทองจํารัส Y2561 บดิา
53215 ธนัญกรณ์ คฤหาญ 4 8 7 นายธนธรณ์ คฤหาญ นางสาวปภาณัท ทองปรนางสาวปภาณัท ทองปรY2561 มารดา
53218 อมรเทพ ศภุโกศล 4 8 8 นายพทิกัษ์ ศภุโกศล นางกาญจนา ศภุโกศล นายพทิกัษ์ ศภุโกศล Y2561 บดิา
53269 อตริาช อนิทรยี์ 4 8 9 นายสมบตั ิอนิทรยี์ นางรัชน ีอนิทรยี์ นางจรยิา บวัแยม้ Y2561 ผูป้กครอง

53324 ณฐรัช สคุนนท์ 4 8 10 นายผสม สคุนนท์ นางณฐมน สคุนนท์ นางณฐมน สคุนนท์ Y2561 มารดา
53351 คชาพงศ์ เชาวพ์ลกรัง 4 8 11 ดาบตํารวจปิยศกัดิ ์เชาวนางฐติพิร เชาวพ์ลกรัง นางฐติพิร เชาวพ์ลกรัง Y2561 มารดา
53354 จรีวฒัน์ พรมโพธนิ 4 8 12 พลตํารวจจักรชยั พรมโพนางชืน่ฤทยั พรมโพธนิ นางชืน่ฤทยั พรมโพธนิ Y2561 มารดา
53355 พงศพัศ อณุาศรี 4 8 13 นายพงศธ์ร อณุาศรี นางสาวจารุวรรณ กาญจนายสมุัย อณุาศรี Y2561 ผูป้กครอง

53417 รัฐศาสตร์ คําเครือ่ง 4 8 14 นายกติตศิกัดิ ์คําเครือ่ง นางนฤด ีคําเครือ่ง นายกติตศิกัดิ ์คําเครือ่ง Y2561 บดิา
53418 ศภุวชิญ์ ทองเรอืง 4 8 15 นายประสทิธิ ์ทองเรอืง นางสวรรค ์ทองเรอืง นางสวรรค ์ทองเรอืง Y2561 มารดา
53635 เอกวรี์ อฐิรัตน์ 4 8 16 นายอารยะ อฐิรัตน์ นางปรวรี ์อฐิรัตน์ นางปรวรี ์อฐิรัตน์ Y2561 มารดา
55233 รุ่งพพัิฒน์ ผเุพ็ชร์ 4 8 17 นายชวภณ ผเุพ็ชร์ นางแรมใจ ผเุพ็ชร์ นางแรมใจ ผเุพ็ชร์ Y2561 มารดา
55832 บณุยวรี์ ศรวีงษา 4 8 18 จ.ส.อ.ทว ีศรวีงษา จ.ส.อ.ทว ีศรวีงษา Y2561 บดิา
53029 ณภัทรา พวงประดษิฐ์ 4 8 19 นายอคัรวฒัน ์พวงประดินางวลัธนา พวงประดษิฐนางวลัธนา พวงประดษิฐY2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

53036 ปภานัน วรธรรม 4 8 20 นายวรีะชาต ิวรธรรม นางพรรณี วรธรรม นายวรีะชาต ิวรธรรม Y2561 บดิา
53082 ปรยีารัช คําผยุ 4 8 21 ดาบตํารวจธํามะรงค ์คํา นางเนตรนภา คําผยุ นางเสถยีร โคตระ Y2561 ผูป้กครอง

53099 นศิาชล โคตรมนตรี 4 8 22 นายรัตนพล โคตรมนตรีนางมัลลกิา โคตรมนตรี นายรัตนพล โคตรมนตรีY2561 บดิา
53125 ญาณนิ ทองเกลีย้ง 4 8 23 นายตระการ ทองเกลีย้งนางสาวนชิาภา พนาจัน นางสาวนชิาภา พนาจัน Y2561 มารดา
53134 บงกชมาศ เศกิศริิ 4 8 24 นายสมชาย เศกิศริิ นางเกษร เศกิศริิ นางเกษร เศกิศริิ Y2561 มารดา
53177 ณัฏฐี เจรญิศรสีนัต์ 4 8 25 นายอรุณ พมิพโ์นนทองนางสาวกสุมุา เจรญิศรสีนัางสาวกสุมุา เจรญิศรสีYั2561 มารดา
53183 พชรมัย แสงงาม 4 8 26 นายสมศกัดิ ์แสงงาม นางสาววลยัลกัษณ์ สนุะนางนทิรา สนุะพัฒน์ Y2561 ผูป้กครอง

53239 ภาวนา ไผแ่กว้ 4 8 27 นายสมุานติย ์ไผแ่กว้ นางชนมน์ภิา ไผแ่กว้ นางชนมน์ภิา ไผแ่กว้ Y2561 มารดา
53272 กนกพร กวนิวงศ์ 4 8 28 นายนพินธ ์กวนิวงศ์ นางสาวกสุมุา ประทมุพั นายนพินธ ์กวนิวงศ์ Y2561 บดิา
53273 กฤษฎาธาร ศรดีาคณุ 4 8 29 นายสวุทิย ์ศรดีาคณุ นางอมุาภรณ์ ศรดีาคณุ นายสวุทิย ์ศรดีาคณุ Y2561 บดิา
53279 ญาตาวี ฝอยทอง 4 8 30 ดาบตํารวจปัญญา ฝอยทนางศริวิรรณ ฝอยทอง นางศริวิรรณ ฝอยทอง Y2561 มารดา
53289 ปิยาดา ปองไว ้ 4 8 31 นายสมพร ปองไว ้ นางปารติา ปองไว ้ นายสมพร ปองไว ้ Y2561 บดิา
53296 ศรุตา ใจเทีย่ง 4 8 32 พันตํารวจโทเสน่ห ์ใจเทนีางสดุประสงค ์ใจเทีย่งพันตํารวจโทเสน่ห ์ใจเทYี2561 บดิา
53332 ณฎาภรณ์ บญุหยาด 4 8 33 นายขนุทอง บญุหยาด นางสกุญัญา บญุหยาด นางสกุญัญา บญุหยาด Y2561 มารดา
53374 กลัยกรฑ์ ไชยขาว 4 8 34 นายธรีะวทิย ์แสนโคตร นางชวนพศิ แสนโคตร นายธรีะวทิย ์แสนโคตร Y2561 บดิา
53376 จณิหน์ภิา ชาลี 4 8 35 ดาบตํารวจอภสิทิธิ ์ชาลีนางสาวเพชรา ชาลี นางสาวเพชรา ชาลี Y2561 มารดา
53382 ณติชารยี์ จารุกขมลู 4 8 36 นายจรณนิทร ์จารุกขมลูนางสาวเอีย่มศริ ิจําปาโ นางสาวเอีย่มศริ ิจําปาโ Y2561 มารดา
53392 ฟ้าใส ชนะชยั 4 8 37 นายวนัชยั ชนะชยั นางสาวเอือ้งคํา ชนิวงศ์นายวนัชยั ชนะชยั Y2561 บดิา
53430 ทพิยส์ดุา โชครวย 4 8 38 นายมนตร ีโชครวย นางน้ําฝน ระรืน่รมย์ นายมนตร ีโชครวย Y2561 บดิา
53444 ศศรัิตน์ อตุสา่ห์ 4 8 39 นายปัญญา อตุสา่ห์ นางประพัฒสร อตุสา่ห์ นายปัญญา อตุสา่ห์ Y2561 บดิา
53577 ทมิทอง เดชแกว้ 4 8 40 นายรุ่งโรจน ์เดชแกว้ นางนภาพร เดชแกว้ นางนภาพร เดชแกว้ Y2561 มารดา
53584 จติตกญัญา ตณัฑะสวุรรณะ 4 8 41 นายจารุเวช ตณัฑะสวุรรนางบงัอร ตณัฑะสวุรรณนายจารุเวช ตณัฑะสวุรรY2561 บดิา
54512 จตรุพร สถติพทิยายทุธ์ 4 8 42 นายทรงกลด สถติพทิย นางวชัราภรณ์ สถติพทิยนางวชัราภรณ์ สถติพทิยY2561 มารดา
55833 กฤตมิา นุ่มดี 4 8 43 นางสาวกชกานต ์แสงอ่ นางสาวกชกานต ์แสงอ่ Y2561 มารดา
55834 รามาวดี นามปัสสา 4 8 44 นางสาวจริาวรรณ พรจันY2561 ผูป้กครอง

53005 นพิฐิพนธ์ ศรบีญุเรอืง 4 9 1 นายลอืชา ศรบีญุเรอืง นางนภิาพร ศรบีญุเรอืง นายบวัลา จันดาคณู Y2561 ผูป้กครอง

53011 ภัสวฒัน์ บญุนิม่ 4 9 2 นายกติตพัิฒน ์บญุนิม่ นางสาวพุดศร ีบวัใหญ่ นางจามร ีฉัตรสวุรรณ Y2561 ผูป้กครอง

53051 กฤษณพจน์ เชดิสงูเนนิ 4 9 3 รอ้ยตํารวจโทอํานาจ เชินางภาวนา เชดิสงูเนนิ นางภาวนา เชดิสงูเนนิ Y2561 มารดา
53054 เจษฎาภรณ์ บญุสภุา 4 9 4 นายอาร ีบญุสภุา นางพัชราภรณ์ บญุสภุา นายอาร ีบญุสภุา Y2561 บดิา
53058 ธนเทวนิทร์ วนารักษ์ 4 9 5 รอ้ยตํารวจเอกวจิติย ์วน นางจรินันท ์วนารักษ์ นางจรินันท ์วนารักษ์ Y2561 มารดา
53066 ปิยะเดช แสนใจ 4 9 6 นายปิยะพงษ์ แสนใจ นางปรญิญท์พิย ์แสนใจนายปิยะพงษ์ แสนใจ Y2561 บดิา
53073 กษมา พาภักดี 4 9 7 นายกามนติย ์พาภักดี นางผาณติ พาภักดี นางผาณติ พาภักดี Y2561 มารดา
53150 กฤตภาส หลา่สกลุ 4 9 8 นายสพุชิยั หลา่สกลุ นางคณาลกัษณ์ หลา่สกนางคณาลกัษณ์ หลา่สกY2561 มารดา
53204 เจษฎากร ทพิยว์ารเีลศิ 4 9 9 นายไพฑรูย ์ทพิยว์ารเีลินางสวุรรณี ทพิยว์ารเีลศินางสวุรรณี ทพิยว์ารเีลศิY2561 มารดา
53206 ชาตศิริิ บญุทา 4 9 10 นายมนตรา บญุทา นางสาวอญัชล ีศลิารัตนนางละมนุ บญุทา Y2561 ผูป้กครอง

53258 ธนธร ถงุจันทร์ 4 9 11 นายสมรักษ์ ถงุจันทร์ นางธลติา ถงุจันทร์ นายสมรักษ์ ถงุจันทร์ Y2561 บดิา
53260 ธรีเมท โหราย์ 4 9 12 นายอลงกรณ์ โหราย์ นางจริาพันธ ์โหราย์ นางจริาพันธ ์โหราย์ Y2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

