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รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

55817 ปทิตตา

ชุลวี ฒ
ั นกุล

1

0

0 นายฮะเชีย ชุลวี ฒ
ั นกุล นางสาวฐิตารีย ์ วงศ์สว่า นางสาวฐิตารีย ์ วงศ์สว่า Y2561 มารดา

55247 กรีฑาทัพ

นิลบารันต์

1

1

1 นายใจเพชร นิลบารัตน์ นางบานเย็น นิลบารัตน์ นายใจเพชร นิลบารัตน์ Y2561 บิดา

55248 คมชาญ

คําหาญ

1

1

2 นายอภิชาติ คําหาญ

55249 ชนกชนม์

ประดับเพชร

1

1

ี ภ
์ รณ์ จ่าสิบเอกหญิงสุรย
ี ภ
์ รณ์ Y2561 มารดา
3 จ่าสิบเอกสมภพ ประดับ จ่าสิบเอกหญิงสุรย

55250 ณั ฏฐพล

ิ ฐ์
สาธรวิศษ

1

1

ิ นางคณาลักษณ์ สาธรวิ นางคณาลักษณ์ สาธรวิ Y2561 มารดา
4 พันเอกธีระพล สาธรวิศษ

55251 เตชิษฏ์

ศิรวิ งศ์

1

1

ั ดิ์ ศิรวิ งศ์
5 นายพงษ์ ศก

นางสาวสุรย
ิ ันต์ จันทะน นางสาวสุรย
ิ ันต์ จันทะน Y2561 มารดา

55252 ธนเกียรติ

สุดตา

1

1

ั สุดตา
6 นายเทพวิชย

ิ ี สุดตา
นางพิชญ์สน

55253 ธนบดี

สุรย
ิ เดชสกุล

1

1

7 นายธนาบดี สุรย
ิ เดชสกุ นางธนชนก สุรย
ิ เดชสกุ นางธนชนก สุรย
ิ เดชสกุ Y2561 มารดา

55254 ธนวรรธน์

เกติยะ

1

1

8 ดาบตํารวจประยูร เกติย ดาบตํารวจหญิงอภิญญาดาบตํารวจหญิงอภิญญาY2561 มารดา

55255 นภัส

กรมจรรยา

1

1

9 นายอาวุธ กรมจรรยา

55256 ปณั ทภูม ิ

นรมัตถ์

1

1 10 นายสมศักดิ์ นรมัตถ์

55257 ปาราเมศ

อังคุระศรี

1

55258 ปิ ยะพงษ์

สรพิมพ์

55259 พงศธร

นางขวัญตา คําหาญ

นางขวัญตา คําหาญ

ิ ี สุดตา
นางพิชญ์สน

Y2561 มารดา

Y2561 มารดา

นางรําไพ กรมจรรยา

นางรําไพ กรมจรรยา

Y2561 มารดา

นางลําพูน นรมัตถ์

นางลําพูน นรมัตถ์

Y2561 มารดา

1 11 นายเอกรินทร์ อังคุระศรี นางจรีภรณ์ อังคุระศรี

นางจรีภรณ์ อังคุระศรี

Y2561 มารดา

1

1 12 นายสัญญาลักษณ์ สรพิ นางประภา สรพิมพ์

นางประภา สรพิมพ์

Y2561 มารดา

ศุภษร

1

1 13 พันตํารวจตรีเทิดภักดิ์ ศุ นางจันทรา ศุภษร

พันตํารวจตรีเทิดภักดิ์ ศุ Y2561 บิดา

55260 ภาวิช

สุวรรณโท

1

1 14 นายวีรวัฒน์ สุวรรณโท นางวรรณภา สุวรรณโท นางวรรณภา สุวรรณโท Y2561 มารดา

ั
55261 วุฒช
ิ ย

สุวรรณภราดร

1

1 15 นายชาตรี สุวรรณภราดรนางณั ฐฐญา สุวรรณภรานางณั ฐฐญา สุวรรณภราY2561 มารดา

55262 สุภวุฒ ิ

พลศักดิ์

1

ั ดิ์ พลศักดิ์ นางนวพร พลศักดิ์
1 16 นายกิตติศก

ั ดิ์ พลศักดิ์ Y2561 บิดา
นายกิตติศก

ั
55263 อภิชย

จันทร์ม ี

1

1 17 นายเทวัน จันทร์ม ี

นางอารี จันทร์ม ี

นางอารี จันทร์ม ี

55264 เกริกพล

เจริญต ้น

1

1 18 นายอภิชาติ พุกเปี่ ยม

นางจีรวัฒน์ แซ่ลม
ิ้

นางสาวธันยพร เจริญต ้นY2561

55265 กนกวรรณ เส่งตระกูล

1

1 19 นายวรวิทย์ เส่งตระกูล นางรัตนา เส่งตระกูล

55266 กฤตพร

วงค์แก ้ว

1

1 20 นายกรกฤช วงค์แก ้ว

55267 ขนิษฐา

สังข์ทอง

1

1 21 นายชนะวัฒน์ สังข์ทอง นางพัชรี สังข์ทอง

55268 เขมิกา

ไชยสนิท

1

1 22 นายณั ฐ ไชยสนิท

55269 จารีรัตน์

จันทกาญจน์

1

1 23 นายอติชาต จันทกาญจ นางพนิดา จันทกาญจน์ นางพนิดา จันทกาญจน์ Y2561 มารดา

55270 จิรัชยา

ี
โมฬชาติ

1

ี
ญญารัตน์ กฤนางสาวอรัญญารัตน์ กฤY2561 มารดา
1 24 นายสยามศักดิ์ โมฬชาตินางสาวอรั

55271 ชญาภา

สายทอง

1

1 25 นายธนภัทร สายทอง

นางพัทธ์ธรี า พรมทา

55272 ชนกนันท์

บัวพันธ์

1

1 26 นายประจวบ บัวพันธ์

นางภัทรนัน ประชุมรักษ์ นายประจวบ บัวพันธ์

55273 ชนานันท์

รูปคม

1

ั รูปคม
1 27 นายวุฒช
ิ ย

นางสาวพัชรี อินทร์ภม
ู ิ นางสาวพัชรี อินทร์ภม
ู ิ Y2561 มารดา

55274 ชนิกานต์

วงศ์พรหม

1

1 28 นายเทวฤทธิ์ วงศ์พรหม นางเทียมใจ วงศ์พรหม นางเทียมใจ วงศ์พรหม Y2561 มารดา

55275 ชมพูนุท

ภักดีไทย

1

1 29 นายมะนูญ เค ้ามูล

55276 ชัญชนิตา

เจริญท ้าว

1

ิ พล เจริญท ้าว Y2561 บิดา
1 30 นายวิรย
ิ พล เจริญท ้าว นางสาวฐิตย
ิ ารัตน์ วะสุรี นายวิรย

55277 ฐิตริ ัตน์

ซึง่ พรม

1

1 31 นายบุญยรัตน์ ซึง่ พรม นางกรรณิกา ซึง่ พรม

55278 ณั ฐกมล

ศุภเสถียร

1

1 32 นายชาญชัย ศุภเสถียร นางสาวจิตติกล
ุ เบือ
้ งจรูนายชาญชัย ศุภเสถียร Y2561 บิดา

55279 ธนัชญา

หล ้าคํา

1

1 33 นายสมพร หล ้าคํา

55280 ปั ณฑารีย ์

ทองพิมพ์

1

1 34 นายชิณณะ ทองพิมพ์ นางอภิญญา ทองพิมพ์ นายชิณณะ ทองพิมพ์ Y2561 บิดา

55281 พรชิตา

จารุกขมูล

1

1 35 นายเรวัต ิ จารุกขมูล

นางเนาวรัตน์ จารุกขมูล นายเรวัต ิ จารุกขมูล

1

1 36 นายชินชัย นามศิร ิ

นางประภาพรรรณ นามศินางประภาพรรรณ นามศิY2561 มารดา

55282 พัชรพรรณ นามศิร ิ

Y2561 มารดา
ผู ้ปกครอง

นายวรวิทย์ เส่งตระกูล Y2561 บิดา

นางสาวปาริชาต รัตนรา นางสาวปาริชาต รัตนรา Y2561 มารดา
นางพัชรี สังข์ทอง

Y2561 มารดา

นางปริญญา ผาสุกกุล นางปริญญา ผาสุกกุล Y2561 มารดา

นางพัทธ์ธรี า พรมทา

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา

นางเพชรมณี ภักดีไทย นางเพชรมณี ภักดีไทย Y2561 มารดา

นางรัชดา หล ้าคํา

นายบุญยรัตน์ ซึง่ พรม Y2561 บิดา
นายสมพร หล ้าคํา

Y2561 บิดา
Y2561 บิดา
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รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
นางภัทรวดี คงรอด

คงรอด

1

1 37 นายวิสต
ู ร์ คงรอด

55284 วรวลัญช์

โมกข์ศาสตร์

1

1 38 นายเวโรจน์ โมกข์ศาสตนางปิ ยะนุช โมกข์ศาสตนายเวโรจน์ โมกข์ศาสตY2561 บิดา

55285 ศรันย์พร

ศรีธรรมภิวฒ
ั น์

1

ี า แหยมพลนายสุรศักดิ์ ศรีธรรมภิวฒ
ั Y2561 บิดา
1 39 นายสุรศักดิ์ ศรีธรรมภิวฒ
ั นางสาวสุพช

ั ญา
55286 สุชญ

สานนท์

1

1 40 นายสาคร สานนท์

55287 กฤษกร

กองพันธ์

1

2

1 ว่าทีร่ ้อยตรีเกรียงไกร ก นางวิลาวัลย์ กองพันธ์ นางวิลาวัลย์ กองพันธ์ Y2561 มารดา

55288 ณั ฐกมล

เรืองศักดิเ์ ดชา

1

2

ั เรืองศักดิ์ นางสุกล
ั ยา เรืองศักดิเ์ ด นางสุกล
ั ยา เรืองศักดิเ์ ด Y2561 มารดา
2 นายณรงค์ชย

55289 ณั ฐฐชา

วงศ์พัชรเมธี

1

2

3 นายณั ฐพล วงศ์พัชรเมธีนางสาวนริศรา วาจรัต นางสาวนริศรา วาจรัต Y2561 มารดา

55290 ณั ฐภัทร

ปุรน
ิ ันต์

1

2

4 นายอิทธิเทพ ปุรน
ิ ันต์ นางลาวัลย์ ปุรน
ิ ันท์

นายอิทธิเทพ ปุรน
ิ ันต์ Y2561 บิดา

55291 ณั ฐวุฒ ิ

บุตรดีวงศ์

1

2

5 นายศราวุฒ ิ บุตรดีวงศ์ นางณั ฐวีย ์ บุตรดีวงศ์

นายศราวุฒ ิ บุตรดีวงศ์ Y2561 บิดา

55292 เตชัส

แสนทวีสข
ุ

1

2

ุ นายพุทธิไกร แสนทวีสข
ุ Y2561 บิดา
6 นายพุทธิไกร แสนทวีสข
ุ นางอรอุมา แสนทวีสข

55293 ธนกร

เกษาพันธ์

1

2

7 นายถาวร เกษาพันธ์

55294 ปฏิภาณ

เศรษฐมาตย์

1

2

8 นายปั ญญา เศรษฐมาตยนางเชาวริน เศรษฐมาต นางเชาวริน เศรษฐมาต Y2561 มารดา

55295 ปวริศ

จําปาหอม

1

2

9 นายประยูร จําปาหอม นางประกอบแก ้ว จําปาหนายประยูร จําปาหอม Y2561 บิดา

55296 พัชระ

พลหาญ

1

2 10 นายชาญศักดิ์ พลหาญ นางสาวพัชราวดี ศรีดาพนางสาวพัชราวดี ศรีดาพY2561 มารดา

55297 ภาณุวช
ิ ย์

ทวีสข
ุ

1

2 11 นายเฉลิมพล ทวีสข
ุ

55298 ภาวริศ

ตระกูลชัยชนะ

1

2 12 นายสุวรรณทัต ตระกูลชั นางอรอุมา ตระกูลชัยชนนายสุวรรณทัต ตระกูลชัY2561 บิดา

55299 ภูรน
ิ ทร์

สินปรุ

1

2 13 นายศักดิ์ สินปรุ

นางจิตติมา สินปรุ

นางจิตติมา สินปรุ

Y2561 มารดา

55300 สุวพัทธ์

พืน
้ ผา

1

2 14 นายสมบัต ิ พืน
้ ผา

นางยุพาพร พืน
้ ผา

นางยุพาพร พืน
้ ผา

Y2561 มารดา

55301 อัษฎาวุธ

ชิณพันธ์

1

2 15 นายชุตพ
ิ นธ์ ชินพันธ์

นางอรชร ชิณพันธ์

นางอรชร ชิณพันธ์

Y2561 มารดา

55303 โชติอนันต์ แซ่โล

1

2 16 นายสุวช
ิ า แซ่โล

นางสาววีรดา แซ่โล

นายสุวช
ิ า แซ่โล

Y2561 บิดา

55304 ภูรน
ิ ทร์

แก ้วมรกฎ

1

2 17 นายชัยณรงค์ แก ้วมรกฏนางแววใจ แก ้วมรกฏ

นางแววใจ แก ้วมรกฏ

Y2561 มารดา

55305 ยศกร

สมบูรณ์

1

2 18 นายเรวัต สมบูรณ์

55302 กัญญาณั ฐ อูท
่ รัพย์

1

2 19 นายทรงเกียรติ อูท
่ รัพย์ นางกัลยาณี อูท
่ รัพย์

55306 กัลยาภัสร์ ไชยสัตย์

1

2 20 นายเสกสรร ไชยสัตย์ นางกนกวรรณ์ ไชยสัตย์ นางกนกวรรณ์ ไชยสัตย์Y2561 มารดา

55307 เจณิสสา

มาลาหอม

1

ู างสาวโสภิณ มาลาหอนางสาวโสภิณ มาลาหอY2561 มารดา
2 21 นายพงษ์ อนันต์ แพงพิบน

55308 ชญานิส ์

รุ่งเรือง

1

2 22 นายสมชัย รุ่งเรือง

55309 ชลภา

รุ่งชลชวลิต

1

2 23 นายอนุชา รุ่งชลชวลิต นางสาวรัตติกา กัลป์ ตินั นางสาวรัตติกา กัลป์ ตินั Y2561 มารดา

55310 ญาราภรณ์ สรรพศรี

1

2 24 นายเอกนิรันดร์ มาตมุนโนางสาวจิราพร สรรพศรี นายเอกนิรันดร์ มาตมุนโY2561 บิดา

55311 ณั ฏฐชา

พันธุเ์ พ็ง

1

2 25 นายปราโมทย์ พันธุเ์ พ็ง นางวิภาพร พันธุเ์ พ็ง

นางวิภาพร พันธุเ์ พ็ง

Y2561 มารดา

55312 ณั ฐชยา

พละศักดิ์

1

2 26 อุทย
ั พละศักดิ์

นางภาวนา พละศักดิ์

Y2561 มารดา

55313 ณั ฐพร

แก ้วพวงงาม

1

2 27 นายมงคลชัย แก ้วพวงง นางอุบล แก ้วพวงงาม นายมงคลชัย แก ้วพวงง Y2561 บิดา

55314 ณั ฐพร

พิลา

1

2 28 นายทนงศักดิ์ พิลาม

ั ตY2561 มารดา
ั ตนางสาวอาภากร ศรีสน
นางสาวอาภากร ศรีสน

55315 ทิชาพร

ดอนมาลา

1

2 29 นายชุมพร ดอนมาลา

นางอาภารณี ดอนมาลา นางอาภารณี ดอนมาลา Y2561 มารดา

55316 ธัญวรัฐม์

่
บานชืน

1

่ Y2561 มารดา
่ นางสาวธัญหทัย บานชืน
2 30 นายพัฒนพงศ์ คําวงศ์ นางสาวธัญหทัย บานชืน

55317 นันธยาพร สีแหล ้

1

2 31 นายคําฟอง สีแหล ้

55318 พัฒน์นรี

งามจิตรทิวส
ั

1

2 32 นายเศรษฐพิชญ์ งามจิตนางสาวปาณิสรา พิมพานายเศรษฐพิชญ์ งามจิตY2561 บิดา

55319 พิมญาดา

ทองกูล

1

ั ทองกูล นางวัชรี อํามะเหียะ
2 33 นายสุวท
ิ ย์ชย

นางสุกฤตา สานนท์

นางภัทรวดี คงรอด

Y2561 มารดา

55283 พัชราภา

นายสาคร สานนท์

นางกนกวรรณ เกษาพัน นายถาวร เกษาพันธ์

นางรัชฏาภรณ์ ทวีสข
ุ

นายเฉลิมพล ทวีสข
ุ

Y2561 บิดา

Y2561 บิดา

Y2561 บิดา

นางสาวณั ฐฐิกา ปิ ตาภา นางสาวณั ฐฐิกา ปิ ตาภา Y2561 มารดา
นางกัลยาณี อูท
่ รัพย์

Y2561 มารดา

นางสาวทัศนีย ์ รุ่งเรือง นางสาวทัศนีย ์ รุ่งเรือง Y2561 มารดา

นางภาวนา พละศักดิ์

นางพรรณี สีแหล ้

นางดวงใจ แก ้วเนตร
นางวัชรี อํามะเหียะ

Y2561

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา
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บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
1

ิ ไชยวรรณ
2 34 นายวิชต

นางวัฒนา ไชยวรรณ

55321 ภัทรศิกาณฑจุนแสง

1

2 35 นายวัฒก
ิ ร จุนแสง

นางสาวปรมาพร ชิณสิทนางสาวปรมาพร ชิณสิทY2561 มารดา

55322 รสริน

1

2 36 นายพิพัฒน์พงค์ เมืองห นางสุภารินทร์ เมืองหงษนางสุภารินทร์ เมืองหงษY2561 มารดา

55323 วิรัชนภรณ์ กุลอมรวิวฒ
ั น์

1

2 37 นายณั ฐวัฒน์ กุลอมรวิวฒ
ั นางสาววรัญชนภรณ์ ชานางสาววรัญชนภรณ์ ชาY2561 มารดา

55324 ศิรดา

รัตนโสภา

1

2 38 นายบดินทร์ รัตนโสภา นางสุกญ
ั ญา รัตนโสภา นายบดินทร์ รัตนโสภา Y2561 บิดา

55325 อริญชยา

บรรเทิงสุข

1

ั ดิ์ บรรเทิงสุข นางศุภส
ั ดิ์ บรรเทิงสุข Y2561 บิดา
2 39 นายอภิศก
ิ รา บรรเทิงสุข นายอภิศก

55326 อาลีนา

สายสุข

1

2 40 นายเจษฎา สายสุข

55327 กฤตเมธ

บํารุงพงษ์

1

3

1 นายภากรรักข์ บํารุงพงษนางดรุณี บํารุงพงษ์

นายอัครเดช กลิน
่ พิบล
ู ยY2561

55328 จีรพัฒน

บุญบัง

1

3

2 นายจตุรัส บุญบ ้ง

นางชุรรี ัตน์ บุญบ ้ง

55329 ณรงค์ยศ

ชาญอุไร

1

3

3 นายประเสริฐ ชาญอุไร นางกิง่ เดือน ชาญอุไร นางกิง่ เดือน ชาญอุไร Y2561 มารดา

55330 ธรรชนนต์ พัฒนะพันธ์

1

3

4 นายเฉลิมพล พัฒนะพัน นางธารกมล พัฒนะพันธนางสาวมณี อุปนิสากร Y2561

55331 เปรมสกุลวัฒโชคดี

1

3

5 นายธนเดช โชคดี

55332 เปรือ
่ งปราช จันทร์มณี

1

3

ั จันทร์มณี นางอนงค์นต
ิ ย์ จันทร์มณนางอนงค์นต
ิ ย์ จันทร์มณY2561 มารดา
6 นายธนัตถ์ชย

55333 ภพพระ

เมฆวัฒนากาญจน 1

3

7 นายวีระศักดิ์ เมฆวัฒนา นางพัชรมณฑ์ เมฆวัฒนนายวีระศักดิ์ เมฆวัฒนา Y2561 บิดา

55334 ภูเบศ

อภิวน
ั ทร์

1

3

8 นายชาติชาย อภิวน
ั ทร์ นางวราภรณ์ อภิวน
ั ทร์ นางวราภรณ์ อภิวน
ั ทร์ Y2561 มารดา

55335 ภูรพ
ิ ัฒน์

ขาวดอกไม ้

1

3

9 นายไพฑูรย์ ขาวดอกไมนางขวัญฤทัย แสงสีดา นางขวัญฤทัย แสงสีดา Y2561 มารดา

55336 มงคล

สมบัตห
ิ อม

1

ิ อมY2561 มารดา
3 10 นายไพฑูรย์ สมบัตห
ิ อม นางเพ็ญนภา สมบัตห
ิ อมนางเพ็ญนภา สมบัตห

55337 รัชชภูม ิ

เอมโอษฐ์

1

3 11 นายเชษฐชีวน
ั เอมโอษ นางสมพร เอมโอษฐ์

55338 วุฒภ
ิ ัทร

สกุลพอง

1

3 12 นายสรัลภพ สกุลพอง นางสาวปภาดา นิธเิ สรีธํ นายสรัลภพ สกุลพอง Y2561 บิดา

55339 สมิทธิ์

ทองประมูล

1

3 13 นายมนัส ทองประมูล

นางสุมารีย ์ ทองประมูล นางสุมารีย ์ ทองประมูล Y2561 มารดา

55340 สิทธินนท์

ไชยรา

1

3 14 นายวิรุฬห์ ไชยรา

นางสาวรัญชิกา เมฆศรี นายวิรุฬห์ ไชยรา

55341 สุปริม

แสงเพ็ง

1

3 15 นายสุรศักดิ์ แสงเพ็ง

นางสาวปฏิมาพร จงรักษนางสาวปฏิมาพร จงรักษY2561 มารดา

55342 อนุชา

จึงมั่นคง

1

3 16 นายสมพร จึงมั่นคง

นางใบศรี จึงมั่นคง

55343 อรรถพล

ชยาทิกล
ุ

1

3 17 นายเธียรสิน ชยาทิกล
ุ นางพิมพ์ชญา ทองโต่น นางพิมพ์ชญา ทองโต่น Y2561 มารดา

55344 นราธิวฒ
ั น์ บุญศิร ิ

1

3 18 นายนลิตร บุญศิร ิ

นางศิรริ ัตน์ บุญศิร ิ

นางศิรริ ัตน์ บุญศิร ิ

Y2561 มารดา

55345 จรัญญา

เสียงใส

1

ั เสียงใส
3 19 นายวิชย

นางวิมล เสียงใส

ั เสียงใส
นายวิชย

Y2561 บิดา

55346 จุฑาทิพย์

แก ้วพรหม

1

่ สําY2561 มารดา
3 20 นายอัครเดช แก ้วพรหม นางสาวพิมพ์นารา รืน
่ สํานางสาวพิมพ์นารา รืน

55347 ชนกนันท์

นนทะใส

1

3 21 นายเชิด นนทะใส

นางกนกพร นนทะใส

55348 ชนัญภรณ์ ชอบเสียง

1

3 22 นายอนิรุต ชอบเสียง

นางศรีจันทร์ ชอบเสียง นางสาวลักขนา ชอบเสียY2561

55349 ฐิตพ
ิ ร

ตุละโก

1

3 23 นายวิทวุฒ ิ ตุละโก

นางเดือน ตุละโก

นางเดือน ตุละโก

Y2561 มารดา

55350 ณภัทรกุล

เฉลิมศรี

1

3 24 นายณั ฐกิตติ์ เฉลิมศรี

นางสุจต
ิ รา เฉลิมศรี

นายณั ฐกิตติ์ เฉลิมศรี

Y2561 บิดา

55351 ณั ฏฐณิชา สมุทรเวช

1

3 25 นายนนทวัฒน์ สมุทรเวชนางกนกกาญจน์ สมุทรเนายนนทวัฒน์ สมุทรเวชY2561 บิดา

55352 ทิวาพร

พิมชาย

1

3 26 นายประรินทร์ พิมชาย นางนิตยา พิมชาย

55353 ธนัญชญา ดุษฎีกล
ุ

1

3 27 นายธนกฤต ดุษฎีกล
ุ

55354 นพวรรณ

ชลประเสริฐ

1

3 28 นายนิวฒ
ั น์ ชลประเสริฐ นางรัตนา ชลประเสริฐ นางรัตนา ชลประเสริฐ Y2561 มารดา

55355 นัฐธิดา

เจริญศิลป์

1

3 29 จ่าสิบเอกธงชัย เจริญศิลนางสาวนิภา เจริญพงษ์ นางสาวนิภา เจริญพงษ์ Y2561 มารดา

ิ ี
55356 นันท์สน

ยีว่ าศรี

1

3 30 นายไมตรี ยีว่ าศรี

55320 แพรวา

ไชยวรรณ
เมืองหงษ์

นางอรสา สายสุข
นางชุรรี ัตน์ บุญบ ้ง

นางบุญญาณี โชคดี

นางวัฒนา ไชยวรรณ

นางอรสา สายสุข

นางบุญญาณี โชคดี

นางสมพร เอมโอษฐ์

นางใบศรี จึงมั่นคง

นางกนกพร นนทะใส

นางนิตยา พิมชาย

นางสาวชฎาภรณ์ ครอง นายธนกฤต ดุษฎีกล
ุ

นางชุตก
ิ าญจน์ ยีว่ าศรี นายไมตรี ยีว่ าศรี

Y2561 มารดา

Y2561 มารดา
ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา
ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา

Y2561 มารดา

Y2561 บิดา
Y2561 มารดา

Y2561 มารดา
ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา

Y2561 บิดา
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บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

55357 นิรมล

แววดี

3 31 นายมนตรี แววดี

นางนพรัตน์ แววดี

55358 ปราณปรียา พิมพบุตร

1

3 32 นายเอนก พิมพบุตร

นางปั ทมาภรณ์ พิมพบุตนางปั ทมาภรณ์ พิมพบุตY2561 มารดา

55359 ปูรด
ิ า

ไชยเดช

1

3 33 นายสายัณห์ ไชยเดช

นางบุญเสงีย
่ ม ไชยเดช นางบุญเสงีย
่ ม ไชยเดช Y2561 มารดา

55360 พรปวีณ์

ลิว่ ชวโรจน์

1

3 34 นายธุวานันท์ ลิว่ ชวโรจนนางรุ ้งลาวัลย์ ลิว่ ชวโรจ นางรุ ้งลาวัลย์ ลิว่ ชวโรจ Y2561 มารดา

55361 พันธิตรา

ั ดิ์
เจนศิรศ
ิ ก

1

ั ดิ์
3 35 นายเลิศ เจนศิรศ
ิ ก

55362 พิมมาดา

สํารองพันธ์

1

3 36 นายศุภชัย สํารองพันธ์ นางอ ้อย สํารองพันธ์

55363 วริญาดา

สมดี

1

3 37 นายอัครวัฒน์ สมดี

55364 สุปรียา

โมคทิพย์

1

3 38 นายประเทือง โมคทิพย์ นางสุรัสดา โมคทิพย์

55365 สุพรรณนรี ธิตก
ิ ล
ุ รัชต์

1

ิ ี ธิตก
ิ ี ธิตก
ิ ล
ุ Y2561 มารดา
3 39 นายสิรเศรษฐ์ ภัทรกิตติ นางสาวพิชญ์สณ
ิ ล
ุ นางสาวพิชญ์สณ

55366 หยกผกา

ธนาจารุวฒ
ั น์

1

3 40 นายธงชัย ธนาจารุวฒ
ั น์ นางสาววาสนา หาทรัพยนางสาววาสนา หาทรัพยY2561 มารดา

55367 คุณานนต์

บุญศรัทธา

1

4

1 นายภาณุวฒ
ั น์ บุญศรัทธนางปริญญา บุญศรัทธา นางปริญญา บุญศรัทธา Y2561 มารดา

55368 ชนสรณ์

ชายทวีป

1

4

2 นายขรรค์เพชร ชายทวีปนางอาริยา ชายทวีป

นายขรรค์เพชร ชายทวีปY2561 บิดา

55369 ชาญเกษม กรอบทอง

1

4

3 นายพลกฤต แก ้วสง่า

นางศุภญา กรอบทอง Y2561 มารดา

55370 ณรงค์เดช ชิณจักร์

1

4

4 นายอนันตชัย ชิณจักร์ นางสาวอชิตา รุ่งศศิธร นายอนันตชัย ชิณจักร์ Y2561 บิดา

55371 ปิ ยากร

คชสถิตย์

1

4

5 นายอนุชาติ คชสถิตย์ นางอุไรวรรณ คชสถิตย์ นายอนุชาติ คชสถิตย์ Y2561 บิดา

55372 พงศภร

ศุภเสถียร

1

4

6 นายพีระศักดิ์ ดีเลิศ

55373 พัชรพล

ประทุมแย ้ม

1

4

7 นายธิควิ ฒ
ุ ประทุมแย ้ม นางเครือวัลย์ ประทุมแยนางเครือวัลย์ ประทุมแยY2561 มารดา

55374 พีรพัฒน์

ศรีจันทร์

1

4

8 นายคําพันธ์ ศรีจันทร์

55375 ภาคิน

ธุสาวัน

1

4

9 นายนิวฒ
ั น์ เมธาวีขจรกิจนางดวงสมร ธุสาวัน

55376 ยศพนธ์

นุยน
ื รัมย์

1

4 10 นายธนวรรษ นุยน
ื รัมย์ นางสาวสุภาวดี หน่อคํา นายธนวรรษ นุยน
ื รัมย์ Y2561 บิดา

55377 รัชชานนท์ บันทอน

1

4 11 นายวีระยุทธ อุปถัมภ์

นางสาวพิมพ์ลภัส บันท นางสาวพิมพ์ลภัส บันท Y2561 มารดา

55378 รัฐศรัณย์

แสงลับ

1

4 12 นายสืบศักดิ์ แสงลับ

ิ ชา แสงลับY2561 มารดา
นางกานต์พช
ิ ชา แสงลับนางกานต์พช

55379 วรากร

จารุแพทย์

1

4 13 นายจิรวิทย์ จารุแพทย์ นางวราภรณ์ แสงสว่าง นายจิรวิทย์ จารุแพทย์ Y2561 บิดา

55380 ศิวกร

ทองดา

1

4 14 นายนฤนาท ทองดา

นางชลิดา ประทีปทอง นางชลิดา ประทีปทอง Y2561 มารดา

55381 สุวช
ิ ชา

ิ ป์
ธนูศล

1

ิ ป์
4 15 นายวีระชาติ ธนูศล

ิ ป์
นางคนึงนิตย์ ธนูศล

55382 อดิทต
ั

ตัง้ ยิง่ ยง

1

4 16 นายณณฐ ตัง้ ยิง่ ยง

นางสาวธัชพัช บุญพา นายณณฐ ตัง้ ยิง่ ยง

Y2561 บิดา

55383 ธนกร

ชนะสิงห์

1

4 17 นายจํารัส ชนะสิงห์

นางสรินยา ชนะสิงห์

Y2561 มารดา

55385 กัญจนพร

เลขมาศ

1

4 19 นายจักรพงศ์ เลขมาศ นางกมลวรรณ จันทร์หว นางกมลวรรณ จันทร์หว Y2561 มารดา

55386 จิรภัทร

จตุพร

1

4 20 นายเจริญชัย จตุพร

55387 ญาณิศา

แก่นเกษม

1

่ วงค์ นางสาวกุลธิดา อุน
่ วงค์ Y2561 มารดา
4 21 นายศุภมินทร์ แก่นเกษมนางสาวกุลธิดา อุน

55388 ญาณิศา

บุญชาลี

1

4 22 นายณรงค์ บุญชาลี

นางเพลินพิศ บุญชาลี นางเพลินพิศ บุญชาลี Y2561 มารดา

55389 ฐิตาภา

นวลศิร ิ

1

4 23 นายอุดมศักดิ์ นวลศิร ิ

นางสุดารัตน์ นวลศิร ิ

55390 ณั ฐนัน

มิง่ ไชย

1

4 24 นายสุเมธ มิง่ ไชย

นางสาวนันธิดา มิง่ ไชย นางสาวพัชรากร มิง่ ไชยY2561

55391 นญาดา

แก่นกุล

1

4 25 นายเฉลิมเกียรติ แก่นกุลนางฌัชฌาภรณ์ แก่นกุลนางฌัชฌาภรณ์ แก่นกุลY2561 มารดา

55392 นรีกานต์

จินาเสน

1

4 26 นายเดชา จินาเสน

55393 ปั ญจมาพร ทางธรรม

1

4 27 นายปริวฒ
ั น์ ทางธรรม นางสาวรุจริ า บุตรจันทร์ นางสาวรุจริ า บุตรจันทร์ Y2561 มารดา

55394 ปั ณณิกา

1

4 28 นายเสถียร คณะพัฒน์ นางชลิดา คณะพัฒน์

คณะพัฒน์

นางนพรัตน์ แววดี

Y2561 มารดา

1

ั ดิY2561 มารดา
ั ดินางปฏิญญา เจนศิรศ
ิ ก
นางปฏิญญา เจนศิรศ
ิ ก
นางอ ้อย สํารองพันธ์

Y2561 มารดา

้ งคําY2561 มารดา
นางสาวจันทิมา เอือ
้ งคํานางสาวจันทิมา เอือ

นางศุภญา กรอบทอง

นางสุรัสดา โมคทิพย์

Y2561 มารดา

นางสาวรุ่งทิวา ศุภเสถีย นางสาวรุ่งทิวา ศุภเสถีย Y2561 มารดา
นางวัชราภรณ์ ศรีจันทร์ นางวัชราภรณ์ ศรีจันทร์ Y2561 มารดา

นางวรินพร จตุพร

นางดวงสมร ธุสาวัน

ิ ป์
นายวีระชาติ ธนูศล
นางสรินยา ชนะสิงห์
นางวรินพร จตุพร

นายอุดมศักดิ์ นวลศิร ิ

Y2561 มารดา

Y2561 บิดา

Y2561 มารดา

Y2561 บิดา
ผู ้ปกครอง

นางสาวลักขณา บุญสูงเนางสาวลักขณา บุญสูงเY2561 มารดา
นายเสถียร คณะพัฒน์ Y2561 บิดา

5/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
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55395 ปุณณิชญาณศรไชย

1

4 29 นายศักดิศ
์ ริ ิ ศรไชย

55396 พรณั ชชา

ธิบรู ณ์บญ
ุ

1

4 30 นายชํานาญ ธิบรู ณ์บญ
ุ นางรัชนียว์ รรณ ธิบรู ณ์บุ นางรัชนียว์ รรณ ธิบรู ณ์บุY2561 มารดา

