
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล
1 เด็กหญิงศตพร เสมสมาน 1 เด็กหญิงไหมแก�ว อัฐมาลา 1 นายพัชรพล พันธุ�จันทร�
2 นายศตพรรษ บัวโรย 2 เด็กชายอติคุณ ภักดีรักษ� 2 นางสาวปฏิมากร ประชากูล
3 นางสาวชุติมา ศิลป.ประสิทธ์ิ 3 เด็กหญิงภัทรวดี ทองคํา 3 นางสาวกนกวรรณ รักซ�อน
4 นางสาวแพรววนิต ป3ยะชน 4 เด็กหญิงจุฑารัตน� นระแสน 4 เด็กหญิงสวีณา สังข�วงษ�
5 เด็กชายกษิติ บุญเลิศ 5 นางสาววันสิริ แสงดาว 5 เด็กหญิงลักษณารีย� ปราโมช ณ อยุธยา
6 นายกิตติพศ คงดี 6 เด็กชายพัทธพล กลิ่นแค 6 เด็กหญิงชมนภัส อินธุโสภณ
7 นายพัทธนันท� ผ<องอักษร 7 เด็กหญิงณัฐวดี พูลพังงา 7 เด็กชายอนุชา พ่ึงสวัสดิ์
8 เด็กหญิงปุณยนุช ประภากร 8 เด็กหญิงณัฐฐินันท� รักษาแก�ว 8 นายณรงค�ธร เป3?นวงษ�
9 เด็กหญิงพัณณิตา อินนก 9 นายสุภัส มั่นสกุล 9 เด็กชายสันติสุข หอมหวน
10 เด็กชายธีธัช ปBญญา 10 นางสาวพรปวีณ� สมเนตร 10 เด็กหญิงกัลยรัตน� พุ<มพุก
11 เด็กชายภาคภูมิ กิตยสิทธานาถ 11 เด็กหญิงกรกมล นาคมณี 11 เด็กหญิงจิดาภา แสนศิริโยธา
12 นางสาวชนัญชิดา บัวฉิม 12 นางสาวปBญญดา คงเขียว 12 เด็กชายภาสกร ศรีภูธร
13 นายกิตตินันท� ทองมี 13 เด็กหญิงชนิสรา ซ่ือสัตย� 13 เด็กหญิงศศิกานต� คล�ายมั่ง
14 นางสาวอาจารีย� อินกลับ 14 เด็กชายวริษฐ� เจริญถิรวิสิฐ 14 เด็กหญิงศุภสุตา ชูแช<ม
15 นายภูตะวัน อ้ึงสุวัฒน� 15 เด็กชายศุภกร คงดี 15 นายศุภชัย ลีวรรณ�
16 เด็กชายไกรวิชญ� คามรักษ� 16 เด็กหญิงเมธาวี คงมี 16 นางสาวนลินนิภา อิธิตา
17 นางสาวนันทธิชา แขวงสุ<น 17 เด็กหญิงภัคจิรา เหล<าศรี 17 เด็กหญิงศิรตา สังข�ฉิม
18 นายสรวิชญ� วงษ�พจนี 18 เด็กหญิงตรีชิรา ชํ้าเกตุ 18 เด็กชายณภัทร บุญยะศักดิ์
19 นางสาวพิมพ�ชนก เอ่ียมสําอางค� 19 เด็กหญิงสมัญญา บุญมี 19 นายสุกฤษฎิ์ วรรณกูล
20 นางสาวชญานิศ ไผ<ชู 20 เด็กชายปรัตถกร สระหงษ� 20 นายกัณติกรณ� สรสุริยวงษ�
21 เด็กชายธนภัทร� แย�มบู< 21 เด็กหญิงมนัสชนันท� มากลี 21 นายวีรภัทร สงวนวงษ�
22 นายพงศ�วัชรวัฒน� พรมทอง 22 เด็กหญิงสุวีรยา เข็มวรรณ 22 นางสาวญาดา ชูทอง
23 นายศุภากร หมวดเตี้ย 23 นางสาวศศิวรรณ สรสิทธ์ิ 23 เด็กชายพีระวัฒน� มะนาวหวาน
24 เด็กชายอุกฤษฎ� อุษาจารุวิจิตร 24 เด็กหญิงเขมิสรา ปรีชา 24 เด็กชายตนัยวิชญ� จันตJะมูลณิศา
25 นายคุณานนต� โสภาเจริญ 25 เด็กหญิงประภาพร นาคบุตรศรี 25 เด็กหญิงมานิตา ใยบัว
26 เด็กหญิงลภัสรดา ชาลี 26 เด็กหญิงปBณณพร พาศิรายุธ 26 เด็กหญิงชาลินี ปาลวัฒน�
27 นายกิตติภพ ค�าแหวน 27 เด็กหญิงกนกพร เพ็งแย�ม 27 เด็กชายณัฐกมล ทองขาว
28 เด็กหญิงภคนันท� จรเกตุ 28 เด็กชายพิสุทธ์ิ สามารถกิจ 28 นางสาวนภัสวรรณ แย�มขุนทอง
29 นางสาวจิดาภา พุทธสอน 29 เด็กหญิงอริศรา รัศมีพันธ� 29 นางสาวกฤติมา พันธุ�ล�ม
30 เด็กหญิงณัฐนรี สนเทศ 30 นางสาวนันทิมาพร พระศรี 30 นายป3ยธารา รัญโพธ์ิ

31 เด็กหญิงนิจชยา แสนรับสิน 31 เด็กหญิงชุตินันธ� แย�มสรวล
32 นางสาวจารุพร พิกุล 32 นายเกชากรณ� คุ�มไพรี
33 เด็กหญิงวิชุรินทร� ป3ยะนุชศักดิ์ 33 นายปฏิพัทธ์ิ จันทร�ช่ืน
34 เด็กชายพันธกานต� พูลสวัสดิ์ 34 เด็กชายณฐกร ร�อยแก�ว
35 เด็กหญิงปริยากร พรหมศรี 35 นางสาวพณัสพร ทับนิยม
36 นายไอยรา หมอสมบุญ 36 นายทนาย ศรีนาค

โครงการ สสวท. กลุ�มท่ี 2โครงการ สสวท. กลุ�มท่ี 1 โครงการ นิติ-รัฐศาสตร!

รายช่ือสําหรับมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป*ท่ี 4  โรงเรียนสิงห!บุรี  ป*การศึกษา 2563
ประเภทห1องเรียนพิเศษ


