
 

ประกาศโรงเรียนสิงห�บุรี 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือนักเรียนมีสิทธิ์เข�าทดสอบความสามารถพิเศษ 

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี 1  และช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี 4  โรงเรียนสิงห�บุรี  ป(การศึกษา 2561 
กรณีนักเรียนความสามารถพิเศษ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            ตามท่ีโรงเรียนสิงห�บุรีได�ประกาศรับสมัครนักเรียนเข�าศึกษาต!อในระดับชั้นมัธยมศึกษาป'ท่ี 1 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาป'ท่ี 4  ป'การศึกษา 256๑  ประเภทห�องเรียนปกติ  กรณีนักเรียนความสามารถพิเศษ
โดยได�ทําการรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ ในระหว!างวันท่ี  2๕ – 2๖  มีนาคม  พ.ศ.256๑ 
ไปเรียบร�อยแล�วนั้น  โรงเรียนสิงห�บุรีจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิ์เข�าทดสอบความสามารถ
พิเศษ ป'การศึกษา 256๑  ดังบัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศนี้ 

 
  ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๖   มีนาคม   พ.ศ.256๑ 

  
  

              
 



แผ�นท่ี 1

ท่ี ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน ความสามารถพิเศษ
1 เด็กหญิงภัทราภรณ�  อินทร�ประยงค� วัดราษฏร�ประสิทธิ์ นาฏศิลป% กลองยาว
2 เด็กหญิงพรสินี สังพาลี อินทโมลีประทาน กรีฑา
3 เด็กหญิงชนาพร บัวคล.าย บ.านหนองลีวิทยาคม กรีฑา
4 เด็กหญิงพัชราภา ผลาหาญ อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฎีทอง) กรีฑา
5 เด็กหญิงสุวพัชร บุญสาย วิจิตรศึกษา ดนตรี
6 เด็กหญิงรุจิรดา ชักชวนวงศ� อนุบาลพรประสาทวิทยา ดนตรี
7 เด็กชายภานุวัฒน� พันอักษร วัดบ.านกลับ ดนตรี
8 เด็กชายปรีดา สิงห�ชัย วัดบ.านกลับ ดนตรี
9 เด็กชายสรศักด์ิ ขําโคกกรวด วัดราษฏร�ประสิทธิ์ ดนตรี
10 เด็กชายธานินทร� เจริญ วัดโพธิ์ศรี ดนตรี/กีฬา
11 เด็กชายชัชพล ดวงดารา วัดบ.านกลับ ดนตรี/ฟุตบอล
12 เด็กหญิงหิรัณยา แก.วดวงตา เทศบาล1 วัดโพธิ์แก.วนพคุณ ดนตรีไทย
13 เด็กหญิงกุลธิดา จูสิงห� เทศบาล1 วัดโพธิ์แก.วนพคุณ ดนตรีไทย
14 เด็กชายศตายุ ม.วนเงิน รุ�งนิวัติวิทยา ดนตรีไทย
15 เด็กหญิงณัฐสินี อ�อนสําอางค� อนุบาลเทศบาล3 ดนตรีไทย
16 เด็กหญิงศศิกานต� บุญธรรม อนุบาลเทศบาล3 ดนตรีไทย
17 เด็กชายรติบดี สีนารักษ� วัดบ.านกลับ ดนตรีไทย
18 เด็กหญิงนัฐญา วิเชียรชาติ วิจิตรศึกษา ดนตรีไทย
19 เด็กชายปFญญภูมิ อํ่าจีน ชุมชนบ.านไม.ดัด ดนตรีไทย
20 เด็กชายภัทรพล มีคุณ เทศบาล 1 วัดโพธิ์แก.วนพคุณ ดนตรีไทย
21 เด็กชายธีรพงษ� แก.วกรรมพฤกษ� เทศบาล 1 วัดโพธิ์แก.วนพคุณ ดนตรีไทย
22 เด็กหญิงทิพยาพร  แก.วระวัง เทศบาล 1 วัดโพธิ์แก.วนพคุณ ดนตรีไทย
23 เด็กชายปภังกร คําภา วัดธรรมิการาม ดนตรีไทย
24 เด็กหญิงรสิตา เชนไล. อินทโมลีประทาน ดนตรีไทย
25 เด็กหญิงเยาวลักษณ� สุขประเสริฐ อนุบาลเทศบาล 3 พรหมรวมมิตร ดนตรีไทย
26 เด็กชายกันตพงศ� บัวคลี่ อนุบาลสิงห�บุรี ดนตรีไทย
27 เด็กชายชัชวาล เลิศเมือง วัดบ.านกลับ ดนตรีไทย
28 เด็กหญิงธัญวรัตน� นาคพนม วัดโคกพระ ดนตรีไทย/นาฏศิลป%
29 เด็กชายอภิรักษ� แซ�ตั้ง วัดบ.านกลับ ดนตรีไทย/สากล/ฟุตบอล
30 เด็กชายภูมิพัฒน� คํามุก อินทโมลีประทาน ดนตรีสากล