55397 พัชริดา

เอราวัต ิ

1

4 31 นายพัชระ เอราวัต ิ

นางวิยด
ุ า เอราวัต ิ

นางวิยด
ุ า เอราวัต ิ

Y2561 มารดา

55398 พิชญาภา

เรืองบุตร

1

4 32 นายสราวุธ เรืองบุตร

นางอรนุช เรืองบุตร

นางอรนุช เรืองบุตร

Y2561 มารดา

55399 มนัญชยา

โสดานาถ

1

ั ญา โสดานาถ นางสุกญ
ั ญา โสดานาถ Y2561 มารดา
4 33 ดาบตํารวจคําสิงห์ โสดานางสุกญ

55400 มินทิรา

สุภสร

1

4 34 นายสวินทร์ สุภสร

นางเครือวัลย์ สุภสร

ิ
55401 ลฬนทร์
กาน วรรคสังข์

1

ั ดิ์ วรรคสังข์
4 35 นายชูศก

นางรัชดาภรณ์ วรรคสังขนางรัชดาภรณ์ วรรคสังขY2561 มารดา

55402 ศิรพ
ิ ช
ิ ญ์

พิมพ์ชาย

1

4 36 นายธีรวัฒน์ พิมพ์ชาย นางสายพิน พิมพ์ชาย นางสายพิน พิมพ์ชาย Y2561 มารดา

55403 สุชานันท์

มุลทาเย็น

1

4 37 นายสุพรเทพ มุลทาเย็น ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงวิไล เห ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงวิไล เห Y2561 มารดา

55405 สุรวิ ภ
ิ า

โชคชัยธนพัฒน์

1

4 39 นายวรรณะ โชคชัยธนพั นางสาวมนัญชยา บัวดกนางสาวมนัญชยา บัวดกY2561 มารดา

55406 อาทิตยาธร คํายอด

1

4 40 นายธีระสกุลศักดิ์ คํายอ นางสาวศศิธร พลภักดี นางสาวศศิธร พลภักดี Y2561 มารดา

55407 กฤตเมธ

รุ่งเรือง

1

5

1 พันจ่าอากาศโทพรเทพ นางสกุณา รุ่งเรือง

พันจ่าอากาศโทพรเทพ Y2561 บิดา

55408 กฤษฎาวุธ วะสุกน
ั

1

5

ั
2 ดาบตํารวจเศรษฐ์ วะสุกั นางยุวดี วะสุกน

นางยุวดี วะสุกน
ั

Y2561 มารดา

55409 กฤษฏ์

1

5

3 นายวรท เกษเพ็ชร์

นางรจริน เกษเพ็ชร์

นายวรท เกษเพ็ชร์

Y2561 บิดา

55410 กฤษณพล ต่วนคํา่

1

5

4 นายสุรย
ิ ัน ต่วนคํา่

นางอนัญญา ต่วนคํา่

นางอนัญญา ต่วนคํา่

Y2561 มารดา

55411 จิรายุส

เกียรติพันธ์

1

5

5 นายสมชาย เกียรติพันธ์ นางอ่อนจันทร์ เกียรติพั นางอ่อนจันทร์ เกียรติพั Y2561 มารดา

55412 ชิตพ
ิ ัทธ์

ไชยธงรัตน์

1

5

6 นายณั ฐพร ไชยธงรัตน์ นางทัศนีย ์ ไชยธงรัตน์ นายณั ฐพร ไชยธงรัตน์ Y2561 บิดา

55413 ธนกร

พงษ์ อด
ุ ม

1

5

ิ ันต์ พงY2561 บิดา
7 เรืออากาศตรีสรุ ย
ิ ันต์ พงนางสาวรุ ้งลาวัลย์ ทองสเรืออากาศตรีสรุ ย

55414 ธนกฤต

รุ่งแสง

1

5

8 นายสฤษดิ์ รุ่งเรือง

55415 ธีธัช

กิตติวรเวช

1

5

9 นายจําลอง กิตติวรเวช นางสุฬดี กิตติวรเวช

55416 นวพล

พิมพบุตร

1

5 10 นายพิษณุพงษ์ พิมพบุตนางกมลชนก พิมพบุตร นายพิษณุพงษ์ พิมพบุตY2561 บิดา

55417 เบ็ญจมินทร์ โคตชาติ

1

5 11 นายวีรศักดิ์ โคตรชาติ นางสุกญ
ั ญา โคตรชาติ นางสุพัตรา โมตันตะสุทY2561

55418 ปี ทารันดร์ ตัง้ พิทก
ั ษ์ ไกร

1

5 12 นายเอกชัย ตัง้ พิทก
ั ษ์ ไกนางชนิดา บรรเทิง

55419 พิรภัทร

ฉันทานุมัต ิ

1

ั ญา ฉันทานุมต
ั น
ิ ายเฉลิมเกียรติ ฉันทานY2561 บิดา
5 13 นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานนางสุกญ

55420 วัชระ

แสงประจักษ์

1

5 14 นายสุชาติ แสงประจักษ์ นางสุดใจ แสงประจักษ์ นางสุดใจ แสงประจักษ์ Y2561 มารดา

55421 ศิววงศ์

ทองดา

1

5 15 นายนฤนาท ทองดา

55422 เหนือเมฆ

แท่งคํา

1

5 16 ว่าทีร่ ้อยตรีนคร แท่งคํา นางจิตติมา แท่งคํา

55423 อภิรวิชญ์

พรมลี

1

5 17 นายฉลอง พรมลี

นางสาววิภาญดา อุทย
ั นายฉลอง พรมลี

55424 กมลพร

แนวจําปา

1

5 18 นายสถาพร กอแก ้ว

นางสาวรัชนีย ์ แนวจําปานางสาวรัชนีย ์ แนวจําปาY2561 มารดา

55425 ชนันรัตน์

แสงงาม

1

5 19 นายเสกสรรค์ แสงงาม นางภาวนา แสงงาม

นางภาวนา แสงงาม

Y2561 มารดา

55426 ชนารดี

ิ สาร
มุสก

1

ิ สาร
5 20 นายสมบัต ิ มุสก

ิ สาร
นางประยงค์ มุสก

Y2561 มารดา

55427 ชนิดาภา

องอาจณรงค์

1

์ ล องอาจณรY2561 บิดา
5 21 นายวิรัทธิพ
์ ล องอาจณรนางโชติกา องอาจณรง นายวิรัทธิพ

55428 ชนิตสิรี

ศรีจันทร์ออ
่ น

1

5 22 นายอนันต์ ศรีจันทร์ออ
่ นนางสาวพนัชกร ศรีจันท นางสาวพนัชกร ศรีจันท Y2561 มารดา

55429 ณั ฐณิชา

พุ่มแก ้ว

1

5 23 นายรังสฤษฏ์ พุ่มแก ้ว

นางเนาวรัตน์ พุ่มแก ้ว

นางเนาวรัตน์ พุ่มแก ้ว

Y2561 มารดา

55430 ณั ฐธิดา

ธานี

1

5 24 นายอนุชา

นางจันทร์เพ็ญ

นายวีรยุทธ์ ธานี

Y2561

ผู ้ปกครอง

55431 นราภรณ์

ดอกแก ้ว

1

5 25 นายนิวฒ
ั น์ ดอกแก ้ว

นางพวงชมภู่ เทีย
่ งดาห์ นางอรพิน ดอกแก ้ว

Y2561

ผู ้ปกครอง

55432 นันทิชา

เครือแก ้ว

1

5 26 นายประยงค์ เครือแก ้ว นางเปรมกมล เครือแก ้ว นายประยงค์ เครือแก ้ว Y2561 บิดา

เกษเพ็ชร์

นางสุภาพร ศรไชย

นางธิวาพร รุ่งแสง

นางสุภาพร ศรไชย

นางเครือวัลย์ สุภสร

Y2561 มารดา

Y2561 มารดา

นายสฤษดิ์ รุ่งเรือง

Y2561 บิดา

นางสุฬดี กิตติวรเวช

Y2561 มารดา

นางชนิดา บรรเทิง

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา

นางชลิดา ประทิปทอง นางชลิดา ประทิปทอง Y2561 มารดา

ิ สาร
นางประยงค์ มุสก

นางจิตติมา แท่งคํา

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา
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55433 ประภาวดี

ไหลหลัง่

1

5 27 นายกําธรพล พิมพกรรณนางสาววรัญญา ไหลหลนางสาวเมฆขลา ไหลห Y2561

55434 พิมพ์ผกา

ศุภกิตธนานันท์

1

5 28 นายกิจชัย ศุภกิตธนานันนางสาวพัสวีภัพ รฐาธนมนายกิจชัย ศุภกิตธนานันY2561 บิดา

55435 เพียงขวัญ ธรรมบุตร

1

5 29 นายวุฒพ
ิ งษ์ ธรรมบุตร นางจุฬาพร หลักเพชร นางจุฬาพร หลักเพชร Y2561 มารดา

55436 รสิตา

ส่งเสริม

1

ั ส่งเสริม
5 30 นายกิตติชย

55437 วีรายา

ิ
ธรรมานุชต

1

ิ Y2561 บิดา
ิ
ิ นายธีรุตม์ ธรรมานุชต
5 31 นายธีรุตม์ ธรรมานุชต
นางอรพรรณ ธรรมานุชต

55438 เวธกา

พละบุตร

1

5 32 นายกิตติภม
ู ิ พละบุตร

55439 ศศิณา

โด่งวิรย
ิ ะกุล

1

ู นางขนิษฐา จันทนุกล
ู Y2561 มารดา
5 33 นายทศพล โด่งวิรย
ิ ะกุล นางขนิษฐา จันทนุกล

55440 ศศิธร

ยาพลัง

1

ิ ยาพลัง
5 34 นายวิชต

ิ ยาพลัง
นางสาวชุตม
ิ า ยาพลัง นายวิชต

Y2561 บิดา

55441 สายชล

ธีรลีกล
ุ

1

5 35 นายเรืองวุฒ ิ ธีรลีกล
ุ

นางสาวกรณิศ ลานนท์ นายเรืองวุฒ ิ ธีรลีกล
ุ

Y2561 บิดา

55442 สุชาวดี

ยามมา

1

5 36 นายรัศมี ยามมา

นางชูศรี ยามมา

Y2561 มารดา

55443 สุพรรษา

เกาะสมบัต ิ

1

5 37 นายมานพ เกาะสมบัต ิ นางจิรารัตน์ เกาะสมบัต ิ นายมานพ เกาะสมบัต ิ Y2561 บิดา

55444 อธิชนก

วรรณชัยมงคล

1

5 38 นายอาคม วรรณชัยมงค นางอุษณีย ์ วารรณชัยมงนางอุษณีย ์ วารรณชัยมงY2561 มารดา

55445 ณั ฐณิชา

จิตทวี

1

ั จิตทวี
5 39 นายวิชย

55446 ธันย์ชนก

นามชนะ

1

5 40 พันตรีสมบูรณ์สข
ุ นามช พันตรีหญิงนิฤมล นามชพันตรีหญิงนิฤมล นามช Y2561 มารดา

55447 กฤศกรณ์

สุรน
ิ ทร์ศริ ริ ัฐ

1

6

ิ ทร์ศริ ริ ั นางวรัญญา สุรน
ิ ทร์ศริ ริ ั Y2561 มารดา
1 นายศุภเลิศ สุรน
ิ ทร์ศริ ริ ัฐนางวรัญญา สุรน

55448 จิรัฏฐ์

พรรักษมณีรัฐ

1

6

นางมนัสนันท์ พรรักษมณ
Y2561 มารดา
2 นายพลัฏฐ์ พรรักษมณีรั นางมนัสนันท์ พรรักษมณ

55449 ชนันธร

วงศ์สค
ุ นธนิตย์

1

6

ุ น นายสนธยา วงศ์สค
ุ นธนิ Y2561 บิดา
3 นายสนธยา วงศ์สค
ุ นธนิ นางลัดดาวัลย์ วงศ์สค

55450 ชโยดม

สิมาพันธ์

1

6

4 นายจักรพงษ์ สิมาพันธ์ นางทรรศนีย ์ วรรณตรง นางทรรศนีย ์ วรรณตรง Y2561 มารดา

55494 ณภัทร

ดอกพิกล
ุ

1

6

5 นายเชิดศักดิ์ ดอกพิกล
ุ นางทัศนา ดอกพิกล
ุ

นายเชิดศักดิ์ ดอกพิกล
ุ Y2561 บิดา

55495 ณั ฐชนน

มีแวว

1

6

6 สิบตํารวจโทวสวัตติ์ มีแ นางกมลวรรณ มีแวว

นางกมลวรรณ มีแวว

55496 ธรรม์

หงศ์พันธ์กล
ุ

1

6

ุ Y2561 มารดา
7 นายนิพนธ์ หงศ์พันธ์กล
ุ นางสุภาวดี หงศ์พันธ์กล
ุ นางสุภาวดี หงศ์พันธ์กล

55497 ธรรม์ธป
ิ

ทับทิมหิน

1

6

8 นายสง่า ทับทิมหิน

55498 นนทภูม ิ

ณูรักษา

1

6

9 นายเกรียงไกร ณูรักษา นางภัทร์ชาฐ์ ณูรักษา

55499 นราธิป

แก ้วมุกดา

1

55500 นวพล

ทุมมณี

นางสุจต
ิ รา ส่งเสริม
นางวันเพ็ญ พละบุตร

นางเมธาวี จิตทวี

นางโสภิต ทับทิมหิน

นางสุจต
ิ รา ส่งเสริม

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา

นายกิตติภม
ู ิ พละบุตร Y2561 บิดา

นางชูศรี ยามมา

นางเมธาวี จิตทวี

นายสง่า ทับทิมหิน

Y2561 มารดา

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา

นางสาวศรีเสงีย
่ ม ณูรักษY2561

ผู ้ปกครอง

ิ ฏ์ แก ้งมุกดา นางสุวคนธ์ ผลชืน
่
6 10 นายพิศษ

นางสาวจุฑารัตน์ วังคะฮY2561

ผู ้ปกครอง

1

6 11 นายสฤษดิพ
์ งษ์ ทุมมณี นางนุสรา ทุมมณี

นายสมปอง ฟูกล
ุ

Y2561

ผู ้ปกครอง

55501 ประภานนท์ เส ้นทอง

1

6 12 นายประสิทธิ์ เส ้นทอง นางสายสมร เส ้นทอง นางสายสมร เส ้นทอง Y2561 มารดา

55502 เปมทัต

อรชุนวงศ์

1

6 13 นายสังคม อรชุนวงศ์

55503 พชรพล

ซ ้อมวงศ์

1

6 14 สิบตํารวจตรีวรี ะพงษ์ ซ ้อนางเพลินจิต เทือกท ้าว นางสุวาฐินี ไชยกาล

55504 พสิษฐ์

ศุภกมลเสนีย ์

1

6 15 นายปั ณณวิชญ์ ศุภกมล นางสาวกมนทรรศน์ ศุภ นางสาวกมนทรรศน์ ศุภ Y2561 มารดา

55505 ยกพล

นิลบารันต์

1

6 16 นายใจเพชร นิลบารันต์ นางบานเย็น นิลบารันต์ นายใจเพชร นิลบารันต์ Y2561 บิดา

55506 ศุภวงศ์

บุญพร ้อมอาษา

1

6 17 นายธีรชัย บุญพร ้อมอาษนางชนัญชิดา บุญพร ้อมนางชนัญชิดา บุญพร ้อมY2561 มารดา

55507 สิรวิชญ์

ชิณพันธ์

1

6 18 นายสําเริง ชิณพันธ์

55508 กันต์กนิษฐ์ พําขุนทด

1

6 19 นายธนินโรจน์ พาขุนทดนางอรวรรณ อกนิษฐาน นางอรวรรณ อกนิษฐาน Y2561 มารดา

55509 ชญานิน

แซ่ลม
ิ้

1

6 20 นายยรรยงค์ แซ่ลม
ิ้

55510 ชัญญา

พันธ์วไิ ล

1

6 21 จ่าสิบเอกวัชรินทร์ พันธ์ นางประกาย พันธ์วไิ ล จ่าสิบเอกวัชรินทร์ พันธ์ Y2561 บิดา

55511 ชุตม
ิ ณฑ์

นํ าภา

1

6 22 นายปิ ยะ นํ าภา

1

6 23 นายชัยยศ เนติกต
ิ ตินันทนางสาววรรณา สวยสม นางสาววรรณา สวยสม Y2561 มารดา

55512 ณั ฎฐกานต์ สวยสม

นางสุพัตรา อรชุนวงศ์ นายสังคม อรชุนวงศ์

Y2561 บิดา
Y2561

ผู ้ปกครอง

นางรัตนาภรณ์ ชิณพันธ์ นางรัตนาภรณ์ ชิณพันธ์ Y2561 มารดา
นางปิ ยพร แซ่ลม
ิ้
นางนาฏลดา นํ าภา

นายยรรยงค์ แซ่ลม
ิ้
นางนาฏลดา นํ าภา

Y2561 บิดา
Y2561 มารดา

7/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
1

6 24 นายสมบัต ิ ราชสีห ์

นางละอองเทียน ราชสีหนางสาวกัญญาณั ฐ หลักY2561

55514 ปรียากมล นะที

1

6 25 นายสุรย
ิ า นะที

นางนฤมล นะที

55515 พชรอรพรรณมากมูล

1

6 26 นายพัฒนะ มากมูล

นางสาวกุลณั ชญา พงษ์ นางสาวกุลณั ชญา พงษ์ Y2561 มารดา

55516 พัชราวรรณ โสดากุล

1

6 27 นายศักดา โสดากุล

นางอัจฉราพรรณ โสดา นายศักดา โสดากุล

55517 พิมพ์ชด
ุ า

กําพุฒ

1

6 28 นายวินัย กําพุฒ

ิ า บัวสุทธิกุ Y2561 มารดา
ิ า บัวสุทธิกุ นางสาวนุชด
นางสาวนุชด

55518 ภัคจิรา

สดสร ้อย

1

6 29 นายจักรพันธ์ สดสร ้อย นางอรอุมา สดสร ้อย

นายจักรพันธ์ สดสร ้อย Y2561 บิดา

55519 ภัทรธิดา

บุญไธสง

1

6 30 นายโชคพิพัฒน์ บุญไธสนางวัลภา บุญไธสง

นางวัลภา บุญไธสง

ิ าห์ คริสตกุลวงศ์
55520 เมษ์ สย

1

6 31 นายดิษฐ์ คริสตกุลวงศ์ ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงเกวลิน ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงเกวลิน Y2561 มารดา

55521 วริศรา

เจ๊ะโด

1

6 32 พันตํารวจโทวฤทธิ์ เจ๊ะโนางสาวนครินทร์ เสาร์แ นางสาวนครินทร์ เสาร์แ Y2561 มารดา

55522 วริศรา

นามมณี

1

6 33 นายเจนณรงค์ นามมณี นางเบญจมาศ นามมณี นางเบญจมาศ นามมณี Y2561 มารดา

55523 วริสา

วิจารณปั ญญา

1

6 34 นายวิจารณ์ วิจารณปั ญญนางวัลลภา วิจารณปั ญญนางวัลลภา วิจารณปั ญญY2561 มารดา

55524 วัชราพร

ผุดผ่อง

1

6 35 นายวัชรินทร์ ผุดผ่อง

55525 อรณิชชา

สุกฤตโอฬารกุล

1

6 36 นายชินโชติ สุกฤตโอฬานางชญาณิศา สุกฤตโอ นางชญาณิศา สุกฤตโอ Y2561 มารดา

55526 อันติมา

อุน
่ พงษ์

1

6 37 นายโอภาส อุน
่ พงษ์

นางรวิพรรณ อุน
่ พงษ์

นายโอภาส อุน
่ พงษ์

Y2561 บิดา

55527 อารียา

ฟูกล
ุ

1

6 38 นายอภิยช
ุ ฟูกล
ุ

นางอุลย
ั รัก ฟูกล
ุ

นายสมปอง ฟูกล
ุ

Y2561

55528 กัญญ์วรา

แซ่เตีย

1

6 39 นายกิตติพันธุ์ แซ่เตีย

นางสาวอชิรญา นกเนือ
่ งนายกิตติพันธุ์ แซ่เตีย Y2561 บิดา

55529 ณั ฏฐณิชา ฉวีรักษ์

1

6 40 นายมานพ ฉวีรักษ์

นางสาวฉัตรมงคล เชยคนางสาวฉัตรมงคล เชยคY2561 มารดา

55530 กฤตปุญญา เจริญศิลป์

1

7

1 นายนฤดล เจริญศิลป์

นางศิรพ
ิ ร เจริญศิลป์

นางศิรพ
ิ ร เจริญศิลป์

Y2561 มารดา

55531 กษิดศ
ิ

ลอองศรี

1

7

2 นายบุญมี ลอองศรี

นางสราลินี คําชุม

นางสราลินี คําชุม

Y2561 มารดา

ั ดิ์
55532 กิตติศก

กุหลาบขาว

1

7

3 สิบตํารวจเอกอัครเดช กุ นางละออง กุหลาบขาว นางละออง กุหลาบขาว Y2561 มารดา

55533 จิรโชติ

พรมโพธิน

1

7

4 นายเชษฐา พรมโพธิน นางสุธาทิพย์ พรมโพธินนายเชษฐา พรมโพธิน Y2561 บิดา

55534 เจตติพัชร์ มาพรม

1

7

5 นายจิรพนธ์ มาพรม

55535 ชวภณ

1

7

6 นายนฤชา นวภาณพงษ์ นางกาญจนา นวภาณพงนางกาญจนา นวภาณพงY2561 มารดา

55536 ชัญญาฤทธิ์ กาฬเนตร

1

7

7 พันเอกสุรกิจ กาฬเนตร นางทัศนีย ์ กาฬเนต

55537 ณฐนนท์

ทองงอก

1

7

8 นายวีระพงษ์ ทองงอก นางปาจารีย ์ ทองงอก นายวีระพงษ์ ทองงอก Y2561 บิดา

55538 ณั ฐกรณ์

ฉลวยศรี

1

7

9 นายชัยธวัช ฉลวยศรี

นางรุจริ า ฉลวยศรี

นายชัยธวัช ฉลวยศรี

Y2561 บิดา

55539 ณั ฐกฤต

ฉลวยศรี

1

7 10 นายชัยธวัช ฉลวยศรี

นางรุจริ า ฉลวยศรี

นายชัยธวัช ฉลวยศรี

Y2561 บิดา

55540 ปวริศช์

ประมวล

1

ั ดิ์ ประมวล นางสาวปฎิมา พิทก
ั ษ์ เขY2561 มารดา
7 11 นายกิตติศก
ั ษ์ เขนางสาวปฎิมา พิทก

55541 พลวิชญ์

อารียะธนวัลย์

1

7 12 นายประชา แสนโบราณ นางสาววรารัตน์ อารียะธนางสาววรารัตน์ อารียะธY2561 มารดา

55542 ยศนันท์

อัศวเมฆิน

1

7 13 นายอาทิตย์ อัศวเมฆิน นางศิรวิ รรณ อัศวเมฆิน นางศิรวิ รรณ อัศวเมฆิน Y2561 มารดา

55543 รัชกฤช

บัวใหญ่

1

7 14 จ่าสิบตํารวจสุรศักดิ์ บัวในางกัญชลิกา พรมมา

55544 สุนทราพาลี ฤทธาพรม

1

ั ฤทธาพรม นางเกศแก ้ว ฤทธาพรม นายสันติชย
ั ฤทธาพรม Y2561 บิดา
7 15 นายสันติชย

55545 อุดมวิทย์

กิตติยศอานันต์

1

7 16 นายโรจนินทร์ กิตติยศอนางชวันรัตน์ กิตติยศอา นายโรจนินทร์ กิตติยศอY2561 บิดา

55546 ณั ฐพนธ์

้
พันธ์สายเชือ

1

้ นายเกรียงไกร พันธ์สายY2561 บิดา
7 17 นายเกรียงไกร พันธ์สายนางธนิสา พันธ์สายเชือ

55547 ธนาบูม

จารุการ

1

7 18 นายเสกสรร จารุการ

55548 กนกวรรณ นาล ้วน

1

7 19 จ่าสิบเอกกตัญญู นาล ้วนนางปิ นทิรา นาล ้วน

55549 จิดาภา

1

7 20 นายมงคล เทพสุวรรณว นางสาวนวพร สงวนรัมยนางสาวนวพร สงวนรัมยY2561 มารดา

55513 นิตยา

ราชสีห ์

นวภาณพงษ์

เทพสุวรรณวร

นางสุภาพร ผุดผ่อง

นางนฤมล นะที

นายวัชรินทร์ ผุดผ่อง

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา

Y2561 มารดา

Y2561 บิดา

ผู ้ปกครอง

นางสาวนวัตชานันท์ นภั นางสาวนวัตชานันท์ นภัY2561 มารดา
พันเอกสุรกิจ กาฬเนตร Y2561 บิดา

จ่าสิบตํารวจสุรศักดิ์ บัวใY2561 บิดา

นางสาวปิ ญาภรณ์ หวังลรต.สนัน จารุการ
นางปิ นทิรา นาล ้วน

Y2561

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา
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บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

55550 ชยาภา

นินตระการ

1

ิ ชัย นินตระการ นางลัดดาวรรณ นินตระกนางลัดดาวรรณ นินตระกY2561 มารดา
7 21 นายพิชต

55551 ชวพร

โมลานิล

1

7 22 สิบตํารวจโทเจษฎากร โนางประภาพร โมลานิล นางประภาพร โมลานิล Y2561 มารดา

55552 ธันยพร

มณีภาค

1

7 23 นายไกรราช มณีภาค

นางนนทกร มณีภาค

55553 บุณยวีร์

พรนิยมสิร ิ

1

ั พรนิยมสิร ิ
7 24 นายทวีชย

นางธัญญพัทธ์ พรนิยมสินางธัญญพัทธ์ พรนิยมสิY2561 มารดา

55554 เบญจพร

สิทธิโชติ

1

ั ดิ์ สิทธิโชติ Y2561 บิดา
ั ดิ์ สิทธิโชติ นางสาวกลมวรรณ สาโสนายสุทธิศก
7 25 นายสุทธิศก

55555 ปทิตตา

ทองพันธุ์

1

7 26 นายทศพล ทองพันธุ์

55556 ปราณชนก จิตวรวิสท
ุ ธิ์

1

7 27 นายเกียรติพันธ์ จิตวรวิสนางสาววนาพร วงศ์ธานุ นายเกียรติพันธ์ จิตวรวิสY2561 บิดา

55557 ปรินดา

ลอดคูบอน

1

7 28 นายประภาส ลอดคูบอนนางกฤติยา ลอดคูบอน นายประภาส ลอดคูบอนY2561 บิดา

55558 ดรีณีย ์

อริยรุ่งเรืองกุล

1

7 29 นายเทพธนาวินท์ ฤทธิเ์ นางแก ้วสวรรค์ อริยรุ่งเรื นางแก ้วสวรรค์ อริยรุ่งเรืY2561 มารดา

55559 ปุญชรัสมิ์

จิตพิมลวัฒน์

1

ั จิตพิมลวัฒ
ั จิตพิมลวัฒ
นางสุพัฒนา จิตพิมลวัฒนายณรงค์ชย
Y2561 บิดา
7 30 นายณรงค์ชย

55560 พรหมพร

เจิมพันธุ์

1

7 31 นายพิเศก เทียนชัย

55561 พิชญาภา

โพธิว์ เิ ศษ

1

ั ดิ์ โพธิว์ เิ ศษ นางพัชรีพรรณ โพธิว์ เิ ศ นางพัชรีพรรณ โพธิว์ เิ ศ Y2561 มารดา
7 32 นายอนุศก

55562 พิมพ์ลดา

พิมพ์พรม

1

7 33 ดาบตํารวจชาติตระการ นางบัณทิรา พิมพ์พรม นางบัณทิรา พิมพ์พรม Y2561 มารดา

55563 แพรไหม

กระจายศรี

1

7 34 นายธนากูร กระจายศรี นางวรรณภา กระจายศรี นายธนากูร กระจายศรี Y2561 บิดา

55564 วัฒนวดี

แสวงสุข

1

7 35 นายอลงกด แสวงสุข

55565 ศิรประภา

พานทองศิร ิ

1

7 36 นายสุทธิรักษ์ พานทอง นางวาสนา พานทองศิร ิ นางวาสนา พานทองศิร ิ Y2561 มารดา

55566 ศิรริ ัตน์

ทองแสง

1

7 37 นายไพศาล ทองแสง

55567 ศิรศ
ิ ภ
ุ างค์ โชคศิรวิ รางค์

1

7 38 ว่าทีพ
่ ันตํารวจตรีเดชาธนนางสาวสุปัญญา ทักขะทนางสาวสุปัญญา ทักขะทY2561 มารดา

55568 เขมิกา

คุณสุทธิ์

1

7 39 นายศิรริ ักษ์ คุณสุทธิ์

55569 ศิรประภา

สมประเสริฐ

1

7 40 นายสมชิด สมประเสริฐ นางปิ ยา สมประเสริฐ

55570 กฤษฎา

บุญหยาด

1

8

1 นายขุนทอง บุญหยาด นางสุกญ
ั ญา บุญหยาด นายขุนทอง บุญหยาด Y2561 บิดา

55571 ชลภัทร

รุ่งชลชวลิต

1

8

2 นายอนุชา รุ่งชลชวลิต นางสาวรัตติกา กัลป์ ตินั นางสาวรัตติกา กัลป์ ตินั Y2561 มารดา

55572 ชินวัตร

แสงอร่าม

1

8

3 นายอาทร แสงอร่าม

55573 ฐานุพงศ์

เพชรภูวสวัสดิ์

1

8

4 นายฐานวัฒน์ เพชรภูวสนางนัยรัตน์ เพชรภูวสวัสนางนัยรัตน์ เพชรภูวสวัสY2561 มารดา

55574 ฐิตวิ ฒ
ั น์

เคนเหลา

1

8

5 นายภาสกร เคนหลา

นางปุณยวีร์ อามาตย์มนนางปุณยวีร์ อามาตย์มนY2561 มารดา

55575 เตชณั ฐ

ั ดิโ์ สภณ 1
พิบล
ู ย์ศก

8

6 นายกฏมพี ตรีภพ

นางสาวอโนมา พิบล
ู ย์ศั นางสาวอโนมา พิบล
ู ย์ศั Y2561 มารดา

นางนนทกร มณีภาค

Y2561 มารดา

นางสาวพรรณประภา ท นางสาวพรรณประภา ท Y2561 มารดา

นางปภาดา เจิมพันธุ์

นายพิเศก เทียนชัย

Y2561 บิดา

นางอุบลวรรณ แสวงสุข นางอุบลวรรณ แสวงสุข Y2561 มารดา
นางรัตนา ทองแสง

นางรัตนา ทองแสง

นางวิไลวรรณ คุณสุทธิ์ นายศิรริ ักษ์ คุณสุทธิ์

นางจิราพร แสงอร่าม

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา

นายสมชิด สมประเสริฐ Y2561 บิดา

นางจิราพร แสงอร่าม

Y2561 มารดา

55576 บุญบดินทร บุญมั่น

1

8

ั บุญมั่น
7 นายสุวส
ิ ย

นางปภาพร บุญมั่น

นางปภาพร บุญมั่น

Y2561 มารดา

55577 พีรภัทร

1

8

8 นายอดุลย์ พุ่มโพธิ์

นางวิภาดา พุ่มโพธิ์

นางวิภาดา พุ่มโพธิ์

Y2561 มารดา

55578 พุฒเิ ศรษฐ์ พรรณดวงเนตร

1

8

9 นายธนุตธร พรรณดวงเนนางสาวปรียาภัสสร์ พรรนายธนุตธร พรรณดวงเนY2561 บิดา

55579 ภาสวุฒ ิ

ศุภเสถียร

1

8 10 นายธนิต คุภเสถียร

55580 รัชพล

สุวรรณแสน

1

ั สุวรรณแสน นางอุบลรัตน์ สุวรรณแส นางอุบลรัตน์ สุวรรณแส Y2561 มารดา
8 11 นายศิรช
ิ ย

55581 ศักรินทร์

เฝื่ อนสูงเนิน

1

8 12 นายดํารงศักดิ์ เฝื่ อนสูงเนางสาวจันทร์จริ า รองทนางสาวจันทร์จริ า รองทY2561 มารดา

55582 ศิวกร

แก ้วจันดี

1

8 13 นายสราวุธ แก ้วจันดี

นางกฤติณา ศักดาเลิศฐินางกฤติณา ศักดาเลิศฐิY2561 มารดา

55583 ศุภสิทธิ์

สุดตา

1

8 14 นายศุภชาติ สุดตา

นางรจนา สุดตา

55584 สหรัฐ

วงศ์สงิ ห์

1

8 15 นายประกาศิต วงศ์สงิ ห์ นางสาวจารุวรรณ สมิทธินางสาวจารุวรรณ สมิทธิY2561 มารดา

55585 เหมันต์

่ วชาญยุทธ์
เชีย

1

่ วชาญ นางจิราภรณ์ เชีย
่ วชาญ Y2561 มารดา
่ วชาญยุทนางจิราภรณ์ เชีย
8 16 นายนิพนธ์ เชีย

55586 วสันต์

สุรนารถ

1

8 17 นายทนง สุรนารถ

พุ่มโพธิ์

นางณั ฐธิดา คุภเสถียร นางณั ฐธิดา คุภเสถียร Y2561 มารดา

นางรจนา สุดตา

นางสาวอริสรา เลิศพันธ์นายทนง สุรนารถ

Y2561 มารดา

Y2561 บิดา
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รหัส
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บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
พิมพกัน

1

8 18 นายปรีชา ยาตรา

55588 พงศภัค

วิโรจน์อไุ รเรือง

1

8 19 นายสมาน วิโรจน์อไุ รเรือนางปั ทวรรณ์ วิโรจน์อไุ รนายสมาน วิโรจน์อไุ รเรือY2561 บิดา

55589 กชพรรณ

สารกอง

1

8 20 นายเกรียงศักดิ์ สารกองนางชมพู สารกอง

นายเกรียงศักดิ์ สารกอง Y2561 บิดา

55590 กนกพร

แก ้วงาม

1

8 21 นายบุณยสิทธิ์ แก ้วงาม นางมาลัย แก ้วงาม

นายบุณยสิทธิ์ แก ้วงาม Y2561 บิดา

55591 กรกนก

จิตรจันทร์

1

8 22 นายสิทธิพร จิตรจันทร์ นางวิไลพร จิตรจันทร์ นางวิไลพร จิตรจันทร์ Y2561 มารดา

55592 ชัญญา

ศักดิศ
์ ริ โิ สภณ

1

ิ ร ศักดิศ
์ ริ โิ สนางสาวศิรพ
ิ ร ศักดิศ
์ ริ โิ สY2561 มารดา
8 23 นายประสงค์ ดวงทาแสงนางสาวศิรพ

