
ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 นายกฤษณพงศ� สุทธิพงศ� 31 นางสาวภหยกทอง ผุดผ�อง
2 นายชยุตม� คงสมบุญ 32 นางสาวเมษ�ศินี โตเสวก
3 นายดุลธร นิวรณุสิต 33 นางสาวลภัสรดา เสนาซิว
4 นายปฏิภาณ รัตนวราหะ 34 นางสาววรรณพร พันธุ�จีน
5 นายป.ณณธร ป/0นมณี 35 นางสาววิลาสินี ฤทธิ์ฉิม
6 นายพีรพงศ� ยิ้มพงศ� 36 นางสาววิสสุตา แย6มสาคร
7 นายภาชนน บัวใหญ� 37 นางสาวสิริลักษณ� กฐินทอง
8 นายภูมิรพี อ้ึงสุวัฒน� 38 นางสาวสุธาสินี คล6ายป.ญโญ
9 นายเมธนีดล กล่ําเชาว� 39 นางสาวหทัยชนก พงษ�ยิ้ม
10 นายรชต จิตบํารุง 40 นางสาวอรทัย ชุ�มเงิน
11 นายวรกันต� จันทร�เพ็ง
12 นายวิศรุตพล ไชฉลาด
13 นายสันติภาพ จําเนียร
14 นายสันติภาพ ภักดีพิบูลย�
15 นายสาโรจน� รอดช6าง
16 นายสิรวิชญ� พรหมปากดี
17 นายอรรถฐญพงศ� จําลองศักด์ิ
18 นายอิทธิพล คํานิล
19 นางสาวขวัญแก6ว ศุภกําเนิด
20 นางสาวคงสิริ ปานชื่น
21 นางสาวจินห�จุฑา ภู�แพร
22 นางสาวณิชาภัทร สกุลภักดี
23 นางสาวธนาวดี ชีวอารี
24 นางสาวธีรนันท� จั่นหนู
25 นางสาวนธัญธร ฟ.กทอง
26 นางสาวปสุตา ทําทอง
27 นางสาวป/0นลัดดา พลายวงษ�
28 นางสาวพรศิริ โพธิ์อ6น
29 นางสาวพิไลภรย� จันทร�อยู�
30 นางสาวเพชรลดา ปุพโร

ใบรายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/3   โรงเรียนสิงห%บุรี   ป�การศึกษา 2562
แผนการเรียน วิทยาศาสตร% - คณิตศาสตร% - ภาษาอังกฤษ 



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 นายกรกฏ กระจ�างศักด์ิ 31 นางสาวพรพิมล ผิวขม
2 นายกฤษกร สวัสดิพงษ� 32 นางสาวมนัสวี หัวไผ�
3 นายกันต�กวี สารดิษฐ� 33 นางสาวสรวรรณ สรสิทธิ์
4 นายเกียรติภูมิ เรืองงาม 34 นางสาวสิริกร จันทร�ขาว
5 นายณรงฤทธิ์ ขยันหา 35 นางสาวสุฑามาศ มีสุวรรณอรุณ
6 นายณัฐวุฒิ ใยน6อย 36 นางสาวสุพิชฌาย� พรพิศ
7 นายธนา สุมังสะ 37 นางสาวสุเมธาวดี การักษร
8 นายธนายร ธนายาร 38 นางสาวอริสา อ�วมน6อย
9 นายนาวิน รตะวาณิช 39 นางสาวอังธณา ศรีทองคํา
10 นายปกรณ� ภู�ประสงค� 40 นางสาวอุทุมพร ทองมาก
11 นายพีระพันธ� มานะเปรม
12 นายศักรินทร� กลิ่นกลั่น
13 นายสนธยา ทาจําปา
14 นายอานุภาพ ศรีสวัสด์ิ
15 นางสาวกนกวรรณ วรณะ
16 นางสาวกมลชนก เพ็งแปJม
17 นางสาวกมลพร บุญระดม
18 นางสาวกัลยารัตน� ปลั่งมะณี
19 นางสาวเกวลิน พูลมี
20 นางสาวจินตนา สิทธิ
21 นางสาวชนม�นิภา พิพัฒน�
22 นางสาวญาณิศา จันทศร
23 นางสาวฐานิกา สาดตระกูลวัฒนา