บัญชีรายช่ือแนบท�ายประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข�าทดสอบความสามารถพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี 1
โรงเรียนสิงห,บุรี  ประจําป(การศึกษา 2561

ประเภทห�องเรียนปกติ  กรณีนักเรียนความสามารถพิเศษ



แผ�นท่ี 2

ท่ี ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน ความสามารถพิเศษ

บัญชีรายช่ือแนบท�ายประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข�าทดสอบความสามารถพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี 1
โรงเรียนสิงห,บุรี  ประจําป(การศึกษา 2561

ประเภทห�องเรียนปกติ  กรณีนักเรียนความสามารถพิเศษ

31 เด็กชายปฏิภาณ คําแผน วัดพรหมสาคร ดนตรีสากล
32 เด็กหญิงอนุธิดา จันทบุตร วัดเวฬุวนาราม ดนตรีสากล
33 เด็กชายเตชะสิทธิ์ บรรจงแก.ว เทพอักษร ดนตรีสากล
34 เด็กชายพีระพงษ� น.อมทะนึง บ.านปลักไม.ดํา ดนตรีสากล/ฟุตบอล
35 เด็กหญิงพิชญานิน คุ.มไพรี วัดราษฏร�ประสิทธิ์ ดุริยางค� นาฏศิลป%
36 เด็กหญิงอริสา  คุ.มพะเนียด วัดราษฏร�ประสิทธิ์ ดุริยางค� นาฏศิลป%
37 เด็กหญิงณัฐชฎาพร  บ.านไร� วัดราษฏร�ประสิทธิ์ ดุริยางค� นาฏศิลป%
38 เด็กหญิงสุจิรา  ชาญนอก วัดราษฏร�ประสิทธิ์ ดุริยางค� นาฏศิลป%
39 เด็กหญิงชุติกาญจน� สังข�วรณ� วัดพรหมสาคร นาฎศิลป%
40 เด็กชายตรีณัฎฐ� สมประสงค� วัดราษฏร�ประสิทธิ์ นาฎศิลป% กลองยาว
41 เด็กหญิงพิมพ�ตะวัน ผุดผ�อง อนุบาลสิงห�บุรี นาฏศิลป%
42 เด็กหญิงจันทร�เพ็ญ สิงห�ศก วัดพรหมสาคร นาฏศิลป%
43 เด็กหญิงณัฐธิดา สกะมณี อนุบาลอินทร�บุรี นาฏศิลป%
44 เด็กหญิงกมลชนก เปรมศิริ อินทโมลีประทาน นาฏศิลป%
45 เด็กหญิงอภิราภา พุ�มเข็ม รุ�งนิวัติวิทยา นาฏศิลป%
46 เด็กหญิงอุดมทรัพย� บุตรโท วัดพรหมสาคร นาฏศิลป%
47 เด็กหญิงมนัญชยา รอดเกิด บ.านลาดพร.าว นาฏศิลป%
48 เด็กหญิงธัญลักษณ� สุดงาม วิจิตรศึกษา นาฏศิลป%
49 เด็กหญิงณัฐนพิน เอ่ียมชัย วัดโพธิ์ศรี นาฏศิลป%
50 เด็กชายอัครเดช  ธงไชย วัดราษฏร�ประสิทธิ์ นาฏศิลป%  กลองยาว
51 เด็กชายณรงค�ฤทธิ์ เพ็ชร�รักษ� วิจิตรศึกษา เปตอง
52 เด็กชายจักรนารายณ� จั่นสําอางค� ใจเพียร เปตอง
53 เด็กชายชินภัสร� เพ็งแจ�ม วิจิตรศึกษา เปตอง
54 เด็กชายรพีพัฒธาดา สุขเย็น วัดดอนเจดีย� เปตอง
55 เด็กชายอภิยุทธ ดีขัน อนุบาลเทศบาล3 เปตอง
56 เด็กหญิงกรพินธ� เสมอเหมือน อนุบาลเมืองสิงห�บุรี เปตอง
57 เด็กชายวัชรพล  คําเปลี่ยนวงษ� วัดไชโย เปตอง/วิชาการ
58 เด็กชายณภัทร ชัยคิรินทร� อนุบาลสิงห�บุรี ฟุตบอล
59 เด็กชายบวรนันท� ปLMนวิเศษ อนุบาลสิงห�บุรี ฟุตบอล
60 เด็กชายพงษ�พัฒน� บุญรอด อนุบาลสิงห�บุรี ฟุตบอล