55593 ญาณิศา

สุขม
ุ าลวงศ์

1

8 24 นายมนสิช สุขม
ุ าลวงค์ นางสินธร สุขม
ุ าลวงศ์ นางสินธร สุขม
ุ าลวงศ์ Y2561 มารดา

55594 ณภัทร

กาญจนาภา

1

8 25 นายวิษณุ กาญจนาภา นางบังอร กาญจนาภา นายวิษณุ กาญจนาภา Y2561 บิดา

55595 ธัญชนก

สวัสดิต
์ ระกูล

1

์ ระกู นางจิรนันท์ สวัสดิต
์ ระกู Y2561 มารดา
8 26 นายไกรสิทธิ์ สวัสดิต
์ ระกนางจิรนันท์ สวัสดิต

55596 ธัญญ์นรี

ั
ฤทธิชย

1

ั
8 27 นายสรวีย ์ ฤทธิชย

ั
นางเต็มสินี ฤทธิชย

ั
นางเต็มสินี ฤทธิชย

Y2561 มารดา

55597 นันทัชพร

แก่นทน

1

8 28 นายรพีพงศ์ แก่นทน

นางรุจริ า แก่นทน

นายรพีพงศ์ แก่นทน

Y2561 บิดา

55598 ปรณั ฐพร

วีราสุขสันติลาภ

1

8 29 นายเฉลิมชัย วีราสุขสันตนางวีรัลยา วีราสุขสันติลนางวีรัลยา วีราสุขสันติลY2561 มารดา

55599 ปั ณฑิตา

เกตุถนอม

1

8 30 นายอรุณ เกตุถนอม

นางทรรศนีย ์ เกตุถนอม นางทรรศนีย ์ เกตุถนอม Y2561 มารดา

55600 ปิ ยะกมล

สุดสุข

1

8 31 นายปิ ยพงศ์ สุดสุข

นางดวงกมล สุดสุข

55601 พรปวีณ์

แสนทวีสข
ุ

1

8 32 นายสมนึก แสนทวีสข
ุ นางรัตนา แสนทวีสข
ุ

นายสมนึก แสนทวีสข
ุ Y2561 บิดา

55602 พรรณวรท จันทุมา

1

8 33 นายวรพล จันทุมา

นางพัชรินทร์ จันทุมา

55603 แพรผ ้าไหม ร่วมรักษ์

1

8 34 ว่าทีร่ ้อยตรีอด
ุ ม ร่วมรักษนางวไลภรณ์ ร่วมรักษ์ นางวไลภรณ์ ร่วมรักษ์ Y2561 มารดา

55604 ศิรประภา

1

8 35 นายทรงชัย สรรชัยเสริมนางสาวเสาวคนธ์ สุพรมนางสาวเสาวคนธ์ สุพรมY2561 มารดา

55605 สิรน
ิ ธรารัชช์ ทองน ้อย

1

8 36 นายธีรพงษ์ ทองน ้อย

นางพนารัตน์ นนทวี

55607 อชิรญา

อิม
่ โค่น

1

8 38 นายบุญรับ อิม
่ โค่น

นางสาวพัชรีพร ไชยสัจ นางสาวพัชรีพร ไชยสัจ Y2561 มารดา

55608 อนันตา

วรารัชต์ธร

1

8 39 นายปั ญญาภาส วรารัชตนางสาวฌมาริษา วรารัชนางสาวฌมาริษา วรารัชY2561 มารดา

55609 หนึง่ ตะวัน ขันอาสา

1

8 40 นายสุรย
ิ า ขันอาสา

55610 กฤติธ ี

1

9

1 นายมนตรี จันทร์เทพา นางสาวพจนารถ ทองบุ นายมนตรี จันทร์เทพา Y2561 บิดา

ั ดิ์ ผิวขํา
55611 กฤษฎิศก

1

9

ั ดิ์ ผิว นางแว่นแก ้ว ผิวขํา
2 สิบตํารวจตรีทวีศก

นางแว่นแก ้ว ผิวขํา

Y2561 มารดา

55612 จิรทีปต์

1

9

3 ว่าทีร่ ้อยเอกเจษฎา ทองนางวัชรี ทองมี

นางวัชรี ทองมี

Y2561 มารดา

55613 เจตน์สฤษฎิ์ ตัง้ ลิขต
ิ ชุมมวน

1

9

ิ ชนางจิตตาภัทร์ ตัง้ ลิขต
ิ ชY2561 มารดา
4 นายเมธาสิทธิ์ ตัง้ ลิขต
ิ ชุ นางจิตตาภัทร์ ตัง้ ลิขต

55614 ชนินพัฒน์ กุแก ้ว

1

9

5 นายอัษฎายุทธ กุแก ้ว นางผดุงจิต กุแก ้ว

นางผดุงจิต กุแก ้ว

Y2561 มารดา

55615 ณภัทร

ศรีมล
ู

1

9

6 นายพนม ศรีมล
ู

นางบัวผัน คําเสมอ

นางบัวผัน คําเสมอ

Y2561 มารดา

55616 เดชนิน

นัทธีศรี

1

9

7 นายวัลลพ นัทธีศรี

นางสาวศรัณย์รัชต์ ขันธ์ นางสาวศรัณย์รัชต์ ขันธ์ Y2561 มารดา

55617 แทนคุณ

พันธ์นก
ิ ล
ุ

1

9

8 นายประวัต ิ พันธ์นก
ิ ล
ุ

ิ ล
ุ
นางสาววันวิสาข์ เหล่าอนายประวัต ิ พันธ์นก

Y2561 บิดา

55618 แทนบุญ

ศิรน
ิ นท์

1

9

9 นายจํารูญ ศิรน
ิ นท์

นางศุภามาศ ศิรน
ิ นท์

Y2561 มารดา

55619 ธนชาติ

จิรบูลย์นริญญา

1

9 10 นายทิพากร เวโรจน์

55620 ธนโชติ

ครองยุทธ

1

9 11 นายทักษิณ ครองยุทธ นางวิไล ครองยุทธ

55621 ธนภัทร

ใจแก ้ว

1

9 12 นายพัฒนพล ใจแก ้ว

55622 นิธศ
ิ

พงษ์ พส
ิ ฐิ วงศ์

1

ิ ร พงษ์ พส
ิ ฐิ วงศY2561 บิดา
9 13 นายนิธก
ิ ร พงษ์ พส
ิ ฐิ วงศนางสาวนิศานาถ ทองปั ้ นายนิธก

55623 พงษ์ ธพ
ิ ัฒน์ พิมพ์ทอง

1

9 14 นายประธาร พิมพ์ทอง นางรัตนา แสงทอง

นางรัตนา แสงทอง

Y2561 มารดา

55624 ภัททภูม ิ

1

9 15 นายจีระศักดิ์ ทองใบ

นางศิวสุดา ทองใบ

Y2561 มารดา

สรรชัยเสริมพร

จันทร์เทพา
ทองมี

ทองใบ

นางภัทรวดี พิมพกัน

นางพัชรินทร์ จันทุมา

นางสาวเอือ
้ ง สุขยืน

นางภัทรวดี พิมพกัน

Y2561 มารดา

55587 วสุกฤต

นายปิ ยพงศ์ สุดสุข

นางพนารัตน์ นนทวี

นางสาวเอือ
้ ง สุขยืน

นางศุภามาศ ศิรน
ิ นท์

Y2561 บิดา
Y2561 มารดา

Y2561 มารดา

Y2561 มารดา

นางสาวณั ชชารีย ์ จิรบูล นางสาวณั ชชารีย ์ จิรบูล Y2561 มารดา
นางวิไล ครองยุทธ

Y2561 มารดา

นางศศิธร พีระนันท์รังษี นางศศิธร พีระนันท์รังษี Y2561 มารดา

นางศิวสุดา ทองใบ
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รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
กิง่ แก ้ว

1

9 16 นายปราโมทย์ กิง่ แก ้ว นางสลิธร กิง่ แก ้ว

55626 ศักรินทร์

วิรย
ิ เสนกุล

1

ั วิรย
ิ เสนกY2561 มารดา
9 17 นายอภิชย
ิ เสนกุล นางแจ่มจันทร์ วิรย
ิ เสนกนางแจ่มจันทร์ วิรย

55627 ธนวิชญ์

สินวิวฒ
ั นกุล

1

ิ ย์ สินวิวฒ
ั นางสุคนธ์ทพ
ิ ย์ สินวิวฒ
ั Y2561 มารดา
9 18 นายจิรพงษ์ สินวิวฒ
ั นกุลนางสุคนธ์ทพ

55628 พุทธมนตร์ สุวรรณกูล

1

9 19 นายรัฐพล สุวรรณกูล

55629 สุทธิพงษ์

ก่อสินวัฒนา

1

9 20 นายพิสฐิ ศักดิ์ ก่อสินวัฒ นางสาวอัญชนา สวนเจรินางสาวอัญชนา สวนเจริY2561 มารดา

55630 กนกพร

ทีฆะทิพย์สกุล

1

9 21 นายไกรกิตติ ทีฆะทิพย์สนางทัศนียา ทีฆะทิพย์ส นางทัศนียา ทีฆะทิพย์ส Y2561 มารดา

55631 จิรัชยา

มณีเนตร

1

9 22 นายณั ฐวัฒน์ วงศ์พัชรเมนางสาวเพ็ญประภา มณี นางสาวเพ็ญประภา มณี Y2561 มารดา

55632 ฌานิทธี

ประทีปทอง

1

9 23 นายณั ฐพล ประทีปทอง นางมาลา ประทีป

55633 ฐานิตา

บุญศักดิ์

1

9 24 นายภูบดินทร์ บุญศักดิ์ นางวิสฐิ ศนีย ์ บุญศักดิ์ นางวิสฐิ ศนีย ์ บุญศักดิ์ Y2561 มารดา

55634 ณั ฐพร

สีหะวงษ์

1

9 25 นายทรงพล สีหะวงษ์

นางรวมพร สีหะวงษ

นายทรงพล สีหะวงษ์

Y2561 บิดา

55635 ธัญชนก

คุณพรหม

1

9 26 นายเฉลิมพล คุณพรหม นางศันสนีย ์ คุณพรม

นางศันสนีย ์ คุณพรม

Y2561 มารดา

55636 ธัญญารัตน์ จรัสวงศ์ภักดี

1

ั ดิ์ จรัสวงศ์ Y2561 บิดา
ั ดิ์ จรัสวงศ์ นางสาวปุญญพัฒน์ จรัสนายณรงค์ศก
9 27 นายณรงค์ศก

55637 นภสร

1

9 28 นายพงศศักดิ์ ตระกาลจั นางวิสาขา ตระกาลจันทนางวิสาขา ตระกาลจันทY2561 มารดา

55638 ปฐมาภรณ์ พรมกาล

1

9 29 นายสุรรัตน์ พรมกาล

55639 ปภาวรินท์ วงษ์ คํา

1

9 30 ดาบตํารวจประหยัด วงษนางอุมารังษี วงษ์ คํา

55640 ปรารถนา

เทพประชา

1

9 31 นายสยาม เทพประชา นางสาวจารุณี แสงคํา นางสาวจารุณี แสงคํา Y2561 มารดา

55641 ปาณิสรา

สิงห์คํา

1

9 32 นายประไพ สิงห์คํา

55642 ปาลิตา

ประสารแซ่

1

9 33 นายสิทธิพร ประสารแซ่ นางแก ้วใจ ประสารแซ่ นางแก ้วใจ ประสารแซ่ Y2561 มารดา

55643 รชนก

ตัง้ มิตรประชา

1

9 34 นายชาตรี ตัง้ มิตรประชานางชินาภา ตัง้ มิตรประชนายชาตรี ตัง้ มิตรประชาY2561 บิดา

55644 รมิตา

คัทมาร

1

9 35 นายทวีวฒ
ั น์ คัทมาร

55645 ศุภากร

หุน
่ ประเสริฐ

1

่ ประเ Y2561 มารดา
9 36 นายโยธิน หุน
่ ประเสริฐ นางปั ทมาภรณ หุน
่ ประเ นางปั ทมาภรณ หุน

55646 สุรางค์รัตน์ มิง่ ชัย

1

9 37 นายสุรสิทธิ์ มิง่ ชัย

55647 อภิญญา

เต่าทอง

1

9 38 นายอาคมเดช เต่าทอง นางมะลิวรรณ เต่าทอง นางมะลิวรรณ เต่าทอง Y2561 มารดา

55648 อันนา

พรหมรักษา

1

9 39 นายธวัทชัย พรหมรักษานางบังอร พรหมรักษา นายธวัทชัย พรหมรักษาY2561 บิดา

55649 เบญญาภา ทีปิวฒ
ั น์

1

ั ทีปิวฒ
9 40 นายวุฒช
ิ ย
ั น์

55650 เกริกเกียรติ แก ้วสง่า

1 10

1 นายศวตรรษ แก ้วสง่า นางสุมาลี แก ้วสง่า

นางสุมาลี แก ้วสง่า

Y2561 มารดา

55651 จิรพล

พงษ์ ทอง

1 10

2 นายปรีชา พงษ์ ทอง

นางไพจิตร พงษ์ ทอง

นางไพจิตร พงษ์ ทอง

Y2561 มารดา

55652 จิรายุ

นภาลัย

1 10

3 นายจิระสิน นภาลัย

นางสาวกาญจนา พล ้าคํ นายจิระสิน นภาลัย

Y2561 บิดา

55653 ชิตพิเชฐ

จันทป

1 10

4 นายยุทธศักดิ์ จันทป

นางหทัยกาญจน์ จันทปนายยุทธศักดิ์ จันทป

Y2561 บิดา

55654 ณั ฏฐพงศ์ วีระทรัพย์

1 10

5 นายชาครศิษฏ์ วีระทรัพ นางเขนิษฐา วีระทรัพย์ นายชาครศิษฏ์ วีระทรัพ Y2561 บิดา

55655 ธนกร

ต ้นบุญ

1 10

6 สิบตํารวจตรีธนัญชัย ต ้นนางชนิศา ต ้นบุญ

55656 ธนพัฒน์

บุญเสนอ

1 10

7 นายสงวน บุญเสนอ

55657 พรสวัสดิ์

เตชะรุ่งไพศาล

1 10

ั เตชะรุ่งไพศาลY2561 บิดา
ั เตชะรุ่งไพศาลนางอารีย ์ เตชะรุ่งไพศา นายพิชย
8 นายพิชย

55658 พัฒนศิลป์

รัตนโสภา

1 10

้ สุข
9 นายเพิม
่ ศักดิ์ เชือ

55659 ภาสพงศ์

วิสวุ รรณ

1 10 10 นายกลม วิสวุ รรณ

นางวชิราภรณ์ วิสวุ รรณ นายกลม วิสวุ รรณ

55660 ภูโช

ไชยชนะ

1 10 11 นายณรัช ไชยชนะ

นางอรัญญา ไชยชนะ

55661 ศุภกริช

พันธะยุง

1 10 12 นายปริญญา พันธะยุง นางนิรุสลา พันธะยุง

ตระกาลจันทร์

นางสลิธร กิง่ แก ้ว

Y2561 มารดา

55625 ภาณุพงศ์

นางอรอุษา สุวรรณกูล นางสุกญ
ั ญา สุวรรณกูล Y2561

ผู ้ปกครอง

นายณั ฐพล ประทีปทอง Y2561 บิดา

นางชัญญาสรณ์ ธงศรี นางชัญญาสรณ์ ธงศรี Y2561 มารดา

นางยุภาพร สิงห์คํา

นางอุมารังษี วงษ์ คํา
นางยุภาพร สิงห์คํา

นางณิชกานต์ คัทมาร นายทวีวฒ
ั น์ คัทมาร
นางไขนภา มิง่ ชัย

นางนันทิญา ทีปิวฒ
ั น์

นางไขนภา มิง่ ชัย

Y2561 มารดา
Y2561 มารดา

Y2561 บิดา
Y2561 มารดา

นางนันทิญา ทีปิวฒ
ั น์ Y2561 มารดา

นางชนิศา ต ้นบุญ

Y2561 มารดา

นางวรรณรัตน์ บุญเสนอ นางวรรณรัตน์ บุญเสนอ Y2561 มารดา
นางโศรญา รัตนโสภา นายรังสรรค์ รัตนโสธา Y2561

ผู ้ปกครอง

Y2561 บิดา

นางอรัญญา ไชยชนะ Y2561 มารดา
นางนิรุสลา พันธะยุง

Y2561 มารดา
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รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

55662 อานนท์

จันทวารา

1 10 13 นายเสกสรรค์ จันทวารา นางสาวเนาวเรศ ฉลูศรี นางสาวเนาวเรศ ฉลูศรี Y2561 มารดา

55663 เจนจิรา

บุญมั่น

1 10 14 นายเฉลิม บุญมั่น

55664 ชฎารัตน์

วัฒนสุข

1 10 15 นายเจริญวัฒน์ วัฒนสุข นางสมสะอาด วัฒนสุข นางสมสะอาด วัฒนสุข Y2561 มารดา

55665 ชลลดา

สมดี

1 10 16 นายฉัตรชัย สมดี

55666 ฐิตก
ิ านต์

ธีวน
ั ดา

1 10 17 ว่าทีร่ ้อยโทเกรียงไกร ธี นางนวลนิจ ธีวน
ั ดา

55667 ณชนก

ไชยรักษ์

1 10 18 นายชาญ ไชยรักษ์

ั ลักษณ์ ไชยรักษY2561 มารดา
นางวิลย
ั ลักษณ์ ไชยรักษนางวิลย

55668 ณั ฏฐาวรางควงศ์คํา

ั วงศ์คํา
1 10 19 นายสิทธิชย

นางสาวปิ ยะรัตน์ จันทร์สนางสาวปิ ยะรัตน์ จันทร์สY2561 มารดา

55669 ณั ฐกานต์

ดอกบัว

1 10 20 นายอํานวย ดอกบัว

นางสุพรรณี ดอกบัว

55670 ณั ฐชยา

เผ่าพันธ์

1 10 21 นายสมชาย เผ่าพันธุ์

นางญาณิศา เผ่าพันธุ์ นางญาณิศา เผ่าพันธุ์ Y2561 มารดา

55671 ณิชกานต์

เสาเวียง

1 10 22 นายยรรยง เสาเวียง

นางไพรัช เสาเวียง

55672 ธมลวันต์

สายเบาะ

1 10 23 นายเทอดพงษ์ จุมพา นางวิไลทอง สายเบาะ นางวิไลทอง สายเบาะ Y2561 มารดา

55673 นพสร

บุญราศรี

1 10 24 นายรังสรรค์ บุญราศรี

นางโชติกา บุญราศรี

นายรังสรรค์ บุญราศรี

Y2561 บิดา

55674 บุณยนุช

บุญเลิศ

1 10 25 นายธนบรรณ บุญเลิศ นางเขมจิรา แสงงาม

นางเขมจิรา แสงงาม

Y2561 มารดา

55675 บูรณิน

หมืน
่ สี

1 10 26 นายเกษม หมืน
่ สี

นางเดือนเพ็ญ หมืน
่ สี Y2561 มารดา

นางสมหมาย บุญมั่น

นางสมหมาย บุญมั่น

นางสาวภัทรฐิชา ลําภา นางเสาวณีย ์ สมดี

นางเดือนเพ็ญ หมืน
่ สี

Y2561 มารดา
Y2561

ผู ้ปกครอง

ว่าทีร่ ้อยโทเกรียงไกร ธี Y2561 บิดา

นายอํานวย ดอกบัว
นางไพรัช เสาเวียง

Y2561 บิดา
Y2561 มารดา

55676 พิมพ์ภัทรา ชัยหิรัญกิตติ์

1 10 27 นายธนันวัฒน์ ชัยหิรัญกินางรินทร์ลภัส ชัยหิรัญกินายธนันวัฒน์ ชัยหิรัญกิY2561 บิดา

55677 พิมพ์ลภัส

พุ่มเมือง

1 10 28 นายสมภพ พุ่มเมือง

นางนํ้ าค ้าง พุ่มเมือง

นางนํ้ าค ้าง พุ่มเมือง

Y2561 มารดา

55678 พิรย
ิ ากร

พรมลาย

ั พรมลาย
1 10 29 นายพิชย

นางมาลิสา พรมลาย

นางมาลิสา พรมลาย

Y2561 มารดา

55679 เพชรนํ้ าบุษยสมบูรณ์

1 10 30 นายปิ ยะมิตร สมบูรณ์

นางพรรรณทิพา สุคนธานางพรรรณทิพา สุคนธาY2561 มารดา

55680 ฟ้ าใหม่

บรรสุทธี

1 10 31 นายสมคิด บรรสุทธิ

นางวิไลรัตน์ บรรสุทธิ นางวิไลรัตน์ บรรสุทธิ Y2561 มารดา

55681 วรินทร

บุญชารี

1 10 32 นายไกรเพชร บุญชารี นางจินห์ณัชชา บุญชารี นางจินห์ณัชชา บุญชารี Y2561 มารดา
นางอรพรรณ ทนยิง่

นางอรพรรณ ทนยิง่

Y2561 มารดา

55682 วิชดาพรรณ ทนยิง่

1 10 33 นายวิเชียร์ ทนยิง่

55683 ศศินา

อรัมสัจจากูล

ั อรัมสัจจากูล Y2561 บิดา
1 10 34 นายอุทย
ั อรัมสัจจากูล นางวรารัตน์ อรัมสัจจากู นายอุทย

55684 ศิรดา

สุวรรณะ

1 10 35 นายบุญเกิด สุวรรณะ

นางจุฑามาส สุวรรณะ นายบุญเกิด สุวรรณะ

55685 สุชาวลี

ทุมวัน

1 10 36 นายกิตติพงษ์ ทุมวัน

นางสาวสุภาวดี เวชคง นางสาวสุภาวดี เวชคง Y2561 มารดา

55686 กิตติ

ชุมภูแสน

1 11

1 นายประยงค์ ชุมภูแสน นางคําปุน ชุมภูแสน

55687 เกียรติอนันตพวงพลอย

1 11

ั ดิ์ พวงพล นางสาวอรวรรณ สายสุว นางสาวอรวรรณ สายสุวY2561 มารดา
2 นายเกียรติศก

55688 เจษรินทร์

จิตวรวิสท
ุ ธิ์

1 11

3 นายเจษฏา จิตวรวิสท
ุ ธิ์ นางอรอุมา จิตวรวิสท
ุ ธิ์ นางอรอุมา จิตวรวิสท
ุ ธิ์ Y2561 มารดา

55689 ชยณั ฐ

เทพสาง

1 11

4 นายสมศักดิ์ เทพสาง

นางรัชนีย ์ เทพสาง

นางรัชนีย ์ เทพสาง

Y2561 มารดา

55690 ณั ฎฐกฤต

คูณคํ้า

1 11

5 นายกฤษณะ คูณคํ้า

นางมยุรา คูณคํ้า

นายกฤษณะ คูณคํ้า

Y2561 บิดา

55691 ณั ฐชนนท์ ศรีธเนษฐ์กล
ุ

1 11

ั ดิ์ ศรีธเนษนางเสาวลักษณ์ ศรีธเนษนางเสาวลักษณ์ ศรีธเนษY2561 มารดา
6 นายเกียรติศก

55692 ธนภัทร

จึงวิมต
ุ พ
ิ ันธ์

1 11

ุ พ
ิ ันนางกาญจนา จึงวิมต
ุ พ
ิ ันY2561 มารดา
7 นายฉัตรชัย จึงวิมต
ุ พ
ิ ันธ์นางกาญจนา จึงวิมต

55693 ธนากฤต

นุ่มนวล

1 11

8 นายสําฤทธิ นุ่มนวล

นางสาวนฤมล สายสุด นางสาวนฤมล สายสุด Y2561 มารดา

55694 ธัชชัย

คําแพง

1 11

9 นายรัชพล คําแพง

นางปุณยนุช คําแพง

Y2561 บิดา

นายประยงค์ ชุมภูแสน Y2561 บิดา

นางปุณยนุช คําแพง

Y2561 มารดา

55695 นนทพรรษ คลังทรัพย์

1 11 10 นายสุรศักดิ์ คลังทรัพย์ นางวรรณวรินทร์ คลังทรนายสุรศักดิ์ คลังทรัพย์ Y2561 บิดา

55696 ปิ ยพัทธ์

ทองโส

1 11 11 นายเธียรชัย ทองโส

55697 ภาราดร

แก ้วอนันต์

1 11 12 นายบรรจง แก ้วอนันต์ นางสาวบัวสอน สุโกพัน นายบรรจง แก ้วอนันต์ Y2561 บิดา

55698 ภีมเดชา

หมืน
่ สา

1 11 13 นายปภังกร หมืน
่ สา

นางปิ ยมาภรณ์ ทองโส นางปิ ยมาภรณ์ ทองโส Y2561 มารดา
นางธีรยา หมืน
่ สา

นางธีรยา หมืน
่ สา

Y2561 มารดา
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บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
1 11 15 นายนพดล อังกูรพิทก
ั ษ์ นางพนิตนาฏ นิลทวี

นางพนิตนาฏ นิลทวี

Y2561 มารดา

55701 กษมาภรณ์ สุตะภักดิ์

1 11 16 นายอภิโชติ สุตะภักดิ์

นางสาวรัถยานี ทิมา

Y2561 มารดา

55702 จิรัชยา

แสนทวีสข
ุ

ุ Y2561 มารดา
1 11 17 นายชัยวัฏฐ์ แสนทวีสข
ุ นางณั ฏฐ์วารี แสนทวีสข
ุ นางณั ฏฐ์วารี แสนทวีสข

55703 ฉัฏฐ

ศรีธัญรัตน์

1 11 18 นายนิธพ
ิ ัฒน์ ศรีธญ
ั รัตน์ นางศุภร ศรีธัญรัตน์

55704 ชาคริมา

นครพันธ์

1 11 19 นายสหรัฐ นครพันธ์

นางสาวปิ ยาณี ทองสิงหนางสาวปิ ยาณี ทองสิงหY2561 มารดา

55705 ณลฎา

แก ้วลี

1 11 20 นายชลทิศ แก ้วลี

นางภรณี แก ้วลี

55706 ทอฝั น

พรสุวรรณ

1 11 21 นายธรรมรัตน์ พรสุวรรณนางสาวอัญชลี คณานิจ นางสาวอัญชลี คณานิจ Y2561 มารดา

55700 วิชชากร

อังกูรพิทก
ั ษ์

นางสาวรัถยานี ทิมา

นางศุภร ศรีธัญรัตน์
นางภรณี แก ้วลี

Y2561 มารดา
Y2561 มารดา

นางสิรก
ิ ญ
ั ญา อินยาศรี นางสิรก
ิ ญ
ั ญา อินยาศรี Y2561 มารดา

55707 ธัญญทรัพย์ อินยาศรี

1 11 22 นายวัฒนะ อินยาศรี

55708 นริศรา

มงคลเสริม

ิ าภักค์ บัวใหญ่ นางนิธย
ิ าภักค์ บัวใหญ่ Y2561 มารดา
1 11 23 นายธนาเศรษฐ์ มงคลเสนางนิธย

55709 นวินดา

โชติธนประสิทธิ์

1 11 24 นายเทวินทร์ โชติธนปร นางนิอร โชติธนประสิท นายเทวินทร์ โชติธนปร Y2561 บิดา

55710 เบญชญา

ั วงศ์
วิชย

ั วงศ์
1 11 25 นายเพลิน วิชย

ั วงศ์
นางอมร วิชย

ั วงศ์
นายเพลิน วิชย

Y2561 บิดา

55711 ปภาวรินทร์ มุทต
ิ าสกุล

ิ ทร์ทร ทวีวฒ
ั นางสาวศิรน
ิ ทร์ทร ทวีวฒ
ั Y2561 มารดา
1 11 26 นายศฤงดาร มุทต
ิ าสกุล นางสาวศิรน

55712 ปาณิสรา

ตัง้ กิจศิรโิ รจน์

1 11 27 นายธีระ ตัง้ กิจศิรโิ รจน์ นางพนิดา ตัง้ กิจศิรโิ รจนนางพนิดา ตัง้ กิจศิรโิ รจนY2561 มารดา

55713 ปาณิสรา

สุระชาติ

1 11 28 นายทวีเดช สุระชาติ

นางระพีพร สุระชาติ

นายทวีเดช สุระชาติ

Y2561 บิดา

55714 พอเพียง

สาระเสน

1 11 29 นายสุชาติ สาระเสน

นางพิศมัย สาระเสน

นางพิศมัย สาระเสน

Y2561 มารดา

55715 พัชรนันท์

พงศ์เดชธนันชัย

1 11 30 นายวีรวิชญ์ พงศ์เดชธนั นางสาวธัญญพัทธ์ พงศ์นายวีรวิชญ์ พงศ์เดชธนั Y2561 บิดา

55716 พัณณภัทร สุขเสริม

1 11 31 นายศิรม
ิ งคล สุขเสริม พันตํารวจโทหญิงมนพิลพันตํารวจโทหญิงมนพิลY2561 มารดา

55717 พันธ์วริ า

1 11 32 นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์

กุมพันธ์

นางจิตรา กุมพันธ์

นางจิตรา กุมพันธ์

Y2561 มารดา

55718 ริญญารัตน์ พิมพ์พรหมมา

ิ ธิผโลนางปิ่ นทิพย์ พิสท
ิ ธิผโลY2561 มารดา
1 11 33 ว่าทีร่ ้อยตรีมเหศวร พิมพนางปิ่ นทิพย์ พิสท

55719 วิภาดา

คุณลุน

1 11 34 นายสุเทพ คุณลุน

55720 ศศิพม
ิ พ์

โกมลศาสตร์

ั ดิ์ โกมลศาสตY2561 บิดา
ั ดิ์ โกมลศาสตนางปิ ยะรัตน์ โกมลศาส นายอนุศก
1 11 35 นายอนุศก

55721 ศิโรธร

มีผล

1 11 36 นายเสด็จ มีผล

55722 กษิดเิ์ ดช

ส่วนบุญ

1 12

1 นายเอกรัช ส่วนบุญ

55723 กายชิสส์

สุวรรณเนตร

1 12

2 ร ้อยตํารวจโทกอบศักดิ์ นางสุชนนี สุวรรณเนตร ร ้อยตํารวจโทกอบศักดิ์ Y2561 บิดา

55724 จิรพนธ์

อํานาจบุดดี

1 12

3 นายนพพร อํานาจบุดดี นางจิรวดี อํานาจบุดดี นายนพพร อํานาจบุดดี Y2561 บิดา

55725 ณั ฐกิตติ์

เคลือศิร ิ

1 12

4 นายธนฎ์พงศ์ เคลือศิร ิ นางหยกฟ้ า เคลือศิร ิ

นายธนฎ์พงศ์ เคลือศิร ิ Y2561 บิดา

55726 ธนกฤต

ดวงศรี

1 12

5 นายอนวัช ดวงศรี

นางสาวสกุณา ดินยา

นางสาวสกุณา ดินยา

Y2561 มารดา

ิ ฐ์ มุขขันธ์
55727 ธัญพิสษ

1 12

6 นายลัญฉ์ มุขขันธ์

นางปทัดตา มุขขันธ์

นางปทัดตา มุขขันธ์

Y2561 มารดา

55728 นนทวัชร์

มากดี

1 12

่
7 นายประดิษฐ์ พาชืน

นางศุภาวีร์ มากดี

นางศุภาวีร์ มากดี

Y2561 มารดา

55729 นวัตก
ิ ร

เติมใจ

1 12

8 นายเสกสรรค์ เติมใจ

นางภาวินี เติมใจ

นายเสกสรรค์ เติมใจ

Y2561 บิดา

55730 ปิ ยะอังกูร

บุตราช

1 12

9 นายศักดิส
์ รุ ย
ิ า บุตราช นางสาวอัจฉรา เครือ
่ งพ พ.ท.เดชา เครือ
่ งพาที Y2561

55731 พสิษฐ์

กลิน
่ หอม

1 12 10 นาวาอากาศตรีสน
ุ ัน กลิน
่ นางทัศนีย ์ กลิน
่ หอม

นางภัคจิรา คุณลุน

นางภัคจิรา คุณลุน

นางสาวพัทยา รัตนศรีส ุ นายเสด็จ มีผล

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา

นางเจษฏาพร ส่วนบุญ นางเจษฏาพร ส่วนบุญ Y2561 มารดา

นางทัศนีย ์ กลิน
่ หอม

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา

นางสาวพูนสุข ศรีทองมั นางสาวพูนสุข ศรีทองมัY2561 มารดา

55732 พุทธินันท์ วันชม

1 12 11 นายสุนัน วันชม

55733 พุทธิพงษ์

อุดมธนะธีระ

1 12 12 นายอาคม อุดมธนะธีระ นางจิราภรณ์ อุดมธนะธีรนางจิราภรณ์ อุดมธนะธีรY2561 มารดา

55734 ภูมน
ิ ันท์

จรสาย

1 12 13 นายรณพงษ์ จรสาย

55735 สุทธิพจน์

โพธาราม

ั ยา โพธาราม ดาบตํารวจประวิทย์ โพธY2561 บิดา
1 12 14 ดาบตํารวจประวิทย์ โพธนางสุกล

55736 ปั ทมนันท์ มายสกุล

1 12 15 นายณภัทร มายสกุล

นางสมฤทัย จรสาย

นายรณพงษ์ จรสาย

Y2561 บิดา

นางชนันค์ภัสณ์ ถนอมทนางชนันค์ภัสณ์ ถนอมทY2561 มารดา
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รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
Y2561 บิดา

55737 กชกร

มานุพันธ์

1 12 16 นายอุทย
ั มานุพันธ์

นางสาวพิมพ์นารา จันท นายอุทย
ั มานุพันธ์

55738 กุลฉัตร

โควสุรัตน์

1 12 17 นายเจริญ โควสุรัตน์

นางสาวนฤมล อินทรปร นางสาวนฤมล อินทรปร Y2561 มารดา

55739 ฐิตริ ัตน์

ปั ญจเวทีกล
ุ

1 12 18 นายกนก ปั ญจเวทีกล
ุ
นางสาวเสานีย ์ คําเพราะนางสาวเสานีย ์ คําเพราะY2561 มารดา

55740 ณฐณิชา

สุนทรา

1 12 19 นายฉัตร สุนทรา

55741 ณฐนนท์

พลอํานวย

1 12 20 นายสมพงษ์ พลอํานวย นางสมจิต พลอํานวย

55742 ธัญชนก

แซ่ล ี้

1 12 21 นายกิมเล ้ง แซ่ล ี้

55743 ธัญชนก

เห็มเคน

1 12 22 นายทองจันทร์ เห็มเคน นางวิไลลักษณ์ เห็มเคนนางวิไลลักษณ์ เห็มเคนY2561 มารดา