53265 ยศภัค กญัญะลา 4 9 13 พันตํารวจเอกคงวธุ กญั นางปรมาภรณ์ กญัญะล นางปรมาภรณ์ กญัญะล Y2561 มารดา
53304 เทพทตั บญุสงู 4 9 14 นายพยงค ์บญุสงู นางสภุาภรณ์ บญุสงู นางสภุาภรณ์ บญุสงู Y2561 มารดา
53416 รณสทิธิ์ ทวยทน 4 9 15 นายศกัดิส์ทิธิ ์ทวยทน นางรตพิร ทวยทน นางรตพิร ทวยทน Y2561 มารดา
55835 มณลจักษณ์หาญกลา้ 4 9 16 นางรุง้จริา หาญกลา้ นางรุง้จริา หาญกลา้ Y2561 มารดา
55836 สกภมูิ สาลติลุ 4 9 17 นายปัณสขุ สาลติลุ นายปัณสขุ สาลติลุ Y2561 บดิา
55905 ชนาธปิ วะสรุยี์ 4 9 19 นายสเุทพ วะสรุยี์ นางเครอืจติ วะสรุยี์ นางเครอืจติ วะสรุยี์ Y2561 มารดา
53033 ดวงกมล สมีาวนั 4 9 20 นายศกัดิร์ะพ ีสมีาวนั นางดวงสมร สมีาวนั นายศกัดิร์ะพ ีสมีาวนั Y2561 บดิา
53080 เบญจพร ใจธรรม 4 9 21 นายธรีะพล ใจธรรม นางวไิลวรรณ จันทวี นางวไิลวรรณ จันทวี Y2561 มารดา
53092 มขุสดุา เสอืพงษ์ 4 9 22 นายเพชร เสอืพงษ์ นางจติราภา เสอืพงษ์ นางจติราภา เสอืพงษ์ Y2561 มารดา
53094 วนชิชา นาโควงศ์ 4 9 23 นายบญัชา นาโควงศ์ นางสปุรยีา นาโควงศ์ นายบญัชา นาโควงศ์ Y2561 บดิา
53098 สริธีร สงวนนาม 4 9 24 นายสถาพร สงวนนาม นางเกศกมล สงวนนาม นางเกศกมล สงวนนาม Y2561 มารดา
53132 นภัทร วชิยัวงศ์ 4 9 25 นายเพลนิ วชิยัวงศ์ นางอมร วชิยัวงศ์ นายเพลนิ วชิยัวงศ์ Y2561 บดิา
53143 ยวุฏัธนาพร สมบรูณ์ศรี 4 9 26 นายอํานนท ์สมบรูณ์ศรี นางรัตนธ์ยิา สมบรูณ์ศรี นางรัตนธ์ยิา สมบรูณ์ศรีY2561 มารดา
53145 สรินิยานี ศริวิร 4 9 27 นายยม ศริวิร นางปราณี ศริวิร นายยม ศริวิร Y2561 บดิา
53146 อนัญญา ตนัประเสรฐิ 4 9 28 นายยิง่ศกัดิ ์ตนัประเสรฐินางสาวพรพศิ คนัธนู นายยิง่ศกัดิ ์ตนัประเสรฐิY2561 บดิา
53175 กนัตกมล พลสวสัดิ์ 4 9 29 นายธนพจน ์พลสวสัดิ์ นางขวญัใจ พลสวสัดิ์ นายธนพจน ์พลสวสัดิ์ Y2561 บดิา
53188 พชิญา เกษาพันธ์ 4 9 30 รอ้ยตํารวจเอกสงา่ เกษ นางสภุาภรณ์ เกษาพันธรอ้ยตํารวจเอกสงา่ เกษ Y2561 บดิา
53198 หวนัยหิวา วนัดี 4 9 31 ดาบตํารวจวราวธุ วนัดี นางกสุมุาลย ์วนัดี นางกสุมุาลย ์วนัดี Y2561 มารดา
53227 ชวนัภรณ์ บญุเชญิ 4 9 32 นายวารนิทร ์บญุเชญิ นางวชริาภรณ์ บญุเชญิ นายวารนิทร ์บญุเชญิ Y2561 บดิา
53244 ณัฐพร ศรสีมบรูณ์ 4 9 33 พันจา่เอกสรุชยั ศรสีมบู นางจรินันท ์ศรสีมบรูณ์ พันจา่เอกสรุชยั ศรสีมบู Y2561 บดิา
53248 หทยัรัตน์ บญุจลุ 4 9 34 นายสรุยัินต ์บญุจลุ นางสาวดรุณี พลทอง นางสาวดรุณี พลทอง Y2561 มารดา
53283 ศศธิร พัฒนพันธ์ 4 9 35 นายจริพงษ์ พัฒนพันธ์ นางจรีะนัน พัฒนพันธ์ นางจรีะนัน พัฒนพันธ์ Y2561 มารดา
53286 นติรัิตน์ แผงงาม 4 9 36 นายปรชีา แผงงาม นางสภุาพร แผงงาม นางสภุาพร แผงงาม Y2561 มารดา
53290 ธนปรรณ ภาระคณุ 4 9 37 นายศริพิงศ ์ภาระคณุ นางศศรัิศมิ ์บญุคํา นางศศรัิศมิ ์บญุคํา Y2561 มารดา
53339 ลลติา นันตา 4 9 38 นายธนาธปิ นันตา นางเพยีงปภัสส ์นันตา นางเพยีงปภัสส ์นันตา Y2561 มารดา
53344 อภชิญา ประเสรฐิโสภา 4 9 39 นายสรุศกัดิ ์ประเสรฐิโสนางอจัฉรา สนิเตมิ นายสรุศกัดิ ์ประเสรฐิโสY2561 บดิา
53349 อบุลวรรณ เป็นมงคล 4 9 40 นายอทิธพิล เป็นมงคล นางนภิาพร เป็นมงคล นายอทิธพิล เป็นมงคล Y2561 บดิา
53378 ชนัญธดิา พุทธบญุ 4 9 41 ดาบตํารวจอนุรักษ์ พุทธนางจนิตนาพร นวลบตัร นางจนิตนาพร นวลบตัร Y2561 มารดา
53386 ธัญจริา วงศก์อ่ 4 9 42 นายนาวนิ วงศก์อ่ นางสาวนชิากร อรพันธ์ นางสาวนชิากร อรพันธ์ Y2561 มารดา
53395 ศริพิรรณ บดุดารวม 4 9 43 นายแสนสขุ พันธุส์วุรรณนางวภิาภรณ์ บดุดารวม นางวภิาภรณ์ บดุดารวม Y2561 มารดา
55837 เมธาวี พลศรี 4 9 44 นางชตุมิันต ์พลศรี นางชตุมิันต ์พลศรี Y2561 มารดา
55838 วนัชพร บญุอทุยั 4 9 45 นางวริาวรรณ บญุอทุยั นางวริาวรรณ บญุอทุยั Y2561 มารดา
53055 ชานนท์ พรหมจันทร์ 4 10 1 นายชาตชิาย ลีจ้งเพิม่พูนางสาวพัชรนันท ์พรหมนางสมหญงิ พรหมจันทY2561 ผูป้กครอง

53056 ณฐกร ดโีลนงาม 4 10 2 นายเกษม ดโีลนงาม นางหนึง่ฤทยั ดโีลนงามนางหนึง่ฤทยั ดโีลนงามY2561 มารดา
53067 พงศน์รศิ เศกิศริิ 4 10 3 นายชาญชยั เศกิศริิ นางสาววรรณภิา ดวงคํานางสาววรรณภิา ดวงคําY2561 มารดา
53107 ณนนท์ แซอ่ยุ 4 10 4 นายไพรัช แซอ่ยุ นางนันทน์ลนิ แซอ่ยุ นางนันทน์ลนิ แซอ่ยุ Y2561 มารดา
53121 อชริธร ศภุกลุวชิยั 4 10 5 นายทววีฒัน ์นามเกษ นางสาวศศณัท ศภุกลุวชินางสาวศศณัท ศภุกลุวชิY2561 มารดา
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รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

53166 วงศธร ทองคําผยุ 4 10 6 นายเลศิชยั ทองคําผยุ นางจงจติต ์ทองคําผยุ นางจงจติต ์ทองคําผยุ Y2561 มารดา
53169 อนัดามัน บรุภีักดี 4 10 7 พันตํารวจโทบรุภัช บรุภีันางสาวกฤษณา บรุภีักดนีางสาวกฤษณา บรุภีักดYี2561 มารดา
53208 ธรีธ์วชั ภักดนัีนท์ 4 10 8 นายชยัวฒัน ์ภักดนัีนท์ นางนงนุช ภักดนัีนท์ นางนงนุช ภักดนัีนท์ Y2561 มารดา
53210 นธิศิ ปิยภญิโญภาพ 4 10 9 นายธรรมนูญ ปิยภญิโญนางสาวนาตยา เล็กตระ นางสาวนาตยา เล็กตระ Y2561 มารดา
53254 ณัฏฐกติติ์ ไชยวฒัน์ 4 10 10 นายประเสรฐิ ไชยวฒัน์ นางบรรจง ไชยวฒัน์ นางบรรจง ไชยวฒัน์ Y2561 มารดา
53268 ศภุวชิญ์ พบิลูมณฑา 4 10 11 นายธาตร ีพบิลูมณฑา นางธัญภา พบิลูมณฑา นายธาตร ีพบิลูมณฑา Y2561 บดิา
53303 ทยากร พันธการ 4 10 12 นายเทอดคณุ พันธการ นางจตพุร พันธการ นายเทอดคณุ พันธการ Y2561 บดิา
53350 เกรกิเกยีรติ กลัยาพันธ์ 4 10 13 นายทศพร กลัยาพันธ์ นางสาวยพุาลกัษณ์ กลั นายทศพร กลัยาพันธ์ Y2561 บดิา
53359 พุฒพิงศ์ อนุรักษ์ราษฎร์ 4 10 14 นายไพวลัย ์อนุรักษ์ราษนางกาญจนามณฑ ์อนุรั นางกาญจนามณฑ ์อนุรัY2561 มารดา
53360 ภมูนิทร์ โคตรวนัทา 4 10 15 นายสทุธพิงษ์ โคตรวนัทนางอําพร โคตรวนัทา นางอําพร โคตรวนัทา Y2561 มารดา
53411 พรพัสวี สวุรรณพัฒน์ 4 10 16 นายธนกฤต สวุรรณพัฒ นางศศธิร สวุรรณพัฒน์ นางศศธิร สวุรรณพัฒน์ Y2561 มารดา
53465 วราเทพ ศรคํีา 4 10 17 นายวรา ศรคํีา นางวาสนา ศรคํีา นางวาสนา ศรคํีา Y2561 มารดา
53524 ณัฏฐกติติ์ จันดาบตุร 4 10 18 นายพทิยา จันดาบตุร นางสาคร จันดาบตุร นางสาคร จันดาบตุร Y2561 มารดา
53632 พงศธร ตรโีรจนพ์ร 4 10 19 นายเชดิศกัดิ ์ตรโีรจนพ์รนางสาวขจติร เกษเพชรนางสาวขจติร เกษเพชรY2561 มารดา
53042 ภัทรา เพชรชนมภมูิ 4 10 21 นายภานุวฒัน ์เพชรชนมนางจริวรรณ ถาวรศริภิทันายภานุวฒัน ์เพชรชนมY2561 บดิา
53047 สจุณิณา บญุแตง่ 4 10 22 นายจําลอง บญุแตง่ นางสชุาดา บญุแตง่ นางสชุาดา บญุแตง่ Y2561 มารดา
53048 อรปรยีา จันสมทุร 4 10 23 นายประสทิธิ ์จันสมทุร นางสายสมร จันสมทุร นางอรสิา บญุมาปัด Y2561 ผูป้กครอง

