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ล ำดับท่ี ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 พล.อ.อ.อเนก พัวสุวรรณ

2 นายนพดล เสริมศิริมงคล

3 นายประสิทธ์ิ มีแต้ม

4 นายธนา ไชยประสิทธ์ิ

5 นายณัฐพงศ์ พรประยุทธ

6 นายส าเร็จ โชติมงคล

7 นายอนันต์ ต้ังตรงเวชกิจ

8 พล.ต.ต.ดร.เสนิต ส าราญส ารวจกิจ

9 นายก าชัย อัคควัฒนกุล

10 นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต

11 นางกฤษณา ตันตระสุวรรณ

12 นางสาวพิศมัย ดวงใน

13 นายสมมิตร แซ่ล้ี

14 นายนพดล เป่ียมกุลวานิช

15 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

16 ผศ.ดร.อุบล เล้ียววาริน

17 ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ

18 น.สพ.วิชาญ ปวรางกูร

19 รศ.ดร.เมธี สูตรสุคนธ์

20 นายเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล

หน่วยเลือกต้ังท่ี 5

ประกำศสมำคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง นำยกสมำคมสมำคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ และ

กรรมกำรบริหำรสมำคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยท่ี 22 (พ.ศ. 2566 - 2568)

 **************************************************************************

           ตามท่ี สมาคมผู้ปกครองและครู  โรงเรียนเทพศิรินทร์  ก าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2566 และ

การเลือกต้ังนายกสมาคมผู้ปกครองและครู  โรงเรียนเทพศิรินทร์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยท่ี 22  (พ.ศ.2566 - 2568)  ในวันอาทิตย์ท่ี  15  มกราคม 2566  ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์

 ดังน้ัน  สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงขอประกาศรายช่ือของผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ฯ  

ประเภทสมาชิกกิตติมศักด์ิและประเภทสมาชิกวิสามัญ หน่วยเลือกต้ังท่ี 9 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปน้ี

*
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ล ำดับท่ี ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

21 นายชิตชนก ศรีสว่าง

22 นายภาณุภณ กล้าผจญ

23 นายสมรรถ สุวรรณพงษ์

24 นายณรงค์พร เหล่าศรีสิน

25 นายสุทัศน์ เบญจวรรณเทพ

26 พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ

27 พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง

28 พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หม่ัน

29 พ.ต.อ.ราม รสหอม

30 พ.ต.ท.เธียรธวัช อรรจนะเวทางค์

31 ร.ต.อ.สุขวัฒน์ เทพแปง

32 นายสุพัฒน์ แดงปุ่น

33 นายอรรถ แสงจิตต์

34 นายพีรวัจน์ สดใส

35 นายภูวนาถ เผ่าจินดา

36 นางสาวสมปอง หุตะเมขลิน

37 นางสาวฐารวี โคตรค าตา

38 นางสาวกุลปราณี อินทรสกุล

39 นายแสง จิตต์เจริญรุ่ง

40 นายณัฐพงษ์ จอมบดินทร์

41 นายเปล่งวุฒิ เปล่งปล่ัง

42 นางวานิช สิงห์ด ารงค์

43 นายสกนธ์ รัตนสุนทร

44 นายสุวิทย์ เศรษฐวงศ์

45 นางพัชรี กนกวิไลรัตน์

46 นายพนา วิวัฒน์พนชาติ

47 นายสุเทพ กังเกียรติกุล

48 นางอนุสรณ์ สถาปนพิทักษ์กิจ

49 นายปิยะพงษ์ ค าภากุล

50 นายวีรพงศ์ กิจรักษ์กุล

51 นายสุทิศ อริยพงษ์โสภณ

52 นายโอภาส มหิธิธรรมธร

53 นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

54 ภญ.ดร.วาสินา ธานี

55 ภก.อัศวิน จงเจริญจิตเกษม

56 นายสุกิจ วงศ์เกษตรชัย

57 นางรุ่งรวี สุขดี
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ล ำดับท่ี ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

