
 
    
 
 
 

     ก ำหนดกำรกิจกรรมกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ SCIENCE TEST  
     ครั้งที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

     ชิงรำงวัลและโล่ของสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี 
     วันอำทิตย์ที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563  ณ อำคำร 4 โรงเรียนสิงห์บุรี 

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

 
07.30 – 10.15 น.  นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าอาคาร 4 
10.15 น.   นักเรียนเข้าแถวรวมกันที่ห้องโถง อาคาร 5  
10.15 – 10.30 น.  นักเรียนเข้าห้องสอบ 
10.30 – 12.00 น.  นักเรียนสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ SCIENCE TEST 

 
 

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

ส่ิงที่ต้องเตรียมมำในวันสอบ  
- บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ SCIENCE TEST  
- บัตรนักเรียนหรือบัตรประจ าตัวประชาชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
- อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ2B ยางลบ น  ายาลบค าผิด เป็นต้น 

   
หมำยเหตุ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ครูอำภำวรรณ  สว่ำงศรี โทร.086 353 9686 

      หรือ ติดตามใน Facebook : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 

 
****   เลขประจ ำตัวและห้องสอบอำจมีกำรเปลี่ยน ใหใ้ชต้ำมประกำศน้ี **** 

 
 



ห้องสอบกิจกรรมกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ SCIENCE TEST  
     ครั้งที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ระดับชั้น ห้องสอบที ่ จ ำนวนนักเรียน เลขประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ 

ป.4-6 

1 (412) 30 0001 – 0030 
2 (421) 35 0031 - 0065 
3 (422) 30 0066 – 0095 
4 (431) 25 0096 - 0120 
5 (441) 40 0121 – 0160 
6 (442) 30 0161 - 0190 
7 (443) 30 0191 – 0220 
8 (439) 25 0221 – 0245 
9 (429) 25 0246 – 0270 
10 (449) 13 0271 - 0283 

ม.1-3 

1 (424) 12 0001 – 0012 
2 (426) 12 0013 – 0024 
3 (427) 24 0025 - 0048 
4 (437) 24 0049 – 0072 
5 (447) 24 0073 - 0096 

รวม 379   
** หมำยเหตุ  ให้นักเรียนเข้ำสอบ ตำมประกำศนี้ ** 

 
แผนผังอำคำร 4 โรงเรียนสิงห์บุร ี
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บันได                     บันได 
 

เวทีส ำหรับถ่ำยภำพ จุดประชำสัมพนัธ ์ซุ้มแสดงผลงำน 
ชุมนมุสิงห์ชมดำว 



 



 



 



 



 
 



 



 

 
 
 



 
 



 
 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6   ห้องสอบท่ี  8  ห้อง 439  อำคำร  4  ชั้น  3 



 



 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6   ห้องสอบท่ี  10  ห้อง 449  อำคำร  4  ชั้น  4 



 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 ห้องสอบที่ 1  ห้อง 424  อำคำร  4  ชั้น 2   

รำยชื่อนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ SCIENCE TEST  
คร้ังที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันที่ 16 กมุภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงหบ์ุรี 

วิชำ วิทยำศำสตร์ เวลำ 10.30 – 12.00 น. 
 

เลข
ประจ ำตัว 

ชื่อ - นำมสกุล โรงเรียน ลงช่ือ 

0001 นาย สรวิชญ ์ วงษ์พจนี สิงห์บุรี  
0002 เด็กหญิง อรณิชา กลิ่นกุหลาบ ค่ายบางระจันวิทยา  
0003 เด็กหญิง นริสา ปลูกงาม ค่ายบางระจันวิทยา  
0004 เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีประไชย ค่ายบางระจันวิทยา  
0005 เด็กหญิง สุภัสสร บุญสวัสดิ์ ค่ายบางระจันวิทยา  
0006 เด็กชาย คุณานนต์ เรืองเกตุกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0007 เด็กชาย ธนภัทร์ แย้มบู่ สิงห์บุรี  
0008 เด็กหญิง ธัญพิชชา ริศตะ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0009 เด็กชาย วชิรวิทย ์ ทองย้อย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0010 เด็กชาย สรวิศ จรรยาขันติกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0011 เด็กชาย ศุภกร วงษ์กุหลาบ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0012 เด็กหญิง ผุสรัตน์ กฤชคฤหาสน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 ห้องสอบที่ 2  ห้อง 424  อำคำร  4  ชั้น 2   

รำยชื่อนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ SCIENCE TEST  
คร้ังที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันที่ 16 กมุภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงหบ์ุรี 

วิชำ วิทยำศำสตร์ เวลำ 10.30 – 12.00 น. 
 