53077 ณัฏฐธดิา พูลทอง 4 10 24 นายสายัณต ์พูลทอง นางธันยพร พูลทอง นางธันยพร พูลทอง Y2561 มารดา
53081 ปนัดดา สาลี 4 10 25 นายวฒุพัินธ ์สาลี นางสมุาล ีสาลี นางสมุาล ีสาลี Y2561 มารดา
53083 ปวณีนุช เชือ้กติตศิกัดิ์ 4 10 26 นายศกัดิช์ยั เชือ้กติตศิกันางวราพร เชือ้กติตศิกัดนิางวราพร เชือ้กติตศิกัดYิ2561 มารดา
53174 กนกนันท์ ศรินิทรว์งค์ 4 10 27 นายนติธิรรม ทองดี นางวริยิา ศรินิทรว์งค์ นางวริยิา ศรินิทรว์งค์ Y2561 มารดา
53199 อรสิรา ธรรมวงษา 4 10 28 นายฤทธชิยั ธรรมวงษา นางโสภา ธรรมวงษา นางโสภา ธรรมวงษา Y2561 มารดา
53222 กมลพรรณ ศรไชย 4 10 29 นายธนายทุธ ศรไชย นางเพ็ญพชิชา ศรไชย นางเพ็ญพชิชา ศรไชย Y2561 มารดา
53275 จารุพรรณ ธรรมสาร 4 10 30 จา่สบิเอกจารกึ ธรรมสา ดาบตํารวจหญงิสมร ธรรดาบตํารวจหญงิสมร ธรรY2561 มารดา
53277 ชลธชิา ชยัสตัรา 4 10 31 นายศตวรรษ ชยัสตัรา นางบงัอร ชยัสตัรา นายศตวรรษ ชยัสตัรา Y2561 บดิา
53329 ชญานนิ ทวสีอน 4 10 32 นายประเทอืง ทวสีอน นางเพยีงธรรม ทวสีอน นางเพยีงธรรม ทวสีอน Y2561 มารดา
53341 ศภุกานต์ สายธนู 4 10 33 นายบรรดษิฐ ์สายธนู นางณฐมน สายธนู นางณฐมน สายธนู Y2561 มารดา
53346 อรอมุา มงคล 4 10 34 นายชาญณรงค ์มงคล นางเพยีงพชิญ ์มงคล นางเพยีงพชิญ ์มงคล Y2561 มารดา
53375 ครองขวญั ขนัทอง 4 10 35 นายพงษ์สานต ์ขนัทอง นางนภาพร ขนัทอง นางนภาพร ขนัทอง Y2561 มารดา
53389 นันทชิา กญัญพลิา 4 10 36 นายสทุธนัิน กญัญพลิา นางศกลวรรณ กญัญพลินางศกลวรรณ กญัญพลิY2561 มารดา
53393 ภคพร ภาตยิะศขิณัฑ์ 4 10 37 นายวญิญ ูภาตยิะศขิณัฑนางศริลิกัษณ์ ภาตยิะศขินางศริลิกัษณ์ ภาตยิะศขิY2561 มารดา
53397 ศภุกานต์ บญุลอ้ม 4 10 38 นายอนันต ์บญุลอ้ม นางศลุพีร บญุลอ้ม นางศลุพีร บญุลอ้ม Y2561 มารดา
53448 สรุวิภิา ผวิเรอืง 4 10 39 นายสมเกยีรต ิผวิเรอืง นางกลัยาณี ผวิเรอืง นางกลัยาณี ผวิเรอืง Y2561 มารดา
53514 รวพิร บญุกาญจน์ 4 10 40 นายสมพร บญุกาญจน์ นางจนิตนา บญุกาญจน์ นางจนิตนา บญุกาญจน์ Y2561 มารดา
53782 อนัญญา ณ อบุล 4 10 41 รอ้ยตํารวจตรเีกยีรตศิกัดนิางอจัฉรา ณ อบุล นางอจัฉรา ณ อบุล Y2561 มารดา
55839 กนัยากร เจตบตุร 4 10 42 นายบญุเลีย้ง เจตบตุร นายบญุเลีย้ง เจตบตุร Y2561 บดิา
55840 ฑปัีงกร ณุราช 4 10 43 นางกานตรั์ช ณุราช นางกานตรั์ช ณุราช Y2561 มารดา



26/34

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

55841 หนึง่นารี พุฒพมิพ์ 4 10 44 นางสาวนัทธยา เตมิจริาY2561 ผูป้กครอง

53070 ศริปัิณณ์ วรรณศรี 4 11 1 นายโกเมศ วรรณศรี นางอไุรรัตน ์วรรณศรี นายโกเมศ วรรณศรี Y2561 บดิา
53100 กษิดศิ ทองประมลู 4 11 2 นายมนัส ทองประมลู นางสมุารยี ์ทองประมลู นางสมุารยี ์ทองประมลู Y2561 มารดา
53152 สริภพ มลูสาร 4 11 3 นายบวร มลูสาร นางทติา ธนาสวุพัชร นายบวร มลูสาร Y2561 บดิา
53162 ยศภัทร ลอยหา 4 11 4 นายยทุธศาสตร ์ลอยหานางรวมทรัพย ์ลอยหา นางรวมทรัพย ์ลอยหา Y2561 มารดา
53261 ปฏภิาน ฝงูดี 4 11 5 นายสมศกัดิ ์ฝงูดี นางวาสนา เกษมสขุ นายสมศกัดิ ์ฝงูดี Y2561 บดิา
53267 ศรัณภัทร จงึจติรักษ์ 4 11 6 นายชาตชิาย จงึจติรักษ์นางสาวอรทยั อารมย์ นางสาวอรทยั อารมย์ Y2561 มารดา
53306 นรนิทรโ์ชติ นนทธ์รีะจรูญ 4 11 7 พันเอกพัชรวฒัน ์นนทธ์ีนางอสิรยี ์นนทธ์รีะจรญู นางสาวชวภัสสรณ์ นนทY2561 ผูป้กครอง

53311 ภษูณ วงคแ์กว้ 4 11 8 นายกรกฤช วงคแ์กว้ นางสาวปารชิาต รัตนชานางสาวปารชิาต รัตนชาY2561 มารดา
53312 รณกฤต ชนิโคตร 4 11 9 นายวจิติร ชนิโคตร นางรัชน ีชนิโคตร นางรัชน ีชนิโคตร Y2561 มารดา
53315 ศภุวชิญ์ จํารัส 4 11 10 นายกติตศิกัดิ ์จํารัส นางสริรัิตน ์จํารัส นายกติตศิกัดิ ์จํารัส Y2561 บดิา
53320 อสิรพงษ์ บตุรศลิาฤทธิ์ 4 11 11 นายชาญชยั บตุรศลิาฤทนางณัฐธดิา บตุรศลิาฤทนางณัฐธดิา บตุรศลิาฤทY2561 มารดา
53365 วชิญศ์ยตุภ์ คงทน 4 11 12 นายกรกต คงทน นางอรัญญา คงทน นายกรกต คงทน Y2561 บดิา
53409 ปรุฬหว์ทิย์ สขุประวทิย์ 4 11 13 นายมนัส สขุประวทิย์ นางธันยรมัยพร จมูพระบนางธันยรมัยพร จมูพระบY2561 มารดา
53414 ภเูบศน์ จงิหะรานนท์ 4 11 14 นายบญุญศกัดิ ์จงิหะรานนางสาวปวรวรรณ พึง่สุ นายบญุญศกัดิ ์จงิหะรานY2561 บดิา
53419 ศภุวชิญ์ บญุมานะ 4 11 15 นายศภุสทิธิ ์บญุมานะ นางทพิาพร บญุมานะ นางทพิาพร บญุมานะ Y2561 มารดา
53594 กษิดิเ์ดช วชิยัคํามาตย์ 4 11 16 นายคราวฒุ ิวชิยัคํามาตนางสาวเพชรรัตน ์บรุพัฒนางสาวเปรมปรวรี ์ปรุพัี Y2561 ผูป้กครอง

55842 เทพพนม อิม่สมโภช 4 11 17 นายเกรยีงไกร อิม่สมโภช นายเกรยีงไกร อิม่สมโภY2561 บดิา
53024 กญัญาภรณ์ ธานี 4 11 18 นายภริมย ์ธานี นางไรวนิทร ์ธานี นางไรวนิทร ์ธานี Y2561 มารดา
53032 เณศรา ศรใีส 4 11 19 นายธวชัชยั ศรใีส นางสาวเสาวนยี ์เชือ้โช นางสาวเสาวนยี ์เชือ้โช Y2561 มารดา
53035 บณุยานุช เสารคํ์า 4 11 20 นายบญุม ีเสารคํ์า นางจรีภา เสารคํ์า นางจรีภา เสารคํ์า Y2561 มารดา
53037 ปวณีา สภุาคณรัชต์ 4 11 21 นายวฒุภิัทร สภุาคณรัชนางกมลทพิย ์สภุาคณรั นายวฒุภิัทร สภุาคณรัชY2561 บดิา
53049 อนงคน์าถ สทิธโิชค 4 11 22 นายธรีะยทุธ สทิธโิชค นางสชุญัญา อาจแกว้ นายยทุธศลิป์ สทิธโิชค Y2561 ผูป้กครอง

53074 จฑุามาศ ดอนเส 4 11 23 พันจา่อากาศเอกมขุภณนางอสิรยี ์เจรญิรภานันทพันจา่อากาศเอกมขุภณ Y2561 บดิา
53089 พมิพร์ดา เกษมสขุ 4 11 24 นายบารม ีเกษมสขุ นางสาวพรนัชชา บรรเทนิางสาวพรนัชชา บรรเทYิ2561 มารดา
53123 กานตพ์ชิชาศรพีร 4 11 25 นายศริพิงศ ์ศรพีร นางสกุานดา ศรพีร นายศริพิงศ ์ศรพีร Y2561 บดิา
53136 วมิลสริิ สขุเกษม 4 11 26 นายธวชัชยั สขุเกษม นางพัชน ีสขุเกษม นางพัชน ีสขุเกษม Y2561 มารดา
53137 พันธติรา ครองยตุิ 4 11 27 นายคําพล ครองยตุิ นางสทุติรา ครองยตุิ นายคําพล ครองยตุิ Y2561 บดิา
53140 ภัทรพร ทดัเทยีม 4 11 28 นายพุฒชิาต ิทดัเทยีม นางนภิาพร ทดัเทยีม นางนภิาพร ทดัเทยีม Y2561 มารดา
53147 อรสิรา สาหนิกอง 4 11 29 นายอํานาจ สาหนิทอง นางบวัรนิทร ์นาโพธิ์ นางบวัรนิทร ์นาโพธิ์ Y2561 มารดา
53187 พันธว์ริา ทมุมา 4 11 30 นายจันทา ทมุมา นางสวุนติย ์ทมุมา นางสวุนติย ์ทมุมา Y2561 มารดา
53237 ประภาศริิ ดอกแกว้ 4 11 31 นายภาคนิ ดอกแกว้ นางสาวธนษิฐา เจนใจ นางสาวธนษิฐา เจนใจ Y2561 มารดา
53243 ศศวิมิล เดชะบญุ 4 11 32 นายวชิติ เดชะบญุ นางจรีวฒัน ์เดชะบญุ นายวชิติ เดชะบญุ Y2561 บดิา
53247 สภุาภร แกว้คุม้ 4 11 33 นายสมภักดิ ์แกว้คุม้ นางยพุนิ บญุแท ้ นายสมภักดิ ์แกว้คุม้ Y2561 บดิา
53274 กติยิาภรณ์ สขุเกษม 4 11 34 นายปราโมทย ์สขุเกษมนางกลัยา ศรสีอ่งฟ้า นางกลัยา ศรสีอ่งฟ้า Y2561 ผูป้กครอง