58 นางศรีสอางค์ มีทรัพย์

59 นายชาลี ถาวรานุรักษ์

60 นายมังกร กุลวานิช

61 นายสมชัย  เชาว์พานิช

62 นายประกาศิต  ยังคง

63 นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป

64 นายปรเมษฐ์  โมลี

65 นายอนันต์ ทรัพย์วารี 

66 นายสุพจน์  หล้าธรรม

67 นางกฤษณา พลอยสังวาลย์

68 นางเกษมศรี กู้เกียรติ

69 นางกัญญา โตแก้ว

70 นายโกมุท ชวนางกูร

71 นางสาวกลอยใจ ชาตยาภา

72 นางกรรภิรมย์ กองศรี

73 นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ

74 นายเกรียงศักด์ิ เจียรมาศ 

75 นางกิติยา  ทัศนสกุล

76 นางสาวขวัญเรือน  วรรณโก

77 นางขวัญตา  วัฒนจาวเรือง

78 นางขนิษฐา  บุณยประคอง

79 นายจักรภพ วัฒนชัยนันท์

80 นางสาวจงกลณี ปล้ืมส าราญ

81 นางสาวจินตนา  จิรสกุล

82 นางสาวจินตนา ดิษฐแย้ม

83 นางสาวจิตรา ฉันทธ ารงศิริ

84 นางจิราพร อินทรธานี

85 นายเจริญ เช้ือเพชร

86 นางสาวจ ารูญลักขณ์ สุขสัมพันธ์

87 นางจุฑามาศ โมกขะเวส

88 นายเฉลียว เพชรแก้ว

89 นายชลัท ทิพย์ลมัย

90 นายชูชาติ  เก้ากิตต์ิ

91 นายชูชาติ เพ็งอาทิตย์ 

92 นายชาญชัย  เป่ียมชาคร

93 นางสาวฐารวีณ์ กิตติโชติธนารัตน์

94 นายณัฏฐ์ทัต  ศิริวัฒน์
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ล ำดับท่ี ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

95 นางณัฏฐา กิตติโชติธนารัตน์

96 นางณัฐชนัญ  แตงสกุล

97 นางสาวดวงรัตน์  พูลสวัสด์ิ

98 นางสาวดวงกมล  เหมะรัต

99 นางดารุณี  บูรณวัฒน์

100 นางดารณี  กิตติกานต์วงศ์

101 นายดิเรก  หุ่นสุวรรณ์ 

102 นางสาวดาญา สมสุวรรณ

103 นายดิฐา  ศรีชวนันท์

104 นายเดช  แสนยโยธิน      

105 นายเดชา  แสงทอง

106 นายเดชา  ผิวหอม

107 นางดวงฉัตร  ศรีพิเชษฐกุล  

108 นางสาวธัชมาศ วทานิยกุล

109 นายธรรมรส ทวีศักด์ิ

110 นางตรองพจน์  รุกขวิบูลย์

111 นายเฉลิมพงษ์ ชุมพล

112 นายธีรวัฒน์ ประจักษ์

113 นางนวลนง  มังตรีสรรค์

114 นายนพรัตน์  วัฒนชัยนันท์

115 นางนิศรา เพ็งอาทิตย์

116 นางนิรมล  พงศาพิชญ์

117 นางแน่งน้อย เทพเพชรรัตน์

118 นายนฤเทพ ใจสุทธิ

119 นายบัญชา อ่อนวิมล

120 นางสาวบุปผา เน่ืองพิมพ์

121 นางบุษบา  ประยูรทอง 

122 นายประชา ปฏิสัมพิทา

123 นายปรีชา ชวลิต

124 นางประไพศรี  ปาละวัธนะกุล

125 นางสาวประกายรัตน์ สุนทรสถิตพิมล

126 นายประวิทย์  หนูสน่ัน

127 นายปราโมทย์  ฮ๊อก

128 นายประโยชน์ อุ่นใจเพ่ือน

129 นางประภาภรณ์  ประยูรหาญ

130 นางผ่องใส ว่องกิตติสิน 

131 นางสาวพรพรรณ บงกชมาศ
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132 นางสาวพรพรรณ  สิริปทุมรัตน์