แผ�นท่ี 3

ท่ี ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน ความสามารถพิเศษ

บัญชีรายช่ือแนบท�ายประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข�าทดสอบความสามารถพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี 1
โรงเรียนสิงห,บุรี  ประจําป(การศึกษา 2561

ประเภทห�องเรียนปกติ  กรณีนักเรียนความสามารถพิเศษ

61 เด็กชายชนาธิป อมาตรเสนา อนุบาลสิงห�บุรี ฟุตบอล
62 เด็กชายจักรกฤษณ� สุขประเสริฐ วัดพรหมสาคร ฟุตบอล
63 เด็กชายธีรชน พูลทอง ใจเพียรฯ ฟุตบอล
64 เด็กชายธนกร วงษ�ใบแก.ว อินทโมลีประทาน ฟุตบอล
65 เด็กชายรัชตะ แตงงาม บ.านทุ�งกลับ ฟุตบอล
66 เด็กชายวรพงษ� วันนา วัดโบสถ�ราษฎร�บํารุง ฟุตบอล
67 เด็กชายพีรพัฒน� เปรมภักดี ศักด์ิสุนันท�วิทยา ฟุตบอล
68 เด็กชายธีรดนย� ศรีสังวร วัดเกตุ ฟุตบอล
69 เด็กชายชิษณุพงศ� จันทร�ใย วัดดอนเจดีย� ฟุตบอล
70 เด็กชายธนวัฒน� อินวกูล อนุบาลสิงห�บุรี ฟุตบอล
71 เด็กชายเรืองศักด์ิ ฉิมพลี ชุมชนวัดพระปรางค�วิริยะ ฟุตบอล
72 เด็กชายอภิวิทย� สิงห�ห�วง วัดพรหมสาคร ฟุตบอล
73 เด็กชายอิศรา วงศาโรจน� วัดเซ�าสิงห� ฟุตบอล
74 เด็กชายพรชัย ละวงษา วัดสังฆราชาวาส ฟุตบอล
75 เด็กชายเชาวนนท� เหี้ยมจ�าง วัดบางปูน ฟุตบอล
76 เด็กชายธิติพงศ� พ่ึงสวัสด์ิ วัดสิงห� ฟุตบอล
77 เด็กชายศิริชัย ศิริอ�อน วัดราษฏร�ประสิทธิ์ วงดุริยางค�(กลอง) กลองยาว(ตี)
78 เด็กชายจตุพร เขียวแก.ว วัดราษฏร�ประสิทธิ์ วงดุริยางค�(กลอง) กลองยาว(ตี)
79 เด็กชายภูเบศต� สังข�ทอง วัดราษฏร�ประสิทธิ์ วงดุริยางค�(กลอง) กลองยาว(ตี)
80 เด็กหญิงพิมพ�ชนก เทศน.อย วัดวังกระจับ วอลเล�ย�บอล
81 เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีม�วง บ.านทุ�งกลับ วอลเล�ย�บอล
82 เด็กหญิงกุลชา ขําศรี อนุบาลสิงห�บุรี วอลเล�ย�บอล
83 เด็กหญิงสิริภรณ� อ�วมน.อย ชุมชนวัดม�วง วอลเล�ย�บอล
84 เด็กหญิงสุพิชฌา จีนเท�ห� วิจิตรศึกษา วอลเล�ย�บอล
85 เด็กหญิงนาถนภัส คํามูล ชุมชนวัดกลางท�าข.าม วอลเล�ย�บอล
86 เด็กหญิงณัฎฐา งามวิลัย วัดโคปูน วอลเล�ย�บอล
87 เด็กปรียาภัทร วาศุกรี บ.านวังไผ� วอลเล�ย�บอล
88 เด็กหญิงพัชรี โพธิ์ทอง เทศบาล1 วัดโพธิ์แก.วนพคุณ วิชาการ
89 เด็กหญิงพิชญาภา แสงโสดา วัดโบสถ� วิชาการ
90 เด็กชายธีรวุฒิ ทับเสือ วัดถอนสมอ วิชาการ (คอมพิวเตอร�)