53282 ณชิมน วงศพ์รหม 4 11 35 นายเทวฤทธิ ์วงศพ์รหมนางเทยีมใจ วงศพ์รหม นางเทยีมใจ วงศพ์รหม Y2561 มารดา
53328 จฑุารัตน์ ธนมาศนธินัินท์ 4 11 36 นายธนันทช์ยั ธนมาศนธินิางชรุพีร นันทะแสง นางกลัษ์รว ีกลุสทิธิ์ Y2561 ผูป้กครอง
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53336 พุทธดิา เผา่ผา 4 11 38 นายชยัยะ เผา่ผา นางดารณี เผา่ผา นางดารณี เผา่ผา Y2561 มารดา
53338 รสธร พศิวงษ์ 4 11 39 นายพลกฤต พศิวงษ์ นางณภัทธริา พศิวงษ์ นางณภัทธริา พศิวงษ์ Y2561 มารดา
53394 ภัทรนันทน์ แสนทวสีขุ 4 11 40 นายทวศีกัดิ ์แสนทวสีขุ นางสมคดิ โทจันทร์ นางสมคดิ โทจันทร์ Y2561 มารดา
53449 อนันตญา ชชูว่ย 4 11 41 นายจตพุล ชชูว่ย นางทศันยีา ชชูว่ย นางศรินิภา ไพรศรี Y2561 ผูป้กครอง

55843 ธนาภรณ์ โชตพัินธ์ 4 11 42 นายรุ่งรว ีโชตพัินธ์ นายรุ่งรว ีโชตพัินธ์ Y2561 บดิา
55844 กญัญาวรี์ บญุศกัดิ์ 4 11 43 นายเยีย่ม พันธรัุกษ์ Y2561 ผูป้กครอง

55845 ดษุฎกีลุ สาระ 4 11 44 นางสาวดวงภรณ์ บานทีY2561 ผูป้กครอง

52727 กฤตพิงศ์ แตงโสภา 4 12 1 นายภัลลพล แตงโสภา นางสาวกญัญาภัค บตุรพนางสาวกฤตกิา แตงโสภY2561 ผูป้กครอง

53016 วศิรุต แบ็คกี้ 4 12 2 นายมอเทิล้ แบ็คกี้ นางสาวเยาวลกัษณ์ ปัญนางสาวเยาวลกัษณ์ ปัญY2561 มารดา
53061 ปณวชิญ์ โกศลัวฒัน์ 4 12 3 นายประมติร โกศลัวฒัน์นางอรนุช โกศลัวฒัน์ นางอรนุช โกศลัวฒัน์ Y2561 มารดา
53065 ปราณภพ ปานจรนิทร์ 4 12 5 นายสรุเชษฐ ์ปานจรนิทนางสาวบญุม ีแจม่ใส นางสาวบญุม ีแจม่ใส Y2561 มารดา
53120 อชติะ แฉ่งใจ 4 12 6 นายเผด็จ แฉ่งใจ นางสพัุตรา แฉ่งใจ นางสพัุตรา แฉ่งใจ Y2561 มารดา
53207 ธรีเชษฐ์ ศรบีญุสถติพงษ์ 4 12 7 นายชลอ กฐนิสมติร นางสาวธัญญพัทธ ์ศรบีุ นายชลอ กฐนิสมติร Y2561 บดิา
53250 กฤตเมธ สภุาจันทร์ 4 12 8 นายสเุมธ สภุาจันทร์ นางนลฤด ีสภุาจันทร์ นายสเุมธ สภุาจันทร์ Y2561 บดิา
53252 ฐณพัฒน์ มั่นปาน 4 12 9 นายสมพร มั่นปาน นางมาลยัพร มั่นปาน นายสมพร มั่นปาน Y2561 บดิา
53271 สริวชิญ์ ทนิกรวงศ์ 4 12 10 นายแกน่เพชร ทนิกรวง นางสนุทร ีทนิกรวงศ์ นางสนุทร ีทนิกรวงศ์ Y2561 มารดา
53305 ธนบดี แตส้งเคาระห์ 4 12 11 นายสหีว์สั แตส้งเคาระหนางอสิรยี ์แตส้งเคาระห์นางอสิรยี ์แตส้งเคาระห์Y2561 มารดา
53310 โพธพิงษ์ นติศิกัดิ์ 4 12 12 นายพชิติชยั นติศิกัดิ์ นางสาวพศิมัย บญุสขุ นางสาวพศิมัย บญุสขุ Y2561 มารดา
53313 เวทสั วฒันะไพบลูยก์ลุ 4 12 13 นายพรีะ วฒันะไพบลูยก์นางสมศร ีวฒันะไพบลูยนางสมศร ีวฒันะไพบลูยY2561 มารดา
53317 กรชวลั ภาตยิะศขิณัฑ์ 4 12 14 นายกติต ิภาตยิะศขิณัฑ์นางทศนยี ์ภาตยิะศขิณั นายกติต ิภาตยิะศขิณัฑY์2561 บดิา
53322 คมเดช พมิพจั์นทร์ 4 12 15 นายคมสนัต ์พมิจันทร์ นางสาวสภุชิชญาณ์ ภทันางสาวสภุชิชญาณ์ ภทัY2561 มารดา
53405 ถริวฒุิ ฤทธทิศิ 4 12 16 นายเลศิธนวฒุ ิฤทธทิศิ นางณชิกมล ฤทธทิศิ นางณชิกมล ฤทธทิศิ Y2561 มารดา
53454 ถริวฒัน์ เกษมสขุ 4 12 17 นายนมิติร เกษมสขุ นางสาวปารชิาต ิบาตรโนายนมิติร เกษมสขุ Y2561 บดิา
53455 ธนกฤต สตุาวงศ์ 4 12 18 นายวเิชยีร สตุาวงศ์ นางวริยิา สตุาวงศ์ นางวริยิา สตุาวงศ์ Y2561 มารดา
53597 จริโชติ ถริะกจิ 4 12 19 นายชยัวฒุ ิถริะกจิ นางสาวกญัภร บษุยรั์ศมนีายชยัวฒุ ิถริะกจิ Y2561 บดิา
53025 จติตมิา สายดํา 4 12 20 นายอทุศิ สายดํา นางเพ็ญศริ ิสายดํา นางเพ็ญศริ ิสายดํา Y2561 มารดา
53040 เพชรลดา หาทรัพย์ 4 12 21 นายจติตกิร จติตธ์รรม นางสาวภาวนิ ีหาทรัพย์ นางสาวภาวนิ ีหาทรัพย์ Y2561 มารดา
53045 วมิาดา จันทรเกษม 4 12 22 นายวนัิย จันทรเกษม นางนุชร ีจันทรเกษม นายวนัิย จันทรเกษม Y2561 บดิา
53046 ศศวิรรณ ขนัธพ์าดี 4 12 23 นายจํารูญ ขนัธพ์าดี นางกิง่กาญจน ์ขนัธพ์าดนีางกิง่กาญจน ์ขนัธพ์าดYี2561 มารดา
53076 ฐติพิรรณ พรหมสงิห์ 4 12 24 นายกฤตเิดช พรหมสงิหนางกญัจนพ์ร พรหมสงิหนางกญัจนพ์ร พรหมสงิหY2561 มารดา
53078 ดรุณี อนันตนุ์กลู 4 12 25 นายประถม เลือ่มใส นางสรุยีพ์ร อนันตนุ์กลู นางสรุยีพ์ร อนันตนุ์กลู Y2561 มารดา
53087 พมิพญ์าดา ศภุกมลเสนยี์ 4 12 26 นายปัณณวชิญ ์ศภุกมล นางสาวกมนทรรศน ์ศภุ นางสาวกมนทรรศน ์ศภุ Y2561 มารดา
53090 พมิพว์ภิาวี ตัง้ยิง่ยง 4 12 27 นายณณฐ ตัง้ยิง่ยง นางสาวธัชพัช บญุพา นางสาวธัชพัช บญุพา Y2561 มารดา
53122 กนษิฐา วงษ์แท ้ 4 12 28 นายจริเดช วงษ์แท ้ นางวราภรณ์ วงษ์แท ้ นายจริเดช วงษ์แท ้ Y2561 บดิา
53173 กชมน คณุมี 4 12 30 นายทองพูล คณุมี นางอํานวยพร คณุมี นายทองพูล คณุมี Y2561 บดิา
53178 ณัฐนันท์ บญุชติ 4 12 31 นายสมพร บญุชติ นางหนูเพชร บญุชติ นายสมพร บญุชติ Y2561 บดิา
53233 ธัญพชิชา ดา่นจอมฟอน 4 12 33 นายอนุชติ ดา่นจอมฟอนนางสขุอรุณ ดา่นจอมฟอนางสขุอรุณ ดา่นจอมฟอY2561 มารดา
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53241 วชริญาณ์ ยรุะชยั 4 12 34 นายสพุจน ์ยรุะชยั นางจารุรัตน ์ยรุะชยั นางจารุรัตน ์ยรุะชยั Y2561 มารดา
53276 ฉัตรชนก แกว้กนก 4 12 35 นายเฉลมิพล แกว้กนก นางพรหม แกว้กนก นายเฉลมิพล แกว้กนก Y2561 บดิา
53285 นรสิรา บตุนติย์ 4 12 36 นายกฤษฏ ์บตุนติย์ นางนวพร บตุนติย์ นางนวพร บตุนติย์ Y2561 มารดา
53295 วรศิรา สขุเลศิ 4 12 37 นายอภสิทิธิ ์สขุเลศิ นางธดิารัตน ์บรสิทุธิ์ นายอภสิทิธิ ์สขุเลศิ Y2561 บดิา
53384 ธนพร ไตรศริพิานชิ 4 12 38 นายชาตร ีไตรศริพิานชิ นางสาวเยาวนติย ์จฬุาพนายชาตร ีไตรศริพิานชิ Y2561 บดิา
53396 ศจุภิา เกรยีงธรีศร 4 12 39 นายอรรถนติย ์เกรยีงธรี นางอมัภวลัย ์เกรยีงธรีศนายอรรถนติย ์เกรยีงธรี Y2561 บดิา
53398 สนัตกมล ไหลหลัง่ 4 12 40 นายนะลอน ไหลหลัง่ นางสาวสภุาพร บญุชติ นายนะลอน ไหลหลัง่ Y2561 บดิา
53425 จฑุาพัชร พัฒนาสนัตชิยั 4 12 41 นายศรายทุธ พัฒนาสนั นางจฑุามณี พัฒนาสนัตนิางจฑุามณี พัฒนาสนัตYิ2561 มารดา
53432 ธัญชนก วราหรัตน์ 4 12 42 นายชยักร ชยัมงคลยศ นางสาวสวุรรณี วราหรัตนางสาวสวุรรณี วราหรัตY2561 มารดา
55847 บษุยพรรณ กองพล 4 12 43 นายสดุศริ ิกองพล นายสดุศริ ิกองพล Y2561 บดิา
55848 พมิพพ์ชิชา แสงหรัิญ 4 12 44 นางขนษิฐา แสงหรัิญ นางขนษิฐา แสงหรัิญ Y2561 มารดา
55849 พมิพลอย สธุรรมวจิติร 4 12 45 นางสาวอรัทยั อทุโท Y2561 ผูป้กครอง