133 นางสาวพาสนา  อามระดิษ

134 นางสาวพนิดา พิสิฐอมรชัย

135 นางพิจิตรา เฟ่ืองเกษม

136 นางพวงไข่มุกข์  คุณารัตนพฤกษ์

137 นางสาวพิมพ์ภัค คงนนท์

138 นางพิมพ์ใจ ชิดชอบ

139 นางพิมพ์พนิต  สว่างเพียร 

140 นายพีรกร พุฒิแสงภักดี

141 นางเพลินใจ  พฤกษชาติรัตน์

142 นายพิริยะ  โตแก้ว

143 นายเพชรน้ า  นิเวศวรทานต์

144 นายไพโรจน์  ฟุ้งขจร

145 นางสาวพวงชมพู  มาศเข่ือนขันธ์ 

146 นางสาวเพ็ญภาค  เนตรวิศาล

147 นางภัทรดา อภิชาติบุตร

148 นางสาวภรอ าภา  สุขผ้ึง 

149 นางภัทรภร  กอบกุลไชย

150 นายมนู แท่นนิล

151 นางสาวมาริสา ฮู้ชมขาว

152 ว่าท่ีร.ต.มานพ  เพ็ญรัศมี

153 นางมาลินี  พูลสวัสด์ิ

154 นางมุกดา  เนรัญชร

155 นางเยาผกา  แก้วขาวสกูล  

156 นางยุพดี  เวชรังษี

157 นางยอดพร  กุลแพทย์

158 นางยุพิน ศิริวงศ์

159 นางสาวยุพา  เผ่าสุขถาวร

160 นางยุวดี ขอบจิต

161 นางยุราภรณ์ เมนะรุจิ

162 นางรัชนี  ดวงวิบูลย์

163 นางรัชนี  สมิตานนท์

164 นางรัตนา สุขเสวต

165 นางรัตนาภรณ์  สุขฤทธ์ิ

166 นางเรืองลักษณ์  อัศวจารุวรรณ

167 นางเรวดี  ดลดุสิตา

168 นายเรืองวุฒิ  ทัศนสกุล
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169 นางรพีพร เป่ียมชาคร

170 นางรุจิรดา  วรรณศิริ 

171 นางร าไพ  ฟุ้งขจร

172 นางลักขณา  ทรัพย์วารี 

173 นางสาววไลพร เจนสาริกรณ์

174 นางวรรณา  เลาหสุขเกษม

175 นางวรรณา  อาชาสันติสุข

176 นางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน์

177 นายวัฒนะ  สังวาล

178 นางสาววันเพ็ญ  ทองย้อย

179 นางวันทนีย์  ตัณฑวุฑโฒ

180 นางวิรัลพัชร  เครือรัตน์

181 นายวิชิต  สุริยะเรืองรัศมี

182 นางสาววิไลวรรณ  วงษาเกษ

183 นางวิมล  นิรันดร

184 นางวิรตี  ชมภูจิต

185 นางวิริวรรณ  สรรพอาษา

186 นายวีระศักด์ิ  บุตรศรี 

187 นายวีรเกียรติ  สิกขากูล 

188 นายวันชัย  อ่ าประชา

189 นายวีรกิจ  สกุลพันธ์ุ

190 นางศรีนวล  บ ารุงจิต

191 นายศิริชัย  สรรพอาษา

192 นางศิริรัตน์  เจริญชีพ

193 นางสาวศิริรัตน์  แสงมณี

194 นางศิริลักษณ์  ด าพะธิก

195 นางสาคร  พราหมณ์โสภี

196 นางสมปอง  พัฒนดุล

197 นายสายัณห์ ต่ายหลี

198 นางสมศรี  เจริญโสภา

199 นางสมศรี  หล่อคุณธรรม

200 นายสินชัย  วัฒนพงษ์

201 นายสมศักด์ิ เผ่าจินดา

202 นายสุทิน  พิทักษ์นรชน

203 นายสัมฤทธ์ิ  แสงมณี

204 รศ.สุนันท์  อัญชลีนุกูล

205 นายเสวก  อินทร์แก้ว
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206 นางสุกัญญา อินทร์แก้ว