24 นางสาวณัชชา รอดเมฆ
25 นางสาวณัฐกมล เท่ียงตรง
26 นางสาวทิพวรรณ งบกระโทก
27 นางสาวธารทิพย� เกล็ดนิ่ม
28 นางสาวบุตรตรี บุตรนิล
29 นางสาวปวีณา มะนาวหวาน
30 นางสาวพรณภากรณ� บัวสบาล

ใบรายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/4   โรงเรียนสิงห%บุรี   ป�การศึกษา 2562
แผนการเรียน วิทยาศาสตร% - คณิตศาสตร% - ภาษาอังกฤษ 



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 นายณัชพล นอบน6อม 31 นางสาวศศิธร แย6มพิกุลพันธุ�
2 นายณัฐดนัย ตระกูลมาภรณ� 32 นางสาวศศิวรรณ ป.Lนเกตุ
3 นายดุสิต ทองปรีชา 33 นางสาวศุภาพิชญ� สุขประเสริฐ
4 นายธนพล ทันอ้ิว 34 นางสาวสิริยากร เหมือนเพ็ชร�
5 นายธีรพัฒน� สุขสมัย 35 นางสาวอชิรญา สวัสด์ิมงคล
6 นายพงษ�นรินทร� ปานทอง 36 นางสาวอรวิมญชุ� เหี้ยมจ�าง
7 นายพชร นกลอย 37 นางสาวอัญชิสา นาคจุ6ย
8 นายภูผา อินทญาติ 38 นางสาวอารีรัตน� เกิดสมบัติ
9 นายศุกกิจ คงมี 39 นางสาวอุบลรัตน� วัฒนาอุดม
10 นายศุภกร ชูชมชื่น 40 นางสาวไอรดา รอดเกิด
11 นายอาทิพันธ� โตอ�อน
12 นางสาวกนกพร ภูริวัฒน�
13 นางสาวกนกวรรณ พันธุ�ไม6
14 นางสาวกฤตชญา นฤทุกข�
15 นางสาวกัญญาภัค ปลื้มบุญ
16 นางสาวกุลนิดา คลังจัตุรัส
17 นางสาวจีราวรรณ สิมาจารย�
18 นางสาวณัฐณิชา เทียนเจริญชัย
19 นางสาวณิชาภัทร� แปMนแก6ว
20 นางสาวดุจมาตา บริบูรณ�
21 นางสาวทิพาวรรณ อินทรานุรักษ�
22 นางสาวธารารัตน� พวงสีเงิน
23 นางสาวปาณิสรา อังสุมาลี
24 นางสาวพรปวีณ� อินโต
25 นางสาวพรพิมล แรงเพ็ชร�
26 นางสาวพิริยาพร สอนเวียง
27 นางสาวเพ็ญพิชชา ไถ6เงิน
28 นางสาวภคพร สีผึ้งทอง
29 นางสาวรักษ�ชนก ป.ญญาวิชา
30 นางสาววรรณสา เอ่ียมสอาด

ใบรายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/5   โรงเรียนสิงห%บุรี   ป�การศึกษา 2562
แผนการเรียน วิทยาศาสตร% - คณิตศาสตร% - ภาษาอังกฤษ 



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 นายชินาธิป แตงสี 31 นางสาวรัตติกาล เจียมทอง
2 นายณัฐวุฒิ เชื้อช�าง 32 นางสาววรางคณา ซ่ือแท6
3 นายธนวัต บังอร 33 นางสาววัชราภรณ� สวัสด์ิพงษ�
4 นายธัญสิทธิ์ คุ6มญาติ 34 นางสาววิชญาพร เขียวมณี
5 นายพงศภรณ� ภู�เงิน 35 นางสาวศิริรัตน� หริ่มสืบ
6 นายภูวเดช สุขทอง 36 นางสาวศุภิตา ยิ้มพราย
7 นายศรยุทธ ป/ยะสอน 37 นางสาวสิริวิมล เหมือนเพ็ชร�
8 นายสิรภพ สุ�มทอง 38 นางสาวสุภาพรรณ รุ�งสว�าง
9 นายสิรวิชญ� สุ�มทอง 39 นางสาวอักษราภัค ช�างชุบ
10 นายอนุวัฒน� พรามอนงค� 40 นางสาวอัจฉรา พิมพ�รักษ�
11 นายอภิวิชญ� สุวรรณประทีป
12 นายอมรพรรณ แก6วเนตร�
13 นางสาวขวัญชนก พวงกุหลาบ
14 นางสาวคาร�เม็น มึลเล�อร�
15 นางสาวชนกานต� แสงสว�าง
16 นางสาวณภัทร ลุนลาว
17 นางสาวณัฏฐพร มาทา
18 นางสาวณัฐณิชา กุลกุศล
19 นางสาวดาวประกาย มาคล6าย
20 นางสาวนริศรา รักสัตย�
21 นางสาวเนตรพร เนตรมา
22 นางสาวปภาวรินทร� ชูแก6ว
23 นางสาวปรมาภรณ� เครือแก6ว
24 นางสาวป.ณฑิตา อินทร�ทิม
25 นางสาวเปรมกมล ภูมิทัศน�
26 นางสาวเปรมสิณี ฉํ่าเฉลิม
27 นางสาวพนิดา นุ�นยวง
28 นางสาวพิมพ�ลภัส สอนทา
29 นางสาวพิลัยพร แสงประสิทธิ์
30 นางสาวเมศินี กุลกุศล

ใบรายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/6   โรงเรียนสิงห%บุรี   ป�การศึกษา 2562
แผนการเรียน วิทยาศาสตร% - คณิตศาสตร% - ภาษาอังกฤษ 



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 นายจตุรพร ข6องหลิม 31 นางสาวปรียารัตน� เลี้ยงรักษา
2 นายณัฐปคัลภ� พรหมศรี 32 นางสาวปาริชาติ เกตุพันธุ�
3 นายธนภัทร บุญทวี 33 นางสาวพรนภัส คลี่แดง
4 นายธนายร พยุงหอม 34 นางสาวภัทรวดี ดีดวงพันธ�
5 นายธีรภัทร เงินอ�อน 35 นางสาววรัญญา คําปMอง
6 นายปฐวี พนเจริญสวัสด์ิ 36 นางสาวอริสา ศรีนวล
7 นายปราเมศ อาษา 37 นางสาวอารีรัตน� ทองเขียว
8 นายปารเมศ วารนุช 38 นางสาวอินทิรา ใจกล6า
9 นายภัทรพงษ� ภมรคล 39 นางสาวแฮมิน คน
10 นายภูมิพัฒน� อากาศสุภา 40
11 นายภูริจักษ� บัวกลิ่น
12 นายอธิป บุญศรี
13 นายอนพัทธ� พรหมตุO
14 นายอภิสิทธิ์ ศรีโตนด
15 นางสาวกัณฑิมา กล�อมวงษ�
16 นางสาวกุลธิดา เขตนิมิตร
17 นางสาวกุลนิษฐ� โปร�งปาน
18 นางสาวขจูน ดีเลิศ
19 นางสาวจิรติกาญ สุทธิเจษฎาโรจน�
20 นางสาวเจนณิสา พูลทรัพย�
21 นางสาวชลธิชา สอนดา
22 นางสาวญาดา ศรีสวัสด์ิ
23 นางสาวญาดารัตน� จันทร�สิทธิเวช
24 นางสาวณัฏฐนิช ชื่นไทย
25 นางสาวณัฐรดา ปานหัวไผ�
26 นางสาวธนัญญา กาบขุนทด
27 นางสาวธัญลักษณ� แซ�เต๋ิน
28 นางสาวธารน้ําทิพย� เท่ียงแท6
29 นางสาวนภิสา แต6ไพบูลย�ศักด์ิ
30 นางสาวนัชชา เรืองทิม

ใบรายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/8   โรงเรียนสิงห%บุรี   ป�การศึกษา 2562
แผนการเรียน ภาษา -  ภาษาญ่ีปุ2น