53069 วรทิธิธ์ร แสงงาม 4 13 1 นายวทิยา แสงงาม นางขนษิฐา แสงงาม นางขนษิฐา แสงงาม Y2561 มารดา
53101 กมัปนาท วฒุสงัข์ 4 13 2 นายอทุยั วฒุสงัข์ นางอรทยั วฒุสงัข์ นางอรทยั วฒุสงัข์ Y2561 มารดา
53113 ภราดร วงศไ์พเสรฐิ 4 13 4 นายสราวธุ วงศไ์พเสรฐิ์ นางกนกวรรณ วงศไ์พเสนายสราวธุ วงศไ์พเสรฐิ์ Y2561 บดิา
53154 ถริพล แกว้พรหม 4 13 5 พันเอกชติพล แกว้พรหมนางวรางคณา แกว้พรหมนางวรางคณา แกว้พรหมY2561 มารดา
53214 พสธร กฬีา 4 13 6 นายนพรัตน ์กฬีา นางพศิมัย กฬีา นางพศิมัย กฬีา Y2561 มารดา
53262 พงศภัค ดวงศรี 4 13 7 นายปรญิญา ดวงศรี นางภาวณิี ดวงศรี นายปรญิญา ดวงศรี Y2561 บดิา
53308 ปารมี ไชยมาศ 4 13 8 นายศยาม ไชยมาศ นางระววีฒัน ์ไชยมาศ นางระววีฒัน ์ไชยมาศ Y2561 มารดา
53319 เสนยี์ สาธรพันธ์ 4 13 9 นายสาคร สาธรพันธ์ นางนงคราญ สาธรพันธ์ นางนงคราญ สาธรพันธ์ Y2561 มารดา
53321 สรัล นติอิมรบดี 4 13 10 นายทศพล นติอิมรบดี นางรําไพพัตร ์นติอิมรบ นางรําไพพัตร ์นติอิมรบ Y2561 มารดา
53356 พงศภัค รุ่งพัฒนาชยักลุ 4 13 11 นายภรัิกษ์ รุ่งพัฒนาชยักนางสภุาพรรณ รุ่งพัฒนานางสภุาพรรณ รุ่งพัฒนาY2561 มารดา
53362 รักตกนัท์ มาดาสทิธิ์ 4 13 12 นายรักสดุทา้ย มาดาสทินางเกษยา มาดาสทิธิ์ นางเกษยา มาดาสทิธิ์ Y2561 มารดา
53406 ธนพัฒน์ นามวงศ์ 4 13 13 นายอาทติยพ์งศ ์นามวงนางธันยากร นามวงศ์ นางธันยากร นามวงศ์ Y2561 มารดา
53410 พงศพัศ สทิธพัินธุ์ 4 13 14 นายมนตไ์ชย สทิธพัินธุ์ นางจติชนก สทิธพัินธุ์ นางจติชนก สทิธพัินธุ์ Y2561 มารดา
53458 ธรี์ ชรัูตน์ 4 13 15 นายจรูญพงษ์ ชรัูตน์ นางสปุราณี ชรัูตน์ นางสปุราณี ชรัูตน์ Y2561 มารดา
53500 สทิธพัินธ์ จันทนป 4 13 16 นายจรีะพงษ์ จันทนป นางสาธกิา จันทนป นายจรีะพงษ์ จันทนป Y2561 บดิา
53562 ชนิพัฒน์ ชณิวงศ์ 4 13 17 นายโยธนิ ชณิวงศ์ นางสภุาพร ชณิวงศ์ นางสภุาพร ชณิวงศ์ Y2561 มารดา
53091 พัทธนันท์ วงศห์ว่ง 4 13 18 นายพสธร วงศห์ว่ง นางพริญาณ์ วงศห์ว่ง นายพสธร วงศห์ว่ง Y2561 บดิา
53127 ชลดิา จันทะโสม 4 13 19 นายอรรณพ จันทะโสม นางศจันันท ์จันทะโสม นายอรรณพ จันทะโสม Y2561 บดิา
53131 ธรรมชนกพรกแุกว้ 4 13 20 นายลมิปินนท ์กแุกว้ นางกนกวรรณ กแุกว้ นางกนกวรรณ กแุกว้ Y2561 มารดา
53176 คณติา เนาวโรจน์ 4 13 21 นายเดชมณี เนาวโรจน์ นางโสภา เนาวโรจน์ นางโสภา เนาวโรจน์ Y2561 มารดา
53221 กนกอร อรุณพงษ์ 4 13 22 นายเทอดศกัดิ ์อรุณพงษนางธนกมัย อรุณพงษ์ นางธนกมัย อรุณพงษ์ Y2561 มารดา
53224 คณติา ดวงดี 4 13 23 นายเต็ม ดวงดี นางสายรุง้ ดวงดี นางสายรุง้ ดวงดี Y2561 มารดา
53230 ณัชชา กกกลาง 4 13 24 นายผดงุศกัดิ ์กกกลาง นางสาวนริมล เหลา่เลศินางสาวนริมล เหลา่เลศิY2561 มารดา
53232 ธัญพัฒน ไชยษา 4 13 25 นายบวร ไชยษา นางวรรณา ไชยษา นายบวร ไชยษา Y2561 บดิา
53280 ณัฐณชิา จันทรห์อม 4 13 26 นายประจักษ์ จันทรห์อมนางสาวสนัุนทา ลนุสนิ นายประจักษ์ จันทรห์อมY2561 บดิา
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53294 วณชิยา งามมแีสง 4 13 27 นายภาณุพงศ ์งามมแีสงนางมกุดา งามมแีสง นายภาณุพงศ ์งามมแีสงY2561 บดิา
53342 ศภุามาส การนา 4 13 28 นายชษิณุพงศ ์การนา นางสมุลศนิยี ์การนา นางสมุลศนิยี ์การนา Y2561 มารดา
53372 กญัญาณัฐ กายกลู 4 13 29 นายไพฑรูย ์กายกลู นางกสุมุาวด ีกายกลู นางกสุมุาวด ีกายกลู Y2561 มารดา
53379 ชลธชิา อําพันธ์ 4 13 30 นายสมพงษ์ อําพันธ์ นางมะลวิรรณ อําพันธ์ นางมะลวิรรณ อําพันธ์ Y2561 มารดา
53424 จติภนัินท์ พรีะเศรษฐวฒุิ 4 13 31 นายธนติศกัดิ ์พรีะเศรษ นางกานตส์นิ ีพรีะเศรษฐนายธนติศกัดิ ์พรีะเศรษ Y2561 บดิา
53433 ธัญญพัฒน์ สวุรรณโรจน์ 4 13 32 นายกฤช สวุรรณโรจน์ นางสาวทติยาวรรณ แส นางสาวทติยาวรรณ แส Y2561 มารดา
53435 น้ําทพิย์ หมิะคณุ 4 13 33 นายวชิยั หมิะคณุ นางไพบลูย ์หมิะคณุ นายวชิยั หมิะคณุ Y2561 บดิา
53436 เบญญาภา นาคสขุ 4 13 34 พันตํารวจเอกวรีพันธ ์นานางพัชราภรณ์ นาคสขุ นางพัชราภรณ์ นาคสขุ Y2561 มารดา
53437 เบญญาภา แสวงสขุ 4 13 35 นายอลงกต แสวงสขุ นางอบุลวรรณ แสวงสขุ นางอบุลวรรณ แสวงสขุ Y2561 มารดา
53445 ศสญิากร จันทกาญจน์ 4 13 36 นายชาญวทิย ์จันทกาญนางสภุาวด ีจันทกาญจนนางสภุาวด ีจันทกาญจนY2561 มารดา
53484 อภริดี โพธิง์าม 4 13 37 นายสชุาต ิโพธิง์าม นางมทุวร ีโพธิง์าม นางมทุวร ีโพธิง์าม Y2561 มารดา
53521 สพุรรณหงส์นบไธสงค์ 4 13 38 ดาบตํารวจสพุรรณ์ นบไนางสมุนทา นบไธสงค์ นางสมุนทา นบไธสงค์ Y2561 มารดา
53541 ญาณกิา ทองเจรญิ 4 13 39 นายรณภพ ทองเจรญิ นางเยาวลกัษณ์ ทองเจ นิางเยาวลกัษณ์ ทองเจ Yิ2561 มารดา
53621 ศริดา ฤทธิส์วา่ง 4 13 40 ดาบตํารวจศกัดา ฤทธิส์ รอ้ยตํารวจโทหญงิเรไร รอ้ยตํารวจโทหญงิเรไร Y2561 มารดา
53643 ธัชพรรณ ชเูกาะ 4 13 41 นายพูน ชเูกาะ นางสปุราณี ชเูกาะ นางสปุราณี ชเูกาะ Y2561 มารดา
53780 วลิาสนิี โมฬชีาติ 4 13 42 ดาบตํารวจสยามศกัดิ ์โมนางสาวอรัญญารัตน ์กฤนางสาวอรัญญารัตน ์กฤY2561 มารดา
55850 ปัญจมพร สายยนื 4 13 43 นางเบญจมาศ สายยนื 0 Y2561 บดิา
53102 กจิชนะ ปราบณรงค์ 4 14 1 นายอดลุย ์ปราบณรงค์ นางสาวปทมุวรรณ กาจิ นางสาวปทมุวรรณ กาจิ Y2561 มารดา
53108 ธนกร วนัหลงั 4 14 2 นายกวนิ วนัหลงั นางนงลกัษณ์ วนัหลงั นายกวนิ วนัหลงั Y2561 บดิา
53115 ภรูณัิฐ เคยีงจัตรัุส 4 14 3 พันจา่อากาศเอกสมเกยี นางณัฐปภัสร ์เคยีงจัตรัุ พันจา่อากาศเอกสมเกยีY2561 บดิา
53116 ววิรรธน์ คณูดี 4 14 4 นายวโิรจน ์คณูดี นางสบุรร คณูดี นางสบุรร คณูดี Y2561 มารดา
53220 พงศธร เหลอืงรุ่งโรจน์ 4 14 5 นายวษิณุ เหลอืงรุ่งโรจนนางพัชราภรณ์ เหลอืงรุง่นางพัชราภรณ์ เหลอืงรุง่Y2561 มารดา
53309 พชร แวน่ทอง 4 14 6 นายชชูพี แวน่ทอง นางเบญจวรรณ แวน่ทอนางเบญจวรรณ แวน่ทอY2561 มารดา
53367 สริพัชร์ ขลุย่เงนิ 4 14 7 นายสรพงศ ์ขลุย่เงนิ นางโชตกิาญจน ์ขลุย่เงินายสรพงศ ์ขลุย่เงนิ Y2561 บดิา
53400 จริานุทรรศนัโสภาพันธ์ 4 14 8 นายวรวทิย ์โสภาพันธ์ นางกณันกิา โสภาพันธ์ นายวรวทิย ์โสภาพันธ์ Y2561 บดิา
53407 ธรีะวฒัน์ เคลยีพวงพทิย์ 4 14 9 นายบพติร เคลยีพวงพทินางมยรุ ีเคลยีพวงพทิย์นางมยรุ ีเคลยีพวงพทิย์Y2561 มารดา
53420 สวุมิตุ ิ พูลดี 4 14 11 วา่ทีร่อ้ยโทมนตร ีพูลดี นางวริยิา พูลดี นางวริยิา พูลดี Y2561 มารดา
53451 เจตนพัิทธ์ วไิลหอม 4 14 12 นายจติต ิวไิลหอม นางสพัุฒ หมายเกือ้ นางสพัุฒ หมายเกือ้ Y2561 มารดา
53459 ธรีดล บญุชติ 4 14 13 นายฉลอง บญุชติ นางศริวิรรณ บญุชติ นายฉลอง บญุชติ Y2561 บดิา
53463 พุทธพล เทยีมพันธ์ 4 14 14 นายสมาน เทยีมพันธ์ นางสปุราณี เทยีมพันธ์ นางสปุราณี เทยีมพันธ์ Y2561 มารดา
53537 ศริวชิญ์ วราพุฒ 4 14 15 นายประชมุ วราพุฒ นางอรัญญา วราพุฒ นายประชมุ วราพุฒ Y2561 บดิา
53565 ณภัทร เกษียร 4 14 16 นายกมลวชิ เกษียรโกษนางกญัญาภัทร เกษียร นางกญัญาภัทร เกษียร Y2561 มารดา
53630 ธนภัทร สทุธอิาคาร 4 14 17 นายเจรญิ สทุธอิาคาร นางฉัตรวไิล สทุธอิาคารนางฉัตรวไิล สทุธอิาคารY2561 มารดา
55851 ณัฏฐ์ หลอ่เกษมศานต์ 4 14 18 นางเยาวมาลย ์หลอ่เกษนางเยาวมาลย ์หลอ่เกษY2561 มารดา
53075 ชนมน์ภิา ศรโีลหอ้ 4 14 19 นายวชิติ ศรโีลหอ้ นางยพุากร ศรโีลหอ้ นางยพุากร ศรโีลหอ้ Y2561 มารดา
53093 รฐา สบีญุเรอืง 4 14 20 นายปยตุ สบีญุเรอืง นางสาวศรัญญา จนิตนะนางสาวศรัญญา จนิตนะY2561 มารดา
53097 ศริวิรรณ ทองสวสัดิ์ 4 14 21 นายสาํราญ ทองสวสัดิ์ นางอภญิญา ทองสวสัดิ์นางอภญิญา ทองสวสัดิ์Y2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