เลข
ประจ ำตัว 

ชื่อ - นำมสกุล โรงเรียน ลงช่ือ 

0013 เด็กหญิง ชนิกานต์ เพ่ิมบุญ ชัยบาดาลวิทยา  
0014 เด็กหญิง ปัณณภัตต์ แก้วปนทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  
0015 นาย รัตนกิตติ์ ทองค าอ้น นครสวรรค์  
0016 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ วรรณรัตน์ สิงห์บุรี  
0017 เด็กหญิง ศุภวัฒนา ศรีสวัสดิ์ ศรีวินิตวิทยาคม  
0018 เด็กหญิง อรนุช กาญจนโกมุท สิงห์บุรี  
0019 นางสาว วันสิร ิ แสงดาว สิงห์บุรี  
0020 เด็กชาย ธนกฤต วาศุกรี สิงห์บุรี  
0021 เด็กชาย ศุภวิชญ์ นาคสนิท สิงห์บุรี  
0022 เด็กหญิง ปัญญดา คงเขียว สิงห์บุรี  
0023 นางสาว อาจารีย์ อินกลับ สิงห์บุรี  
0024 นางสาว จิรัฐติกาล สโมสรสุข สิงห์บุรี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 ห้องสอบที่ 3  ห้อง 427  อำคำร  4  ชั้น 2   

รำยชื่อนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ SCIENCE TEST  
คร้ังที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันที่ 16 กมุภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงหบ์ุรี 

วิชำ วิทยำศำสตร์ เวลำ 10.30 – 12.00 น. 
 

เลข
ประจ ำตัว 

ชื่อ - นำมสกุล โรงเรียน ลงช่ือ 

0025 นางสาว สุรีภรณ์ รอดโฉม สิงห์บุรี  
0026 เด็กหญิง ณัฐนรี สนเทศ สิงห์บุรี  
0027 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ น้อยนาค สิงห์บุรี  
0028 นางสาว ภัทรภร มีด าเนิน สิงห์บุรี  
0029 เด็กหญิง โยศิกา ศรีวิชัย สิงห์บุรี  
0030 เด็กหญิง ศตพร เสมสมาน สิงห์บุรี  
0031 เด็กหญิง อริสรา ล  าบริสุทธิ์ วัดพรหมสาคร  
0032 เด็กหญิง อาภัสรา ดวงแจ่มใส วัดพรหมสาคร  
0033 เด็กหญิง เอเชีย โชติวรรณ ์ วัดพรหมสาคร  
0034 เด็กหญิง นิณา ค าพ่ึงอุ่น วัดพรหมสาคร  
0035 เด็กหญิง พัชราภา วงเทียนแดง วัดพรหมสาคร  
0036 นาย อภิชาต เวียงขอบทอง วัดพรหมสาคร  
0037 นางสาว จิดาภา พุทธสอน สิงห์บุรี  
0038 เด็กหญิง วิชุรินทร์ ปิยะนุชศักดิ์ สิงห์บุรี  
0039 นางสาว ชุติมา ศิลป์ประสิทธิ์ สิงห์บุรี  
0040 เด็กหญิง ปิยวรรณ พูลทรัพย์ สิงห์บุรี  
0041 นางสาว ชนัญชิดา บัวฉิม สิงห์บุรี  
0042 นางสาว แพรวนิต ปิยะชน สิงห์บุรี  
0043 นาย ณัฐวุฒิ ข าศรี วัดเสือข้าม  
0044 เด็กชาย เจตภาณ ุ นันทะเสน วัดเสือข้าม  
0045 เด็กชาย รุจิภาส ธรรมวิโรจน์ศิร ิ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0046 เด็กหญิง ชญานดา ภัทรพสิษฐ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0047 เด็กหญิง ศศิรดา นาคทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0048 เด็กหญิง ลักษณารีย์ บรรเทิงสุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 

 
 
 
 
 



 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 ห้องสอบที่ 4  ห้อง 437  อำคำร  4  ชั้น 3   

รำยชื่อนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ SCIENCE TEST  
คร้ังที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันที่ 16 กมุภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงหบ์ุรี 

วิชำ วิทยำศำสตร์ เวลำ 10.30 – 12.00 น. 
 