แผ�นท่ี 4

ท่ี ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน ความสามารถพิเศษ

บัญชีรายช่ือแนบท�ายประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข�าทดสอบความสามารถพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี 1
โรงเรียนสิงห,บุรี  ประจําป(การศึกษา 2561

ประเภทห�องเรียนปกติ  กรณีนักเรียนความสามารถพิเศษ

91 เด็กชายพิรพัฒน� มีตาดพงษ� อนุบาลสิงห�บุรี วิชาการ (คอมพิวเตอร�)
92 เด็กหญิงกัญญาพัชร� วรรณรัตน� อนุบาลสิงห�บุรี วิชาการ (คัดลายมือ)
93 เด็กหญิงอัญมณี  เพ่ิมพูล อนุบาลสิงห�บุรี วิชาการ (ภาษาไทย)
94 เด็กชายภูมิพัฒน� เสาร�ดําริ รุ�งนิวัติวิทยา วิชาการ (มารยาทไทย)
95 เด็กชายพรรวษา ชอบสว�าง อินทโมลีประทาน วิชาการ (วาดรูป)
96 เด็กหญิงพสชนัน สีกุน อนุบาลสิงห�บุรี วิชาการ (วิทยาศาสตร�)
97 เด็กหญิงสิริกร ธรรมสอาด อนุบาลสิงห�บุรี วิชาการ (วิทยาศาสตร�)
98 เด็กหญิงแก.มเกล.า ศิริเดช อนุบาลสิงห�บุรี วิชาการ (วิทยาศาสตร�)



ท่ี ช่ือขนามสกุล โรงเรียน ความสามารถพิเศษ
1 เด็กหญิงเพชรรัช  สังพาลี มัธยมเทศบาล 4 กรีฑา
2 เด็กชายแสนภูมิ  มาลา สิงห บุรี ดนตรีไทย
3 นายภาคภูมิ  กํามา รุ'งนิวัตรวิทยา ดนตรีไทย
4 นางสาวอัจฉรา  เสวกวิหารี อินทโมลีประทาน ดนตรีสากล
5 นายรัชพล  ศรีหาจันทร สิงห บุรี ดนตรีสากล
6 นายศุภชัย  คํานวน สิงห บุรี ดนตรีสากล
7 นายนภัส  รสสุธรรม สิงห บุรี ดนตรีสากล
8 นางสาวพิมพ สุจี  ดูดด่ืม สิงห บุรี ดนตรีสากล
9 นายธนภัทร  ภูประวิง วัดพรหมสาคร นาฏศิลป7
10 นางสาวชฎาธาร  ชินวร วัดบางปูน นาฏศิลป7
11 เด็กชายพีระวิทย   พรลิ้มเพชรทอง ศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา นาฏศิลป7
12 นายปฏิวัติ  น=อยเงิน มัธยมเทศบาล 4 ฟุตบอล
13 เด็กชายณัฐวัตร  ม่ิงสกุล ชุมชนวัดกลางท'าข=าม ฟุตบอล
14 นายวีรภัทร  อุ'นภักด์ิ ชุมชนวัดกลางท'าข=าม ฟุตบอล
15 นายเจษฎากร  อุบล สารสาสน วิเทศคลองหลวง ฟุตบอล
16 นายตะวัน  กลิ่นมะลิ สิงห บุรี ฟุตบอล
17 นายจิรภัทร  จันทร ธร สิงห บุรี ฟุตบอล
18 เด็กหญิงสุพิชญา  สีนารักษ สิงห บุรี วอลเล'ย บอล
19 นายธนดล  ชาลี ชุมชนวัดม'วง วิชาการ (คณิตศาสตร )
20 นางสาวเพ็ญนภา  รอดห=อย ชุมชนวัดม'วง วิชาการ (คณิตศาสตร )  
21 นางสาวปDยธิดา  โปร'งปาน ชุมชนวัดม'วง วิชาการ (คอมพิวเตอร )
22 นางสาวเยาวลักษณ   ชูช'วย ชุมชนวัดม'วง วิชาการ (คอมพิวเตอร )
23 นางสาวศิรดา  กองแก=ว วินิชวิทยา วิชาการ (พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)
24 เด็กหญิงศศิวรรณ  เมืองสว'าง ชุมชนวัดม'วง วิชาการ (ภาษาไทย)

บัญชีรายช่ือแนบท�ายประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข�าทดสอบความสามารถพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษาป'ท่ี 4
โรงเรียนสิงห+บุรี  ประจําป'การศึกษา 2561

ประเภทห�องเรียนปกติ  กรณีนักเรียนความสามารถพิเศษ