53133 นสิรินิทร์ สนุกพันธ์ 4 14 22 นายองอาจ สนุกพันธ์ นางเทยีมจันทร ์สนุกพันนางเทยีมจันทร ์สนุกพันY2561 มารดา
53179 ณชิกมล พันธโ์ชติ 4 14 23 นายสมบตั ิพันธโ์ชติ นางลําใย พันธโ์ชติ นายสมบตั ิพันธโ์ชติ Y2561 บดิา
53189 พมิพกานต์ ประกอบธรรม 4 14 24 นายทศพร ประกอบธรรมนางสาววภิาภรณ์ ตูพ้มิานางสกุญัญา วชัรคปุต์ Y2561 ผูป้กครอง

53190 พรีดา เรอืงสวสัดิ์ 4 14 25 นายผาสขุ เรอืงสวสัดิ์ นางอจัฉราณี เรอืงสวสัดนิางอจัฉราณี เรอืงสวสัดYิ2561 มารดา
53192 ภทรชนก คําแกว้ 4 14 26 นายคมกฤตย ์คําแกว้ นางทพิยส์ดุา คําแกว้ นายคมกฤตย ์คําแกว้ Y2561 บดิา
53195 สริวิมิล ทวิากรศศธิร 4 14 27 นายสมชาย ทวิากรศศธิ นางสนุพิร ทวิากรศศธิร นางสนุพิร ทวิากรศศธิร Y2561 มารดา
53223 กลัยกร คนัธจันทร์ 4 14 28 นายบดนิธร คนัธจันทร์ นางสวุษิา คนัธจันทร์ นางสวุษิา คนัธจันทร์ Y2561 มารดา
53226 จรัิชยาภรณ์ พลโสภา 4 14 29 นายวรีะชยั พลโสภา นางบษุบา พลโสภา นายวรีะชยั พลโสภา Y2561 บดิา
53249 อดุมพร สมบตัหิอม 4 14 30 นายไพฑรูย ์สมบตัหิอมนางเพ็ญนภา สมบตัหิอมนางเพ็ญนภา สมบตัหิอมY2561 มารดา
53299 อรวรรณ สง่สขุ 4 14 31 ดาบตํารวจศกัรนิทร ์สง่สนางสกุญัญา สง่สขุ นางสกุญัญา สง่สขุ Y2561 มารดา
53325 กมลชนก บญุชว่ย 4 14 32 นายวลัลภ บญุชว่ย นางหฤทยั บญุชว่ย นายวลัลภ บญุชว่ย Y2561 บดิา
53330 ชารณิี จันทะโสม 4 14 33 นายอรรณพ จันทะโสม นางศจันันท ์จันทะโสม นางศจันันท ์จันทะโสม Y2561 มารดา
53340 ศศกิานต์ ครองยตุิ 4 14 34 นายรัชพล ครองยตุิ นางพมิพา ครองยตุิ นายรัชพล ครองยตุิ Y2561 บดิา
53343 สริสิดุา อปัุชฌาย์ 4 14 35 นายชะโลม อปัุชฌาย์ นางสาวองัคณา ภารการนางสาวองัคณา ภารการY2561 มารดา
53345 อมติา ผอ่งแผว้ 4 14 36 นายนธิทิศัน ์สพุชิญ์ นางอรอนงค ์ผอ่งแผว้ นางอรอนงค ์ผอ่งแผว้ Y2561 มารดา
53443 วชริดา พันธใ์หญ่ 4 14 37 พันจา่เอกเคนวรนิทร ์พันนางจริาพร ปองดอง ด.ต.สมรัก พันธใ์หญ่ Y2561 ผูป้กครอง

53476 ธัญญารัตน์ วงษ์เพ็ญ 4 14 38 นายอดุร วงษ์เพ็ญ นางรุ่งลาวนั วงษ์เพ็ญ นางรุ่งลาวนั วงษ์เพ็ญ Y2561 มารดา
53506 ณัฐดิา สภุาพรหม 4 14 39 พันโทพลกฤต สภุาพรหนางสริรัิตน ์สภุาพรหม นายพลกฤต สภุาพรหม Y2561 ผูป้กครอง

53540 จรัิชญา บรรดาตัง้ 4 14 40 นายจริพล บรรดาตัง้ นางพศิมัย บรรดาตัง้ นายจริพล บรรดาตัง้ Y2561 บดิา
53556 สปุรยีา บญุภริมย์ 4 14 41 นายศภุเชษฐ ์บญุภริมย์ นางบดุด ีบญุภริมย์ นายศภุเชษฐ ์บญุภริมย์ Y2561 บดิา
53638 ญาณัฐฉรา ทองเกลยีว 4 14 42 นายสรุสทิธิ ์ทองเกลยีว นางณัฏฐรยีา ทองเกลยีนางณัฏฐรยีา ทองเกลยีY2561 มารดา
55852 ณชิกานต์ ดอกพวง 4 14 43 นางสมุาล ีดอกพวง นางสมุาล ีดอกพวง Y2561 มารดา
53050 กฤษขจร ดํารหิ์ 4 15 1 นายพนมเทยีน ดํารหิ์ นางสมปอง ดํารหิ์ นางสมปอง ดํารหิ์ Y2561 มารดา
53052 กฤษนะภพ สายเมฆ 4 15 2 นายตฤปกรค ์สายเมฆ นางธัญกาญจน ์อดุมลา นางสาวจันทรเ์พ็ญ สาย Y2561 ผูป้กครอง

53071 สริวชิญ์ ตรนีก 4 15 3 นายบญุสม ตรนีก นางสวุรรณี ตรนีก นางสวุรรณี ตรนีก Y2561 มารดา
53155 ธนกฤต คชาธานี 4 15 4 นายธนวฒัน ์คชาธานี นางปิยะนาถ คชาธานี นางปิยะนาถ คชาธานี Y2561 มารดา
53156 นราวชิญ์ อปุรทีี 4 15 5 ดาบตํารวจนโิรจน ์อปุรทีนีางฌานกิา อปุรทีี นางฌานกิา อปุรทีี Y2561 มารดา
53158 ประจักษ์ศลิ เพ็ชรน์อก 4 15 6 พันตํารวจโทปภาวนิ เพ็ นางสาวภฤดา โควสรัุตนนายนพณัช โควสรัุตน์ Y2561 ผูป้กครอง

53200 กฤตธิี ประดบัศรี 4 15 7 นายจักรกฤษณ์ ประดบัศนางสลกัจติร ประดบัศรี นางสลกัจติร ประดบัศรี Y2561 มารดา
53212 พงศกร พุ่มแกว้ 4 15 8 รอ้ยตํารวจโททศพล พุ่มนางพัชรนิทร ์พุ่มแกว้ นางพัชรนิทร ์พุ่มแกว้ Y2561 มารดา
53213 พรเทพ อดุมธนะธรีะ 4 15 9 นายอาคม อดุมธนะธรีะ นางจริาภรณ์ อดุมธนะธรีนางจริาภรณ์ อดุมธนะธรีY2561 มารดา
53217 เสฎฐวฒุิ นซินั 4 15 10 นายณัฐวตัร นซินั นางสาวอมุาพร พทิกัษ์พนางสาวอมุาพร พทิกัษ์พY2561 มารดา
53270 อนพัทย์ หวานสนทิ 4 15 11 นายอานุภาพ หวานสนทินางสาวจันทพิา เมอืงนยินางสาวจันทพิา เมอืงนยิY2561 มารดา
53363 ราชบตุร บตุราช 4 15 12 รอ้ยตํารวจตรพีรชยั บตุรนางปัทมา บตุราช นางปัทมา บตุราช Y2561 มารดา
53402 ชลชาติ บวัสด 4 15 13 นายธาน ีบวัสด นางอารรัีตน ์บวัสด นางอารรัีตน ์บวัสด Y2561 มารดา
53408 นพวชิญ์ ยอดมาลี 4 15 14 ดาบตํารวจบญุเลศิ ยอดนางรุ่งตวรรณ ยอดมาลี ดาบตํารวจบญุเลศิ ยอดY2561 บดิา
53467 สพุศนิ แยม้โคกสงู 4 15 15 นายสชกร แยม้โคกสงู นางดนดิา แยม้โคกสงู นางดนดิา แยม้โคกสงู Y2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

53607 ฤทธศิกัดิ์ วฒันเรอืงโกวทิ 4 15 17 นายนธิกิร วฒันเรอืงโกวนิางธนมน วฒันเรอืงโกวนิางธนมน วฒันเรอืงโกวYิ2561 มารดา
53624 กลุภัทร เพยีรทอง 4 15 18 นายกลุเชษฐ ์เพยีรทอง นางนลนิ เพยีรทอง นางนลนิ เพยีรทอง Y2561 มารดา
53625 ชติะภมูิ นามกลุ 4 15 19 นายประเสรฐิ นามกลุ นางปิยะนันท ์นามกลุ นายประเสรฐิ นามกลุ Y2561 บดิา
53034 ธรีนาฏ บตุตะวงศ์ 4 15 21 รอ้ยตํารวจเอกพงศส์นัต์นางพรพรรณ บตุตะวงศ์นางพรพรรณ บตุตะวงศ์Y2561 มารดา
53084 ปัญญาพร บญุขวาง 4 15 22 นายสวุจัน ์บญุขวาง นางสขุกลัยา บญุขวาง นายสวุจัน ์บญุขวาง Y2561 บดิา
53149 อุน่เรอืน ปรัสพันธ์ 4 15 23 ดาบตํารวจศกัดิส์ทิธิ ์ปรั นางสภุาลกัษณ์ ปรัสพันนางสภุาลกัษณ์ ปรัสพันY2561 มารดา
53181 ปัญจรัชน์ ธนะวทิวลิาศ 4 15 24 พันจา่อากาศเอกณัฐจักรนางหนึง่ฤทยั ธนะวทิวลินางหนึง่ฤทยั ธนะวทิวลิY2561 มารดา
53182 ปิยาพัชร แกว้สงัข์ 4 15 25 นายประจันทร ์แกว้สงัข์ นางปฏญิญา แสนอว้น นายประจันทร ์แกว้สงัข์ Y2561 บดิา
53196 สทุธสิา เรอืงภาสกร 4 15 26 นายธัชพล เรอืงภาสกร นางพัชมณ เรอืงภาสกร นางสาวอมรรัตน ์กาญจนY2561 ผูป้กครอง