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 นายเจษฎากร อุบล 31 นางสาววิธิดา ศรีประเสริฐ
2 นายธนพล ภักดี 32 นางสาววิภารัตน� อ6วยเถาว�
3 นายพิตรพิบูล พรหมเผือก 33 นางสาววีณัศรา ป/ยะชน
4 นายรัชชานนท� เทพอักษร 34 นางสาวศศิพร ปวงหล6า
5 นายวิธวินท� มีสุวรรณ� 35 นางสาวศิริอร บุญรอด
6 นายศุภชัย รัศมี 36 นางสาวสุพิชญา อ6นสืบสาย
7 นายสุทธิโชค ยืนยง 37 นางสาวสุภาวดี แผนสมบุญ
8 นางสาวกษมา ครุสกุล 38 นางสาวเสาวลักษณ� ชูพันธ�
9 นางสาวจุฑาทิพย� แสงสว�าง 39 นางสาวหทัยชนก ค�ายใส
10 นางสาวชนายานต� สังข�อRอง 40 นางสาวไอรดา สังข�พงษ�
11 นางสาวชาลิสา อบอุ�น
12 นางสาวชิชา ฤทธิ์เทพ
13 นางสาวชุติกาญจน� เจริญศรี
14 นางสาวชุลีกร วัดน6อย
15 นางสาวณัฐณิชา โตแย6ม
16 นางสาวณัฐริกา ภูผาพลอย
17 นางสาวธิดารัตน� บุญภัทรานนท�
18 นางสาวนันท�นภัส ไถ6เงิน
19 นางสาวเบญจา พร6อมประเสริฐ
20 นางสาวปาลี จันทร�สีทอง
21 นางสาวเปรมฤดี พุทธสงกรานต�
22 นางสาวพจมาน เครือดวงคํา
23 นางสาวพลอยไพลิน ตังตระการโกศล
24 นางสาวเพชรรัตน� จันทร�ใย
25 นางสาวเพ็ญภัค แก6วหลอดหล6า
26 นางสาวภริตา โพธิ์อุบล
27 นางสาวมนัสนันท� ลักษโณภาส
28 นางสาวมัลลิกา แซ�เต๋ิน
29 นางสาวรินรดา มาสําราญ
30 นางสาววณิชยา อ�อนเทียน

ใบรายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/9   โรงเรียนสิงห%บุรี   ป�การศึกษา 2562
แผนการเรียน ภาษา -ภาษาจีน



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 นายก6องเกียรติ วงษ�ประยูร 31 นางสาวภัทรศยา น้ําดอกไม6
2 นายกานติณัฏฐ� เปS0ยมดนตรี 32 นางสาวภูษนิศา จูเจีย
3 นายชยุต พวงลัดดา 33 นางสาวมานิตา ด�านสุขณรงค�
4 นายธนกร ด�านสมัคร 34 นางสาวรวินันท� เหล�หวัน
5 นายธนดล สุวรรณ 35 นางสาววาสนา ริบู�
6 นายนัฐวุฒ ม�วงมา 36 นางสาววิชญาดา เขียวมณี
7 นายภคพล ชอบทําดี 37 นางสาวศุภิสรา ดวงพรหม
8 นายภัทรพล หุ�นนาค 38 นางสาวสุภาภรณ� ปานสุนทร
9 นายวุฒิกร พรสุข 39 นางสาวโสภิตญา เกตุสวาสด์ิ
10 นายศุธาวมินทร� แก6วอุบล 40 นางสาวอริสา กลิ่นกุหลาบ
11 นายหัสดิน อินสุชาติ
12 นายอภิสิทธิ์ ชาญณรงค�
13 นางสาวกฤติกานต� ทรวดทรง
14 นางสาวกัณฐากรณ� รอดช6าง
15 นางสาวกันต�กนิษฐ� เหมือนขวัญ
16 นางสาวจันทิชยา สอาดม�วง
17 นางสาวจิรภิญญา เทียมดี
18 นางสาวชนิกานต� อินทนีย�
19 นางสาวณัฐธิชา อินทร�สนิท
20 นางสาวณัฐธิดา พวงทอง
21 นางสาวณัฐธิดา สอนสืบ
22 นางสาวธนภสร ธูปบูชากร
23 นางสาวนภัสยา ธรรมดา
24 นางสาวปพิชญา สดใสกิจ
25 นางสาวปภาพินท� ทัดสนธิ
26 นางสาวประภัสสร ปานเล็ก
27 นางสาวเปรมศินี แกมทับทิม
28 นางสาวพัชริดา โภชกรณ�
29 นางสาวพาสินี เหรียญทอง
30 นางสาวเพ็ญรดี อ่ิมสําราญ

แผนการเรียน ภาษา -ภาษาอังกฤษ
ใบรายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/10   โรงเรียนสิงห%บุรี   ป�การศึกษา 2562