207 นางสาวสุนิตตา สถิตย์วรกุล  

208 นางสุพัตรา กิจไพศาลรัตนา      

209 นางสาวสุมนทิพ  พณิชยกุล

210 นางสาวสุวพรรณ  กาญจนมาศ

211 นางสุมาลี  ทิมเจริญ

212 นางสุวรรณา วรรณโกวิท

213 นายสุชาติ  ธาราวาสน์

214 นายสุวิทย์  ประยูรหาญ

215 นายสมหวัง  ชัยตามล 

216 นายสายสุนี แก้วเทศ

217 นายสมชาย  เสาวรัตน์

218 นางสาวอรุณรัตน์  นิธิพิเชฐ

219 นางอรชร บัวศรี         

220 นางอัญญาอร  สุทธิวานิช

221 นางอ่อนศรี  ทองไพฑูรย์

222 นางสาวอันน์มณี  ละออจันทร์

223 นางอวยพร  ม่วงอากาศ

224 นางสาวอรนุช  สาคร

225 นางสาวอาภรณ์  กาญจนกิจโสภณ

226 นางอ่ิมเอิบ ธัญธนนันทธ์

227 นายเอนก สุสุทธิ

228 นางสาวอุบล ศรีพงษ์ธนากุล

229 นางอินทิรา บุนนาค

230 นางอุไรวรรณ หล่ิมโภไคยกุล

231 นายอาทร  ธนวัฒน์ 

232 นายวิธาน พรหมสินธุศักด์ิ

233 นายภาณุภัทร ล้ิมจ ารูญ

234 นางรวิกานต์ บุญฤทธ์ิ

235 นายก าพล วิลยาลัย

236 นายมงคล อินทรโชติ

237 นางฐษา จันทรังษี

238 นายเตชิต เอกรินทรากุล

239 นางสาววนัชนันท์ เอกธนากุล

240 นางวโรบล ไทยภักดี

241 นางประนอม เปล่ียนเฉย

242 นายนิกมะ  ย้ิมรักญาติ 
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243 นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ

244 นางสาวกมลพร ทองนุช

245 นายสถิตย์พงษ์ วงษ์บุญชา

246 นายเอกชัย จ าปาขีด

247 นายรอน น้อมถวาย

248 นายธฤษณัช อารมย์แก้ว

249 นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสว่าง

250 นางโสภิดา จันตา

251 นางศิริวรรณ เนตรสว่าง

252 นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา

253 นางสาวดวงใจ ปวีณอภิชาต

254 ว่าท่ี ร.ต.ธงชัย เนตรสว่าง

255 นางสาวฐารวีณ์   กิตติโชติธนารัตน์

256 นายพัลลภ ดีเสมอ

257 นายสุริยัน ตุมารัมย์

258 นายวิชัย พรสิริโชคชัย

259 นางจารุพันธ์  วิไลจารุวรรณ 

260 นางสาวนงลักษณ์  เฉลิมศรี

261 นางสาวมณฑิชา ศิริรัตน์

262 นายศราวุฒิ  รัตนกุล

263 นายจักรพงษ์ ตรียุทธ์

264 นางสาวอริสา สีระวงค์

265 นายเอกธนัช แซ่จุ้ง

266 นางสาวอาภาภรณ์ อุค าพันธ์

267 นายบัญชา  โมราชาติ

268 นางสาวปัณฑิตา ยาไก่ต้อย

269 นายเกตุม สระบุรินทร์

270 นางรัตนาพร อรทัย

271 นายมนตรี สุท าแปง

272 นางสาวกุณฑีรา อารีกุล

273 นางสาวประภาศรี สิงคเสลิต

274 นายประภัส ข าสม

275 นายนิรัช ล่ิวศิริวงศ์

276 นางสาวพัชรี อานุภาพ

277 นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์

278 นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ

279 นายสมเกียรติ จันทรสูรย์



- 9 -

ล ำดับท่ี ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

280 นายชัยยา พันธ์เพชร

281 นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตศุกลวรรณ์  

282 นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร

283 นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล

284 นางศุจิกา ผ่องศรี

285 นายอิศรา ภูกะฐิน

286 นางสาวกนกอร ผลศิริ

287 นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง

288 นายศราวุฒิ  ญาณะค า

289 นายเด่นชัย เขตบุญไสย

290 นายชิติสรรค์ วิชชากรทวีรัตน์

291 นางสาววราภรณ์ พละศักด์ิ

292 นางสาวดวงพร ศรีครินทร์

293 นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ

294 นางสาวรัชณี นามเคน

295 นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ

296 นางสาวรัตติยา  นามงาม

297 นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร

298 นางสาวศิรินทรา บูรณ์เจริญ

299 นายธีรยุทธ แก้วด ารงชัย

300 นายนนทกร   อรุณพฤกษากุล

301 นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร

302 นางสาวภัทร์ศญา  ทองแพ

303 นางสาวลลิตา มาเอ่ียม

304 นางสาวปาลิตา ยะบุญวัน

305 นางสาวชนิถา จุ้ยประเสริฐ

306 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์

307 นายเสฏฐวุฒิ     โมลานิล 

308 นางสาวกมลวรรณ    ทองบุญเหลือ  

309 นายสิทธา  นามณี

310 นายเอกลักษณ์ คุณติสุข

311 นายเชฎฐพันธ์ุ ศรีวิลาศ

312 นายวรพจน์ ดวงงาม

313 นายอธิป หัตถกี

314 นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี

315 นายธนานันต์ ผ่องภัทรกุล

316 นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
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317 นางศิริลักษณ์ ด าพะธิก