เลข
ประจ ำตัว 

ชื่อ - นำมสกุล โรงเรียน ลงช่ือ 

0049 เด็กหญิง จุฑาภัค ไกรสิงห์สม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0050 เด็กหญิง ธันย์ชนก สินเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0051 เด็กหญิง แพรวา จิตรักสิงห์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0052 เด็กหญิง พิชญาภัค นฤทุกข์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0053 เด็กหญิง นันท์นภัส เรืองศรี สิงห์บุรี  
0054 เด็กชาย กษิติ บุญเลิศ สิงห์บุรี  
0055 เด็กชาย คุณานนต์ โสภาเจริญ สิงห์บุรี  
0056 เด็กหญิง ไหมแก้ว อัฐมาลา สิงห์บุรี  
0057 เด็กชาย ไกรวิชญ ์ คามรักษ์ สิงห์บุรี  
0058 นาย วีรฉัตร สมวัธน ์ สิงห์บุรี  
0059 นางสาว ณัฐธยาน์ ทับทิมทอง สิงห์บุรี  
0060 เด็กชาย กฤติน ทับทิมทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0061 เด็กชาย ธนภัทร พลแย้ม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0062 นางสาว ฐิติยาพร สุวรรณพงศ์ อินทโมลีประทาน  
0063 เด็กหญิง สุภักดิ์สร ใยสัมพันธ์พงศ์ อินทโมลีประทาน  
0064 เด็กหญิง วราลี กฐินทอง อินทโมลีประทาน  
0065 เด็กหญิง พัสราภรณ์ หงิมดี อินทโมลีประทาน  
0066 นาย เกชากรณ์ คุ้มไพรี อินทโมลีประทาน  
0067 เด็กหญิง ชญาพิมพ์ แย้มบู่ อินทโมลีประทาน  
0068 นางสาว บงกช คงพันธ์ อินทโมลีประทาน  
0069 เด็กหญิง น้องเม จ่ายยัง อินทโมลีประทาน  
0070 เด็กชาย ณภัทร บุญยะศักดิ์ อินทโมลีประทาน  
0071 นางสาว ณิชานันท์ วรชิน อินทโมลีประทาน  
0072 นาย ปวริศร์ สรมานะ อินทโมลีประทาน  

 

 
 
 
 
 



 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 ห้องสอบที่ 5  ห้อง 447  อำคำร  4  ชั้น 4   

รำยชื่อนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ SCIENCE TEST  
คร้ังที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันที่ 16 กมุภำพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงหบ์ุรี 

วิชำ วิทยำศำสตร์ เวลำ 10.30 – 12.00 น. 
 

เลข
ประจ ำตัว 

ชื่อ - นำมสกุล โรงเรียน ลงช่ือ 

0073 เด็กชาย ภูมิรพี จิตต์สามารถ อินทโมลีประทาน  
0074 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ยินดี อินทโมลีประทาน  
0075 เด็กชาย วรปรัชญ ์ นนธิจันทร์ อินทโมลีประทาน  
0076 เด็กหญิง ชัญญานุช แก้วผ่อน อินทโมลีประทาน  
0077 เด็กหญิง จริสา สุทธิโพธิ์ อินทโมลีประทาน  
0078 เด็กหญิง นารีรัตน์ ทาหาร อินทโมลีประทาน  
0079 เด็กหญิง มนัสพันธน์ ดิสพันธุ์ อินทโมลีประทาน  
0080 เด็กหญิง กันทิชา เชนไล้ อินทโมลีประทาน  
0081 เด็กชาย ธนากร อารีย์ อินทโมลีประทาน  
0082 เด็กชาย ศุภกฤต ฟักโสภา สิงห์บุรี  
0083 เด็กชาย วีรภัทร สาระสิงห์บุรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0084 เด็กชาย กรวิก อยู่สุข สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
0085 เด็กชาย รติ ยิ มสกุล สิงห์บุรี  
0086 นาย กิตติภพ ค้าแหวน สิงห์บุรี  
0087 นาย กิตตินันท์ ทองมี สิงห์บุรี  
0088 นางสาว ชนิดา ชั่งบู่ สิงห์บุรี  
0089 เด็กหญิง ตรีชิรา ช  าเกต ุ สิงห์บุรี  
0090 นาย วีรภัทร อ่ิมใจ ไตรราชวิทยา  
0091 เด็กหญิง ภัคจิรา เหล่าศรี สิงห์บุรี  
0092 เด็กหญิง กันต์สินี สวัสดิพงษ์ สิงห์บุรี  
0093 เด็กหญิง ยุศริศา เศรษฐี สิงห์บุรี  
0094 เด็กชาย ณัฐศรัณย์ ธรรมเนียม สิงห์บุรี  
0095 นาย พีรพัฒน์ อยู่ประเสริฐ สิงห์บุรี  
0096 เด็กชาย พิริยทัศน์ วงศ์กาฬสินธุ์ สิงห์บุรี  

 

 
 
 

 