55744 นภพรรณ

ทองมั่น

1 12 23 นายธีรชาติ ทองมั่น

นางสุอนงค์นาถ ทองมัน
่ นางสุอนงค์นาถ ทองมั่นY2561 มารดา

55745 นีรชา

สุดดี

1 12 24 นายเนรมิต สุดดี

นางนิศาชล สุดดี

55746 ปริยาภัทร

บุญปก

1 12 25 นายปิ ยะมิตร บุญปก

นางสุทธิราวรรณ บุญปกนางสุทธิราวรรณ บุญปกY2561 มารดา

นางวิชชุดา สุนทรา

นางวิชชุดา สุนทรา

Y2561 มารดา

นางสมจิต พลอํานวย

Y2561 มารดา

นางสาวสุคม
ี พิมพ์ขนิษ นางสาวสุคม
ี พิมพ์ขนิษ Y2561 มารดา

นายเนรมิต สุดดี

Y2561 บิดา

55747 ปองกานต์ ปรุโปร่ง

1 12 26 นายปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง นางศิรประภา ปรุโปร่ง นางศิรประภา ปรุโปร่ง Y2561 มารดา

55748 พรรษชล

วิสต
ุ กุล

1 12 27 ร ้อยเอกกล ้าณรงค์ วิสต
ุ นางสาวจิตติมา สิมะจารึนางสาวจิตติมา สิมะจารึY2561 มารดา

55749 พรลภัส

วราหรัตน์

1 12 28 นายชัยกร ชัยมงคลยศ นางสาวสุวรรณี วราหรัต นางสาวสุวรรณี วราหรัต Y2561 มารดา

55750 พิยดา

สมมาตย์

1 12 29 นายธงชัย สมมาตย์

55751 รตนชนก

ตังคโณบล

1 12 30 นายสุคนธ์ ตังคโณบล นางกนกวรรณ ตังคโณบนางกนกวรรณ ตังคโณบY2561 มารดา

นางเรียมใจ สมมาตย์

นายธงชัย สมมาตย์

Y2561 บิดา

55752 วรรณวิษา หิรัญนวกุล

ั หิรัญนวกุล นางสมบูรณ์ หิรัญนวกุล นายฐิตช
ั หิรัญนวกุล Y2561 บิดา
1 12 31 นายฐิตช
ิ ย
ิ ย

55753 วริษา

บุตรราช

1 12 32 นายปิ ยชาติ บุตรราช

นางรัชนี บุตรราช

นางรัชนี บุตรราช

Y2561 มารดา

55754 สินน
ี ภัสร

ศรีอด
ุ ร

1 12 33 นายสงบ ศรีอด
ุ ร

นางนพรัตน์ ศรีอด
ุ ร

นายสงบ ศรีอด
ุ ร

Y2561 บิดา

55755 สิรย
ิ ากร

อภิรัตน์แสงศรี

1 12 34 นายเอกชัย อภิรัตน์แสง นางสุมาลี อภิรัตน์แสงศ นายเอกชัย อภิรัตน์แสง Y2561 บิดา

55756 สุปรียานันท์ ตัง้ นิพนธ์

1 12 35 นายกําพร ตัง้ นิพนธ์

นางสาววาสรินทร์ เลิศศั นายกําพร ตัง้ นิพนธ์

Y2561 บิดา

55757 อิงมาดา

พงษ์ เกษ

1 12 36 นายวัชรพล พงษ์ เกษ

นางชลธชา พงษ์ เกษ

Y2561 มารดา

55758 กฤตภาส

แก ้วไทรเลิศ

1 13

1 นายเทียนชัย แก ้วไทรเลินางสาวจิรฏา อุดรกิจ

55759 คณนาถ

ยาวะโนภาสน์

1 13

2 นายไตรภพ ยาวะโนภาสนางกัญญกาญจน์ ยาวะโนายไตรภพ ยาวะโนภาสY2561 บิดา

55760 จิรทีปต์

แซ่จงึ

1 13

3 นายพงค์พันธ์ แซ่จงึ

55761 จิรเมธ

สาระบูรณ์

1 13

4 นายชํานาญ สาระบูรณ์ นางชิดหทัย สาระบูรณ์ นางชิดหทัย สาระบูรณ์ Y2561 มารดา

55762 ชยธร

กมลภากรณ์

1 13

5 นายสนิทวงศ์ กมลภากรนางฐิตริ ัตน์ กมลภากรณนางฐิตริ ัตน์ กมลภากรณY2561 มารดา

55763 ทัพพ์

ชัยราช

1 13

6 นายเรวัต ิ ชัยราช

นางจรรยา ชัยราช

นางจรรยา ชัยราช

Y2561 มารดา

55764 ทัศน์ภม
ู ิ

บุญมั่น

1 13

7 นายเฉลียว บุญมั่น

นางพยอม บุญมั่น

นางพยอม บุญมั่น

Y2561 มารดา

55765 ธนวัฒน์

ปิ ยภิญโญภาพ

1 13

8 นายธรรมนูญ ปิ ยภิญโญนางสาวนาตยา เล็กตระ นางสาวนาตยา เล็กตระ Y2561 มารดา

55766 บัณฑูร

ตันสุ

1 13

9 จ่าสิบเอกสารี ตันสุ

55767 ปิ ยะพัทธ์

แก่นพุฒ

55768 พุทธคุณ

นางชลธชา พงษ์ เกษ

นางศิรป
ิ ระภา ธรรมชอบ Y2561

นางสาววรารัตน์ เมธาชัยนายพงค์พันธ์ แซ่จงึ

ผู ้ปกครอง

Y2561 บิดา

นางเพ็ญศรี ตันสุ

นางเพ็ญศรี ตันสุ

Y2561 มารดา

1 13 10 นายสุขสรร แก่นพุฒ

นางจันทรี แก่นพุฒ

นางจันทรี แก่นพุฒ

Y2561 มารดา

พิทก
ั ษา

1 13 11 นายปฏิภาณ พิทก
ั ษา

นางทักษิณา พิทก
ั ษา นางทักษิณา พิทก
ั ษา Y2561 มารดา

55769 ภูม ิ

ทองประเสริฐ

ิ ล ทองประเสริฐ นางสุวม
ิ ล ทองประเสริฐ Y2561 มารดา
1 13 12 นายธวัชชัย ทองประเสรินางสุวม

55770 วงศพัทธ์

เม่นสุวรรณ

1 13 13 นายสามารถ เม่นสุวรรณนางศศธร เม่นสุวรรณ

นางศศธร เม่นสุวรรณ

Y2561 มารดา

55771 สรวิศ

สาวิไสย

1 13 14 นายชิราวุฒ ิ สาวิไสย

นางพรธิดา สาวิไสย

นายชิราวุฒ ิ สาวิไสย

Y2561 บิดา

55772 จิรายุ

ธรรมรักษ์

1 13 15 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษนางบุษบา ธรรมรักษ์

นางบุษบา ธรรมรักษ์

Y2561 มารดา

55773 ชลิดา

ทับทิมไสย์

1 13 16 นายชรินทร์ ทับทิมไสย์ นางสาวศลิษา ธะโนลัพ นางสาวศลิษา ธะโนลัพ Y2561 มารดา
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มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

55774 ณิชาดา

เสาหิน

1 13 17 นายธีรพันธุ์ สอสกุล

นางกนกวรรณ เสาหิน นางกนกวรรณ เสาหิน Y2561 มารดา

55775 ณิชาภา

ป้ องโสม

1 13 18 นายยุทธนา ป้ องโสม

ว่าทีร่ ้อยโทหญิงจุไรลักษนายยุทธนา ป้ องโสม

55776 ธนพร

วีระกุล

1 13 19 นายวสันต์ วีระกุล

นางทุตย
ิ าภรณ์ วีระกุล นางทุตย
ิ าภรณ์ วีระกุล Y2561 มารดา

55777 ธัญชนก

แก ้วกุล

1 13 20 นายสมานมิตร แก ้วกุล นางสุภาพร แก ้วกุล

นางสุภาพร แก ้วกุล

Y2561 บิดา
Y2561 มารดา

55778 ธีรดาธนันท์ รฐาโชคหิรัญผล

1 13 21 นายรัฐธนินท์ รฐาโชคหิ นางธนิสานันท์ รฐาโชค นายรัฐธนินท์ รฐาโชคหิ Y2561 บิดา

55779 นันท์นภัส

ชัยฑวังกูล

Y2561 มารดา
1 13 22 นายสุรศักดิ์ ชัยหวังกุล นางสาวธฤดี เจษฎาพาณนางสาวธฤดี เจษฎาพาณ

55780 ปริยาภัทร

ศรีโลห ้อ

ิ ศรีโลห ้อ
1 13 23 นายวิชต

นางยุพากร ศรีโลห ้อ

นางยุพากร ศรีโลห ้อ

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา

ิ
55781 ปุณญภรณ์ เทพมุสก

ิ
1 13 24 นายสมพร เทพมุสก

ิ
นายสมพร เทพมุสก

55782 พลอยพรรษบุญศักดิ์

1 13 25

นางสาวลักขณา ดวงสนิY2561

ผู ้ปกครอง

55783 พิชญาภัค

ผลสุข

1 13 26

นางสาวสุภางค์ ภูนะ

Y2561

ผู ้ปกครอง

55784 พิมพ์ชนก

กะชา

1 13 27

นางมัธนา กะชา

นางมัธนา กะชา

Y2561 มารดา

55785 ภัทรวิภา

ทาทอง

1 13 28

นางประไพพร ทาทอง นางประไพพร ทาทอง Y2561 มารดา

55786 รมณ

แซ่องึ้

1 13 29

นางสาวกัลยา สิรย
ิ ากุล Y2561

ผู ้ปกครอง

55787 รัชวลัญช์

อุณเวทย์วานิช

1 13 30

นางปิ ยริน ลายวิเศษกุล Y2561

ผู ้ปกครอง

55788 ลภัสรดา

บุญณพัฒน์

1 13 31

นางสมลักษณ์ บุญณพัฒนางสมลักษณ์ บุญณพัฒY2561 มารดา

55789 ศุภาพิชญ์ ตีระสิทธิพล

1 13 32

นางศุภมาศ ตีระสิทธิพลนางศุภมาศ ตีระสิทธิพลY2561 มารดา

55790 สาริศา

ไตรรงค์จต
ิ เหมาะ 1 13 33

นางสรินทร ไตรรงค์จต
ิ เ นางสรินทร ไตรรงค์จต
ิ เ Y2561 มารดา

55791 สิรัชชา

บุญศักดิด
์ ี

1 13 34 นายสาโรจน์ บุญศักดิด
์ ี นางรัชนี บุญศักดิด
์ ี

นางรัชนี บุญศักดิด
์ ี

Y2561 มารดา

55792 อชิรญา

ั
ศิรช
ิ ย

ั
1 13 35 นายทวี ศิรช
ิ ย

ั
นายทวี ศิรช
ิ ย

Y2561 บิดา

55793 อภิลาภา

พูลศรี

1 13 36

นางประพิศพักตร์ พูลศรีนางประพิศพักตร์ พูลศรีY2561 มารดา

55794 กฤตณ์พัทธ์ สุทธิไชยากุล

1 14

ั สุทธิไชยากุล นางขนิษฐา สุทธิไชยากนางขนิษฐา สุทธิไชยากY2561 มารดา
1 นายพิชย

55795 เจษฎา

มวลชนชนะ

1 14

2 นายวันชัย มวลชนชนะ นางเปมิกา มวลชนชนะ นายวันชัย มวลชนชนะ Y2561 บิดา

55796 ชีวน
ิ

ทาระธรรม

1 14

3 นายสฤษดิ์ ทาระธรรม นางมัชฌิมา บุญเผือก นายสฤษดิ์ ทาระธรรม Y2561 บิดา

55797 ชุตม
ิ ันต์

บุญโจม

1 14

4 นายรังสรรค์ บุญโจม

นางสาวนันทวรรณ บุญโนางสาวนันทวรรณ บุญโY2561 มารดา

55798 ณั ฏฐวรวรรธไชยสัตย์

1 14

5 นายมรกต ไชยสัตย์

นางสุภัทรา ไชยสัตย์

55799 แทนไท

สุปันนุช

1 14

6 นายชาติชาย สุปันนุช

ั นางสาวณรัญญา มีชย
ั Y2561 มารดา
นางสาวณรัญญา มีชย

55800 ปวริศร์

เกศรินหอมหวล

1 14

7 นายเจริญพุตม์ เกศรินห นางณั ฏฐนิช เกศรินหอมนายเจริญพุตม์ เกศรินห Y2561 บิดา

55801 ปุณยวีร์

แก ้วเกิดมี

1 14

8 นายธีระพล แก ้วเกิดมี นางวราพร แก ้วเกิดมี

55802 พิชชากร

บุญโชติ

1 14

9 นายพิเชษฐ บุญโชติ

55803 เพชรศิร ิ

สิมานุรักษ์

1 14 10 นายภูวเดช สิมานุรักษ์ นางปทิตตา สิมานุรักษ์ นางปทิตตา สิมานุรักษ์ Y2561 มารดา

55804 รชต

แซ่เตีย

1 14 11 นายคฑายุทธ แซ่เตีย นางสาวปิ ยธิดา พรหมม นายคฑายุทธ แซ่เตีย Y2561 บิดา

55805 วริศ

มีหนองหว ้า

1 14 12 นายสุเชาวน์ มีหนองหว ้ นางจรูญศรี มีหนองหว ้า นางจรูญศรี มีหนองหว ้า Y2561 มารดา

55806 วิชญะ

ภาติยะศิขณ
ั ฑ์

1 14 13 นายสันติ ภาติยะศิขณ
ั ฑ์นางเพชรรัตน์ ภาติยะศิขนางเพชรรัตน์ ภาติยะศิขY2561 มารดา

55807 ศุภกร

ภูทองพัน

1 14 14 นายสาคร ภูทองพัน

55808 อัทธเมศร์

ยะโสธรศรีกล
ุ

1 14 15 นายอิทธิพล ยะโสธรศรี นางรัฐฐาภรณ์ ยะโสธรศนางรัฐฐาภรณ์ ยะโสธรศY2561 มารดา

55903 ธนิต

กิวโิ ล

1 14 16 นายธนากร กิวโิ ล

55809 กล ้ากฤษณาสุธรรม

นางสุภัทรา ไชยสัตย์

นางวราพร แก ้วเกิดมี

Y2561 มารดา

Y2561 มารดา

นางวิชยาภรณ์ บุญโชติ นางวิชยาภรณ์ บุญโชติ Y2561 มารดา

นางรุ่งทิวา ภูทองพัน

นางรุ่งทิวา ภูทองพัน

Y2561 มารดา

ิ า ยศปั ญญาY2561 มารดา
นางพิมพ์นภ
ิ า ยศปั ญญานางพิมพ์นภ

1 14 17 นายพงศฆฤณ สุธรรม นางณิชมาศ สุธรรม

นางณิชมาศ สุธรรม

Y2561 มารดา

15/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
นางวณั ชญา พบลาภ

พบลาภ

1 14 18 นายภูษิต พบลาภ

55811 ชัชญา

ปิ ยะรัตน์มานนท์

1 14 19 นายวิชาญ ปิ ยะรัตน์มานนางพัชรินทร์ ปิ ยะรัตน์ม นางพัชรินทร์ ปิ ยะรัตน์ม Y2561 มารดา

55812 ณั ฐวดี

เอีย
่ มวชิรกุล

่ มวชิร นางสาวปารดี เอีย
่ มวชิร Y2561 มารดา
1 14 20 นายศุภชัย ถิระกรปั ญญานางสาวปารดี เอีย

55813 นภัสกร

หินจําปา

1 14 21 นายจิรายุ หินจําปา

นางณั ฐพร หินจําปา

นายจิรายุ หินจําปา

Y2561 บิดา

55814 นรกมล

อุทโธ

1 14 22 นายวีรเวทย์ อุทโธ

นางกฤตยา อุทโธ

นายวีรเวทย์ อุทโธ

Y2561 บิดา

55815 นันท์นภัส

คําศรี

1 14 23 นายไพบูลย์ คําศรี

นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลปนายไพบูลย์ คําศรี

Y2561 บิดา

55816 บุษยมาศ

เอือ
้ ทาน

1 14 24 นายชาติชาย เอือ
้ ทาน นางสาวจุฑามาศ เอือ
้ ท นายชาติชาย เอือ
้ ทาน Y2561 บิดา

55818 ภัทรรัตน์

ภูคงคา

1 14 25 นายมงคลชัย ภูคงคา

55819 สิรก
ิ ร

สุพรม

1 14 26 พันตํารวจเอกสุพัตร สุพ นางธนิภา สุพรม

นางพิมพ์ใจ ภูคงคา

นางวณั ชญา พบลาภ

Y2561 มารดา

55810 ฉัตรชนา

นางพิมพ์ใจ ภูคงคา

Y2561 มารดา

นางธนิภา สุพรม

Y2561 มารดา

55820 สิรน
ิ ธรารัตน์ เหม่ากระโทก

1 14 27 นายวีระพันธ์ เหม่ากระโ นางนันทวดี เหม่ากระโทนางนันทวดี เหม่ากระโทY2561 มารดา

55821 สิรวิ ฒ
ั นา

บุญยัง้

1 14 28 นายเอกศักดิ์ บุญยัง้

ิ ธิ์ บุญยัง้
นางศักดิส
์ ท

ิ ธิ์ บุญยัง้
นางศักดิส
์ ท

Y2561 มารดา

55822 อริสา

สุทนต์

1 14 29 นายอดิศร สุทนต์

นางชลกนก สุทนต์

นายอดิศร สุทนต์

Y2561 บิดา

55823 อลิสรา

แสงอรุณ

1 14 30 นายอนุรักษ์ แสงอรุณ นางทิพเยาว์ แสงอรุณ นายอนุรักษ์ แสงอรุณ Y2561 บิดา

55824 กนกพล

ระวีวงค์อโนทัย

1 15

1 นายสมเกียรติ ระวีวงค์อ นางสาวเนตรนภา ไชยวุ นางสาวเนตรนภา ไชยวุ Y2561 มารดา

55825 กิตณ
ิ ั ฎฐ์

เทวนุกล
ู

1 15

2 นายขวัญชัย เทวนุกล
ู

นางสาวอมร สุขน
ั ธ์

55826 คมชาญ

เคนอ่อน

1 15

3 นายพัชระ เคนอ่อน

นางบรรจภรณ์ เคนอ่อน นายพัชระ เคนอ่อน

Y2561 บิดา

55827 ธีทต
ั

สายแก ้ว

1 15

4 นายวุฒก
ิ ร สายแก ้ว

นางวรรณา สายแก ้ว

Y2561 มารดา

55828 ธีธัช

ลิม
้ ประยูรวงศ์

1 15

5 นายธีระ ลิม
้ ประยูรวงศ์ นางสาวธารินี หาญห ้าว นางสาวธารินี หาญห ้าว Y2561 มารดา

55829 ธีรเมธ

สูนานนท์

1 15

6 นายจิรเมธ เกียวกวาง

นางสาวนพมาศ ศูนานนนางสาวนพมาศ ศูนานน Y2561 มารดา

55830 พัทธนันท์ กุลบุตร

1 15

7 นายมนตรี กุลบุตร

นางสาวอนัญญา รุจข
ิ จร นายมนตรี กุลบุตร

55831 พัสกร

ปราบจันดี

1 15

8 นายพงค์ธร ปราบจันดี นางวิมล ปราบจันดี

นางวิมล ปราบจันดี

Y2561 มารดา

55865 ภูฟ้า

กรุดพันธ์

1 15

9 นายชัยวุฒ ิ กรุดพันธ์

นางจรุงจิต กรุดพันธ์

Y2561 มารดา

55866 ภูรพ
ิ ัฒน์

สวัสดิไ์ ธสง

1 15 10 นายรัฐกิตต์ สวัสดิไ์ ธสง นางประวิณา สวัสดิไ์ ธสงนายรัฐกิตต์ สวัสดิไ์ ธสง Y2561 บิดา

55868 เมธาสิทธิ์

ขจรฤทธิอ
์ นันต์

์ นันางปุณยวีร์ ขจรฤทธิอ
์ นัY2561 มารดา
1 15 12 นายอักษรินทร์ ขจรฤทธินางปุณยวีร์ ขจรฤทธิอ

นางจรุงจิต กรุดพันธ์

Y2561 บิดา
นายขวัญชัย เทวนุกล
ู
นางวรรณา สายแก ้ว

Y2561 บิดา

55869 รัชธรรมนูญ พร ้อมพรชัย

1 15 13 นายธนัท พร ้อมพรชัย นางสาวนันทิยา ภิรมย์ฤ นางสาวนันทิยา ภิรมย์ฤ Y2561 มารดา

55870 สุวรรณ

สงวนตระกูล

ั น์ สงวนตระกูลY2561 บิดา
1 15 14 นายสุวฒ
ั น์ สงวนตระกูล นางอ ้อย สงวนตระกูล นายสุวฒ

55871 อารยชน

กัลยบุตร

1 15 15 นายวีรกานต์ วิลามาศ

นางเขษมสิร ิ กัลยบุตร นางเขษมสิร ิ กัลยบุตร Y2561 มารดา

55872 จิดาภา

โนรีรัตน์

1 15 16 นายจิรเชษฐ์ โนรีรัตน์

นางนํ้ าผึง้ โนรีรัตน์

55874 ธารบงกช

สุวรรณกูฏ

55875 ปุญญิศา

นางนํ้ าผึง้ โนรีรัตน์

Y2561 มารดา

1 15 18 นายสุขภกิจ สุวรรณกูฏ นางศรีนวล กันทะมา

นางศรีนวล กันทะมา

Y2561 มารดา

บุรศ
ี รี

1 15 19 นายมานพ บุรค
ี รี

นางภารุจรี ์ บุรศ
ี รี

Y2561 มารดา

55876 ปุณยวีร์

โชคธนเสฏฐ์กล
ุ

1 15 20 นายธนะสิทธิ์ โชคธนเส นางนันท์รวี โชคธนเสฏฐนางนันท์รวี โชคธนเสฏฐY2561 มารดา

55877 พิชชาภา

แก ้วอร่าม

1 15 21 นายฤทธิวงค์ แก ้วอร่าม นางวัชรี แก ้วอร่าม

นางวัชรี แก ้วอร่าม

Y2561 มารดา

55878 ภิญญดา

ไพบูลย์

1 15 22 นายสุวท
ิ ย์ ไพบูลย์

นางอนัญญา ไพบูลย์

Y2561 มารดา

55879 ลักษิกา

จิรรัชตาภรณ์

1 15 23 ว่าทีร่ ้อยตรีวรี เดช จิรรัชดนางสิรริ ัตน์ กุแก ้ว

นางสิรริ ัตน์ กุแก ้ว

Y2561 มารดา

55880 วชิรญาณ์

ทองบุดดา

1 15 24 นายวัชราวุฒ ิ ทองบุดดานางสาวขอขวัญ ศิลา

นายวัชราวุฒ ิ ทองบุดดาY2561 บิดา

55882 วราภรณ์

กาญจนพงศ์กจิ

1 15 26 นายมนชัย กาญจนพงศ์ นางสาวมารศรี พันธ์ด ี นายมนชัย กาญจนพงศ์ Y2561 บิดา

55883 วริศรา

ั ต์
ศรีสน

ั ต์
1 15 27 นายปรีชา ศรีสน

นางภารุจรี ์ บุรศ
ี รี

นางอนัญญา ไพบูลย์

นางสาวยุพาพร ทองเหลนางสาวยุพาพร ทองเหลY2561 มารดา

16/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

55884 ศิรภัสสร

เวทมาหะ

1 15 28 นายสุรเชษฏ์ เวทมาหะ นางกรวิกา เวทมาหะ

55886 อรจิรา

นาคนาคา

1 15 30 นายมานพ นาคนาคา

นายสุรเชษฏ์ เวทมาหะ Y2561 บิดา

นางสาวจิรภา พากเพียร นางสาวจิรภา พากเพียร Y2561 มารดา
นายวิบล
ู ย์ ชูรัตน์

Y2561 บิดา

54776 ปั ณณภัทร ชูรัตน์

2

6 30 นายวิบล
ู ย์ ชูรัตน์

นางเดือนฉาย ชูรัตน์

55846 ยุวรัตน์

ไชยโยธิน

3

1 19 นายบุญมี ไชยโยธิน

นางสาววิฑรู ย์ แก ้วเชียงนายอุดร ฮามสมพันธ์

Y2561

53281 ณั ฐณิชา

ศรีใส

4

0

0 นายจตุวท
ิ ย์ ศรีใส

นางอัญชลี ศรีใส

นางอัญชลี ศรีใส

Y2561 มารดา

53288 ปภาวรินทร์ คุณธรรม

4

0

0 นายอนันต์ คุณธรรม

นางบุศรา คุณธรรม

นางบุศรา คุณธรรม

Y2561 มารดา

53588 พรรณสิร ิ

สระโสม

4

0

0 นายไพรัตน์ สระโสม

นางพรรณี สระโสม

นายไพรัตน์ สระโสม

Y2561 บิดา

53452 ชลพิศท
ุ ธ์

เตียตระกูล

4

1

1 นายวรเกษ เตียตระกูล นางดวงจันทร์ เตียตระกู นางดวงจันทร์ เตียตระกูY2561 มารดา

53457 ธราดล

พิมพ์แก ้ว

4

1

2 นายอัษฎาวุธ โพธิศ
์ รี

53468 สุวจิ ักขณ์

คงกิจไพศาล

4

1

3 จ่าสิบตรีปัญญา คงกิจไพนางธนาภรณ์ คงกิจไพศนางธนาภรณ์ คงกิจไพศY2561 มารดา

53489 จิรุทธิ์

ศิรส
ิ น
ุ ทร

4

1

4 นายวชิรุทธิ์ ศิรส
ิ น
ุ ทร

นางสุจริ า ศิรส
ิ น
ุ ทร

นางสุจริ า ศิรส
ิ น
ุ ทร

Y2561 มารดา

53501 สุวรรณชนก มิง่ ไชย

4

1

5 นายพนา มิง่ ไชย

นางศิวไิ ลซ์ มิง่ ไชย

นางศิวไิ ลซ์ มิง่ ไชย

Y2561 มารดา

53528 นิตธิ ร

วรพิมพ์รัตน์

4

1

6 ร ้อยตํารวจโทสุรพงศ์ วรนางขวัญหทัย วรพิมพ์รัตนางขวัญหทัย วรพิมพ์รัตY2561 มารดา

53529 ปณวัฒน์

อุน
่ อุดม

4

1

7 นายปรีดา อุน
่ อุดม

นางลักษมี อุน
่ อุดม

นางลักษมี อุน
่ อุดม

Y2561 มารดา

53535 รัฐพล

สุภาคาร

4

1

8 นายสัญชัย สุภาคาร

นางมณฑา สุภาคาร

นายสัญชัย สุภาคาร

Y2561 บิดา

53568 ปิ ตภ
ิ ัทร

่
ชมชืน

4

1

่
9 ร ้อยตรีสรุ สิทธิ์ ชมชืน

่
นางทัศนีย ์ ชมชืน

่
นางทัศนีย ์ ชมชืน

Y2561 มารดา

53595 กิตติร์ วี

โชคธนเสฎฐ์กล
ุ

4

1 10 นายธนะสิทธิ์ โชคเสฏฐ์ นางนันท์รวี โชคเสฏฐ์กุ นางนันท์รวี โชคเสฏฐ์กุ Y2561 มารดา

53603 สุภเวช

เส่งตระกูล

4

ิ ทร์ เส่งตระกูล นายกันต์ทก
ั ษ์ เส่งตระกู Y2561 บิดา
1 11 นายกันต์ทก
ั ษ์ เส่งตระกู นางศศิรน

53626 ณพัศ

วรกิจนุกล
ู

4

1 12 นายภูกจิ วรกิจนุกล
ู

นางเพ็ญจิตร วรกิจนุกล
ู นางเพ็ญจิตร วรกิจนุกล
ู Y2561 มารดา

53634 วชิรวิทย์

กสิพร ้อง

4

1 13 นายนิพนธ์ กสิพร ้อง

นางมาลี กสิพร ้อง

53043 รักษิณา

หอมจันทร์

4

1 14 นายชนะ หอมจันทร์

นางพรทิพย์ หอมจันทร์ นางพรทิพย์ หอมจันทร์ Y2561 มารดา

53229 ฐิตย
ิ าพร

อํา่ เกตุ

4

1 15 ร ้อยตํารวจเอกวันชัย อํา่ นางรุจริ ัตน์ อํา่ เกตุ

นางรุจริ ัตน์ อํา่ เกตุ

Y2561 มารดา

53293 รัตนาวลี

คําสินธ์

4

1 16 นายอุบล คําสินธ์

นางวาสนา คําสินธ์

Y2561 มารดา

53426 ชนิดาภา

อ่อนพันธ์

4

1 17 นายนิตพ
ิ งษ์ อ่อนพันธ์ นางปิ ยะพร อ่อนพันธ์

นางปิ ยะพร อ่อนพันธ์

Y2561 มารดา

53434 นพวรรณ

ผาดไธสง

4

1 18 สิบตรีพันธุเ์ ลิศ ผาดไธส นางบุญทวี ผาดไธสง

นางบุญทวี ผาดไธสง

Y2561 มารดา

53477 นิฌาธร

โชคสุชาติ

4

1 19 นายธัชพนธ์ ศรีทอง

53508 ธัญญลักษณยิง่ ยงวงศ์สกุล

4

1 20 นายกิตติพงษ์ ยิง่ ยงวงศนางอัมพร ยิง่ ยงวงศ์สกุลนางอัมพร ยิง่ ยงวงศ์สกุลY2561 มารดา

53513 มณฑกาญจ เกษมสุข

4

1 21 นายชัยสิทธิ์ เกษมสุข นางมะลิ เกษมสุข

53518 ศุภส
ิ รา

เทียนจารุวฒ
ั นา

4

ั นางวาสนา เทียนจารุวฒ
ั Y2561 มารดา
1 22 นายมงคล เทียนจารุวฒ
ั นางวาสนา เทียนจารุวฒ

53551 รุ่งทิวา

อังควณิช

4

1 23 นายธีรวัฒน์ อังควณิช นางรุ่งทิพย์ อังควณิช

53554 สิรภัทร

สีลาทิพย์

4

1 24 นายสนทยา สีลาทิพย์ นางนงคราญ สีลาทิพย์ นางนงคราญ สีลาทิพย์ Y2561 มารดา

ุ สวาท
53574 ชนิษฐ์กานต์สข

4

1 25 ว่าทีร่ ้อยตรีไพโรจน์ สุขสนางกรรณิกา สุขสวาท นางกรรณิกา สุขสวาท Y2561 มารดา

53578 เทียนทิพย์ พิทก
ั ษา

4

1 26 นายปฏิภาณ พิทก
ั ษา

นางทักษิณา พิทก
ั ษา นางทักษิณา พิทก
ั ษา Y2561 มารดา

53581 ธมลวรรณ ศรีใส

4

ิ ศรีใส
1 27 นายวิชต

นางจารุวรรณ ศรีใส

53587 พงษ์ ปพร

เมืองโคตร

4

ั ดิ์ เมืองโคตร นางสุปราณี เมืองโคตร นางสุปราณี เมืองโคตร Y2561 มารดา
1 28 นายอภิศก

53589 พิมพ์ชนก

พึง่ เพ็ง

4

1 29 นายพัฒนชาติ พึง่ เพ็ง นางเพชรา พึง่ เพ็ง

53593 หทัยชนก

พิมพบุตร

4

1 30 ดาบตํารวจเอนก พิมพบุ นางปั ทมาภรณ์ พิมพบุตนางปั ทมาภรณ์ พิมพบุตY2561 มารดา

ผู ้ปกครอง

ดาบตํารวจหญิงจิณณา ดาบตํารวจหญิงจิณณา Y2561 มารดา

นางวาสนา คําสินธ์

นางมาลี กสิพร ้อง

Y2561 มารดา

นางสาวปนัฏฐานันท์ พิมนางสาวปนัฏฐานันท์ พิมY2561 มารดา
นางมะลิ เกษมสุข

Y2561 มารดา

นางรุ่งทิพย์ อังควณิช Y2561 มารดา

ิ ศรีใส
นายวิชต

Y2561 บิดา

นายพัฒนชาติ พึง่ เพ็ง Y2561 บิดา

17/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
นางประไพ สมคะเน

Y2561 มารดา

53615 ธนาภรณ์

สมคะเน

4

1 31 นายสุรชัย สมคะเน

นางประไพ สมคะเน

53618 เปมิกา

สูนานนท์

4

1 32 นายจิรเมธ เกียวกวาง

นางสาวนพมาศ สูนานนนางสาวนพมาศ สูนานน Y2561 มารดา

53640 ณั ฐธิดา

ยะโสธรศรีกล
ุ

4

1 33 นายอิทธิพล ยะโสธรศรี นางรัฐฐาภรณ์ ยะโสธรศนางรัฐฐาภรณ์ ยะโสธรศY2561 มารดา

53642 ดาวนภา

ตันอุน
่ เดช

4

่ เดช Y2561 มารดา
1 34 นายชัดเจน ตันอุน
่ เดช นางนิจกานต์ ตันอุน
่ เดช นางนิจกานต์ ตันอุน

53456 ธนาธิป

โสมอ่อน

4

2

1 นายวินัย โสมอ่อน

นางอารินทร์ โสมอ่อน นางอารินทร์ โสมอ่อน Y2561 มารดา

53488 จิตตพัฒน์ คําแสน

4

2

2 นายสืบศักดิ์ คําแสน

นางสาวบุณฑริกา ประทีนางสาวจันทร์ฉาย คําแสY2561

ิ ธ์
53491 ธีรวิสท

จินนารัตน์

4

2

3 นายปราโมทย์ จินนารัตนนางกิตติมา จินนารัตน์ นางกิตติมา จินนารัตน์ Y2561 มารดา

53495 วชิรพงศ์

ยงกุลวณิช

4

2

4 นายสัณชัย ยงกุลวณิช นางอําไพ ยงกุลวณิช

53525 ธนภัทร

สอดเสน

4

2

5 นายธนกฤต สอดเสน

53526 ธนวัฒน์

ศรีสาํ ราญ

4

2

6 นายสถาพร ศรีสาํ ราญ นางนีลนารา ศรีสาํ ราญ นางนีลนารา ศรีสาํ ราญ Y2561 มารดา

53530 ปวริศ

คันธจันทร์

4

2

7 นายไสว คันธจันทร์

นางสุกล
ั ยา คันธจันทร์ นางสุกล
ั ยา คันธจันทร์ Y2561 มารดา

53558 กรวิทย์

อารีย ์

4

2

8 นายสุนทร อารีย ์

นางกาญจนา อารีย ์

53559 พัชรพล

คําเอีย
่ ม

4

2

่ มY2561 มารดา
9 นายวชิรพันธ์ คําเอีย
่ ม นางรัชดาวรรณ คําเอีย
่ มนางรัชดาวรรณ คําเอีย