53235 ปฐมาพรรณทองโพธิศ์รี 4 15 27 นายพูลประเสรฐิ ทองโพนางรัชนยี ์ทองโพธิศ์รี นางรัชนยี ์ทองโพธิศ์รี Y2561 มารดา
53242 วชิญาพร ตุม้ออ่น 4 15 28 นายเสร ีตุม้ออ่น นางรัตตยิา ตุม้ออ่น นายเสร ีตุม้ออ่น Y2561 บดิา
53278 ชวลันุช ไชยศรี 4 15 29 นายชยัชติ ไชยศรี นางเรอืงรอง ไชยศรี นางเรอืงรอง ไชยศรี Y2561 มารดา
53348 อารดา วกิรัยเจดิเจรญิ 4 15 30 นายสมศกัดิ ์วกิรัยเจดิเจนางศภุลกัษณ์ วกิรัยเจดินางศภุลกัษณ์ วกิรัยเจดิY2561 มารดา
53399 อรณชิา ศรจัีนทร์ 4 15 31 นายคําพัน ศรจัีนทร์ นางวชัราภรณ์ ศรจัีนทร์ นายคําพัน ศรจัีนทร์ Y2561 บดิา
53421 กญัญารัตน์ พันธสาร 4 15 32 นายกติตชิยั พันธสาร นางมณีภรณ์ พันธสาร นางมณีภรณ์ พันธสาร Y2561 มารดา
53429 ทกัษิยา สกุุ 4 15 33 ดาบตํารวจพทิกัษ์ สกุุ นางเอือ้นทพิย ์สกุุ ดาบตํารวจพทิกัษ์ สกุุ Y2561 บดิา
53431 ธัญชนก เต็งศริอิรกลุ 4 15 34 นายสรุะจติ เต็งศริอิรกลุนางสภุมาส ชืน่ไมตรี นายสรุะจติ เต็งศริอิรกลุY2561 บดิา
53442 กญัญว์รา ภางาม 4 15 35 นายพสธุา ภางาม นางสมุาล ีภางาม นางสมุาล ีภางาม Y2561 มารดา
53446 ศริประภา จารุจติร 4 15 36 นายเลอพงษ์ จารุจติร นางอภริด ีจารุจติร นายเลอพงษ์ จารุจติร Y2561 บดิา
53475 ธัญชนก สรอ้ยคํา 4 15 37 นายเทยีนชยั สรอ้ยคํา นางวณศิญา สรอ้ยคํา นางวณศิญา สรอ้ยคํา Y2561 มารดา
53479 พาขวญั เจรญิชาญประเสริ 4 15 38 นายปรญิญา หรัิญสถติพนางณภัทร เจรญิชาญป นางณภัทร เจรญิชาญป Y2561 มารดา
53483 สรุภา เอีย่มอาจ 4 15 39 จา่เอกอดศิกัดิ ์จันทะนนนางนุชชล ีปานหอ้ย นางนุชชล ีปานหอ้ย Y2561 มารดา
53503 จฑุามาศ ลาน้ําคํา 4 15 40 ดาบตํารวจเชาวลติ ลาน้ํนางศศธิร ลาน้ําคํา นางศศธิร ลาน้ําคํา Y2561 มารดา
53637 ขนษิฐา กลัป์ตนัินท์ 4 15 41 นายสมเดช กลัป์ตนัินท์ นางสชุาดา โพธิเ์จรญิ นางสชุาดา โพธิเ์จรญิ Y2561 มารดา
55854 ปณดิา ชารแีกว้ 4 15 42 นางศริิลิกัษณ์ ชารแีกว้ นางศริิลิกัษณ์ ชารแีกว้ Y2561 มารดา
55900 ทศันยีพันธ์ งามจติร 4 15 43 นางทศันยี ์งามจติร นางทศันยี ์งามจติร Y2561 มารดา
53002 ฉัตรมงคล แสนทวสีขุ 4 16 1 นายอนุชติ แสนทวสีขุ นางปรศร ีแสนทวสีขุ นางปรศร ีแสนทวสีขุ Y2561 มารดา
53006 ธรีตกิร ธานี 4 16 2 นายปรญิญา ธานี นางฐติชิญาณ์ ธานี นางฐติชิญาณ์ ธานี Y2561 มารดา
53007 นพิฐิพนธ์ บญุเทพ 4 16 3 นายกติตพิงษ์ บญุเทพ นางฉว ีบญุเทพ นางฉว ีบญุเทพ Y2561 มารดา
53014 รัฐนันท์ เพยีะวงค์ 4 16 4 นายอทิธพัิทธ ์เพยีะวงคน์างเจรญิรัตน ์เพยีะวงค์นายอทิธพัิทธ ์เพยีะวงคY์2561 บดิา
53015 เรแฮน ชโิมดะ 4 16 5 นายมโินรุ ชโิมดะ นางบวันอ้ย ชโิมดะ นางบวันอ้ย ชโิมดะ Y2561 มารดา
53057 ธนโชติ แดงแสง 4 16 6 นายธนวฒัน ์แดงแสง นางสาวบงัอร สทีะ นางสาวบงัอร สทีะ Y2561 มารดา
53062 ปณธิาน จําปาหอม 4 16 7 นายประยรู จําปาหอม นางประกอบแกว้ จําปาหนายประยรู จําปาหอม Y2561 บดิา
53063 ปพนพัชร์ นา้วไิลเจรญิ 4 16 8 นายสริดินย ์นา้วไิลเจรญินางสกนธรัตน ์นา้วไิลเจนายสริดินย ์นา้วไิลเจรญิY2561 บดิา
53104 จักรพันธ์ ทองคู่ 4 16 9 นายประพศิ ทองคู่ นางสาวชณัฐตราภรณ์ ฤนางสาวชณัฐตราภรณ์ ฤY2561 มารดา
53105 ชรนิ ไชยสจั 4 16 10 นายรณยทุธ ไชยสจั นางณัฐจาร ีไชยสจั นางสกุจัจารยี ์ไชยสจั Y2561 ผูป้กครอง

53106 ณฐกฤตย์ กงใจ 4 16 11 นายชวโรจน ์กงใจ นางพชิามญชุ ์กงใจ นางพชิามญชุ ์กงใจ Y2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

53160 พพัิฒน์ มักการุณ 4 16 12 นายบณัฑติ มักการุณ นางสาวผดงุขวญั มเีงนิ นางสาวผดงุขวญั มเีงนิ Y2561 มารดา
53168 อคัรวฒัน์ ชนะศรรัีตนกลุ 4 16 13 นายเอกชยั ชนะศรรัีตนกนางอบุลวรรณ ชนะศรรัีตนายพชร ชนะศรรัีตนกลุY2561 ผูป้กครอง

53170 อทิธกิร สขุสาย 4 16 14 นายอาภากร สขุสาย นางศศพิร สขุสาย นายอาภากร สขุสาย Y2561 บดิา
53171 ศภุกติติ์ รัตโน 4 16 15 นายศภุโชค รัตโน นางลําเนา รัตโน นางลําเนา รัตโน Y2561 มารดา
53201 กติตคิณุ บญุจรงิ 4 16 16 นายพศิาลศกัดิ ์บญุจรงิ นางสาวปภาดา บํารุงกจินายธรีะพงษ์ บํารุงกจิ Y2561 ผูป้กครอง

53216 สริภพ พรมดอน 4 16 17 นายสรรพสทิธิ ์พรมดอนนางกญัญาพร พรมดอนนายสรรพสทิธิ ์พรมดอนY2561 บดิา
53219 อทิธพิล เมโฆ 4 16 18 นายจตรุงค ์เมโฆ นางสาวสนุสิา มงคลศลิ นางสาวสนุสิา มงคลศลิ Y2561 มารดา
53251 ชติพล นาคแนวดี 4 16 19 นายนพดล นาคแนวดี นางสพุรรณี นาคแนวดี นายนพดล นาคแนวดี Y2561 บดิา
53257 ณัฐภัทร วงศว์ตัถาภรณ์ 4 16 20 นายสมศกัดิ ์วงศว์ตัถาภนางกรองกาญจน ์จันทวีนายสมศกัดิ ์วงศว์ตัถาภY2561 บดิา
53259 ธัชทฤต ผา่นเมอืง 4 16 21 นายสมเกยีรต ิผา่นเมอืงนางมะลวิลัย ์ผา่นเมอืง นายสมเกยีรต ิผา่นเมอืงY2561 บดิา
53300 กฤษณะพงศพรพันธุ์ 4 16 22 นายรัชภัฏ พรพันธุ์ นางสาวภาวนิ ีศรสีนัต์ นางสาวภาวนิ ีศรสีนัต์ Y2561 มารดา
53323 ฉัตรชยั ศรมณี 4 16 23 นายประสงค ์ศรมณี นางวาสนา ศรมณี นางวาสนา ศรมณี Y2561 มารดา
53370 สริภพ หวงัชืน่ 4 16 25 นายสงกรานต ์หวงัชืน่ นางศริวิรรณ หวงัชืน่ นายสงกรานต ์หวงัชืน่ Y2561 บดิา
53415 ภรูชิ สวุรรณโท 4 16 26 นายวรีวฒัน ์สวุรรณโท นางวรรณภา สวุรรณโท นายวรีวฒัน ์สวุรรณโท Y2561 บดิา
53598 จริภัทร ทรงวชิยั 4 16 27 นายสมรักษ์ ทรงวชิยั นางกนกวรรณ ทรงวชิยั นางกนกวรรณ ทรงวชิยั Y2561 มารดา
53601 นติภิมู ิ สยุะลา 4 16 28 นายสถติย ์สยุะลา นางสาวขนัทอง พันธเ์พ็นางสาวขนัทอง พันธเ์พ็Y2561 มารดา
53602 ปกรณ์ แสนภักดี 4 16 29 นายประจักษ์ แสนภักดี นางอนิทรธ์ริา แสนภักดีนางอนิทรธ์ริา แสนภักดีY2561 มารดา
55856 สราวฒุิ อวริุทธิจ์นิดา 4 16 30 พ.ต.ท.วริยิะ อวริุทธจ์นิดา พ.ต.ท.วริยิะ อวริุทธจ์นิดY2561 บดิา
55857 อนันตลาภ คําวงค์ 4 16 31 นางวลิาสนิ ีคําวงค์ นางวลิาสนิ ีคําวงค์ Y2561 มารดา
55858 อรยิธ์ัช อรยิรุ่งเรอืงกลุ 4 16 32 นางแกว้สวรรค ์อรยิรุ่งเรืนางแกว้สวรรค ์อรยิรุ่งเรืY2561 มารดา
53038 ปิยธดิา แกว้คณู 4 16 37 นายตรวจพล แกว้คณู นางจนิดาสาน ลายวเิศษนายตรวจพล แกว้คณู Y2561 บดิา
53041 ภัทรวมิล พลราษฎร์ 4 16 38 นายประสทิธิ ์พลราษฎร์นางประภาวฒัน ์พลราษนางประภาวฒัน ์พลราษY2561 มารดา
53086 พชิญาภัค เสง็สมวงศ์ 4 16 39 นายศตาย ุเสง็สมวงศ์ นางมณีรัตน ์เสง็สมวงศ์ นางมณีรัตน ์เสง็สมวงศ์ Y2561 มารดา
53481 ศภุาพชิญ์ ไฉยากลุ 4 16 41 นายอรรคพล ไฉยากลุ นางอนันธ์นวนัต ์ไฉยากุนางวงศเ์ดอืน ไฉยากลุ Y2561 ผูป้กครอง

53504 กลัยรัตน์ ชนะเนตร 4 16 42 นายสขุปี ชนะเนตร นางจันทรเ์พ็ญ สบืเนือ่งนางจันทรเ์พ็ญ สบืเนือ่งY2561 มารดา
55859 ชนัญดา หุน่ประเสรฐิ 4 16 43 นางสภุาวรรณ์ หุน่ประเสนางสภุาวรรณ์ หุน่ประเสY2561 มารดา
55860 ปภาวี งามแสง 4 16 44 นายประกาศติ งามแสง Y2561 ผูป้กครอง

53008 ปรเมศวร์ วนะรมย์ 4 17 1 นายปรชีาพล วนะรมย์ นางนันทกิาร ์วนะรมย์ นายปรชีาพล วนะรมย์ Y2561 บดิา
53012 ภวูนาท หยาดทอง 4 17 2 นายพทิกัษ์ หยาดทอง นางสาวปราณี พันธเ์พ็ง นายพทิกัษ์ หยาดทอง Y2561 บดิา
53019 หฤษฎ์ วรบตุร 4 17 3 นายยงยทุธ แมคครนีส์ นางนธิติานันท ์ชาตกิลุพนิายธนเสฎฐ ์ชาตกิลุพพัิY2561 ผูป้กครอง