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 นายกนกศักด์ิ เสือโฮก 31 นางสาวพรไพริน โสภาเจริญ
2 นายกฤษฎา สุขศิริ 32 นางสาวพิมพ�พิกา ผิวละออ
3 นายเกียรติศักด์ิ พูลสุข 33 นางสาวภัทรา แก6วเพ็ง
4 นายคงเดช เหมือนม�วง 34 นางสาวมนัสชนก ภักดี
5 นายจุลจักร เณรแขก 35 นางสาววชิรญาณ� หลาวเพ็ชร�
6 นายชเยศ สิงห�หิรัญนุสรณ� 36 นางสาววราลี หลิ่มจ�าง
7 นายณรงค�ชัย วิชัย 37 นางสาววริษฐา แสงสุวรรณ�
8 นายณรพล อยู�นาน 38 นางสาววิชชุตา ชวดชม
9 นายเด�นสุทธิ บุญศรี 39 นางสาวสิริยากร สุสะดี
10 นายธนดล ตาลเวช 40 นางสาวสุพิชฌา วงษ�คล6าย
11 นายนันท�นภัส แก�นพรหมมา
12 นายพงศภัค บัวผัน
13 นายพันธ�ธวัช ใจเท่ียง
14 นายมณฑล งามอารมย�
15 นายวิริทธิ์พล ฤทธิ์ไสว
16 นายวีรภัทร จิ๊ดเจริญ
17 นายสิรภัทร ดวงเดือน
18 นางสาวกมลพรรณ โตเจริญ
19 นางสาวกัญญาภัค คงมะลายู
20 นางสาวกัลยารัตน� ดวงเกษร
21 นางสาวกุลธิดา สิงห�พล
22 นางสาวจิราพัชร พิบูรณ�
23 นางสาวชมพูนุท พานิช
24 นางสาวทิติมา พานิช
25 นางสาวธัญพิชชา มงคลจักรวาฬ
26 นางสาวธิดารัตร� โคตะลี
27 นางสาวนันทภรณ� นิติกุล
28 นางสาวนิรัชพร สุมะโน
29 นางสาวบุญยาพร บูระพา
30 นางสาวพรนภัส ช6างผึ้ง

ใบรายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/11   โรงเรียนสิงห%บุรี   ป�การศึกษา 2562
แผนการเรียน ภาษา- สังคม



ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
1 นายกรวิก สนธิ 31 นางสาวพรนภัส วันเพ็ง
2 นายกฤศณัฏฐ� แก6วประเสริฐ 32 นางสาวพรพรรณ พัดอยู�
3 นายจิณณวัตร ป.จฉิม 33 นางสาวพุทธรักษา เติมลาภ
4 นายณัฐกุล ทองทา 34 นางสาวเฟV0องพิรุฬห� บานเพ็ชร�
5 นายณาธาร รอดจรูญ 35 นางสาวรพีพรรณ เหมือนโพธิ์
6 นายเดชาธร ภานุเวศ 36 นางสาวรวีนิภา พานเสือ
7 นายธนวัฒน� ทองเย็น 37 นางสาววริศรา กาญจนา
8 นายธราธิป ศรีผ�อง 38 นางสาวอรกมล กาญจนมาลา
9 นายธีรนัย จารุวัชร�พรชัย 39 นางสาวอัญศิริ แย6มบู�
10 นายนิฐิวัฒน� รัตนานพ 40 นางสาวเอมิกา บัวประทุม
11 นายพงษ�นรินทร� เสือยอด
12 นายพงษ�อมร แช�มเมือง
13 นายพรพิพัฒน� คงมะกล่ํา
14 นายภัทรดนัย สุขสวัสด์ิ
15 นายศตวรรษ ศิลปชัย
16 นายศิวกร อินตOะภา
17 นายสุเมธี ปานบัณฑิตย�
18 นายสุรศักด์ิ ป.Lนเกตุ
19 นายอรรถกร หาญรัตนพิทักษ�
20 นางสาวกมลรัตน� ไชยนุรักษ�
21 นางสาวกัญญารัตน� อินทิม
22 นางสาวชนาธิป วิชานํา
23 นางสาวณัฏฐณิชา คําสอน
24 นางสาวณัฏฐณิชา ฉํ่าบุรุษ
25 นางสาวณัฐชยา เอ่ียมสอาด
26 นางสาวณัฐณิชา ทองพูน
27 นางสาวณัฐทิชา บุษราพิทักษานนท�
28 นางสาวธันยนันท� ภาภิรมย�
29 นางสาวธิดารัตน� บรรจง
30 นางสาวปรัชฎากรณ� ตันอุดมวัตน�

ใบรายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/12   โรงเรียนสิงห%บุรี   ป�การศึกษา 2562
แผนการเรียน ภาษา- คณิต