53560 จิตติยพล

บัวเกษ

4

ิ บัวเกษ
2 10 นายวิชต

53563 ฐานัส

เกียรติกวินพงศ์

4

2 11 นายชาตรี เกียรติกวินพงนางอัญชลี เกียรติกวินพนางอัญชลี เกียรติกวินพY2561 มารดา

53567 บูรพฤทธิ์

ชุมจันทร์

4

2 12 นายอภิวฒ
ั น์ ชุมจันทร์ นางสมนึก ชุมจันทร์

53569 พจน์

จิตพิลา

4

2 13 นายไพโรจน์ จิตพิลา

53605 อรรณพ

ไทยแท ้

4

2 14 นายอิทธิวฒ
ั น์ ไทยแท ้ นางมนัสนันท์ ไทยแท ้ นางมนัสนันท์ ไทยแท ้ Y2561 มารดา

53631 ปุระชัย

ผลวิสท
ุ ธิ์

4

ุ ธิ์ นางดลณภา ผลวิสท
ุ ธิ์ Y2561 มารดา
2 15 นายธรรศพงศ์ ผลวิสท
ุ ธิ์ นางดลณภา ผลวิสท

53135 บัวแก ้ว

วงศ์วเิ ชียร

4

2 16 นายณั ฐกิตติ์ วงศ์วเิ ชียร นางณั ฐนันท์ วงศ์วเิ ชียร นายณั ฐกิตติ์ วงศ์วเิ ชียร Y2561 บิดา

53225 จันทิมา

สารการ

4

2 17 นายพิษณุ สารการ

นางนวพรรษ สารการ

53469 กนกพิชญ์ ชินเชษฐ์

4

2 18 นายบุญส่ง ชินเชษฐ์

นางสาวณั ฐนิชา จงรักษ์ นายบุญส่ง ชินเชษฐ์

Y2561 บิดา

53509 บุษบา

ภูโท

4

2 19 นายพรชัย ภูโท

นางจริยาวดี ภูโท

นางจริยาวดี ภูโท

Y2561 มารดา

53512 พุทธมนต์

พรมดี

4

2 20 นายธนาวุฒ ิ พรมดี

นางอ ้อ พรมดี

นายธนาวุฒ ิ พรมดี

Y2561 บิดา

53517 ศุภส
ิ รา

จันทร์หอม

4

2 21 นายจิรยุทธ จันทร์หอม นางอรุณี จันทร์หอม

นางอรุณี จันทร์หอม

Y2561 มารดา

53519 สุจริ า

กลิน
่ หอม

4

่ หอม
2 22 นาวาอากาศตรีสน
ุ ัน กลิน
่ นางทัศนีย ์ กลิน

นาวาอากาศตรีสน
ุ ัน กลิน
่ Y2561 บิดา

53520 สุดารัตน์

แซ่เตีย

4

2 23 นายบัญชา แซ่เตีย

นางสาวพรศรี อมรโรจน์ นายบัญชา แซ่เตีย

Y2561 บิดา

53538 กิตติภรณ์

ผิวงาม

4

2 24 นายกิตติภพ ผิวงาม

นางมั่นใจ ผิวงาม

นายกิตติภพ ผิวงาม

Y2561 บิดา

ิ ธิ์
53542 ณั ฏฐณิชา ทวีสท

4

ั ทวีสท
ิ ธิ์
2 25 นายวุฒช
ิ ย

ิ ธิ์ นายวุฒช
ั ทวีสท
ิ ธิ์
นางกาญจนา ทวีสท
ิ ย

Y2561 บิดา

53544 พิมญาดา

ชัยเวชสกุล

4

2 26 นายสุฒาพร ชัยเวชสกุลนางพัชฏิณัฐ วรพรโรจน์ นางพัชฏิณัฐ วรพรโรจน์Y2561 มารดา

53545 ธัญพร

เพชรมาก

4

2 27 นายวิฑรู ย์ เพชรมาก

53546 นรมน

โกศัลวิตร์

4

2 28 นายจิรพงศ์ โกศัลวิตร์ นางทิพย์สวุ รรณ โกศัลวินายจิรพงศ์ โกศัลวิตร์ Y2561 บิดา

53547 ปริมพักตร์ กุลบุญญา

4

2 29 นายประสิทธิ์ กุลบุญญา นางพัชราวดี กุลบุญญา นางพัชราวดี กุลบุญญา Y2561 มารดา

53549 ภรภัทร

ลีนาราช

4

2 30 นายสืบพงศ์ ลีนาราช

นางพัชมน ลีนาราช

นางพัชมน ลีนาราช

Y2561 มารดา

53550 ยลรดา

ทองสิงห์

4

2 31 นายอุทศ
ิ ทองสิงห์

นางสุปรานี ทองสิงห์

นางสุปรานี ทองสิงห์

Y2561 มารดา

53575 ฐิตม
ิ า

ประเสริฐ

4

2 32 จ่าสิบตํารวจเสถียร ประ นางพัดชา ประเสริฐ

จ่าสิบตํารวจเสถียร ประ Y2561 บิดา

53576 ทักษพร

เผ่าภูรี

4

2 33 ร ้อยตํารวจโทพิเศษ เผ่านางทัศนีย ์ เผ่าภูรี

ร ้อยตํารวจโทพิเศษ เผ่าY2561 บิดา

นายสัณชัย ยงกุลวณิช Y2561 บิดา

นางสาวรัตนาพร แสงส่อนายธนกฤต สอดเสน

นางฉวีวรรณ บัวเกษ

ผู ้ปกครอง

นางกาญจนา อารีย ์
นางฉวีวรรณ บัวเกษ
นางสมนึก ชุมจันทร์

Y2561 บิดา

Y2561 มารดา
Y2561 มารดา
Y2561 มารดา

นางจุฬาภรณ์ จิตพิลา นางจุฬาภรณ์ จิตพิลา Y2561 มารดา

นางนวพรรษ สารการ

นางประภาภรณ์ เพชรมานายวิฑรู ย์ เพชรมาก

Y2561 มารดา

Y2561 บิดา
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รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

53586 ปุณยากร

คชสถิตย์

4

2 34 นายอนุชาติ คชสถิตย์ นางอุไรวรรณ คชสถิตย์ นายอนุชาติ คชสถิตย์ Y2561 บิดา

53612 ณั ฐพร

เพชรพิมพ์

4

2 35 นายฉัตรพล เพชรพิมพ์ นางณั ฐญา เพชรพิมพ์ นายฉัตรพล เพชรพิมพ์ Y2561 บิดา

53646 ปิ ยาภรณ์

ยาพลัง

4

2 36 นายสถิตย์ ยาพลัง

53211 ปั ญญ์

ิ ฐ์พรอักษร
วิสฎ

4

3

ิ ฐ์พรอั นางกาญจนา วิสฏ
ิ ฐ์พรอั นางกาญจนา วิสฏ
ิ ฐ์พรอัY2561 มารดา
1 นายวีระพันธ์ วิสฏ

53256 ณั ฐนนท์

พลเชียงขวาง

4

3

2 นายปราโมทย์ พลเชียง นางปารมี พลเชียงขวางนางปารมี พลเชียงขวางY2561 มารดา

53368 สิรเิ ชษฐ์

นนธิจันทร์

4

3

3 ร ้อยตรีสพ
ุ ั่น นนธิจันทร์ นางจิรวรรณ นนธิจันทร์ นางจิรวรรณ นนธิจันทร์ Y2561 มารดา

53461 พลพล

พิมทอง

4

3

4 นายคนอง พิมทอง

นางอุมาพร กิง่ สันเทียะ นางอุมาพร กิง่ สันเทียะ Y2561 มารดา

53462 พีรวิชญ์

ั
ศิรช
ิ ย

4

3

ั
5 นายรังสรรค์ ศิรช
ิ ย

ั
นางนิตยา ศิรช
ิ ย

ั
นายรังสรรค์ ศิรช
ิ ย

Y2561 บิดา

53493 ปารมี

พิมพกัน

4

3

6 นายคมกริช พิมพกัน

นางวาสนา พิมพกัน

นายคมกริช พิมพกัน

Y2561 บิดา

53523 ชัช

คณารักษ์

4

3

7 นายเชาว์วฒ
ั น์ คณารักษนางวิลาพรรณ คณารักษนางวิลาพรรณ คณารักษY2561 มารดา

ั
53566 นิธช
ิ ย

ใจเอือ
้

4

3

8 นายสายันต์ ใจเอือ
้

นางบัวศร ใจเอือ
้

นางบัวศร ใจเอือ
้

Y2561 มารดา

55451 ปุณวิทย์

เกษี ยร

4

3

ิ ป์ เกษี ยร
9 นายพงษ์ ศล

นางณั ชชา เกษี ยร

นางณั ชชา เกษี ยร

Y2561 มารดา

53031 ณั ฐสุรางค์ โคตรมงคล

4

3 10 นายวรินทร โคตรมงคล นางปุณยนุช โคตรมงคลนายวรินทร โคตรมงคล Y2561 บิดา

53128 ฐิตภ
ิ า

4

3 11 นายพิเชษฐ์ ยศอ่อน

53139 แพรวลดา บุตรวงศ์

4

3 12 นายสมเกียรติ สังกะเพศนางสาวสราลี บุตรวงศ์ นางสาวสราลี บุตรวงศ์ Y2561 มารดา

53141 มณีกรณ์

พีรภัทร์หริ ัญ

4

นางสาวกนกรัศม์ พีรภัท นางสาวกนกรัศม์ พีรภัท Y2561 มารดา
3 13 นายชินวิชญ์ พีรภัทร์หริ ัญ

53228 ชัชชญา

จําปาศรี

4

3 14 นายปรัชญา จําปาศรี

นางสุภาพร จําปาศรี

53236 ปณิดา

แซ่จงึ

4

3 15 นายโชคชัย แซ่จงึ

นางวชิราพรรณ แซ่จงึ นายประณั ย แซ่จงึ

53238 พรธิดา

ั กุล
บุญวิทย์ชย

4

3 16 นายสุวรรณชัย บุญวิทย์ นางสาวดวงกมล วังศรีแนางสาวดวงกมล วังศรีแY2561 มารดา

53373 กัญญานี

จัยสิน

4

3 17 นายวสันต์ จัยสิน

53381 ฐิตพ
ิ ร

หนูพันธ์

4

3 18 ดาบตํารวจสมภพ หนูพันนางมลิวรรณ หนูพันธ์ ดาบตํารวจสมภพ หนูพันY2561 บิดา

53428 ณั ฐชา

ผาสุข

4

3 19 นายจักรกฤษณ์ ผาสุข นางนิชาภา ผาสุข

53438 พัณณิตา

สังข์ทอง

4

3 20 นายณั ฐพงศ์ สังข์ทอง นางปนัสวรรณ สังข์ทองนางปนัสวรรณ สังข์ทองY2561 มารดา

53441 รดา

อมรไชย

4

3 21 นายสุรนัย อมรไชย

53447 สิรริ ักษ์

ยอดสิงห์

4

3 22 นายสิทธิพงษ์ ยอดสิงห์ นางจรุงรักษ์ ยอดสิงห์ นางจรุงรักษ์ ยอดสิงห์ Y2561 มารดา

53470 กวินทรา

สรรศรี

4

3 23 นายจํานงค์ สรรศรี

นางทองปอน สรรศรี

นายจํานงค์ สรรศรี

Y2561 บิดา

53471 ขนบพร

กลิน
่ บัว

4

3 24 นายสรสิทธิ์ กลิน
่ บัว

นางสุมต
ิ รา กลิน
่ บัว

นายสรสิทธิ์ กลิน
่ บัว

Y2561 บิดา

53472 ญาณธิชา

แสนทวีสข
ุ

4

3 25 นายวิทยา แสนทวีสข
ุ

ุ
จ่าสิบเอกมาลัย แสนทวี นายวิทยา แสนทวีสข

53474 ณั ชชา

ศรีลาชัย

4

3 26 นายสุรย
ิ า ศรีลาชัย

นางจุฑามาศ ศรีลาชัย นางจุฑามาศ ศรีลาชัย Y2561 มารดา

53511 พิมพกานต์ พรสอน

4

3 27 นายพนาสิทธิ์ พรสอน นางรองแข ดําเนิน

53614 ธนัชพร

ปุ่ นมีกจิ

4

3 28 นายวุฒพ
ิ ร ปุ่ นมีกจิ

53636 เกวลิน

ขุนภักดี

4

3 29 นายสมเกียรติ ขุนภักดี นางสาวธิดาจันทร์ จันท นายสมเกียรติ ขุนภักดี Y2561 บิดา

53648 พิมพ์พช
ิ ยา เจียรกูล

4

3 30 นายอลงกรณ์ เจียรกูล นางจรัสพิมพ์ เจียรกูล นางจรัสพิมพ์ เจียรกูล Y2561 มารดา

53164 รัฐภูม ิ

จันทรโสภา

4

4

1 นายอุทยาน จันทรโสภานางปถมาภรณ์ จันทรโสนายอุทยาน จันทรโสภาY2561 บิดา

53264 พิชญ์

เถาถวิล

4

4

2 นายพฤกษ์ เถาถวิล

นางเนตรดาว เถาถวิล นายพฤกษ์ เถาถวิล

53301 กิตติภพ

วงศ์เสนา

4

4

3 นายธัชชัย วงศ์เสนา

นางปาณิสรา วงศ์เสนา นางปาณิสรา วงศ์เสนา Y2561 มารดา

53302 ภครดณ

้ ประทุม
เชือ

4

4

4 นายนนท์ หวังผล

้ ประทุมY2561 มารดา
้ ประทุมนางกาญจนา เชือ
นางกาญจนา เชือ

ยศอ่อน

นางปราศรัย ยาพลัง

นางอุไรพร ยศอ่อน

นางศรีประไพ จัยสิน

นางสาวทิพยรัตน์ ยาพลัY2561

นายพิเชษฐ์ ยศอ่อน

นายปรัชญา จําปาศรี

นางศรีประไพ จัยสิน
นางนิชาภา ผาสุข

นางจิราวัฒน์ อมรไชย นายสุรนัย อมรไชย

นางรองแข ดําเนิน

ผู ้ปกครอง

Y2561 บิดา

Y2561 บิดา
Y2561

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา
Y2561 มารดา
Y2561 บิดา

Y2561 บิดา
Y2561 มารดา

นางธมนวรรณ ปุ่ นมีกจิ นางธมนวรรณ ปุ่ นมีกจิ Y2561 มารดา

Y2561 บิดา

19/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
นางสุดาพร บุญทา

นางสุดาพร บุญทา

Y2561 มารดา

53314 ศักย์ศรณ์

บุญทา

4

4

5 นายพีรพล บุญทา

53401 ชนน

เลขะเจริญกุล

4

4

6 นายกฤษฎา เลขะเจริญกนางอังคณา เลขะเจริญกนางอังคณา เลขะเจริญกY2561 มารดา

53487 จิณณภัทร เวชกูล

4

4

7 นายกิฐก
ิ ร เวชกูล

นางอาริยา เวชกูล

นางฐิตม
ิ า เวชกุล

Y2561

53599 นันทวัฒน์ บุญกอง

4

4

8 นายสมบัต ิ บุญกอง

นางภัทรพร บุญกอง

นางภัทรพร บุญกอง

Y2561 มารดา

ิ ธิเชษ Y2561 บิดา
ิ ธิเชษ นางสาวณั ฐชา สัตย์สงว นายกฤษณ ตรีสท
9 นายกฤษณ ตรีสท

ผู ้ปกครอง

55452 อาทิตย์

ิ ธิเชษฐ์
ตรีสท

4

4

55453 ณั ฐนันท์

กาเผือกงาม

4

4 10 นางวันไทย กาเผือกงามนางศิมาพร กาเผือกงามนางศิมาพร กาเผือกงามY2561 มารดา

53026 จิตราภา

พรวานิชพงศ์

4

4 12 นายวีระ พรวานิชพงศ์ นางอัมพร พรวานิชพงศ์ นายวีระ พรวานิชพงศ์ Y2561 บิดา

53028 ฐาปนา

โคตรคันทา

4

4 13 นายปั ญจพล โคตรคันทนางศศิธร โคตรคันทา นายปั ญจพล โคตรคันท Y2561 บิดา

53124 เขมมิกา

รุจริ พิพัฒน์

4

4 14 นายคณิต รุจริ พิพัฒน์

53126 ชนากานต์ พุฒจันทร์

4

4 15 นายเชิดไชยา รสจันทร์ นางสาวนิตยา พุฒจันทรนายมนัสศิลป์ พุฒจันทรY2561

ผู ้ปกครอง

53129 ณิชา

แจ ้งคล ้อย

4

4 16 นายเอก แจ ้งคล ้อย

นางขนิษฐา ตันทอง

นางนงลักษณ์ แจ ้งคล ้อ Y2561

ผู ้ปกครอง

53245 สินน
ี าท

ั
ตัง้ เสงีย
่ มวิสย

4

4 17 นายสีหนาท ไกรคุปต์

ั Y2561
นางสาวสรินยา ตัง้ เสงีย
่ นางนีนา ตัง้ เสงีย
่ มวิสย

ผู ้ปกครอง

ั ญา
53298 สุชญ

เกียรติกวินพงศ์

4

4 18 นายภัทรพล เกียรติกวิน นางรจนา สาเหลา

53347 อาภาภัค

ประสารวรณ์

4

4 19 นายทรงศักดิ์ ประสารวร นางกาญจน์ชนิตา ประสนางกาญจน์ชนิตา ประส Y2561 มารดา

53439 ฟาริดา

แท่งคํา

4

4 21 ว่าทีร่ ้อยตรีนคร แท่งคํา นางจิตติมา แท่งคํา

นางจิตติมา แท่งคํา

Y2561 มารดา

53539 จิรภิญญา

สุขนวล

4

4 22 นายวีรชัย สุขนวล

นางอภินจ
ิ จ์ สุขนวล

นางอภินจ
ิ จ์ สุขนวล

Y2561 มารดา

53620 ศศิรดา

ศรีงาม

4

4 23 นายบุญคง ศรีงาม

นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม

นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม

Y2561 มารดา

53639 ณั ฏฐกมล

คุรุพันธ์

4

ั ดิ์ คุรุพันธ์ นางณั ฏฐยาณี คุรุพันธ์ นางณั ฏฐยาณี คุรุพันธ์ Y2561 มารดา
4 24 นายณรงค์ศก

53650 มาติกา

จันทร์เกษม

4

4 25 นายสมพล จันทร์เกษม นางสาวพัธนันท์ ขันทะโนายสมพล จันทร์เกษม Y2561 บิดา

55454 กัญญาณั ฐ โสภาพิศ

4

4 26 นายนิยม โสภาพิศ

55455 ดลหทัย

วสุองั กูร

4

4 27

55456 ธีรนุช

ชโลธร

4

4 28 นายเฉลิมศักลดิ์ ชโลธร

55457 พนิตชญา

คําลอย

4

4 29

55458 ภคินี

ศรีแก ้วทุม

4

4 30 นายประจักร ศรีแก ้วทุม

นายประจักร ศรีแก ้วทุม Y2561 บิดา

55459 ศศิกร

พรมโลก

4

4 31 นายจํานงค์ พรมโลก

นายจํานงค์ พรมโลก

55460 รัษฎากร

จันทราภรณ์

4

4 32

นางวนิดา จันทราภรณ์ นางวนิดา จันทราภรณ์ Y2561 มารดา

55461 วิภัทรภรณ์ ประภาสะสุทธิ์

4

4 33

นางวัชราภรณ์ ประภาสะนางวัชราภรณ์ ประภาสะY2561 มารดา

55462 สุรัสวดี

คูเปอร์

4

4 34

55463 อภิษฎา

เยิน

4

4 35

55908 ธนภรณ์

เมฆวัฒนากาญจน 4

นางสาวเกยูร กุจะพันธ์ นางสาวเกยูร กุจะพันธ์ Y2561 มารดา

นางรจนา สาเหลา

นายนิยม โสภาพิศ

Y2561 มารดา

Y2561 บิดา

นางอัษฎาภรณ์ วสุองั กูร นางอัษฎาภรณ์ วสุองั กูรY2561 มารดา
นายเฉลิมศักลดิ์ ชโลธร Y2561 บิดา
นางขวัญใจ บุตรทอง

นางพจนีย ์ เยิน

นางขวัญใจ บุตรทอง

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา

นายแสวง สอนบุญ

Y2561

นางพจนีย ์ เยิน

Y2561 มารดา

ผู ้ปกครอง

4 36 นายวีระศักดิ์ เมฆวัฒนา นางพัชรมณฑ์ เมฆวัฒนนายวีระศักดิ์ เมฆวัฒนา Y2561 บิดา
นางปวีณวรรณ กิจคณะ นายสุรศักดิ์ กิจคณะ

Y2561 บิดา

53153 ชญานนท์ กิจคณะ

4

5

1 นายสุรศักดิ์ กิจคณะ

53606 เอือ
้ อังกูร

วงศ์เมืองจันทร์

4

5

้ มพร เอกบุตร
2 นายอโนชา วงศ์เมืองจจันางเอือ

53627 ณั ฐวุฒ ิ

เชาวนะพานิช

4

5

3 นายอําพร เชาวนะพานิชนางฐวัลณรัตน์ เชาวนะพนางฐวัลณรัตน์ เชาวนะพY2561 มารดา

53628 ตฤณ

ไชยรัชต์

4

5

4 นายปริญ ไชยรัชต์

53629 ธนบดินทร์ อัครชิโนเรศ

4

5

5 นายธเนศ อัครชิโนเรศ นางมิตรอาพร อัครชิโนเนางมิตรอาพร อัครชิโนเY2561 มารดา

55464 กฤษณะ

เรืองอยู่

4

5

6

นายบุญจันทร์ ชูหา

Y2561

55465 ธนภัทร

กุลวงศ์

4

5

7 นายพัทธดิษ กุลวงศ์

นายพัทธดิษ กุลวงศ์

Y2561 บิดา

นางเอือ
้ มพร เอกบุตร

Y2561 มารดา

นางสาวปภาวรินทร์ รําไ นางสาวปภาวรินทร์ รําไ Y2561 มารดา

ผู ้ปกครอง

20/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
ธารทิพย์ บํารุงรส

Y2561

ปิ ยะพร ศรีวไิ ล

ปิ ยะพร ศรีวไิ ล

Y2561 มารดา

วิภารัตน์ ดําสิร ิ

วิภารัตน์ ดําสิร ิ

Y2561 มารดา

5 11

นายทรินทร์ สือนาม

Y2561

4

5 12 นายนิมต
ิ ร นิม
่ พิศท
ุ ธิ์

นายนิมต
ิ ร นิม
่ พิศท
ุ ธิ์

Y2561 บิดา

มีคณ
ุ

4

ุ
5 13 พันตํารวจโทเดชา มีคณ
ุ นางบงกช มีคณ

นางบงกช มีคณ
ุ

Y2561 มารดา

53427 ณั ฐกานต์

นิตย์สภ
ุ าพ

4

ุ าพ นายญาณสิทธิ นิตย์สภ
ุ าY2561 บิดา
5 14 นายญาณสิทธิ นิตย์สภ
ุ านางวิภารัตน์ นิตย์สภ

53611 ณั ฏจิรา

เจริญสัตยธรรม

4

5 16 นายจิระวัฒน์ เจริญสัตย นางเพชรา เจริญสัตยธรนางเพชรา เจริญสัตยธร Y2561 มารดา

53613 ณิชกานต์

ทวิชป
ู กรณ์

4

ู กรณ์ นายประพจน์ ทวิชป
ู กรณY2561 บิดา
5 17 นายประพจน์ ทวิชป
ู กรณนางชลธิชา ทวิชป

53644 นิชาภา

สุขอนันต์

4

ั ดิ์ สุขอนันต์ นางสาวอณุรัตน์ ตัง้ ศิรวิ ั นายทองเจือ สุขอนันต์ Y2561
5 18 นายกิตติศก

53649 แพรววะนิต หลายวิวฒ
ั น์

4

5 19 นายธีระศักดิ์ หลายวิวฒ
ั นางพนิดา หลายวิวฒ
ั น์ นางพนิดา หลายวิวฒ
ั น์ Y2561 มารดา

55471 พิมพ์นภัส

ธรรมบุตร

4

5 20

นางจุฬาพร หลักเพรช Y2561

ผู ้ปกครอง

55472 มิลล
ิ ญา

ธรรมสถิตย์มั่น

4

5 21

นางสาวฐาปนี ชาชิสะกี้ Y2561

ผู ้ปกครอง

55473 ชนากานต์ คงเขียว

4

5 22

นางสาวกานต์ชนิด หลุมY2561

ผู ้ปกครอง

55474 ธมลวรรณ ศรีทศ
ั น์

4

5 23

นางสุพนิดา ศรีทศ
ั น์

Y2561

ผู ้ปกครอง

55476 ปราญชลี

ศรีสมบัต ิ

4

5 25

นางกรกพร ศรีไหม

Y2561

ผู ้ปกครอง

55477 ปิ ยพร

คุณสาร

4

5 26 ร.ต.ท.ประยูร คุณสาร

ร.ต.ท.ประยูร คุณสาร

Y2561 บิดา

55478 ภัคจิรา

ใจเติบ

4

5 27 จ.ส.อ.อาคม ใจเติบ

จ.ส.อ.อาคม ใจเติบ

Y2561 บิดา

55479 วสุคณน์

ท ้าวอนนท์

4

5 28

นางจินตนา ศรีสว่าง

Y2561

ผู ้ปกครอง

55480 วิภาดา

วงค์ปัดสา

4

5 29

นางสาวสลักเพรช วงค์ปYั 2561

ผู ้ปกครอง

53003 ชาคริต

คลังตระกูล

4

6

1 นายชาตรี คลังตระกูล นางสมปอง คลังตระกูล นายชาตรี คลังตระกูล Y2561 บิดา

53013 รัชชานนท์ พบลาภ

4

6

2 นายอาณั ต ิ พบลาภ

53163 รวีโรจน์

สุวรรณประทีป

4

6

3 นายสมนึก สุวรรณประที นางกัลยกร สุวรรณประทนายสมนึก สุวรรณประทีY2561 บิดา

53165 โรจน์ศริ า

มาลาคํา

4

6

4 นายประเสริฐ มาลาคํา นางฐิตาภรณ์ มาลาคํา นายประเสริฐ มาลาคํา Y2561 บิดา

53318 สิรวิชญ์

สุวรรณโชติ

4

6

5 นายประสงค์ สุวรรณโชตนางพรวิไล สุวรรณโชติ นายประสงค์ สุวรรณโชตY2561 บิดา

53353 ชิตพ
ิ ัทธ์

อึง้ อุดรภักดี

4

6

6 นายชัชวาล อึง้ อุดรภักดี นางเยาวเรศ สุวรรรณไพนางเยาวเรศ สุวรรรณไพY2561 มารดา

53490 ธรรมธัช

กิตติวรเวช

4

6

7 นายจําลอง กิตติวรเวช นางสุฬดี กิตติวรเวช

นางสุฬดี กิตติวรเวช

Y2561 มารดา

53496 วรินทร์

สินปรุ

4

6

8 นายศักดิ์ สินปรุ

นางจิตม
ิ า สินปรุ

Y2561 มารดา

53533 พงษ์ เทพ

เอือ
้ วงษ์ ประเสริฐ 4

6

้ วงษ์ ปรนางชีวารัตน์ เอือ
้ วงษ์ ปรY2561 มารดา
9 นายเทวราช เอือ
้ วงษ์ ปร นางชีวารัตน์ เอือ

53572 วชิรวิชญ์

สมุทรเวช

4

6 10 นายนนทวัฒน์ สมุทรเวชนางกนกกาญจน์ สมุทรเนายนนทวัฒน์ สมุทรเวชY2561 บิดา

53573 อภิวฒ
ั น์

แซ่จงึ

4

6 11 นายนันทะชัย แซ่จงึ

53633 รชต

ปิ ยะรัตน์มานนท์

4

55481 ปุณยวีร์

55466 ธนายุทธ

บํารุงรส

4

5

8

55467 ภูธป
ิ

ศรีวไิ ล

4

5

9

55468 วัชธนชัย

สายสุ ้ย

4

5 10

55469 ศิลปชัย

ลือนาม

4

55470 หัฏฐากร

นิม
่ พิศท
ุ ธิ์

53388 นันทนัช

นางศริญญา อินทร์โสม นายฉิง่ อินทรโสม

นางจิตม
ิ า สินปรุ

Y2561

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง

นายนันทะชัย แซ่จงึ

Y2561 บิดา

6 12 นายวิเชษฐ ปิ ยะรัตน์มานนางนิอร กวินวงศ์

นางนิอร กวินวงศ์

Y2561 มารดา

มิลน
ิ ธนเดชานันท 4

6 13

พ.ต.อ.ศรัรญ นิลวรรณ Y2561

ผู ้ปกครอง

55482 ธนสิน

ธัญญเกษตร

4

6 14

นางปิ ยธิดา สิงหานุวฒ
ั นY2561

ผู ้ปกครอง

53022 กมลชนก

ดอกอินทร์

4

6 15 นายบรรจง ดอกอินทร์ นางกมลทิพย์ ดอกอินทนายบรรจง ดอกอินทร์ Y2561 บิดา

53095 วรรณวิสาข์ แก่นพุฒ

4

6 16 นายสุขสรร แก่นพุฒ

นางจันทรี แก่นพุฒ

นางจันทรี แก่นพุฒ

Y2561 มารดา

53142 มีนา

4

6 17 นายวินัย นิตยสุทธิ์

นางพัฒชนี นิตยสุทธิ์

นายวินัย นิตยสุทธิ์

Y2561 บิดา

นิตยสุทธิ์

นางศิรพ
ิ รรณ แซ่จงึ
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บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

53180 นงพร

สวัสดิต
์ ระกูล

4

6 18 นายศราวุฒ ิ สวัสดิต
์ ระกู นางชฎาธาร ทรงอํานาจนายศราวุฒ ิ สวัสดิต
์ ระกู Y2561 บิดา

53337 รดามณี

วงศ์ตรี

4

6 19 นายกฤษณพงศ์ วงศ์ตรี นางสิรน
ิ ดา วงศ์ตรี

นางสิรน
ิ ดา วงศ์ตรี

Y2561 มารดา

53385 ธรรมวิสา

มีบญ
ุ

4

6 20 นายประเวศ มีบญ
ุ

นายประเวศ มีบญ
ุ

Y2561 บิดา

53423 จักรวาล

โคบาลอีสาน

4

6 21 นายอาณาจักร โคบาลอี นางทัศนีย ์ โคบาลอีสานนางทัศนีย ์ โคบาลอีสานY2561 มารดา

53510 ปาณิศา

คํามุงคุล

4

6 22 นายประยูร คํามุงคุล

53552 วทานิญา

ปวะบุตร

4

53553 วาดตะวัน

ไพยรินทร์

53579 ธนภรณ์

นางแพงศรี มีบญ
ุ

นายประยูร คํามุงคุล

Y2561 บิดา

6 23 นายวสันทนา ปวะบุตร นางราตรี ปวะบุตร

นางราตรี ปวะบุตร

Y2561 มารดา

4

6 24 นายทวี ไพยรินทร์

นางเมริน ไพยรินทร์

นางเมริน ไพยรินทร์

Y2561 มารดา

โพธิส
์ ข
ุ

4

6 25 นายรณชัย โพธิส
์ ข
ุ

นางสาวละมุน คําเสนา นางสาวละมุน คําเสนา Y2561 มารดา

53591 พิรยา

โชติรสนิรมิต

4

6 26 นายจรัญ โชติรสนิรมิต นางปิ ยะนุช โชติรสนิรมิ นางปิ ยะนุช โชติรสนิรมิ Y2561 มารดา

53592 มธุรม
ิ า

ชีวเรืองโรจน์กล
ุ

4

6 27 นายธนาคม วรรณุวน
ิ

นางบุษราภรณ์ ชีวเรืองุ โนางบุษราภรณ์ ชีวเรืองุ โY2561 มารดา

53609 กัลยรัตน์

ทินบุตร

4

6 28 นายสัมฤทธิ์ ทินบุตร

นางธิดาภรณ์ ทินบุตร

นางธิดาภรณ์ ทินบุตร

Y2561 มารดา

53622 สุภัสสรา

ทํามา

4

6 29 นายสุวท
ิ ย์ ทํามา

นางลักขณา ทํามา

นางลักขณา ทํามา

Y2561 มารดา

53623 อิงฟ้ า

พันธ์งาม

4

ั ดิ์ พันธ์งาม
6 30 นายอนุศก

นางอมรรัตน์ พันธ์งาม นางอมรรัตน์ พันธ์งาม Y2561 มารดา

53647 พัทธนันท์ พานประเสริฐ

4

6 31 นายนภาดล พานประเสรินางพัชรี พานประเสริฐ นางพัชรี พานประเสริฐ Y2561 มารดา

53653 อารียา

สรรเสริญ

4

6 32 นายอรรถกร สรรเสริญ นางกรรณิการ์ สรรเสริญ นางกรรณิการ์ สรรเสริญ Y2561 มารดา

55483 พรปวีณ์

จรัสดํารงนิตย์

4

6 33

55484 รัตนประภา สายยศ

4

6 34

นางศิรจ
ิ ต
ิ ร เศิกศิร ิ

Y2561

55853 ธมลวรรณ รักษา

4

6 35 นายสาม รักษา

นายสาม รักษา

Y2561 บิดา

55855 ปั ณณดา

โยธิคาร์

4

6 36

นางชนิดา โยธิคาร์

Y2561 มารดา

53018 สุกฤษฎิ์

ศักดิส
์ รุ กานต์

4

7

์ รุ กานต์ Y2561 บิดา
1 นายบวร ศักดิส
์ รุ กานต์ นางวรารัตน์ ศักดิส
์ รุ กานนายบวร ศักดิส

53053 กษิดเ์ ดช

ชูมาตย์

4

7

2 ดาบตํารวจสมคิด ชูมาต นางนวลละออง ชูมาตย์ นางนวลละออง ชูมาตย์ Y2561 มารดา

53110 ธนากฤต

จึงสุวดี

4

7

3 นายศักดา จึงสุวดี

53151 เขตโสภณ นวภาณพงษ์

4

7

4 นายกฤษฎา นวภาณพง นางจิราพร นวภาณพงษ์นางจิราพร นวภาณพงษ์Y2561 มารดา

53159 พลภัทร

ตัง้ ยิง่ ยง

4

7

5 นายชยกร ตัง้ ยิง่ ยง

53202 กีรติ

จําปาศรี

4

7

6 นายปราโมทย์ จําปาศรี นางดาวผ่องเพ็ญ จําปา นายปราโมทย์ จําปาศรี Y2561 บิดา

53203 เจตภาณุ

โคตรภัทร์

4

7

7 นายเพิม
่ ศักดิ์ โคตรภัทร์ นางแสงเพชร โคตรภัทรนางแสงเพชร โคตรภัทรY2561 มารดา

53413 ภูตะวัน

กาญจน์วฒ
ั กุล

4

7

8 นายอาทิตย์ ศรีจําปา

53453 เดชาธร

ั
ศรีวช
ิ ย

4

7

ั นางนวพร ศรีวช
ั
9 นายอดุลยศักดิ์ ศรีวช
ิ ย
ิ ย

53464 วงศธร

สายตรง

4

7 10 นายธวัช สายตรง

53466 ศิรวิชญ์

ภัสสรรัตติกาล

4

7 11 นายวิรย
ิ ะ ภัสสรรัตติกาลนางทัศนียว์ รรณ ภัสสรรั นางทัศนียว์ รรณ ภัสสรรั Y2561 มารดา