53112 พันธวศิ เย็นแยม้ 4 17 4 นายวรีพันธ ์เย็นแยม้ นางดารุณี เย็นแยม้ นางดารุณี เย็นแยม้ Y2561 มารดา
53167 อภนัินท์ ควรตัง้ 4 17 5 นายศริทิรัพย ์ควรตัง้ นางจริะวรรณ ควรตัง้ นางจริะวรรณ ควรตัง้ Y2561 มารดา
53253 ณวพน ดวงดี 4 17 6 นายชยพล ดวงดี นางนันทน์ภัส ดวงดี นายชยพล ดวงดี Y2561 บดิา
53263 พรพพัิฒน์ พัชรธรรมพันธุ์ 4 17 7 นายวเิชยีร พัชรธรรมพันนางอทุยัวรรณ พัชรธรรมนายวเิชยีร พัชรธรรมพันY2561 บดิา
53352 ชลชาติ พุ่มจันทร์ 4 17 8 พันตรปีรดีา พุ่มจันทร์ นางรัชยา พุ่มจันทร์ นางรัชยา พุ่มจันทร์ Y2561 มารดา
53358 พันกร เพ็ดขนุทด 4 17 9 นายพนมไพร เพ็ดขนุทดนางสลติา เพ็ดขนุทด นางสาววราภรณ์ นนทส์ Y2561 ผูป้กครอง

53361 ภมูพัิฒน์ สบืเชือ้ 4 17 10 นายปกรณ์ สบืเชือ้ นางเพ็ญพศิ สบืเชือ้ นางเพ็ญพศิ สบืเชือ้ Y2561 มารดา
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

53364 วชริาวธุ โสดามาตย์ 4 17 11 นายเอกวฒัน ์เเซอ่ือ้ นางสาวอรทยั โสดามาตนางสาวอรทยั โสดามาตY2561 มารดา
53404 ณภัทร สภุาพสนุทร 4 17 12 นายสรุชยั สภุาพสนุทร นางสชุาดา ขนัอาสา นางสชุาดา ขนัอาสา Y2561 มารดา
54511 ยศนนท์ พมิแพนไชย 4 17 13 นายจลุานนท ์พมิแพนไ นางอรปรยีา วงศศ์ศธิร นางอรปรยีา วงศศ์ศธิร Y2561 มารดา
55901 โชตณิวฒัน์ ระดาบตุร 4 17 14 นายพงศส์ธุ ีระดาบตุร นายพงศส์ธุ ีระดาบตุร Y2561 บดิา
53079 ธัญชนก ศรขีาว 4 17 15 นายจรีวฒัน ์ศรขีาว นางนงเยาว ์ศรขีาว นางนงเยาว ์ศรขีาว Y2561 มารดา
53085 พัชรพร ดสีาย 4 17 16 นายกําธร ดสีาย นางอรทยั ดสีาย นายกําธร ดสีาย Y2561 บดิา
53138 พาขวญั ตรงกรณ์ 4 17 17 นายสภุรณ์ ตรงกรณ์ นางอรยิา ตรงกรณ์ นางอรยิา ตรงกรณ์ Y2561 มารดา
53291 เพ็ญพสิทุธิ์ ธรีลกีลุ 4 17 18 นายวรียทุธ ธรีลกีลุ นางสาวอภัณตร ีบวัขาว นายวรียทุธ ธรีลกีลุ Y2561 บดิา
53292 เมธาวดี วฒันวงษ์สงิห์ 4 17 19 นายตอ่พงศ ์วฒันวงษ์สิ นางผกาพรรณ เพชราภิ นางราวด ีวฒันวงษ์สงิห์Y2561 ผูป้กครอง

53335 พชิญา ธานุรัตน์ 4 17 20 นายพชิยั ธานุรัตน์ นางโสภติ เอยีดทองใส นางกหุลาบ ยนืยง Y2561 ผูป้กครอง

53380 ชลลดา แกว้มณี 4 17 21 นายชาํนาญ แกว้มณี นางสมถวลิ แกว้มณี นางสมถวลิ แกว้มณี Y2561 มารดา
53387 นันทน์ภัส เครอืสดีา 4 17 22 นายนรพัฒน ์เครอืสดีา นางจดิาภา เครอืสดีา นางจดิาภา เครอืสดีา Y2561 มารดา
53390 พชิญาภัค สงิหท์องลา 4 17 23 นายพทิกัษ์ สงิหท์องลานางนภิาพรรณ สงิหท์องนายพทิกัษ์ สงิหท์องลาY2561 บดิา
53610 ชตุกิาญจน์ สนัตวิชิยักลุ 4 17 24 นายวฒุาฤทธิ ์สนัตวิชิยักนางวลิาวรรณ สนัตวิชิยั นางวลิาวรรณ สนัตวิชิยั Y2561 มารดา
55861 ชนกนันท์ เพศสขุ 4 17 25 นางประภาพรรณ เพศสขุนางประภาพรรณ เพศสขุY2561 มารดา
53017 สริวชิญ์ ตัง้วงศไ์ชย 4 18 1 นายชติชยั ตัง้วงศไ์ชย นางสดุารัตน ์ตัง้วงศไ์ชยนางสดุารัตน ์ตัง้วงศไ์ชยY2561 มารดา
53020 เอกชยั เข็มเพชร 4 18 2 นายนวิตัต ์เข็มเพชร นางสาวดลยา สภุาษร นางรัตนา ชราศรี Y2561 ผูป้กครอง

53060 ธันวา สขุสงิห์ 4 18 3 นายสพุทิย ์สขุสงิห์ นางจันทนา สขุสงิห์ นายสพุทิย ์สขุสงิห์ Y2561 บดิา
53072 ธนชยั ศรธีัญรัตน์ 4 18 4 นายกรชิเพชร ศรธีญัรัตนนางสาวทศันยี ์วนัทา นายกรชิเพชร ศรธีญัรัตนY2561 บดิา
53111 ธรีธ์วชั พันธุค์รู 4 18 5 นายโกวทิย ์พันธุค์รู นางธนาพร พันธุค์รู นางธนาพร พันธุค์รู Y2561 มารดา
53118 สริวชิญ์ ชมภมูาศ 4 18 6 นายธวชัชยั ชมภมูาศ นางกหุลาบ ชมภมูาศ นางกหุลาบ ชมภมูาศ Y2561 มารดา
53266 วรภพ หญิชรีะนันทน์ 4 18 7 นายกฤษณ์ หญิชรีะนันทนางพนดิา หญิชรีะนันท นางพนดิา หญิชรีะนันท Y2561 มารดา
55862 ชายชาญ ใบกวา้ง 4 18 8 นายกฤษณ์ ใบกวา้ง นายกฤษณ์ ใบกวา้ง Y2561 บดิา
55863 เพชรศริิ ตลิลกัษณ์ 4 18 9 นางพมิพช์นก ตลิลกัษณนางพมิพช์นก ตลิลกัษณY2561 มารดา
53027 ชลุกีร ทพัธมาตร 4 18 12 พันจา่อากาศเอกดสักร ทนางสวุชัน ีทพัธมาตร นางสวุชัน ีทพัธมาตร Y2561 มารดา
53044 วชิญาดา แถมศริิ 4 18 13 นายวทิยา แถมศริิ นางชญัญานุช แถมศริิ นายวทิยา แถมศริิ Y2561 บดิา
53144 เขมจรัิสย์ เวชสวสัดิ์ 4 18 14 นายบญุฤทธิ ์เวชสวสัดิ์ นางภาณดา งามวงศ์ นางภาณดา งามวงศ์ Y2561 มารดา
53185 พรรษมน วรบตุร 4 18 15 นายยงยทุธ แมคครนีส์ นางสาวธนติรานันท ์ชา นางสาวธนติรานันท ์ชา Y2561 มารดา
53186 พรมิา เฉยีวฉกรรจ์ 4 18 16 นายณรนิทร เฉยีวฉกรรจนางพนติา เฉยีวฉกรรจ์ นางพนติา เฉยีวฉกรรจ์ Y2561 มารดา
53191 เพ็ญพสิทุธิ์ สพุล 4 18 17 นายศกัดิศ์ร ีสพุล นางวลิาวรรณ ลอยลม นางสาวพรรณนดิา ศรธีัญY2561 ผูป้กครอง

53193 ภัทราภรณ์ วงคณู 4 18 18 นายชอบ วงคณู นางวไิลวรรณ วงคณู นางวไิลวรรณ วงคณู Y2561 มารดา
53326 กวณิธดิา โชคชยั 4 18 19 นายจเรวฒัน ์โชคชยั นางฉววีรรณ โชคชยั นายจเรวฒัน ์โชคชยั Y2561 บดิา
53327 กลุธดิา โกศลัวติร 4 18 20 นายวรีะศกัดิ ์โกศลัวติร นางอภศิชญา เจรญิวงศ์นายวรีะศกัดิ ์โกศลัวติร Y2561 บดิา
53334 พอหทยั ศรเีมอืง 4 18 21 นายปราโมทย ์ยศโชติ นางสาวศศกิานต ์ศรเีมอืนางสาวพรกมล ศรเีมอืงY2561 ผูป้กครอง

53371 กรัญญตุา ใบยา 4 18 22 นายนพิล ใบยา นางบงัอร ใบยา นางบงัอร ใบยา Y2561 มารดา
53377 ชนชยา จารุแพทย์ 4 18 23 นายไชยา จารุแพทย์ นางศศธิร จารุแพทย์ นางศศธิร จารุแพทย์ Y2561 มารดา
53422 เครอืฟ้า บญุพา 4 18 24 นายมติร บญุพา นางอษุณีย ์บญุพา นางนาง บญุมา Y2561 ผูป้กครอง
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ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
รหัส ช่ือ นามสกุล ช้ัน ห้องเลขที บิดา มารดา สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปี สมาชิก ความสัมพันธ์

53619 ภควรรณ จกุจันทร์ 4 18 25 นายรุ่งรว ีจกุจันทร์ นางสพัุตรา จกุจันทร์ นางมวลศร ีสวุรรณโค Y2561 ผูป้กครอง

54505 อธชิา ศรภีาค์ 4 18 26 นายอภชิาต ิศรภีาค์ นางทพิวรรณ ศรภีาค์ นางทพิวรรณ ศรภีาค์ Y2561 มารดา
55864 รวพิร นุ่มพันธ์ 4 18 27 นางดาวรุ่ง ลาน้ําเทีย่ง Y2561 ผูป้กครอง

55906 สดุารัตน์ โคตวงค์ 4 18 28 นายทนงศกัดิ ์โคตรวงศ์นางสมศร ีโคตรวงศ์ นางสมศร ีโคตรวงศ์ Y2561 มารดา
51550 ณัฐธดิา บญุมานะ 5 5 5 นายศภุสทิธิ ์บญุมานะ นางทพิาพร บญุมานะ นางทพิาพร บญุมานะ Y2561 มารดา
55897 สริยิาพร ศริพัิฒนพาณชิ 5 7 45 นายศวิะชล ศริพัิฒนพา นางสาวกญักร จารุการ นางสาวกญักร จารุการ Y2561 มารดา
55899 ชลนัธร เลขมาศ 6 9 15 นายจักรพงศ ์เลขมาศ นางกมลวรรณ จันทรห์วนางกมลวรรณ จันทรห์วY2561 มารดา

ณชิชาพันธุ์ ขุม่ดว้ง 4 18 นางธนัตกก์ลุนดิา ขุม่ดว้นางธนัตกก์ลุนดิา ขุม่ดว้Y2561 มารดา
53592 มธุริมา วรรณุวิน 3 13 35 นางวิศรุดา วรรณุวิน นางวิศรุดา  วรรณุวิน นางวิศรุดา  วรรณุวิน Y2561