318 นายคณิต  แซ่เต็ง

319 นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง

320 นายศิวะพงศ์ เป่ียมสวัสด์ิ

321 นางสาวกุลนิสากาญจน์ รัตนรักษ์

322 นางสาวยุพยง  ยงกิตติคุณา

323 นายวรวุฒิ อาจเดช

324 นางสาวพาณี เพชรอินทร์

325 นายเวทชัย สุภาพ

326 นางสาวทิวลิป สุขปะทิว

327 นางสาวอัญชลีพร แซ่ต้ัง

328 นางสาวชลหทัย ใจดี

329 นายสิทธิศักด์ิ ปะวันเณ

330 นางสาวณัฐวรางคณ์ รอดเรือง

331 นายหัตถโกวิท ต่วนชัยภูมิ

332 นายอัคคเดช  ไตรทิพย์วงษ์

333 นายวุฒิชัย หอยจับ

334 นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ

335 นายจักรพันธ์  อ่องสาธร

336 นายภาคย์ภูมิ อนันตคู

337 นายนันท์นิพนธ์ รุ่งเรือง

338 นายสารัช ช านิศาสตร์

339 นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ

340 นางสาวเกศิรี จรัสกุล

341 นายผลินท์ พิชัยรัตน์

342 นางสาวอรธิรา เฉยมีศักด์ิ

343 นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท์

344 นางสาวศศิธร พูลหวัง

345 นางสาวพรรณภัทร เพ็ชรอุไร

346 นายพรพงษ์  สีลายงค์

347 นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อย

348 นายสมชาย เสาวรัตน์

349 นางดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล

350 นายพชร สินสมรส

351 นางสาวรัตนา พรมบุตร

352 นางสาวธันย์ชนก ศรีอ าไพ

353 นางฐานิตา เลพล
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354 นางสาวดารารัตน์ ฮุนพานิช

355 นางสาวอัญมณี ทู้ไพเราะ

356 นายสันติ ผลสุวรรณ

357 นางสาวชลธิชา กล้าหาญ

358 นางสิริกัญญา สุวรรณ์

359 นายนพมาตร พวงสุวรรณ

360 นางสุนิสา จิตตเมตตากุล

361 นางยุพิน วังจีน

362 นางปิยวรรณ ศิริรัตน์

363 นายจิรัชย์  เปียศิริ

364 นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี

365 นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ

366 นางสาวภคพร คุณเศรษฐ

367 นายกรวิทย์ ลองจ านงค์

368 นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์

369 นางสาวสุทิศา ส าราญ

370 นายวรพงษ์ ภิญโญ

371 นางสาววธิดา พรมโคตรค้า

372 นางสาววัฒมน  ระฤกชาติ

373 นางสาวอภิญญา ลีลาอริยะ

374 นายชัยวัฒน์ ช้างชาวนา

375 นางสาวสุชาดา สุมน

376 นายตรีนรภัทร ตรีประเคน

377 นายวรุธ อินผูก

378 นางสาวสุภาวดี จุดโต

379 นายวัทธิกร แซ่อ้ึง

380 นางสาวอรณิชา ประทีปทิพย์

381 นางสาวภีรยา อินปักดี

382 นางฌาน์ศินี สิกขากูล

383 นางสาววราภรณ์  พลอยเคลือบ

384 นางสาวธีรารัตน์ ตุ้มทอง

385 นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแก้ว

386 นายอภิศักด์ิ ธนาวิรัตนานิจ

387 นางณิชาภา เพ่ิมวณิชกุล

388 นายชัยการ กันเรืองไชย

389 นายเวช วิภาตกนก

390 นายคงกระพัน ศิริวรรณ
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391 นายประพนธ์ ค้ าพันธ์ุ

392 นายชัยพร เจียมจิรอนันต์

393 นางสาวธัญญ์นลิน  กิจกมลวัฒน์
394 นางวิจิตราภรณ์  วรากลาง
395 นายชนะชาย นิมิตรพงศ์ศักด์ิ
396 นายสนอง ไกรษร
397 นายชนาธิป  กฤษณสุวรรณ
398 นางอลิสา นฤนิรนาท
399 นางสาวพรยุพา เตชวิภาสกุล
400 นางลาวัลย์ บุญศิริวิบูลย์
401 นางสาวชนาทิพย์ เพียงล้ิม
402 นางกาญจน์ประภา จีนจรรยา
403 นางสาวเบญจมาศ พงษ์ศิริรัตน์ 
404 นางอภิญญา พ่ึงแสงธรรมเลิศ
405 นางสาววลัยพรรณ วิชชุกรศักด์ิ
406 นางปัทมา นามวงษา
407 นายเสกสม แว่วเสียงสังข์

   ประกาศ ณ วันท่ี  10  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

                (นายชาติชาย  เทพแปง)
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