53492 ปั ณณธร

พรหมลาย

4

7 12 นายสุนทร พรหมลาย

นางอรอนงค์ พรหมลาย นางอรอนงค์ พรหมลาย Y2561 มารดา

53497 ศุภโชค

พรหมลา

4

7 13 นายธเนศ พรหมลา

นางอรอุมา พรหมลา

55485 รชานนท์

ถํ้าหิน

4

7 14 นายเดชา ถํ้าหิน

ั ดิ์
55486 สิทธิศก

ดวงแก ้ว

4

7 15

55487 ข ้าว

ผลโยญ

4

53021 กมลชนก

ผิวขํา

53023 กวินนาถ

ลาพ ้น

นางวนิดา คํามุงคุล

นางพิชชานันท์ จรัสดําร นางพิชชานันท์ จรัสดําร Y2561 มารดา

นางชนิดา โยธิคาร์

นางปวีณา จึงสุวดี
นางนันทิพร ตัง้ ยิง่ ยง

นางปวีณา จึงสุวดี
นางนันทิพร ตัง้ ยิง่ ยง

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา
Y2561 มารดา

ั ษณ์ กาญY2561 มารดา
นางสาวนงค์ลก
ั ษณ์ กาญนางสาวนงค์ลก
นางพิศสมัย สายตรง

ั
นางนวพร ศรีวช
ิ ย

Y2561 มารดา

นายธวัช สายตรง

Y2561 บิดา

นางเพ็ญพรรณี พรหมล Y2561

ผู ้ปกครอง

นายเดชา ถํ้าหิน

Y2561 บิดา

นางสุวรรณี ดวงแก ้ว

Y2561 มารดา

7 16 นายจิตกร ผลโญ

นายจิตกร ผลโญ

Y2561 บิดา

4

ั ดิ์ ผิ นางแว่นแก ้ว ผิวขํา
7 17 สิบตํารวจเอกทวีศก

นางแว่นแก ้ว ผิวขํา

Y2561 มารดา

4

7 18 นายวัสพล ลาพ ้น

นายวัสพล ลาพ ้น

Y2561 บิดา

นางสุวรรณี ดวงแก ้ว

นางกัลยรัตน์ ลาพ ้น
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รหัส
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บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
ขาววงษ์

4

7 19 นายถาวร ขาววงษ์

53148 อัจฉริยา

ประสวนศรี

4

7 20 นายรังสรรค์ ประสวนศรี นางสาวชไมพร ปลัง่ กล นางสุมาลี ทัศบุตร

Y2561

53197 สุพช
ิ ญา

หาระชัย

4

7 21 นายสุมต
ิ ร หาระชัย

นางมนัญชยา หาระชัย นายสุมต
ิ ร หาระชัย

Y2561 บิดา

53234 นิศารัตน์

พานะรมย์

4

7 22 นายสุธ ี พานะรมย์

นางวัฒนาภรณ์ พานะรมนายสุธ ี พานะรมย์

Y2561 บิดา

53240 รัตนภัทร

พรมประสิทธิ์

4

7 23 นายระนาด พรมประสิทธินางพิสมัย พรมประสิทธินางพิสมัย พรมประสิทธิY2561 มารดา

53297 ศุภัทรา

โพรัง

4

ิ เอกหญิงญานิศา โพ สิบเอกหญิงญานิศา โพ Y2561 มารดา
7 24 ร ้อยตํารวจโทวิทยา โพรัสบ

53331 ญาณิศา

สังข์นุ่ม

4

ั สังข์นุ่ม นางจิราพร สังข์นุ่ม
7 25 นายณรงค์ชย

นางจิราพร สังข์นุ่ม

53473 ณฐวรรณ

สัณฑมาศ

4

7 26 นายณรรฐพล สัณฑมาศนางสิรภัทร สาระรักษ์

นางสาวมินตรา สาระรักษY2561

53485 อัณศยา

ลาภเย็น

4

7 27 นายธีระวุฒ ิ ลาภเย็น

นางสุพศ
ิ ลาภเย็น

นายธีระวุฒ ิ ลาภเย็น

Y2561 บิดา

53505 ชมพูนุช

อุพันทา

4

7 28 นายศุภฤกษ์ อุพันทา

นางศรัญญา อุพันทา

นายศุภฤกษ์ อุพันทา

Y2561 บิดา

53515 วริศรา

สารภาพ

4

7 29 นายศรายุทธ สารภาพ นางณั ฐชยา สารภาพ

นางณั ฐชยา สารภาพ

Y2561 มารดา

53583 ปรางทิพย์ ศรีธัญรัตน์

4

7 30 นายพรชัย ศรีธัญรัตน์

นายพรชัย ศรีธัญรัตน์

Y2561 บิดา

55488 หทัยชนก

4

7 31

55489 ขวัญพิชชา กรแก ้ว

4

7 32

นางศุภส
ิ รา กรแก ้ว

นางศุภส
ิ รา กรแก ้ว

Y2561 มารดา

55490 บุญยะรัตน์ สมบูรณ์

4

7 33

นางพิศมัย ดวงสุธา

นางพิศมัย ดวงสุธา

Y2561 มารดา

55491 เพชรรัตน์

เผ่าผม

4

7 34

55492 เมษินี

พลเยีย
่ ม

4

7 35

นางสุดารัตน์ พลเยีย
่ ม นางสุดารัตน์ พลเยีย
่ ม Y2561 มารดา

55493 อัจจิมา

พรมบุดดี

4

7 36

นางวิประยงค์ พรมบุดดี นางวิประยงค์ พรมบุดดี Y2561 มารดา

53004 ณั ฐชนน

วงษ์ ละสิน

4

8

1 นายชัยวุธ วงษ์ ละสิน

53009 รัชชานนท์ บุญสุภา

4

8

2 นายไพชยนต์ บุญสุภา นางประทุม บุญสุภา

53114 ภัทรพงษ์

คันโททอง

4

8

ิ า ต ้นโพธิ์ นางสุวม
ิ ล อบบุญ
3 นายประยงค์ คันโททองนางสาวสุนส

53117 สิรภพ

อุดมโรจนทรัพย์

4

8

4 นายธีระศักดิ์ อุดมโรจนทนางวัชรา อุดมโรจนทรัพนางวัชรา อุดมโรจนทรัพY2561 มารดา

53157 นิธก
ิ ร

อังคุระศรี

4

8

5 นายเอกรินทร์ อังคุระศรี นางจรีภรณ์ อังคุระศรี

53209 นนทพัทธ์ ทองจํารัส

4

8

6 นายสุวท
ิ ย์ ทองจํารัส

ิ ย์ ทองจํารัส
นางนัฏฐินันท์ ทองจํารัสนายสุวท

53215 ธนัญกรณ์

คฤหาญ

4

8

7 นายธนธรณ์ คฤหาญ

นางสาวปภาณั ท ทองปรนางสาวปภาณั ท ทองปรY2561 มารดา

53218 อมรเทพ

ศุภโกศล

4

8

8 นายพิทก
ั ษ์ ศุภโกศล

นางกาญจนา ศุภโกศล นายพิทก
ั ษ์ ศุภโกศล

Y2561 บิดา

53269 อติราช

อินทรีย ์

4

8

9 นายสมบัต ิ อินทรีย ์

นางรัชนี อินทรีย ์

นางจริยา บัวแย ้ม

Y2561

53324 ณฐรัช

สุคนนท์

4

8 10 นายผสม สุคนนท์

นางณฐมน สุคนนท์

นางณฐมน สุคนนท์

Y2561 มารดา

53351 คชาพงศ์

เชาว์พลกรัง

4

ิ ร เชาว์พลกรัง นางฐิตพ
ิ ร เชาว์พลกรัง Y2561 มารดา
8 11 ดาบตํารวจปิ ยศักดิ์ เชาวนางฐิตพ

53354 จีรวัฒน์

พรมโพธิน

4

่ ฤทัย พรมโพธิน นางชืน
่ ฤทัย พรมโพธิน Y2561 มารดา
8 12 พลตํารวจจักรชัย พรมโพนางชืน

53355 พงศพัศ

อุณาศรี

4

8 13 นายพงศ์ธร อุณาศรี

53417 รัฐศาสตร์

คําเครือ
่ ง

4

ั ดิ์ คําเครือ
8 14 นายกิตติศก
่ ง นางนฤดี คําเครือ
่ ง

ั ดิ์ คําเครือ
นายกิตติศก
่ ง Y2561 บิดา

53418 ศุภวิชญ์

ทองเรือง

4

8 15 นายประสิทธิ์ ทองเรือง นางสวรรค์ ทองเรือง

นางสวรรค์ ทองเรือง

Y2561 มารดา

53635 เอกวีร์

อิฐรัตน์

4

8 16 นายอารยะ อิฐรัตน์

นางปรวีร์ อิฐรัตน์

นางปรวีร์ อิฐรัตน์

Y2561 มารดา

55233 รุ่งพิพัฒน์

ผุเพ็ชร์

4

8 17 นายชวภณ ผุเพ็ชร์

นางแรมใจ ผุเพ็ชร์

นางแรมใจ ผุเพ็ชร์

Y2561 มารดา

55832 บุณยวีร์

ศรีวงษา

4

8 18 จ.ส.อ.ทวี ศรีวงษา

จ.ส.อ.ทวี ศรีวงษา

Y2561 บิดา

53029 ณภัทรา

พวงประดิษฐ์

4

8 19 นายอัครวัฒน์ พวงประดิ นางวัลธนา พวงประดิษฐนางวัลธนา พวงประดิษฐY2561 มารดา

เหมือนหาญ

นางพัชราภรณ์ ขาววงษ์ นายถาวร ขาววงษ์

Y2561 บิดา

53039 พิชญา

นางจินดา ศรีธัญรัตน์

Y2561 มารดา

นางสาววิกานต์ดา ตัง้ ศิโY2561

นางสาวอัญชลี เผ่าผม Y2561

นางอัปสร วงษ์ ละสิน

นางอัปสร วงษ์ ละสิน

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา

นายไพชยนต์ บุญสุภา Y2561 บิดา

นางจรีภรณ์ อังคุระศรี

นางสาวจารุวรรณ กาญจนายสุมัย อุณาศรี

Y2561

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา

Y2561

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง
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รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
Y2561 บิดา

นางเสถียร โคตระ

Y2561

วรธรรม

4

8 20 นายวีระชาติ วรธรรม

53082 ปรียารัช

คําผุย

4

8 21 ดาบตํารวจธํามะรงค์ คํา นางเนตรนภา คําผุย

53099 นิศาชล

โคตรมนตรี

4

8 22 นายรัตนพล โคตรมนตรี นางมัลลิกา โคตรมนตรี นายรัตนพล โคตรมนตรี Y2561 บิดา

53125 ญาณิน

ทองเกลีย
้ ง

4

8 23 นายตระการ ทองเกลีย
้ ง นางสาวนิชาภา พนาจัน นางสาวนิชาภา พนาจัน Y2561 มารดา

4

8 24 นายสมชาย เศิกศิร ิ

53134 บงกชมาศ เศิกศิร ิ

นางพรรณี วรธรรม

นายวีระชาติ วรธรรม

53036 ปภานัน

นางเกษร เศิกศิร ิ

นางเกษร เศิกศิร ิ

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา

53177 ณั ฏฐี

ั ต์
เจริญศรีสน

4

ั างสาวกุสม
ั
ุ า เจริญศรีสน
ุ า เจริญศรีสY2561
มารดา
8 25 นายอรุณ พิมพ์โนนทองนางสาวกุสม

53183 พชรมัย

แสงงาม

4

8 26 นายสมศักดิ์ แสงงาม

นางสาววลัยลักษณ์ สุนะนางนิทรา สุนะพัฒน์

Y2561

53239 ภาวนา

ไผ่แก ้ว

4

8 27 นายสุมานิตย์ ไผ่แก ้ว

นางชนม์นภ
ิ า ไผ่แก ้ว

Y2561 มารดา

53272 กนกพร

กวินวงศ์

4

8 28 นายนิพนธ์ กวินวงศ์

นางสาวกุสม
ุ า ประทุมพั นายนิพนธ์ กวินวงศ์

Y2561 บิดา

53273 กฤษฎาธาร ศรีดาคุณ

4

8 29 นายสุวท
ิ ย์ ศรีดาคุณ

นางอุมาภรณ์ ศรีดาคุณ นายสุวท
ิ ย์ ศรีดาคุณ

Y2561 บิดา

53279 ญาตาวี

ฝอยทอง

4

8 30 ดาบตํารวจปั ญญา ฝอยทนางศิรวิ รรณ ฝอยทอง นางศิรวิ รรณ ฝอยทอง Y2561 มารดา

53289 ปิ ยาดา

ปองไว ้

4

8 31 นายสมพร ปองไว ้

53296 ศรุตา

ใจเทีย
่ ง

4

่ งพันตํารวจโทเสน่ห ์ ใจเทีY2561 บิดา
8 32 พันตํารวจโทเสน่ห ์ ใจเทีนางสุดประสงค์ ใจเทีย

53332 ณฎาภรณ์

บุญหยาด

4

8 33 นายขุนทอง บุญหยาด นางสุกญ
ั ญา บุญหยาด นางสุกญ
ั ญา บุญหยาด Y2561 มารดา

53374 กัลยกรฑ์

ไชยขาว

4

8 34 นายธีระวิทย์ แสนโคตร นางชวนพิศ แสนโคตร นายธีระวิทย์ แสนโคตร Y2561 บิดา

53376 จิณห์นภ
ิ า

ชาลี

4

ิ ธิ์ ชาลี นางสาวเพชรา ชาลี
8 35 ดาบตํารวจอภิสท

53382 ณิตชารีย ์

จารุกขมูล

4

่ มศิร ิ จําปาโ นางสาวเอีย
่ มศิร ิ จําปาโ Y2561 มารดา
8 36 นายจรณินทร์ จารุกขมูลนางสาวเอีย

53392 ฟ้ าใส

ชนะชัย

4

8 37 นายวันชัย ชนะชัย

นางสาวเอือ
้ งคํา ชินวงศ์ นายวันชัย ชนะชัย

Y2561 บิดา

53430 ทิพย์สด
ุ า

โชครวย

4

8 38 นายมนตรี โชครวย

นางนํ้ าฝน ระรืน
่ รมย์

นายมนตรี โชครวย

Y2561 บิดา

53444 ศศิรัตน์

อุตส่าห์

4

8 39 นายปั ญญา อุตส่าห์

นางประพัฒสร อุตส่าห์ นายปั ญญา อุตส่าห์

Y2561 บิดา

53577 ทิมทอง

เดชแก ้ว

4

8 40 นายรุ่งโรจน์ เดชแก ้ว

นางนภาพร เดชแก ้ว

Y2561 มารดา

53584 จิตตกัญญา ตัณฑะสุวรรณะ

4

8 41 นายจารุเวช ตัณฑะสุวรรนางบังอร ตัณฑะสุวรรณนายจารุเวช ตัณฑะสุวรรY2561 บิดา

54512 จตุรพร

สถิตพิทยายุทธ์

4

8 42 นายทรงกลด สถิตพิทย นางวัชราภรณ์ สถิตพิทยนางวัชราภรณ์ สถิตพิทยY2561 มารดา

55833 กฤติมา

นุ่มดี

4

8 43

55834 รามาวดี

นามปั สสา

4

8 44

53005 นิพฐ
ิ พนธ์

ศรีบญ
ุ เรือง

4

9

53011 ภัสวัฒน์

บุญนิม
่

4

53051 กฤษณพจน์ เชิดสูงเนิน

นางปาริตา ปองไว ้

นางชนม์นภ
ิ า ไผ่แก ้ว

นายสมพร ปองไว ้

นางสาวเพชรา ชาลี

นางนภาพร เดชแก ้ว

ผู ้ปกครอง

Y2561 บิดา

Y2561 มารดา

นางสาวกชกานต์ แสงอ่ นางสาวกชกานต์ แสงอ่ Y2561 มารดา
นางสาวจิราวรรณ พรจันY2561

ผู ้ปกครอง

1 นายลือชา ศรีบญ
ุ เรือง นางนิภาพร ศรีบญ
ุ เรือง นายบัวลา จันดาคูณ

Y2561

ผู ้ปกครอง

9

2 นายกิตติพัฒน์ บุญนิม
่ นางสาวพุดศรี บัวใหญ่ นางจามรี ฉัตรสุวรรณ

Y2561

ผู ้ปกครอง

4

9

3 ร ้อยตํารวจโทอํานาจ เชิ นางภาวนา เชิดสูงเนิน นางภาวนา เชิดสูงเนิน Y2561 มารดา

53054 เจษฎาภรณ์ บุญสุภา

4

9

4 นายอารี บุญสุภา

53058 ธนเทวินทร์ วนารักษ์

4

9

5 ร ้อยตํารวจเอกวิจต
ิ ย์ วน นางจิรนันท์ วนารักษ์

53066 ปิ ยะเดช

แสนใจ

4

9

6 นายปิ ยะพงษ์ แสนใจ

53073 กษมา

พาภักดี

4

9

7 นายกามนิตย์ พาภักดี นางผาณิต พาภักดี

53150 กฤตภาส

หล่าสกุล

4

9

ั หล่าสกุล
8 นายสุพช
ิ ย

53204 เจษฎากร

ทิพย์วารีเลิศ

4

9

9 นายไพฑูรย์ ทิพย์วารีเลิ นางสุวรรณี ทิพย์วารีเลิศนางสุวรรณี ทิพย์วารีเลิศY2561 มารดา

53206 ชาติศริ ิ

บุญทา

4

9 10 นายมนตรา บุญทา

นางสาวอัญชลี ศิลารัตนนางละมุน บุญทา

Y2561

53258 ธนธร

ถุงจันทร์

4

9 11 นายสมรักษ์ ถุงจันทร์

นางธลิตา ถุงจันทร์

นายสมรักษ์ ถุงจันทร์

Y2561 บิดา

53260 ธีรเมท

โหราย์

4

9 12 นายอลงกรณ์ โหราย์

นางจิราพันธ์ โหราย์

นางจิราพันธ์ โหราย์

Y2561 มารดา

นางพัชราภรณ์ บุญสุภา นายอารี บุญสุภา
นางจิรนันท์ วนารักษ์

นางปริญญ์ทพ
ิ ย์ แสนใจนายปิ ยะพงษ์ แสนใจ
นางผาณิต พาภักดี

Y2561 บิดา
Y2561 มารดา
Y2561 บิดา
Y2561 มารดา

นางคณาลักษณ์ หล่าสกนางคณาลักษณ์ หล่าสกY2561 มารดา

ผู ้ปกครอง

24/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

53265 ยศภัค

กัญญะลา

4

9 13 พันตํารวจเอกคงวุธ กัญ นางปรมาภรณ์ กัญญะล นางปรมาภรณ์ กัญญะล Y2561 มารดา

53304 เทพทัต

บุญสูง

4

9 14 นายพยงค์ บุญสูง

53416 รณสิทธิ์

ทวยทน

4

ิ ธิ์ ทวยทน นางรติพร ทวยทน
9 15 นายศักดิส
์ ท

55835 มณลจักษณ์ หาญกล ้า

4

9 16

55836 สกภูม ิ

สาลิตล
ุ

4

9 17 นายปั ณสุข สาลิตล
ุ

55905 ชนาธิป

วะสุรย
ี ์

4

9 19 นายสุเทพ วะสุรย
ี ์

53033 ดวงกมล

สีมาวัน

4

53080 เบญจพร

ใจธรรม

53092 มุขสุดา

นางสุภาภรณ์ บุญสูง

Y2561 มารดา

นางรติพร ทวยทน

Y2561 มารดา

นางรุ ้งจิรา หาญกล ้า

Y2561 มารดา

นายปั ณสุข สาลิตล
ุ

Y2561 บิดา

นางเครือจิต วะสุรย
ี ์

นางเครือจิต วะสุรย
ี ์

Y2561 มารดา

9 20 นายศักดิร์ ะพี สีมาวัน

นางดวงสมร สีมาวัน

นายศักดิร์ ะพี สีมาวัน

Y2561 บิดา

4

9 21 นายธีระพล ใจธรรม

นางวิไลวรรณ จันทวี

นางวิไลวรรณ จันทวี

Y2561 มารดา

เสือพงษ์

4

9 22 นายเพชร เสือพงษ์

นางจิตราภา เสือพงษ์ นางจิตราภา เสือพงษ์ Y2561 มารดา

53094 วนิชชา

นาโควงศ์

4

9 23 นายบัญชา นาโควงศ์

นางสุปรียา นาโควงศ์

53098 สิรธ
ี ร

สงวนนาม

4

9 24 นายสถาพร สงวนนาม นางเกศกมล สงวนนาม นางเกศกมล สงวนนาม Y2561 มารดา

53132 นภัทร

ั วงศ์
วิชย

4

ั วงศ์
9 25 นายเพลิน วิชย

53143 ยุวฏ
ั ธนาพร สมบูรณ์ศรี

4

ิ า สมบูรณ์ศรี Y2561 มารดา
9 26 นายอํานนท์ สมบูรณ์ศรี นางรัตน์ธย
ิ า สมบูรณ์ศรี นางรัตน์ธย

53145 สิรน
ิ ยานี

ศิรวิ ร

4

9 27 นายยม ศิรวิ ร

53146 อนัญญา

ตันประเสริฐ

4

9 28 นายยิง่ ศักดิ์ ตันประเสริฐนางสาวพรพิศ คันธนู

53175 กันตกมล

พลสวัสดิ์

4

9 29 นายธนพจน์ พลสวัสดิ์ นางขวัญใจ พลสวัสดิ์ นายธนพจน์ พลสวัสดิ์ Y2561 บิดา

53188 พิชญา

เกษาพันธ์

4

9 30 ร ้อยตํารวจเอกสง่า เกษ นางสุภาภรณ์ เกษาพันธร ้อยตํารวจเอกสง่า เกษ Y2561 บิดา

53198 หวันยิหวา วันดี

4

9 31 ดาบตํารวจวราวุธ วันดี นางกุสม
ุ าลย์ วันดี

53227 ชวันภรณ์

บุญเชิญ

4

9 32 นายวารินทร์ บุญเชิญ

53244 ณั ฐพร

ศรีสมบูรณ์

4

9 33 พันจ่าเอกสุรชัย ศรีสมบู นางจิรนันท์ ศรีสมบูรณ์ พันจ่าเอกสุรชัย ศรีสมบู Y2561 บิดา

53248 หทัยรัตน์

บุญจุล

4

9 34 นายสุรย
ิ ันต์ บุญจุล

53283 ศศิธร

พัฒนพันธ์

4

9 35 นายจิรพงษ์ พัฒนพันธ์ นางจีระนัน พัฒนพันธ์ นางจีระนัน พัฒนพันธ์ Y2561 มารดา

53286 นิตริ ัตน์

แผงงาม

4

9 36 นายปรีชา แผงงาม

นางสุภาพร แผงงาม

นางสุภาพร แผงงาม

Y2561 มารดา

53290 ธนปรรณ

ภาระคุณ

4

9 37 นายศิรพ
ิ งศ์ ภาระคุณ

นางศศิรัศมิ์ บุญคํา

นางศศิรัศมิ์ บุญคํา

Y2561 มารดา

53339 ลลิตา

นันตา

4

9 38 นายธนาธิป นันตา

นางเพียงปภัสส์ นันตา นางเพียงปภัสส์ นันตา Y2561 มารดา

53344 อภิชญา

ประเสริฐโสภา

4

9 39 นายสุรศักดิ์ ประเสริฐโส นางอัจฉรา สินเติม

53349 อุบลวรรณ เป็ นมงคล

4

9 40 นายอิทธิพล เป็ นมงคล นางนิภาพร เป็ นมงคล นายอิทธิพล เป็ นมงคล Y2561 บิดา

53378 ชนัญธิดา

พุทธบุญ

4

9 41 ดาบตํารวจอนุรักษ์ พุทธนางจินตนาพร นวลบัตร นางจินตนาพร นวลบัตร Y2561 มารดา

53386 ธัญจิรา

วงศ์กอ
่

4

9 42 นายนาวิน วงศ์กอ
่

53395 ศิรพ
ิ รรณ

บุดดารวม

4

9 43 นายแสนสุข พันธุส
์ วุ รรณนางวิภาภรณ์ บุดดารวม นางวิภาภรณ์ บุดดารวม Y2561 มารดา

55837 เมธาวี

พลศรี

4

9 44

นางชุตม
ิ ันต์ พลศรี

55838 วนัชพร

บุญอุทย
ั

4

9 45

นางวิราวรรณ บุญอุทย
ั นางวิราวรรณ บุญอุทย
ั Y2561 มารดา

53055 ชานนท์

พรหมจันทร์

4 10

1 นายชาติชาย ลีจ
้ งเพิม
่ พู นางสาวพัชรนันท์ พรหมนางสมหญิง พรหมจันท Y2561

53056 ณฐกร

ดีโลนงาม

4 10

2 นายเกษม ดีโลนงาม

นางหนึง่ ฤทัย ดีโลนงามนางหนึง่ ฤทัย ดีโลนงามY2561 มารดา

53067 พงศ์นริศ

เศิกศิร ิ

4 10

3 นายชาญชัย เศิกศิร ิ

นางสาววรรณิภา ดวงคํา นางสาววรรณิภา ดวงคําY2561 มารดา

53107 ณนนท์

แซ่อย
ุ

4 10

4 นายไพรัช แซ่อย
ุ

นางนันท์นลิน แซ่อย
ุ

53121 อชิรธร

ั
ศุภกุลวิชย

4 10

5 นายทวีวฒ
ั น์ นามเกษ นางสาวศศณั ท ศุภกุลวิชนางสาวศศณั ท ศุภกุลวิชY2561 มารดา

นางสุภาภรณ์ บุญสูง
นางรุ ้งจิรา หาญกล ้า

ั วงศ์
นางอมร วิชย
นางปราณี ศิรวิ ร

นายบัญชา นาโควงศ์
ั วงศ์
นายเพลิน วิชย
นายยม ศิรวิ ร

Y2561 บิดา
Y2561 บิดา

นายยิง่ ศักดิ์ ตันประเสริฐY2561 บิดา

นางกุสม
ุ าลย์ วันดี

นางวชิราภรณ์ บุญเชิญ นายวารินทร์ บุญเชิญ
นางสาวดรุณี พลทอง

Y2561 บิดา

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา

นางสาวดรุณี พลทอง Y2561 มารดา

นายสุรศักดิ์ ประเสริฐโส Y2561 บิดา

นางสาวนิชากร อรพันธ์ นางสาวนิชากร อรพันธ์ Y2561 มารดา
นางชุตม
ิ ันต์ พลศรี

นางนันท์นลิน แซ่อย
ุ

Y2561 มารดา
ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา

25/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

53166 วงศธร

ทองคําผุย

4 10

6 นายเลิศชัย ทองคําผุย นางจงจิตต์ ทองคําผุย นางจงจิตต์ ทองคําผุย Y2561 มารดา

53169 อันดามัน

บุรภ
ี ักดี

4 10

ี ักดีนางสาวกฤษณา บุรภ
ี ักดีY2561 มารดา
7 พันตํารวจโทบุรภัช บุรภ
ี ั นางสาวกฤษณา บุรภ

53208 ธีรธ
์ วัช

ภักดีนันท์

4 10

8 นายชัยวัฒน์ ภักดีนันท์ นางนงนุช ภักดีนันท์

53210 นิธศ
ิ

ปิ ยภิญโญภาพ

4 10

9 นายธรรมนูญ ปิ ยภิญโญนางสาวนาตยา เล็กตระ นางสาวนาตยา เล็กตระ Y2561 มารดา

นางนงนุช ภักดีนันท์
นางบรรจง ไชยวัฒน์

Y2561 มารดา
Y2561 มารดา

53254 ณั ฏฐกิตติ์ ไชยวัฒน์

4 10 10 นายประเสริฐ ไชยวัฒน์ นางบรรจง ไชยวัฒน์

53268 ศุภวิชญ์

พิบล
ู มณฑา

4 10 11 นายธาตรี พิบล
ู มณฑา นางธัญภา พิบล
ู มณฑา นายธาตรี พิบล
ู มณฑา Y2561 บิดา

53303 ทยากร

พันธการ

4 10 12 นายเทอดคุณ พันธการ นางจตุพร พันธการ

นายเทอดคุณ พันธการ Y2561 บิดา

53350 เกริกเกียรติ กัลยาพันธ์

4 10 13 นายทศพร กัลยาพันธ์ นางสาวยุพาลักษณ์ กัล นายทศพร กัลยาพันธ์ Y2561 บิดา

53359 พุฒพ
ิ งศ์

อนุรักษ์ ราษฎร์

4 10 14 นายไพวัลย์ อนุรักษ์ ราษนางกาญจนามณฑ์ อนุรั นางกาญจนามณฑ์ อนุรั Y2561 มารดา

53360 ภูมน
ิ ทร์

โคตรวันทา

4 10 15 นายสุทธิพงษ์ โคตรวันทนางอําพร โคตรวันทา นางอําพร โคตรวันทา Y2561 มารดา

53411 พรพัสวี

สุวรรณพัฒน์

4 10 16 นายธนกฤต สุวรรณพัฒ นางศศิธร สุวรรณพัฒน์ นางศศิธร สุวรรณพัฒน์ Y2561 มารดา

53465 วราเทพ

ศรีคํา

4 10 17 นายวรา ศรีคํา

นางวาสนา ศรีคํา

นางวาสนา ศรีคํา

Y2561 มารดา

53524 ณั ฏฐกิตติ์ จันดาบุตร

4 10 18 นายพิทยา จันดาบุตร

นางสาคร จันดาบุตร

นางสาคร จันดาบุตร

Y2561 มารดา

53632 พงศธร

ตรีโรจน์พร

4 10 19 นายเชิดศักดิ์ ตรีโรจน์พรนางสาวขจิตร เกษเพชรนางสาวขจิตร เกษเพชรY2561 มารดา

53042 ภัทรา

เพชรชนมภูม ิ

ิ ท
ั นายภานุวฒ
ั น์ เพชรชนมY2561 บิดา
4 10 21 นายภานุวฒ
ั น์ เพชรชนมนางจิรวรรณ ถาวรศิรภ

53047 สุจณ
ิ ณา

บุญแต่ง

4 10 22 นายจําลอง บุญแต่ง

53048 อรปรียา

จันสมุทร

4 10 23 นายประสิทธิ์ จันสมุทร นางสายสมร จันสมุทร นางอริสา บุญมาปั ด

Y2561

53077 ณั ฏฐธิดา

พูลทอง

4 10 24 นายสายัณต์ พูลทอง

นางธันยพร พูลทอง

นางธันยพร พูลทอง

Y2561 มารดา

53081 ปนัดดา

สาลี

4 10 25 นายวุฒพ
ิ ันธ์ สาลี

นางสุมาลี สาลี

นางสุมาลี สาลี

Y2561 มารดา

53083 ปวีณนุช

้ กิตติศก
ั ดิ์
เชือ

้ กิตติศก
ั ดินางวราพร เชือ
้ กิตติศก
ั ดิY2561 มารดา
ั เชือ
้ กิตติศก
ั นางวราพร เชือ
4 10 26 นายศักดิช
์ ย

53174 กนกนันท์

ศิรน
ิ ทร์วงค์

4 10 27 นายนิตธิ รรม ทองดี

นางวิรย
ิ า ศิรน
ิ ทร์วงค์

นางวิรย
ิ า ศิรน
ิ ทร์วงค์

Y2561 มารดา

53199 อริสรา

ธรรมวงษา

ั ธรรมวงษา นางโสภา ธรรมวงษา
4 10 28 นายฤทธิชย

นางโสภา ธรรมวงษา

Y2561 มารดา

นางสุชาดา บุญแต่ง

นางสุชาดา บุญแต่ง

Y2561 มารดา
ผู ้ปกครอง

นางเพ็ญพิชชา ศรไชย นางเพ็ญพิชชา ศรไชย Y2561 มารดา

53222 กมลพรรณ ศรไชย

4 10 29 นายธนายุทธ ศรไชย

53275 จารุพรรณ

ธรรมสาร

4 10 30 จ่าสิบเอกจารึก ธรรมสา ดาบตํารวจหญิงสมร ธรรดาบตํารวจหญิงสมร ธรรY2561 มารดา

53277 ชลธิชา

ชัยสัตรา

4 10 31 นายศตวรรษ ชัยสัตรา นางบังอร ชัยสัตรา

53329 ชญานิน

ทวีสอน

4 10 32 นายประเทือง ทวีสอน นางเพียงธรรม ทวีสอน นางเพียงธรรม ทวีสอน Y2561 มารดา

53341 ศุภกานต์

สายธนู

4 10 33 นายบรรดิษฐ์ สายธนู

53346 อรอุมา

มงคล

4 10 34 นายชาญณรงค์ มงคล นางเพียงพิชญ์ มงคล นางเพียงพิชญ์ มงคล Y2561 มารดา

นางณฐมน สายธนู

นายศตวรรษ ชัยสัตรา Y2561 บิดา
นางณฐมน สายธนู

Y2561 มารดา

53375 ครองขวัญ ขันทอง

4 10 35 นายพงษ์ สานต์ ขันทอง นางนภาพร ขันทอง

53389 นันทิชา

กัญญพิลา

4 10 36 นายสุทธินัน กัญญพิลา นางศกลวรรณ กัญญพิลนางศกลวรรณ กัญญพิลY2561 มารดา

53393 ภคพร

ภาติยะศิขณ
ั ฑ์

ิ ก
ั ษณ์ ภาติยะศิขนางศิรล
ิ ก
ั ษณ์ ภาติยะศิขY2561 มารดา
4 10 37 นายวิญญู ภาติยะศิขณ
ั ฑนางศิรล

53397 ศุภกานต์

บุญล ้อม

4 10 38 นายอนันต์ บุญล ้อม

53448 สุรวิ ภ
ิ า

ผิวเรือง

4 10 39 นายสมเกียรติ ผิวเรือง นางกัลยาณี ผิวเรือง

53514 รวิพร

บุญกาญจน์

4 10 40 นายสมพร บุญกาญจน์ นางจินตนา บุญกาญจน์ นางจินตนา บุญกาญจน์ Y2561 มารดา

53782 อนัญญา

ณ อุบล

ั ดินางอัจฉรา ณ อุบล
4 10 41 ร ้อยตํารวจตรีเกียรติศก

นางอัจฉรา ณ อุบล

55839 กันยากร

เจตบุตร

4 10 42 นายบุญเลีย
้ ง เจตบุตร

นายบุญเลีย
้ ง เจตบุตร Y2561 บิดา

55840 ฑีปังกร

ณุราช

4 10 43

นางศุลพ
ี ร บุญล ้อม

นางกานต์รัช ณุราช

นางนภาพร ขันทอง

Y2561 มารดา

นางศุลพ
ี ร บุญล ้อม

Y2561 มารดา

นางกัลยาณี ผิวเรือง

Y2561 มารดา

นางกานต์รัช ณุราช

Y2561 มารดา
Y2561 มารดา

26/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
นางสาวนัทธยา เติมจิรา Y2561

55841 หนึง่ นารี

พุฒพิมพ์

4 10 44

53070 ศิรป
ิ ั ณณ์

วรรณศรี

4 11

1 นายโกเมศ วรรณศรี

นางอุไรรัตน์ วรรณศรี

53100 กษิดศ
ิ

ทองประมูล

4 11

2 นายมนัส ทองประมูล

นางสุมารีย ์ ทองประมูล นางสุมารีย ์ ทองประมูล Y2561 มารดา

53152 สิรภพ

มูลสาร

4 11

3 นายบวร มูลสาร

นางทิตา ธนาสุวพัชร

53162 ยศภัทร

ลอยหา

4 11

4 นายยุทธศาสตร์ ลอยหานางรวมทรัพย์ ลอยหา นางรวมทรัพย์ ลอยหา Y2561 มารดา

53261 ปฏิภาน

ฝูงดี

4 11

5 นายสมศักดิ์ ฝูงดี

53267 ศรัณภัทร

จึงจิตรักษ์

4 11

6 นายชาติชาย จึงจิตรักษ์ นางสาวอรทัย อารมย์

53306 นรินทร์โชติ นนท์ธรี ะจรูญ

4 11

7 พันเอกพัชรวัฒน์ นนท์ธ ี นางอิสรีย ์ นนท์ธรี ะจรูญ นางสาวชวภัสสรณ์ นนทY2561

53311 ภูษณ

วงค์แก ้ว

4 11

8 นายกรกฤช วงค์แก ้ว

นางสาวปาริชาต รัตนชานางสาวปาริชาต รัตนชาY2561 มารดา

53312 รณกฤต

ชินโคตร

4 11

9 นายวิจต
ิ ร ชินโคตร

นางรัชนี ชินโคตร

นางรัชนี ชินโคตร

Y2561 มารดา

53315 ศุภวิชญ์

จํารัส

ั ดิ์ จํารัส
4 11 10 นายกิตติศก

นางสิรริ ัตน์ จํารัส

ั ดิ์ จํารัส
นายกิตติศก

Y2561 บิดา

53320 อิสรพงษ์

บุตรศิลาฤทธิ์

4 11 11 นายชาญชัย บุตรศิลาฤทนางณั ฐธิดา บุตรศิลาฤทนางณั ฐธิดา บุตรศิลาฤทY2561 มารดา

นางวาสนา เกษมสุข

นายโกเมศ วรรณศรี
นายบวร มูลสาร
นายสมศักดิ์ ฝูงดี

ผู ้ปกครอง

Y2561 บิดา
Y2561 บิดา
Y2561 บิดา

นางสาวอรทัย อารมย์ Y2561 มารดา

นายกรกต คงทน

ผู ้ปกครอง

Y2561 บิดา

53365 วิชญ์ศยุตภ์ คงทน

4 11 12 นายกรกต คงทน

นางอรัญญา คงทน

53409 ปรุฬห์วท
ิ ย์ สุขประวิทย์

4 11 13 นายมนัส สุขประวิทย์

นางธันยรมัยพร จูมพระบนางธันยรมัยพร จูมพระบY2561 มารดา

53414 ภูเบศน์

จิงหะรานนท์

4 11 14 นายบุญญศักดิ์ จิงหะรานนางสาวปวรวรรณ พึง่ สุ นายบุญญศักดิ์ จิงหะรานY2561 บิดา

53419 ศุภวิชญ์

บุญมานะ

4 11 15 นายศุภสิทธิ์ บุญมานะ นางทิพาพร บุญมานะ นางทิพาพร บุญมานะ Y2561 มารดา

53594 กษิดเิ์ ดช

ั คํามาตย์
วิชย

ั คํามาต นางสาวเพชรรัตน์ บุรพัฒนางสาวเปรมปรวีร์ ปุรพ
ี ั Y2561
4 11 16 นายคราวุฒ ิ วิชย

55842 เทพพนม

อิม
่ สมโภช

4 11 17 นายเกรียงไกร อิม
่ สมโภช

นายเกรียงไกร อิม
่ สมโภY2561 บิดา

53024 กัญญาภรณ์ ธานี

4 11 18 นายภิรมย์ ธานี

นางไรวินทร์ ธานี

นางไรวินทร์ ธานี

53032 เณศรา

ศรีใส

4 11 19 นายธวัชชัย ศรีใส

้ โช นางสาวเสาวนีย ์ เชือ
้ โช Y2561 มารดา
นางสาวเสาวนีย ์ เชือ

53035 บุณยานุช

เสาร์คํา

4 11 20 นายบุญมี เสาร์คํา

นางจีรภา เสาร์คํา

53037 ปวีณา

สุภาคณรัชต์

ิ ัทร สุภาคณรัช Y2561 บิดา
4 11 21 นายวุฒภ
ิ ัทร สุภาคณรัช นางกมลทิพย์ สุภาคณรั นายวุฒภ

นางจีรภา เสาร์คํา

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา
Y2561 มารดา

53049 อนงค์นาถ สิทธิโชค

ั ญา อาจแก ้ว นายยุทธศิลป์ สิทธิโชค Y2561
4 11 22 นายธีระยุทธ สิทธิโชค นางสุชญ

53074 จุฑามาศ

ดอนเส

4 11 23 พันจ่าอากาศเอกมุขภณ นางอิสรีย ์ เจริญรภานันทพันจ่าอากาศเอกมุขภณ Y2561 บิดา

53089 พิมพ์รดา

เกษมสุข

4 11 24 นายบารมี เกษมสุข

นางสาวพรนัชชา บรรเทินางสาวพรนัชชา บรรเทิY2561 มารดา

53123 กานต์พช
ิ ชา ศรีพร

4 11 25 นายศิรพ
ิ งศ์ ศรีพร

นางสุกานดา ศรีพร

นายศิรพ
ิ งศ์ ศรีพร

Y2561 บิดา

53136 วิมลสิร ิ

สุขเกษม

4 11 26 นายธวัชชัย สุขเกษม

นางพัชนี สุขเกษม

นางพัชนี สุขเกษม

Y2561 มารดา

53137 พันธิตรา

ครองยุต ิ

4 11 27 นายคําพล ครองยุต ิ

นางสุทต
ิ รา ครองยุต ิ

นายคําพล ครองยุต ิ

Y2561 บิดา

53140 ภัทรพร

ทัดเทียม

4 11 28 นายพุฒช
ิ าติ ทัดเทียม นางนิภาพร ทัดเทียม

นางนิภาพร ทัดเทียม

Y2561 มารดา

53147 อริสรา

สาหินกอง

4 11 29 นายอํานาจ สาหินทอง นางบัวรินทร์ นาโพธิ์

นางบัวรินทร์ นาโพธิ์

Y2561 มารดา

53187 พันธ์วริ า

ทุมมา

4 11 30 นายจันทา ทุมมา

นางสุวนิตย์ ทุมมา

นางสุวนิตย์ ทุมมา

Y2561 มารดา

53237 ประภาศิร ิ

ดอกแก ้ว

4 11 31 นายภาคิน ดอกแก ้ว

นางสาวธนิษฐา เจนใจ นางสาวธนิษฐา เจนใจ Y2561 มารดา

53243 ศศิวม
ิ ล

เดชะบุญ

ิ เดชะบุญ
4 11 32 นายวิชต

นางจีรวัฒน์ เดชะบุญ

ิ เดชะบุญ
นายวิชต

Y2561 บิดา

53247 สุภาภร

แก ้วคุ ้ม

4 11 33 นายสมภักดิ์ แก ้วคุ ้ม

นางยุพน
ิ บุญแท ้

นายสมภักดิ์ แก ้วคุ ้ม

Y2561 บิดา

่ งฟ้ า
นางกัลยา ศรีสอ

Y2561

ผู ้ปกครอง

53274 กิตย
ิ าภรณ์ สุขเกษม

่ งฟ้ า
4 11 34 นายปราโมทย์ สุขเกษมนางกัลยา ศรีสอ

53282 ณิชมน

วงศ์พรหม

4 11 35 นายเทวฤทธิ์ วงศ์พรหม นางเทียมใจ วงศ์พรหม นางเทียมใจ วงศ์พรหม Y2561 มารดา

53328 จุฑารัตน์

ธนมาศนิธน
ิ ันท์

ั ธนมาศนิธนางชุ
ิ
รพ
ี ร นันทะแสง
4 11 36 นายธนันท์ชย

นางกัลษ์ รวี กุลสิทธิ์

Y2561

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง
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รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
เผ่าผา

4 11 38 นายชัยยะ เผ่าผา

นางดารณี เผ่าผา

53338 รสธร

พิศวงษ์

4 11 39 นายพลกฤต พิศวงษ์

นางณภัทธิรา พิศวงษ์ นางณภัทธิรา พิศวงษ์ Y2561 มารดา

53394 ภัทรนันทน์ แสนทวีสข
ุ

นางดารณี เผ่าผา

Y2561 มารดา

53336 พุทธิดา

ั ดิ์ แสนทวีสข
4 11 40 นายทวีศก
ุ นางสมคิด โทจันทร์

นางสมคิด โทจันทร์

Y2561 มารดา

นางศิรน
ิ ภา ไพรศรี

Y2561

53449 อนันตญา

ชูชว่ ย

4 11 41 นายจตุพล ชูชว่ ย

นางทัศนียา ชูชว่ ย

55843 ธนาภรณ์

โชติพันธ์

4 11 42 นายรุ่งรวี โชติพันธ์

นายรุ่งรวี โชติพันธ์

Y2561 บิดา

55844 กัญญาวีร์

บุญศักดิ์

4 11 43

นายเยีย
่ ม พันธุรักษ์

Y2561

ผู ้ปกครอง

55845 ดุษฎีกล
ุ

สาระ

4 11 44

นางสาวดวงภรณ์ บานทีY2561

ผู ้ปกครอง

52727 กฤติพงศ์

แตงโสภา

4 12

1 นายภัลลพล แตงโสภา นางสาวกัญญาภัค บุตรพนางสาวกฤติกา แตงโสภY2561

ผู ้ปกครอง

53016 วิศรุต

แบ็คกี้

4 12

2 นายมอเทิล
้ แบ็คกี้

53061 ปณวิชญ์

โกศัลวัฒน์

4 12

3 นายประมิตร โกศัลวัฒน์ นางอรนุช โกศัลวัฒน์

นางอรนุช โกศัลวัฒน์

Y2561 มารดา

53065 ปราณภพ

ปานจรินทร์

4 12

5 นายสุรเชษฐ์ ปานจรินท นางสาวบุญมี แจ่มใส

นางสาวบุญมี แจ่มใส

Y2561 มารดา

53120 อชิตะ

แฉ่งใจ

4 12

6 นายเผด็จ แฉ่งใจ

นางสุพัตรา แฉ่งใจ

นางสุพัตรา แฉ่งใจ

Y2561 มารดา

53207 ธีรเชษฐ์

ศรีบญ
ุ สถิตพงษ์

4 12

7 นายชลอ กฐินสมิตร

นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุ นายชลอ กฐินสมิตร

Y2561 บิดา

53250 กฤตเมธ

สุภาจันทร์

4 12

8 นายสุเมธ สุภาจันทร์

นางนลฤดี สุภาจันทร์

นายสุเมธ สุภาจันทร์

Y2561 บิดา

53252 ฐณพัฒน์

มั่นปาน

4 12

9 นายสมพร มั่นปาน

นางมาลัยพร มั่นปาน

นายสมพร มั่นปาน

Y2561 บิดา

53271 สิรวิชญ์

ทินกรวงศ์

4 12 10 นายแก่นเพชร ทินกรวง นางสุนทรี ทินกรวงศ์

นางสุนทรี ทินกรวงศ์

Y2561 มารดา

53305 ธนบดี

แต ้สงเคาระห์

4 12 11 นายสีหว์ ส
ั แต ้สงเคาระหนางอิสรีย ์ แต ้สงเคาระห์ นางอิสรีย ์ แต ้สงเคาระห์ Y2561 มารดา

53310 โพธิพงษ์

ั ดิ์
นิตศ
ิ ก

ิ ชัย นิตศ
ั ดิ์
4 12 12 นายพิชต
ิ ก

53313 เวทัส

วัฒนะไพบูลย์กล
ุ 4 12 13 นายพีระ วัฒนะไพบูลย์กนางสมศรี วัฒนะไพบูลยนางสมศรี วัฒนะไพบูลยY2561 มารดา

53317 กรชวัล

ภาติยะศิขณ
ั ฑ์

ั นายกิตติ ภาติยะศิขณ
ั ฑ์Y2561 บิดา
4 12 14 นายกิตติ ภาติยะศิขณ
ั ฑ์นางทศนีย ์ ภาติยะศิขณ

53322 คมเดช

พิมพ์จันทร์

ิ ชญาณ์ ภัทY2561 มารดา
4 12 15 นายคมสันต์ พิมจันทร์ นางสาวสุภช
ิ ชญาณ์ ภัท นางสาวสุภช

53405 ถิรวุฒ ิ

ฤทธิทศ
ิ

4 12 16 นายเลิศธนวุฒ ิ ฤทธิทศ
ิ นางณิชกมล ฤทธิทศ
ิ

53454 ถิรวัฒน์

เกษมสุข

4 12 17 นายนิมต
ิ ร เกษมสุข

ิ ร เกษมสุข
นางสาวปาริชาติ บาตรโ นายนิมต

Y2561 บิดา

53455 ธนกฤต

สุตาวงศ์

4 12 18 นายวิเชียร สุตาวงศ์

นางวิรย
ิ า สุตาวงศ์

Y2561 มารดา

53597 จิรโชติ

ถิระกิจ

4 12 19 นายชัยวุฒ ิ ถิระกิจ

นางสาวกัญภร บุษย์รัศมีนายชัยวุฒ ิ ถิระกิจ

Y2561 บิดา

53025 จิตติมา

สายดํา

4 12 20 นายอุทศ
ิ สายดํา

นางเพ็ญศิร ิ สายดํา

Y2561 มารดา

53040 เพชรลดา

หาทรัพย์

4 12 21 นายจิตติกร จิตต์ธรรม นางสาวภาวินี หาทรัพย์ นางสาวภาวินี หาทรัพย์ Y2561 มารดา

53045 วิมาดา

จันทรเกษม

4 12 22 นายวินัย จันทรเกษม

นางนุชรี จันทรเกษม

53046 ศศิวรรณ

ขันธ์พาดี

4 12 23 นายจํารูญ ขันธ์พาดี

นางกิง่ กาญจน์ ขันธ์พาดีนางกิง่ กาญจน์ ขันธ์พาดีY2561 มารดา

53076 ฐิตพ
ิ รรณ

พรหมสิงห์

4 12 24 นายกฤติเดช พรหมสิงหนางกัญจน์พร พรหมสิงหนางกัญจน์พร พรหมสิงหY2561 มารดา

53078 ดรุณี

อนันต์นุกล
ู

4 12 25 นายประถม เลือ
่ มใส

ผู ้ปกครอง

นางสาวเยาวลักษณ์ ปั ญนางสาวเยาวลักษณ์ ปั ญY2561 มารดา

นางสาวพิศมัย บุญสุข นางสาวพิศมัย บุญสุข Y2561 มารดา

นางณิชกมล ฤทธิทศ
ิ
นางวิรย
ิ า สุตาวงศ์
นางเพ็ญศิร ิ สายดํา
นายวินัย จันทรเกษม

Y2561 มารดา

Y2561 บิดา

นางสุรย
ี พ
์ ร อนันต์นุกล
ู นางสุรย
ี พ
์ ร อนันต์นุกล
ู Y2561 มารดา

53087 พิมพ์ญาดา ศุภกมลเสนีย ์

4 12 26 นายปั ณณวิชญ์ ศุภกมล นางสาวกมนทรรศน์ ศุภ นางสาวกมนทรรศน์ ศุภ Y2561 มารดา

53090 พิมพ์วภ
ิ าวี ตัง้ ยิง่ ยง

4 12 27 นายณณฐ ตัง้ ยิง่ ยง

นางสาวธัชพัช บุญพา นางสาวธัชพัช บุญพา Y2561 มารดา

53122 กนิษฐา

วงษ์ แท ้

4 12 28 นายจิรเดช วงษ์ แท ้

นางวราภรณ์ วงษ์ แท ้

นายจิรเดช วงษ์ แท ้

Y2561 บิดา

53173 กชมน

คุณมี

4 12 30 นายทองพูล คุณมี

นางอํานวยพร คุณมี

นายทองพูล คุณมี

Y2561 บิดา

53178 ณั ฐนันท์

บุญชิต

4 12 31 นายสมพร บุญชิต

นางหนูเพชร บุญชิต

นายสมพร บุญชิต

Y2561 บิดา

53233 ธัญพิชชา

ด่านจอมฟอน

ิ ด่านจอมฟอนนางสุขอรุณ ด่านจอมฟอนางสุขอรุณ ด่านจอมฟอY2561 มารดา
4 12 33 นายอนุชต
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รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
นางจารุรัตน์ ยุระชัย

นางจารุรัตน์ ยุระชัย

Y2561 มารดา

53241 วชิรญาณ์

ยุระชัย

4 12 34 นายสุพจน์ ยุระชัย

53276 ฉัตรชนก

แก ้วกนก

4 12 35 นายเฉลิมพล แก ้วกนก นางพรหม แก ้วกนก

นายเฉลิมพล แก ้วกนก Y2561 บิดา

53285 นริสรา

บุตนิตย์

4 12 36 นายกฤษฏ์ บุตนิตย์

นางนวพร บุตนิตย์

นางนวพร บุตนิตย์

Y2561 มารดา

53295 วริศรา

สุขเลิศ

ิ ธิ์ สุขเลิศ
4 12 37 นายอภิสท

นางธิดารัตน์ บริสท
ุ ธิ์

ิ ธิ์ สุขเลิศ
นายอภิสท

Y2561 บิดา

53384 ธนพร

ไตรศิรพ
ิ านิช

ิ านิช Y2561 บิดา
4 12 38 นายชาตรี ไตรศิรพ
ิ านิช นางสาวเยาวนิตย์ จุฬาพนายชาตรี ไตรศิรพ

53396 ศุจภ
ิ า

เกรียงธีรศร

4 12 39 นายอรรถนิตย์ เกรียงธีร นางอัมภวัลย์ เกรียงธีรศนายอรรถนิตย์ เกรียงธีร Y2561 บิดา

53398 สันตกมล

ไหลหลัง่

4 12 40 นายนะลอน ไหลหลัง่

53425 จุฑาพัชร

ั
พัฒนาสันติชย

4 12 41 นายศรายุทธ พัฒนาสัน นางจุฑามณี พัฒนาสันตินางจุฑามณี พัฒนาสันติY2561 มารดา

53432 ธัญชนก

วราหรัตน์

4 12 42 นายชัยกร ชัยมงคลยศ นางสาวสุวรรณี วราหรัต นางสาวสุวรรณี วราหรัต Y2561 มารดา

นางสาวสุภาพร บุญชิต นายนะลอน ไหลหลัง่

Y2561 บิดา

55847 บุษยพรรณ กองพล

4 12 43 นายสุดศิร ิ กองพล

55848 พิมพ์พช
ิ ชา แสงหิรัญ

4 12 44

55849 พิมพลอย

สุธรรมวิจต
ิ ร

4 12 45

53069 วริทธิธ์ ร

แสงงาม

4 13

1 นายวิทยา แสงงาม

53101 กัมปนาท

วุฒสังข์

4 13

2 นายอุทย
ั วุฒสังข์

53113 ภราดร

วงศ์ไพเสริฐ

4 13

4 นายสราวุธ วงศ์ไพเสริฐ ์ นางกนกวรรณ วงศ์ไพเสนายสราวุธ วงศ์ไพเสริฐ ์ Y2561 บิดา

53154 ถิรพล

แก ้วพรหม

4 13

5 พันเอกชิตพล แก ้วพรหมนางวรางคณา แก ้วพรหมนางวรางคณา แก ้วพรหมY2561 มารดา

53214 พสธร

กีฬา

4 13

6 นายนพรัตน์ กีฬา

นางพิศมัย กีฬา

นางพิศมัย กีฬา

Y2561 มารดา

53262 พงศภัค

ดวงศรี

4 13

7 นายปริญญา ดวงศรี

นางภาวิณี ดวงศรี

นายปริญญา ดวงศรี

Y2561 บิดา

53308 ปารมี

ไชยมาศ

4 13

8 นายศยาม ไชยมาศ

นางระวีวฒ
ั น์ ไชยมาศ นางระวีวฒ
ั น์ ไชยมาศ Y2561 มารดา

53319 เสนีย ์

สาธรพันธ์

4 13

9 นายสาคร สาธรพันธ์

นางนงคราญ สาธรพันธ์ นางนงคราญ สาธรพันธ์ Y2561 มารดา

53321 สรัล

นิตอ
ิ มรบดี

4 13 10 นายทศพล นิตอ
ิ มรบดี นางรําไพพัตร์ นิตอ
ิ มรบ นางรําไพพัตร์ นิตอ
ิ มรบ Y2561 มารดา

53356 พงศภัค

รุ่งพัฒนาชัยกุล

4 13 11 นายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกนางสุภาพรรณ รุ่งพัฒนานางสุภาพรรณ รุ่งพัฒนาY2561 มารดา

53362 รักตกันท์

มาดาสิทธิ์

4 13 12 นายรักสุดท ้าย มาดาสิทนางเกษยา มาดาสิทธิ์ นางเกษยา มาดาสิทธิ์ Y2561 มารดา

53406 ธนพัฒน์

นามวงศ์

4 13 13 นายอาทิตย์พงศ์ นามวงนางธันยากร นามวงศ์

53410 พงศพัศ

สิทธิพันธุ์

4 13 14 นายมนต์ไชย สิทธิพันธุ์ นางจิตชนก สิทธิพันธุ์ นางจิตชนก สิทธิพันธุ์ Y2561 มารดา

53458 ธีร์

ชูรัตน์

4 13 15 นายจรูญพงษ์ ชูรัตน์

นางสุปราณี ชูรัตน์

นางสุปราณี ชูรัตน์

53500 สิทธิพันธ์

จันทนป

4 13 16 นายจีระพงษ์ จันทนป

นางสาธิกา จันทนป

นายจีระพงษ์ จันทนป Y2561 บิดา

53562 ชินพัฒน์

ชิณวงศ์

4 13 17 นายโยธิน ชิณวงศ์

นางสุภาพร ชิณวงศ์

นางสุภาพร ชิณวงศ์

Y2561 มารดา

53091 พัทธนันท์ วงศ์หว่ ง

4 13 18 นายพสธร วงศ์หว่ ง

นางพิรญาณ์ วงศ์หว่ ง

นายพสธร วงศ์หว่ ง

Y2561 บิดา

53127 ชลิดา

4 13 19 นายอรรณพ จันทะโสม นางศัจนันท์ จันทะโสม นายอรรณพ จันทะโสม Y2561 บิดา

จันทะโสม

นายสุดศิร ิ กองพล

Y2561 บิดา

นางขนิษฐา แสงหิรัญ นางขนิษฐา แสงหิรัญ Y2561 มารดา
นางสาวอรัทย
ั อุทโท

Y2561

นางขนิษฐา แสงงาม

นางขนิษฐา แสงงาม

Y2561 มารดา

นางอรทัย วุฒสังข์

นางอรทัย วุฒสังข์

Y2561 มารดา

ผู ้ปกครอง

นางธันยากร นามวงศ์ Y2561 มารดา

Y2561 มารดา

53131 ธรรมชนกพรกุแก ้ว

4 13 20 นายลิมปิ นนท์ กุแก ้ว

นางกนกวรรณ กุแก ้ว

นางกนกวรรณ กุแก ้ว

Y2561 มารดา

53176 คณิตา

เนาวโรจน์

4 13 21 นายเดชมณี เนาวโรจน์ นางโสภา เนาวโรจน์

นางโสภา เนาวโรจน์

Y2561 มารดา

53221 กนกอร

อรุณพงษ์

4 13 22 นายเทอดศักดิ์ อรุณพงษนางธนกมัย อรุณพงษ์ นางธนกมัย อรุณพงษ์ Y2561 มารดา

53224 คณิตา

ดวงดี

4 13 23 นายเต็ม ดวงดี

53230 ณั ชชา

กกกลาง

4 13 24 นายผดุงศักดิ์ กกกลาง นางสาวนิรมล เหล่าเลิศ นางสาวนิรมล เหล่าเลิศ Y2561 มารดา

53232 ธัญพัฒน

ไชยษา

4 13 25 นายบวร ไชยษา

53280 ณั ฐณิชา

จันทร์หอม

4 13 26 นายประจักษ์ จันทร์หอมนางสาวสุนันทา ลุนสิน นายประจักษ์ จันทร์หอมY2561 บิดา

นางสายรุ ้ง ดวงดี
นางวรรณา ไชยษา

นางสายรุ ้ง ดวงดี
นายบวร ไชยษา

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา
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รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

53294 วณิชยา

งามมีแสง

4 13 27 นายภาณุพงศ์ งามมีแสงนางมุกดา งามมีแสง

นายภาณุพงศ์ งามมีแสงY2561 บิดา

53342 ศุภามาส

การนา

4 13 28 นายชิษณุพงศ์ การนา นางสุมลศินย
ี ์ การนา

นางสุมลศินย
ี ์ การนา

Y2561 มารดา

53372 กัญญาณั ฐ กายกูล

4 13 29 นายไพฑูรย์ กายกูล

นางกุสม
ุ าวดี กายกูล

นางกุสม
ุ าวดี กายกูล

Y2561 มารดา

53379 ชลธิชา

อําพันธ์

4 13 30 นายสมพงษ์ อําพันธ์

นางมะลิวรรณ อําพันธ์ นางมะลิวรรณ อําพันธ์ Y2561 มารดา

53424 จิตภินันท์

พีระเศรษฐวุฒ ิ

ิ ี พีระเศรษฐนายธนิตศักดิ์ พีระเศรษ Y2561 บิดา
4 13 31 นายธนิตศักดิ์ พีระเศรษ นางกานต์สน

53433 ธัญญพัฒน์ สุวรรณโรจน์

4 13 32 นายกฤช สุวรรณโรจน์ นางสาวทิตยาวรรณ แส นางสาวทิตยาวรรณ แส Y2561 มารดา

53435 นํ้ าทิพย์

ั หิมะคุณ
4 13 33 นายวิชย

หิมะคุณ

นางไพบูลย์ หิมะคุณ

ั หิมะคุณ
นายวิชย

Y2561 บิดา

53436 เบญญาภา นาคสุข

4 13 34 พันตํารวจเอกวีรพันธ์ นานางพัชราภรณ์ นาคสุข นางพัชราภรณ์ นาคสุข Y2561 มารดา

53437 เบญญาภา แสวงสุข

4 13 35 นายอลงกต แสวงสุข

53445 ศสิญากร

จันทกาญจน์

4 13 36 นายชาญวิทย์ จันทกาญนางสุภาวดี จันทกาญจนนางสุภาวดี จันทกาญจนY2561 มารดา

53484 อภิรดี

โพธิง์ าม

4 13 37 นายสุชาติ โพธิง์ าม

นางอุบลวรรณ แสวงสุข นางอุบลวรรณ แสวงสุข Y2561 มารดา
นางมุทวรี โพธิง์ าม

นางมุทวรี โพธิง์ าม

Y2561 มารดา

53521 สุพรรณหงส์ นบไธสงค์

4 13 38 ดาบตํารวจสุพรรณ์ นบไ นางสุมนทา นบไธสงค์ นางสุมนทา นบไธสงค์ Y2561 มารดา

53541 ญาณิกา

ทองเจริญ

ิ
กษณ์ ทองเจ Y2561
ิ
มารดา
4 13 39 นายรณภพ ทองเจริญ นางเยาวลักษณ์ ทองเจ นางเยาวลั

53621 ศิรดา

ฤทธิส
์ ว่าง

4 13 40 ดาบตํารวจศักดา ฤทธิส
์ ร ้อยตํารวจโทหญิงเรไร ร ้อยตํารวจโทหญิงเรไร Y2561 มารดา

53643 ธัชพรรณ

ชูเกาะ

4 13 41 นายพูน ชูเกาะ

53780 วิลาสินี

ี
โมฬชาติ

4 13 42 ดาบตํารวจสยามศักดิ์ โมนางสาวอรัญญารัตน์ กฤนางสาวอรัญญารัตน์ กฤY2561 มารดา

55850 ปั ญจมพร

สายยืน

4 13 43

53102 กิจชนะ

ปราบณรงค์

4 14

1 นายอดุลย์ ปราบณรงค์ นางสาวปทุมวรรณ กาจิ นางสาวปทุมวรรณ กาจิ Y2561 มารดา

53108 ธนกร

วันหลัง

4 14

2 นายกวิน วันหลัง

53115 ภูรณ
ิ ัฐ

เคียงจัตรุ ัส

4 14

3 พันจ่าอากาศเอกสมเกีย นางณั ฐปภัสร์ เคียงจัตรุ ั พันจ่าอากาศเอกสมเกีย Y2561 บิดา

53116 วิวรรธน์

คูณดี

4 14

4 นายวิโรจน์ คูณดี

53220 พงศธร

เหลืองรุ่งโรจน์

4 14

5 นายวิษณุ เหลืองรุ่งโรจนนางพัชราภรณ์ เหลืองรุง่ นางพัชราภรณ์ เหลืองรุง่ Y2561 มารดา

53309 พชร

แว่นทอง

4 14

ี แว่นทอง
6 นายชูชพ

นางเบญจวรรณ แว่นทอนางเบญจวรรณ แว่นทอY2561 มารดา

53367 สิรพัชร์

ขลุย
่ เงิน

4 14

7 นายสรพงศ์ ขลุย
่ เงิน

่ เงิน
นางโชติกาญจน์ ขลุย
่ เงิ นายสรพงศ์ ขลุย

53400 จิรานุทรรศนั โสภาพันธ์

4 14

8 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ นางกัณนิกา โสภาพันธ์ นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ Y2561 บิดา

53407 ธีระวัฒน์

เคลียพวงพิทย์

4 14

9 นายบพิตร เคลียพวงพิทนางมยุรี เคลียพวงพิทย์ นางมยุรี เคลียพวงพิทย์ Y2561 มารดา

53420 สุวม
ิ ต
ุ ิ

พูลดี

4 14 11 ว่าทีร่ ้อยโทมนตรี พูลดี นางวิรย
ิ า พูลดี

นางวิรย
ิ า พูลดี

Y2561 มารดา

53451 เจตนิพัทธ์ วิไลหอม

4 14 12 นายจิตติ วิไลหอม

นางสุพัฒ หมายเกือ
้

นางสุพัฒ หมายเกือ
้

Y2561 มารดา

53459 ธีรดล

บุญชิต

4 14 13 นายฉลอง บุญชิต

นางศิรวิ รรณ บุญชิต

นายฉลอง บุญชิต

Y2561 บิดา

53463 พุทธพล

เทียมพันธ์

4 14 14 นายสมาน เทียมพันธ์

นางสุปราณี เทียมพันธ์ นางสุปราณี เทียมพันธ์ Y2561 มารดา

53537 ศิรวิชญ์

วราพุฒ

4 14 15 นายประชุม วราพุฒ

นางอรัญญา วราพุฒ

53565 ณภัทร

เกษี ยร

4 14 16 นายกมลวิช เกษี ยรโกษนางกัญญาภัทร เกษี ยร นางกัญญาภัทร เกษี ยร Y2561 มารดา

53630 ธนภัทร

สุทธิอาคาร

4 14 17 นายเจริญ สุทธิอาคาร นางฉัตรวิไล สุทธิอาคารนางฉัตรวิไล สุทธิอาคารY2561 มารดา

55851 ณั ฏฐ์

หล่อเกษมศานต์ 4 14 18

53075 ชนม์นภ
ิ า

ศรีโลห ้อ

ิ ศรีโลห ้อ
4 14 19 นายวิชต

นางยุพากร ศรีโลห ้อ

53093 รฐา

สีบญ
ุ เรือง

4 14 20 นายปยุต สีบญ
ุ เรือง

นางสาวศรัญญา จินตนะนางสาวศรัญญา จินตนะY2561 มารดา

53097 ศิรวิ รรณ

ทองสวัสดิ์

4 14 21 นายสําราญ ทองสวัสดิ์ นางอภิญญา ทองสวัสดิ์ นางอภิญญา ทองสวัสดิ์ Y2561 มารดา

นางสุปราณี ชูเกาะ

นางสุปราณี ชูเกาะ

0 Y2561 บิดา

นางเบญจมาศ สายยืน
นางนงลักษณ์ วันหลัง นายกวิน วันหลัง
นางสุบรร คูณดี

Y2561 มารดา

นางสุบรร คูณดี

นายประชุม วราพุฒ

Y2561 บิดา
Y2561 มารดา

Y2561 บิดา

Y2561 บิดา

นางเยาวมาลย์ หล่อเกษนางเยาวมาลย์ หล่อเกษY2561 มารดา
นางยุพากร ศรีโลห ้อ

Y2561 มารดา
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บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

53133 นิสริ น
ิ ทร์

สนุกพันธ์

4 14 22 นายองอาจ สนุกพันธ์

นางเทียมจันทร์ สนุกพันนางเทียมจันทร์ สนุกพันY2561 มารดา

53179 ณิชกมล

พันธ์โชติ

4 14 23 นายสมบัต ิ พันธ์โชติ

นางลําใย พันธ์โชติ

นายสมบัต ิ พันธ์โชติ

Y2561 บิดา

53189 พิมพกานต์ ประกอบธรรม

ั ญา วัชรคุปต์ Y2561
4 14 24 นายทศพร ประกอบธรรมนางสาววิภาภรณ์ ตู ้พิมา นางสุกญ

53190 พีรดา

เรืองสวัสดิ์

4 14 25 นายผาสุข เรืองสวัสดิ์ นางอัจฉราณี เรืองสวัสดินางอัจฉราณี เรืองสวัสดิY2561 มารดา

53192 ภทรชนก

คําแก ้ว

4 14 26 นายคมกฤตย์ คําแก ้ว

53195 สิรวิ ม
ิ ล

ทิวากรศศิธร

ิ ร ทิวากรศศิธร นางสุนพ
ิ ร ทิวากรศศิธร Y2561 มารดา
4 14 27 นายสมชาย ทิวากรศศิธ นางสุนพ

53223 กัลยกร

คันธจันทร์

4 14 28 นายบดินธร คันธจันทร์ นางสุวษ
ิ า คันธจันทร์

นางสุวษ
ิ า คันธจันทร์

Y2561 มารดา

53226 จิรัชยาภรณ์ พลโสภา

4 14 29 นายวีระชัย พลโสภา

นายวีระชัย พลโสภา

Y2561 บิดา

53249 อุดมพร

สมบัตห
ิ อม

ิ อมY2561 มารดา
4 14 30 นายไพฑูรย์ สมบัตห
ิ อม นางเพ็ญนภา สมบัตห
ิ อมนางเพ็ญนภา สมบัตห

53299 อรวรรณ

ส่งสุข

ั ญา ส่งสุข
4 14 31 ดาบตํารวจศักรินทร์ ส่งสนางสุกญ

นางสุกญ
ั ญา ส่งสุข

Y2561 มารดา

53325 กมลชนก

บุญช่วย

4 14 32 นายวัลลภ บุญช่วย

นายวัลลภ บุญช่วย

Y2561 บิดา

53330 ชาริณี

จันทะโสม

4 14 33 นายอรรณพ จันทะโสม นางศัจนันท์ จันทะโสม นางศัจนันท์ จันทะโสม Y2561 มารดา

53340 ศศิกานต์

ครองยุต ิ

4 14 34 นายรัชพล ครองยุต ิ

53343 สิรส
ิ ด
ุ า

อุปัชฌาย์

4 14 35 นายชะโลม อุปัชฌาย์ นางสาวอังคณา ภารการนางสาวอังคณา ภารการY2561 มารดา

53345 อมิตา

ผ่องแผ ้ว

4 14 36 นายนิธท
ิ ศ
ั น์ สุพช
ิ ญ์

53443 วชิรดา

พันธ์ใหญ่

4 14 37 พันจ่าเอกเคนวรินทร์ พันนางจิราพร ปองดอง

นางทิพย์สด
ุ า คําแก ้ว

นางบุษบา พลโสภา

นางหฤทัย บุญช่วย
นางพิมพา ครองยุต ิ

นายคมกฤตย์ คําแก ้ว

นายรัชพล ครองยุต ิ

ผู ้ปกครอง

Y2561 บิดา

Y2561 บิดา

นางอรอนงค์ ผ่องแผ ้ว นางอรอนงค์ ผ่องแผ ้ว Y2561 มารดา
ด.ต.สมรัก พันธ์ใหญ่

Y2561

ผู ้ปกครอง

นางรุ่งลาวัน วงษ์ เพ็ญ นางรุ่งลาวัน วงษ์ เพ็ญ Y2561 มารดา

53476 ธัญญารัตน์ วงษ์ เพ็ญ

4 14 38 นายอุดร วงษ์ เพ็ญ

53506 ณั ฐด
ิ า

สุภาพรหม

4 14 39 พันโทพลกฤต สุภาพรหนางสิรริ ัตน์ สุภาพรหม นายพลกฤต สุภาพรหม Y2561

53540 จิรัชญา

บรรดาตัง้

4 14 40 นายจิรพล บรรดาตัง้

53556 สุปรียา

บุญภิรมย์

4 14 41 นายศุภเชษฐ์ บุญภิรมย์ นางบุดดี บุญภิรมย์

นางพิศมัย บรรดาตัง้

นายจิรพล บรรดาตัง้

ผู ้ปกครอง

Y2561 บิดา

นายศุภเชษฐ์ บุญภิรมย์ Y2561 บิดา

53638 ญาณั ฐฉรา ทองเกลียว

4 14 42 นายสุรสิทธิ์ ทองเกลียว นางณั ฏฐรียา ทองเกลีย นางณั ฏฐรียา ทองเกลีย Y2561 มารดา

55852 ณิชกานต์

ดอกพวง

4 14 43

53050 กฤษขจร

ดําริห ์

4 15

1 นายพนมเทียน ดําริห ์

53052 กฤษนะภพ สายเมฆ

4 15

2 นายตฤปกรค์ สายเมฆ นางธัญกาญจน์ อุดมลา นางสาวจันทร์เพ็ญ สาย Y2561

53071 สิรวิชญ์

ตรีนก

4 15

3 นายบุญสม ตรีนก

นางสุวรรณี ตรีนก

53155 ธนกฤต

คชาธานี

4 15

4 นายธนวัฒน์ คชาธานี

นางปิ ยะนาถ คชาธานี นางปิ ยะนาถ คชาธานี Y2561 มารดา

53156 นราวิชญ์

อุปรีท ี

4 15

ี
กา อุปรีท ี
5 ดาบตํารวจนิโรจน์ อุปรีทนางฌานิ

ิ เพ็ชร์นอก
53158 ประจักษ์ ศล

4 15

6 พันตํารวจโทปภาวิน เพ็ นางสาวภฤดา โควสุรัตนนายนพณั ช โควสุรัตน์ Y2561

53200 กฤติธ ี

ประดับศรี

4 15

7 นายจักรกฤษณ์ ประดับศนางสลักจิตร ประดับศรี นางสลักจิตร ประดับศรี Y2561 มารดา

53212 พงศกร

พุ่มแก ้ว

4 15

8 ร ้อยตํารวจโททศพล พุ่มนางพัชรินทร์ พุ่มแก ้ว

53213 พรเทพ

อุดมธนะธีระ

4 15

9 นายอาคม อุดมธนะธีระ นางจิราภรณ์ อุดมธนะธีรนางจิราภรณ์ อุดมธนะธีรY2561 มารดา

53217 เสฎฐวุฒ ิ

ั
นิซน

ั
4 15 10 นายณั ฐวัตร นิซน

53270 อนพัทย์

หวานสนิท

4 15 11 นายอานุภาพ หวานสนิทนางสาวจันทิพา เมืองนิยนางสาวจันทิพา เมืองนิยY2561 มารดา

53363 ราชบุตร

บุตราช

4 15 12 ร ้อยตํารวจตรีพรชัย บุตรนางปั ทมา บุตราช

นางปั ทมา บุตราช

Y2561 มารดา

53402 ชลชาติ

บัวสด

4 15 13 นายธานี บัวสด

นางอารีรัตน์ บัวสด

Y2561 มารดา

53408 นพวิชญ์

ยอดมาลี

4 15 14 ดาบตํารวจบุญเลิศ ยอดนางรุ่งตวรรณ ยอดมาลี ดาบตํารวจบุญเลิศ ยอด Y2561 บิดา

53467 สุพศิน

แย ้มโคกสูง

4 15 15 นายสชกร แย ้มโคกสูง นางดนิดา แย ้มโคกสูง นางดนิดา แย ้มโคกสูง Y2561 มารดา

นางสุมาลี ดอกพวง

นางสุมาลี ดอกพวง

Y2561 มารดา

นางสมปอง ดําริห ์

นางสมปอง ดําริห ์

Y2561 มารดา

นางสุวรรณี ตรีนก
นางฌานิกา อุปรีท ี

นางพัชรินทร์ พุ่มแก ้ว

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา
Y2561 มารดา
ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา

ั ษ์ พY2561 มารดา
นางสาวอุมาพร พิทก
ั ษ์ พนางสาวอุมาพร พิทก

นางอารีรัตน์ บัวสด
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บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

ั ดิ์
53607 ฤทธิศก

วัฒนเรืองโกวิท

4 15 17 นายนิธก
ิ ร วัฒนเรืองโกวินางธนมน วัฒนเรืองโกวินางธนมน วัฒนเรืองโกวิY2561 มารดา

53624 กุลภัทร

เพียรทอง

4 15 18 นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง นางนลิน เพียรทอง

นางนลิน เพียรทอง

Y2561 มารดา

53625 ชิตะภูม ิ

นามกุล

4 15 19 นายประเสริฐ นามกุล

นายประเสริฐ นามกุล

Y2561 บิดา

53034 ธีรนาฏ

บุตตะวงศ์

ั ต์ นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ Y2561 มารดา
4 15 21 ร ้อยตํารวจเอกพงศ์สน

นางปิ ยะนันท์ นามกุล

นางสุขกัลยา บุญขวาง นายสุวจ
ั น์ บุญขวาง

Y2561 บิดา

53084 ปั ญญาพร บุญขวาง

4 15 22 นายสุวจ
ั น์ บุญขวาง

53149 อุน
่ เรือน

ปรัสพันธ์

ิ ธิ์ ปรั นางสุภาลักษณ์ ปรัสพัน นางสุภาลักษณ์ ปรัสพัน Y2561 มารดา
4 15 23 ดาบตํารวจศักดิส
์ ท

53181 ปั ญจรัชน์

ธนะวิทวิลาศ

4 15 24 พันจ่าอากาศเอกณั ฐจักรนางหนึง่ ฤทัย ธนะวิทวิล นางหนึง่ ฤทัย ธนะวิทวิล Y2561 มารดา

53182 ปิ ยาพัชร

แก ้วสังข์

4 15 25 นายประจันทร์ แก ้วสังข์ นางปฏิญญา แสนอ ้วน นายประจันทร์ แก ้วสังข์ Y2561 บิดา

53196 สุทธิสา

เรืองภาสกร

4 15 26 นายธัชพล เรืองภาสกร นางพัชมณ เรืองภาสกร นางสาวอมรรัตน์ กาญจนY2561

ผู ้ปกครอง

53235 ปฐมาพรรณ ทองโพธิศ
์ รี

4 15 27 นายพูลประเสริฐ ทองโพนางรัชนีย ์ ทองโพธิศ
์ รี นางรัชนีย ์ ทองโพธิศ
์ รี Y2561 มารดา

53242 วิชญาพร

ตุ ้มอ่อน

4 15 28 นายเสรี ตุ ้มอ่อน

นางรัตติยา ตุ ้มอ่อน

นายเสรี ตุ ้มอ่อน

Y2561 บิดา

53278 ชวัลนุช

ไชยศรี

4 15 29 นายชัยชิต ไชยศรี

นางเรืองรอง ไชยศรี

นางเรืองรอง ไชยศรี

Y2561 มารดา

53348 อารดา

วิกรัยเจิดเจริญ

4 15 30 นายสมศักดิ์ วิกรัยเจิดเจนางศุภลักษณ์ วิกรัยเจิดนางศุภลักษณ์ วิกรัยเจิดY2561 มารดา

53399 อรณิชา

ศรีจันทร์

4 15 31 นายคําพัน ศรีจันทร์

นางวัชราภรณ์ ศรีจันทร์ นายคําพัน ศรีจันทร์

53421 กัญญารัตน์ พันธสาร

ั พันธสาร
4 15 32 นายกิตติชย

นางมณีภรณ์ พันธสาร นางมณีภรณ์ พันธสาร Y2561 มารดา

53429 ทักษิยา

สุกุ

4 15 33 ดาบตํารวจพิทก
ั ษ์ สุกุ นางเอือ
้ นทิพย์ สุกุ

ดาบตํารวจพิทก
ั ษ์ สุกุ Y2561 บิดา

53431 ธัญชนก

เต็งศิรอ
ิ รกุล

่ ไมตรี
4 15 34 นายสุระจิต เต็งศิรอ
ิ รกุล นางสุภมาส ชืน

นายสุระจิต เต็งศิรอ
ิ รกุล Y2561 บิดา

53442 กัญญ์วรา

ภางาม

4 15 35 นายพสุธา ภางาม

นางสุมาลี ภางาม

53446 ศิรประภา

จารุจต
ิ ร

4 15 36 นายเลอพงษ์ จารุจต
ิ ร นางอภิรดี จารุจต
ิ ร

นายเลอพงษ์ จารุจต
ิ ร Y2561 บิดา

53475 ธัญชนก

สร ้อยคํา

4 15 37 นายเทียนชัย สร ้อยคํา นางวณิศญา สร ้อยคํา

นางวณิศญา สร ้อยคํา Y2561 มารดา

53479 พาขวัญ

เจริญชาญประเสริ 4 15 38 นายปริญญา หิรัญสถิตพนางณภัทร เจริญชาญป นางณภัทร เจริญชาญป Y2561 มารดา

53483 สุรภา

เอีย
่ มอาจ

ั ดิ์ จันทะนนนางนุชชลี ปานห ้อย
4 15 39 จ่าเอกอดิศก

นางนุชชลี ปานห ้อย

Y2561 มารดา

53503 จุฑามาศ

ลานํ้ าคํา

4 15 40 ดาบตํารวจเชาวลิต ลานํ้ นางศศิธร ลานํ้ าคํา

นางศศิธร ลานํ้ าคํา

Y2561 มารดา

53637 ขนิษฐา

กัลป์ ตินันท์

4 15 41 นายสมเดช กัลป์ ตินันท์ นางสุชาดา โพธิเ์ จริญ นางสุชาดา โพธิเ์ จริญ Y2561 มารดา

55854 ปณิดา

ชารีแก ้ว

4 15 42

ิิ กษณ์ ชารีแก ้ว นางศิรลั
ิิ กษณ์ ชารีแก ้ว Y2561 มารดา
นางศิรลั

55900 ทัศนียพันธ์ งามจิตร

4 15 43

นางทัศนีย ์ งามจิตร

53002 ฉัตรมงคล แสนทวีสข
ุ

4 16

53006 ธีรติกร

ธานี

53007 นิพฐ
ิ พนธ์

นางสุมาลี ภางาม

Y2561 บิดา

Y2561 มารดา

นางทัศนีย ์ งามจิตร

Y2561 มารดา

ิ แสนทวีสข
1 นายอนุชต
ุ นางปรศรี แสนทวีสข
ุ

นางปรศรี แสนทวีสข
ุ

Y2561 มารดา

4 16

2 นายปริญญา ธานี

นางฐิตช
ิ ญาณ์ ธานี

Y2561 มารดา

บุญเทพ

4 16

3 นายกิตติพงษ์ บุญเทพ นางฉวี บุญเทพ

นางฉวี บุญเทพ

Y2561 มารดา

53014 รัฐนันท์

เพียะวงค์

4 16

4 นายอิทธิพัทธ์ เพียะวงค์นางเจริญรัตน์ เพียะวงค์ นายอิทธิพัทธ์ เพียะวงค์Y2561 บิดา

53015 เรแฮน

ชิโมดะ

4 16

5 นายมิโนรุ ชิโมดะ

นางบัวน ้อย ชิโมดะ

นางบัวน ้อย ชิโมดะ

Y2561 มารดา

53057 ธนโชติ

แดงแสง

4 16

6 นายธนวัฒน์ แดงแสง

นางสาวบังอร สีทะ

นางสาวบังอร สีทะ

Y2561 มารดา

53062 ปณิธาน

จําปาหอม

4 16

7 นายประยูร จําปาหอม นางประกอบแก ้ว จําปาหนายประยูร จําปาหอม Y2561 บิดา

53063 ปพนพัชร์

น ้าวิไลเจริญ

4 16

ิ นย์ น ้าวิไลเจริญY2561 บิดา
8 นายสิรด
ิ นย์ น ้าวิไลเจริญนางสกนธรัตน์ น ้าวิไลเจนายสิรด

53104 จักรพันธ์

ทองคู่

4 16

9 นายประพิศ ทองคู่

53105 ชริน

ไชยสัจ

4 16 10 นายรณยุทธ ไชยสัจ

นางณั ฐจารี ไชยสัจ

นางสุกจ
ั จารีย ์ ไชยสัจ Y2561

53106 ณฐกฤตย์

กงใจ

4 16 11 นายชวโรจน์ กงใจ

นางพิชามญชุ์ กงใจ

นางพิชามญชุ์ กงใจ

นางฐิตช
ิ ญาณ์ ธานี

นางสาวชณั ฐตราภรณ์ ฤนางสาวชณั ฐตราภรณ์ ฤY2561 มารดา
ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา

32/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
นางสาวผดุงขวัญ มีเงิน นางสาวผดุงขวัญ มีเงิน Y2561 มารดา

53160 พิพัฒน์

มักการุณ

4 16 12 นายบัณฑิต มักการุณ

53168 อัครวัฒน์

ชนะศรีรัตนกุล

4 16 13 นายเอกชัย ชนะศรีรัตนกนางอุบลวรรณ ชนะศรีรัตนายพชร ชนะศรีรัตนกุล Y2561

53170 อิทธิกร

สุขสาย

4 16 14 นายอาภากร สุขสาย

นางศศิพร สุขสาย

นายอาภากร สุขสาย

Y2561 บิดา

53171 ศุภกิตติ์

รัตโน

4 16 15 นายศุภโชค รัตโน

นางลําเนา รัตโน

นางลําเนา รัตโน

Y2561 มารดา

53201 กิตติคณ
ุ

บุญจริง

4 16 16 นายพิศาลศักดิ์ บุญจริง นางสาวปภาดา บํารุงกิจนายธีระพงษ์ บํารุงกิจ Y2561

53216 สิรภพ

พรมดอน

4 16 17 นายสรรพสิทธิ์ พรมดอนนางกัญญาพร พรมดอน นายสรรพสิทธิ์ พรมดอนY2561 บิดา

53219 อิทธิพล

เมโฆ

4 16 18 นายจตุรงค์ เมโฆ

53251 ชิตพล

นาคแนวดี

4 16 19 นายนพดล นาคแนวดี นางสุพรรณี นาคแนวดี นายนพดล นาคแนวดี Y2561 บิดา

53257 ณั ฐภัทร

วงศ์วต
ั ถาภรณ์

ั ถาภ Y2561 บิดา
4 16 20 นายสมศักดิ์ วงศ์วต
ั ถาภ นางกรองกาญจน์ จันทวีนายสมศักดิ์ วงศ์วต

53259 ธัชทฤต

ผ่านเมือง

ั ย์ ผ่านเมือง นายสมเกียรติ ผ่านเมืองY2561 บิดา
4 16 21 นายสมเกียรติ ผ่านเมืองนางมะลิวล

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง

นางสาวสุนส
ิ า มงคลศิล นางสาวสุนส
ิ า มงคลศิล Y2561 มารดา

53300 กฤษณะพงศพรพันธุ์

4 16 22 นายรัชภัฏ พรพันธุ์

ั ต์ นางสาวภาวินี ศรีสน
ั ต์ Y2561 มารดา
นางสาวภาวินี ศรีสน

53323 ฉัตรชัย

ศรมณี

4 16 23 นายประสงค์ ศรมณี

นางวาสนา ศรมณี

53370 สิรภพ

่
หวังชืน

่ นางศิรวิ รรณ หวังชืน
่
4 16 25 นายสงกรานต์ หวังชืน

53415 ภูรช
ิ

สุวรรณโท

4 16 26 นายวีรวัฒน์ สุวรรณโท นางวรรณภา สุวรรณโท นายวีรวัฒน์ สุวรรณโท Y2561 บิดา

53598 จิรภัทร

ั
ทรงวิชย

ั
4 16 27 นายสมรักษ์ ทรงวิชย

ั นางกนกวรรณ ทรงวิชย
ั Y2561 มารดา
นางกนกวรรณ ทรงวิชย

53601 นิตภ
ิ ม
ู ิ

สุยะลา

4 16 28 นายสถิตย์ สุยะลา

นางสาวขันทอง พันธ์เพ็ นางสาวขันทอง พันธ์เพ็ Y2561 มารดา

53602 ปกรณ์

แสนภักดี

4 16 29 นายประจักษ์ แสนภักดี นางอินทร์ธริ า แสนภักดี นางอินทร์ธริ า แสนภักดี Y2561 มารดา

55856 สราวุฒ ิ

อวิรุทธิจ
์ น
ิ ดา

4 16 30 พ.ต.ท.วิรย
ิ ะ อวิรุทธ์จน
ิ ดา

นางวาสนา ศรมณี

Y2561 มารดา

่ Y2561 บิดา
นายสงกรานต์ หวังชืน

พ.ต.ท.วิรย
ิ ะ อวิรุทธ์จน
ิ ดY2561 บิดา
นางวิลาสินี คําวงค์

Y2561 มารดา

55857 อนันตลาภ คําวงค์

4 16 31

นางวิลาสินี คําวงค์

55858 อริยธ
์ ัช

อริยรุ่งเรืองกุล

4 16 32

นางแก ้วสวรรค์ อริยรุ่งเรื นางแก ้วสวรรค์ อริยรุ่งเรืY2561 มารดา

53038 ปิ ยธิดา

แก ้วคูณ

4 16 37 นายตรวจพล แก ้วคูณ นางจินดาสาน ลายวิเศษนายตรวจพล แก ้วคูณ Y2561 บิดา

53041 ภัทรวิมล

พลราษฎร์

4 16 38 นายประสิทธิ์ พลราษฎร์ นางประภาวัฒน์ พลราษนางประภาวัฒน์ พลราษY2561 มารดา

53086 พิชญาภัค

เส็งสมวงศ์

4 16 39 นายศตายุ เส็งสมวงศ์ นางมณีรัตน์ เส็งสมวงศ์ นางมณีรัตน์ เส็งสมวงศ์ Y2561 มารดา

53481 ศุภาพิชญ์ ไฉยากุล

4 16 41 นายอรรคพล ไฉยากุล นางอันน์ธนวันต์ ไฉยากุ นางวงศ์เดือน ไฉยากุล Y2561

53504 กัลยรัตน์

ชนะเนตร

4 16 42 นายสุขปี ชนะเนตร

นางจันทร์เพ็ญ สืบเนือ
่ ง นางจันทร์เพ็ญ สืบเนือ
่ ง Y2561 มารดา

55859 ชนัญดา

หุน
่ ประเสริฐ

4 16 43

่ ประเสY2561 มารดา
นางสุภาวรรณ์ หุน
่ ประเสนางสุภาวรรณ์ หุน

55860 ปภาวี

งามแสง

4 16 44

53008 ปรเมศวร์

วนะรมย์

4 17

1 นายปรีชาพล วนะรมย์ นางนันทิการ์ วนะรมย์ นายปรีชาพล วนะรมย์ Y2561 บิดา

53012 ภูวนาท

หยาดทอง

4 17

2 นายพิทก
ั ษ์ หยาดทอง นางสาวปราณี พันธ์เพ็ง นายพิทก
ั ษ์ หยาดทอง Y2561 บิดา

53019 หฤษฎ์

วรบุตร

4 17

ุ พิพY2561
ั
3 นายยงยุทธ แมคครีนส์ นางนิธต
ิ านันท์ ชาติกล
ุ พินายธนเสฎฐ์ ชาติกล

53112 พันธวิศ

เย็นแย ้ม

4 17

4 นายวีรพันธ์ เย็นแย ้ม

นางดารุณี เย็นแย ้ม

นางดารุณี เย็นแย ้ม

Y2561 มารดา

53167 อภินันท์

ควรตัง้

4 17

5 นายศิรท
ิ รัพย์ ควรตัง้

นางจิระวรรณ ควรตัง้

นางจิระวรรณ ควรตัง้

Y2561 มารดา

53253 ณวพน

ดวงดี

4 17

6 นายชยพล ดวงดี

นางนันท์นภัส ดวงดี

นายชยพล ดวงดี

Y2561 บิดา

53263 พรพิพัฒน์ พัชรธรรมพันธุ์

4 17

ั วรรณ พัชรธรรมนายวิเชียร พัชรธรรมพันY2561 บิดา
7 นายวิเชียร พัชรธรรมพันนางอุทย

53352 ชลชาติ

พุ่มจันทร์

4 17

8 พันตรีปรีดา พุ่มจันทร์

53358 พันกร

เพ็ดขุนทด

4 17

9 นายพนมไพร เพ็ดขุนทดนางสลิตา เพ็ดขุนทด

53361 ภูมพ
ิ ัฒน์

้
สืบเชือ

้
4 17 10 นายปกรณ์ สืบเชือ

นายประกาศิต งามแสง Y2561

นางรัชยา พุ่มจันทร์
้
นางเพ็ญพิศ สืบเชือ

นางรัชยา พุ่มจันทร์

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา

นางสาววราภรณ์ นนท์ส Y2561
้
นางเพ็ญพิศ สืบเชือ

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา

33/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที
นางสาวอรทัย โสดามาตนางสาวอรทัย โสดามาตY2561 มารดา

53364 วชิราวุธ

โสดามาตย์

4 17 11 นายเอกวัฒน์ เเซ่ออ
ื้

53404 ณภัทร

สุภาพสุนทร

4 17 12 นายสุรชัย สุภาพสุนทร นางสุชาดา ขันอาสา

54511 ยศนนท์

พิมแพนไชย

4 17 13 นายจุลานนท์ พิมแพนไ นางอรปรียา วงศ์ศศิธร นางอรปรียา วงศ์ศศิธร Y2561 มารดา

นางสุชาดา ขันอาสา

Y2561 มารดา

นายพงศ์สธ
ุ ี ระดาบุตร Y2561 บิดา

55901 โชติณวัฒน์ ระดาบุตร

4 17 14 นายพงศ์สธ
ุ ี ระดาบุตร

53079 ธัญชนก

ศรีขาว

4 17 15 นายจีรวัฒน์ ศรีขาว

นางนงเยาว์ ศรีขาว

นางนงเยาว์ ศรีขาว

Y2561 มารดา

53085 พัชรพร

ดีสาย

4 17 16 นายกําธร ดีสาย

นางอรทัย ดีสาย

นายกําธร ดีสาย

Y2561 บิดา

53138 พาขวัญ

ตรงกรณ์

4 17 17 นายสุภรณ์ ตรงกรณ์

นางอริยา ตรงกรณ์

นางอริยา ตรงกรณ์

Y2561 มารดา

4 17 18 นายวีรยุทธ ธีรลีกล
ุ

นางสาวอภัณตรี บัวขาว นายวีรยุทธ ธีรลีกล
ุ

53291 เพ็ญพิสท
ุ ธิ์ ธีรลีกล
ุ

Y2561 บิดา

53292 เมธาวดี

วัฒนวงษ์ สงิ ห์

4 17 19 นายต่อพงศ์ วัฒนวงษ์ ส ิ นางผกาพรรณ เพชราภิ นางราวดี วัฒนวงษ์ สงิ ห์ Y2561

ผู ้ปกครอง

53335 พิชญา

ธานุรัตน์

ั ธานุรัตน์
4 17 20 นายพิชย

นางโสภิต เอียดทองใส นางกุหลาบ ยืนยง

Y2561

ผู ้ปกครอง

53380 ชลลดา

แก ้วมณี

4 17 21 นายชํานาญ แก ้วมณี

นางสมถวิล แก ้วมณี

นางสมถวิล แก ้วมณี

Y2561 มารดา

53387 นันท์นภัส

เครือสีดา

4 17 22 นายนรพัฒน์ เครือสีดา นางจิดาภา เครือสีดา

นางจิดาภา เครือสีดา

Y2561 มารดา

53390 พิชญาภัค

สิงห์ทองลา

ั ษ์ สิงห์ทองลา Y2561 บิดา
4 17 23 นายพิทก
ั ษ์ สิงห์ทองลานางนิภาพรรณ สิงห์ทองนายพิทก

ั กุล
53610 ชุตก
ิ าญจน์ สันติวช
ิ ย

ั นางวิลาวรรณ สันติวช
ั Y2561 มารดา
ั กนางวิลาวรรณ สันติวช
ิ ย
ิ ย
4 17 24 นายวุฒาฤทธิ์ สันติวช
ิ ย

55861 ชนกนันท์

เพศสุข

4 17 25

53017 สิรวิชญ์

ตัง้ วงศ์ไชย

4 18

1 นายชิตชัย ตัง้ วงศ์ไชย นางสุดารัตน์ ตัง้ วงศ์ไชยนางสุดารัตน์ ตัง้ วงศ์ไชยY2561 มารดา

53020 เอกชัย

เข็มเพชร

4 18

2 นายนิวต
ั ต์ เข็มเพชร

นางสาวดลยา สุภาษร นางรัตนา ชราศรี

Y2561

53060 ธันวา

สุขสิงห์

4 18

3 นายสุพท
ิ ย์ สุขสิงห์

นางจันทนา สุขสิงห์

Y2561 บิดา

53072 ธนชัย

ศรีธัญรัตน์

4 18

4 นายกริชเพชร ศรีธญ
ั รัตนนางสาวทัศนีย ์ วันทา

นายกริชเพชร ศรีธญ
ั รัตนY2561 บิดา

53111 ธีรธ
์ วัช

พันธุค
์ รู

4 18

5 นายโกวิทย์ พันธุค
์ รู

นางธนาพร พันธุค
์ รู

นางธนาพร พันธุค
์ รู

Y2561 มารดา

53118 สิรวิชญ์

ชมภูมาศ

4 18

6 นายธวัชชัย ชมภูมาศ

นางกุหลาบ ชมภูมาศ

นางกุหลาบ ชมภูมาศ

Y2561 มารดา

53266 วรภพ

หิญชีระนันทน์

4 18

7 นายกฤษณ์ หิญชีระนันทนางพนิดา หิญชีระนันท นางพนิดา หิญชีระนันท Y2561 มารดา

55862 ชายชาญ

ใบกว ้าง

4 18

8 นายกฤษณ์ ใบกว ้าง

55863 เพชรศิร ิ

ติลลักษณ์

4 18

9

53027 ชุลก
ี ร

ทัพธมาตร

ั นี ทัพธมาตร
4 18 12 พันจ่าอากาศเอกดัสกร ทนางสุวช

53044 วิชญาดา

แถมศิร ิ

4 18 13 นายวิทยา แถมศิร ิ

53144 เขมจิรัสย์

เวชสวัสดิ์

4 18 14 นายบุญฤทธิ์ เวชสวัสดิ์ นางภาณดา งามวงศ์

53185 พรรษมน

วรบุตร

4 18 15 นายยงยุทธ แมคครีนส์ นางสาวธนิตรานันท์ ชา นางสาวธนิตรานันท์ ชา Y2561 มารดา

53186 พริมา

เฉียวฉกรรจ์

4 18 16 นายณรินทร เฉียวฉกรรจนางพนิตา เฉียวฉกรรจ์ นางพนิตา เฉียวฉกรรจ์ Y2561 มารดา

นางประภาพรรณ เพศสุขนางประภาพรรณ เพศสุขY2561 มารดา

นายสุพท
ิ ย์ สุขสิงห์

นายกฤษณ์ ใบกว ้าง

ผู ้ปกครอง

Y2561 บิดา

นางพิมพ์ชนก ติลลักษณนางพิมพ์ชนก ติลลักษณY2561 มารดา
นางสุวช
ั นี ทัพธมาตร

นางชัญญานุช แถมศิร ิ นายวิทยา แถมศิร ิ
นางภาณดา งามวงศ์

Y2561 มารดา
Y2561 บิดา
Y2561 มารดา

53191 เพ็ญพิสท
ุ ธิ์ สุพล

4 18 17 นายศักดิศ
์ รี สุพล

Y2561
นางวิลาวรรณ ลอยลม นางสาวพรรณนิดา ศรีธัญ

53193 ภัทราภรณ์ วงคูณ

4 18 18 นายชอบ วงคูณ

นางวิไลวรรณ วงคูณ

นางวิไลวรรณ วงคูณ

Y2561 มารดา

53326 กวิณธิดา

โชคชัย

4 18 19 นายจเรวัฒน์ โชคชัย

นางฉวีวรรณ โชคชัย

นายจเรวัฒน์ โชคชัย

Y2561 บิดา

53327 กุลธิดา

โกศัลวิตร

4 18 20 นายวีระศักดิ์ โกศัลวิตร นางอภิศชญา เจริญวงศ์ นายวีระศักดิ์ โกศัลวิตร Y2561 บิดา

53334 พอหทัย

ศรีเมือง

4 18 21 นายปราโมทย์ ยศโชติ นางสาวศศิกานต์ ศรีเมือนางสาวพรกมล ศรีเมืองY2561

53371 กรัญญุตา

ใบยา

4 18 22 นายนิพล ใบยา

นางบังอร ใบยา

นางบังอร ใบยา

Y2561 มารดา

53377 ชนชยา

จารุแพทย์

4 18 23 นายไชยา จารุแพทย์

นางศศิธร จารุแพทย์

นางศศิธร จารุแพทย์

Y2561 มารดา

53422 เครือฟ้ า

บุญพา

4 18 24 นายมิตร บุญพา

นางอุษณีย ์ บุญพา

นางนาง บุญมา

Y2561

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง

ผู ้ปกครอง

34/34

รหัส

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18มิถุนาย2561)
บิดา
มารดา
สมาชิกชําระค่าสมัคร-สปค.บม ปีสมาชิก ความสัมพันธ์
ชื่อ
นามสกุล ชั้น ห้องเลขที

53619 ภควรรณ

จุกจันทร์

4 18 25 นายรุ่งรวี จุกจันทร์

นางสุพัตรา จุกจันทร์

นางมวลศรี สุวรรณโค Y2561

54505 อธิชา

ศรีภาค์

4 18 26 นายอภิชาติ ศรีภาค์

นางทิพวรรณ ศรีภาค์

นางทิพวรรณ ศรีภาค์

55864 รวิพร

นุ่มพันธ์

4 18 27

นางดาวรุ่ง ลานํ้ าเทีย
่ ง Y2561

55906 สุดารัตน์

โคตวงค์

4 18 28 นายทนงศักดิ์ โคตรวงศ์ นางสมศรี โคตรวงศ์

นางสมศรี โคตรวงศ์

51550 ณั ฐธิดา

บุญมานะ

5

5

55897 สิรย
ิ าพร

ศิรพ
ิ ัฒนพาณิช

5

7 45 นายศิวะชล ศิรพ
ิ ัฒนพา นางสาวกัญกร จารุการ นางสาวกัญกร จารุการ Y2561 มารดา

55899 ชลันธร

เลขมาศ

6

9 15 นายจักรพงศ์ เลขมาศ นางกมลวรรณ จันทร์หว นางกมลวรรณ จันทร์หว Y2561 มารดา

ณิชชาพันธุ์ ขุม
่ ด ้วง

53592 มธุริมา

วรรณุวิน

ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา
ผู ้ปกครอง

Y2561 มารดา

5 นายศุภสิทธิ์ บุญมานะ นางทิพาพร บุญมานะ นางทิพาพร บุญมานะ Y2561 มารดา

4 18

ุ นิดา ขุม
่ ด ้วY2561 มารดา
นางธนัตก์กล
ุ นิดา ขุม
่ ด ้วนางธนัตก์กล

3 13 35 นางวิศรุดา วรรณุวิน

นางวิศรุดา วรรณุวิน

นางวิศรุดา วรรณุวิน

Y2561

