
ท่ี ท่ี
1 นายกันต�กนธี แก�นแก�ว 31 นางสาวภัททิมา ชื่นเรือง
2 นายกันต�ธีร� สิ่งท่ีสุข 32 นางสาวภัทรพร พูลทรัพย�
3 นายจิตรกร สุวรรณเพ่ิม 33 นางสาววรพรรณ คุ�มมา
4 นายทักษ�ดนัย เรื่องลือ 34 นางสาววรรณวิสา บุญแย�มวงษ�
5 นายเทิดศักด์ิ แสงทอง 35 นางสาวสป)ณดา กาญจนนิลวรรณ
6 นายธนกฤต รักวงษ�ฤทธิ์ 36 นางสาวฬุริยา ปาละวัฒน�
7 นายธนธรณ� สุริยวัฒนานนท� 37 นางสาวอนัญญา โพธิแสง
8 นายธนาวุธ ดิสา 38 นางสาวอารยา จาตุรนต�พงศา
9 นายภูบดี ยี่ภู� 39 นางสาวอารีรัตน� ใจชํานิ
10 นายเมธาสิทธิ์ เมืองสุข 40 นางสาวไอรดา เตชาภิรมณ�
11 นายเมธี เศรษฐวานิช
12 นายยศพล คงดี
13 นายศิริพงศ� สุกงาม
14 นายสิรวิชญ� หุ�นพ�วง
15 นางสาวกุลปริยา รองมี
16 นางสาวจิราภา สุธา
17 นางสาวชลธิชา นาวีระ
18 นางสาวชิดชนก หวายพรม
19 นางสาวญาณิศา สีเทียนสุก
20 นางสาวฐิติรัตน� ต้ังเบญจผล
21 นางสาวณัชชา นุ�นสพ
22 นางสาวณัฐณิชา ทองประทีป
23 นางสาวธัชพร วิไลกิจ
24 นางสาวนลัทพร พิบูรณ�
25 นางสาวนาถวดี รุติประภา
26 นางสาวพรนัชชา ทองประสิทธิ์
27 นางสาวพรนิภา จูงาม
28 นางสาวพรรณพษา สว�างอารมณ�
29 นางสาวพรรภัสษา แพงวงษ�
30 นางสาวพฤฒจิรา วุฒิชัยรังสรรค�

รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/3  โรงเรียนสิงห"บุรี
ประจําประจําป�การศึกษา 2560   แผนการเรียน วิทย"-คณิต-อังกฤษ

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล



ท่ี ท่ี
1 นายกิตติพันธ� สุภาดี 31 นางสาวยลนภา ประยูรวรรณ
2 นายจตุพล จันทร�อินทร� 32 นางสาวรมย�นลิน ใยน�อย
3 นายชยพล สุวรรณชาติ 33 นางสาวรัตนาภร ทองระย�า
4 นายไชยภัทร ภู�ชัย 34 นางสาวเรขา เสียงดัง
5 นายฐิติวัฒน� ภู�เงิน 35 นางสาววิรดา มีศรี
6 นายธนบูรณ� ปลาประยงค� 36 นางสาวสิริกุล บัวศรี
7 นายธีรพงศ� นามมงคล 37 นางสาวสุชัญญา โพรี
8 นายธีรภัทร� วงษ�นาค 38 นางสาวสุพัตรา สร�อยม�วง
9 นายธีรภัทร อินวกูล 39 นางสาวหัทยา อารมย�ดี
10 นายนวพล สารฤทธิ์ 40 นางสาวอรศรี บุญรักศรพิทักษ�
11 นายนัฐพล พูลประเสริฐ
12 นายภูผา สามาต
13 นายวิชยุตม� บุษราพิทักษานนท�
14 นายเสรีภาพ ภักดีพิบูลย�
15 นายอนุพงศ� โพธิ์วัง
16 นายอัษฎาวุธ อบรม
17 นางสาวกัญญารักษ� แก�วชัยยา
18 นางสาวจันจิรา ต�นคํา
19 นางสาวจารุโภ ละออศรี
20 นางสาวจิราภา ศรีแก�วพันธุ�
21 นางสาวชนจันทร� จุ�ยซ่ือ
22 นางสาวชลิต�ญา นาคทอง
23 นางสาวณปภา ภัทรฐกรไกรศรี
24 นางสาวทิพวรรณ สงค�ทิพย�
25 นางสาวธนพร สุขประเสริฐ
26 นางสาวธัญญ�นรี เหมือนทรัพย�
27 นางสาวธัญลักษณ� บัวแพง
28 นางสาวบัวชมพู สวนแก�ว
29 นางสาวปฐมาวดี ทับทอง
30 นางสาวปพิชญา พรประเสริฐ

ประจําประจําป�การศึกษา 2560   แผนการเรียน วิทย"-คณิต-อังกฤษ

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล

รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/4  โรงเรียนสิงห"บุรี



ท่ี ท่ี
1 นายจิระวัฒน� คงมะลายู 31 นางสาววรัชยา โตอ�อน
2 นายฐิติพงศ� พานิช 32 นางสาววิทิตา หมอสมบุญ
3 นายธนวัฒน� หริ่มสืบ 33 นางสาวศศิวิมล เทียมลี้
4 นายธีรจิต กาวชู 34 นางสาวศิริวิภา ตาสว�าง
5 นายรณัชย� สุวรรณสัมพันธ� 35 นางสาวสรัญญา ภูผาดวง
6 นายศรัณย�พัชร บุญรอด 36 นางสาวสุภาภรณ� อินยา
7 นายศิริชาติ ป9อมดํา 37 นางสาวอภิญญา ทรัพย�สุวรรณ
8 นายศุภกิตต์ิ โพธิ์ศรี 38 นางสาวอมรรักษ� สิงห�มงคลศักด์ิ
9 นายสิรวิชญ� บัวน�อย 39 นางสาวอรชพร เชยสาคร
10 นายอรรถพล กลัดงาม 40 นางสาวเอกนารี ไม�เลี้ยง
11 นางสาวกนกนุช สอ้ิงทอง
12 นางสาวกนกอรวรรณ อยู�แพ
13 นางสาวจิตรลดา แพ�งสภา
14 นางสาวฐิติมา เรืองฤทธิ์
15 นางสาวณัฐกานต� ศรีสนพันธุ�
16 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห�
17 นางสาวตุลาพร ช�างเผือก
18 นางสาวทิพวัลย� ดีละม�าย
19 นางสาวธนาภรณ� เพ่ิมเติม
20 นางสาวธนาภรณ� ศรีรักษา
21 นางสาวธนารัตน� ทองคํา
22 นางสาวเนตรรัตนา พระเนตร
23 นางสาวปนัดดา ม่ันรอด
24 นางสาวพันพัสสา เหล�าหนองจันทร�
25 นางสาวภัทรกร ตุลลาพันธุ�
26 นางสาวภัทรดา นาคประวิทย�
27 นางสาวมณีรัตน� เสือเปรียว
28 นางสาวยุวดี ชูชัยมงคล
29 นางสาววรมน เลิศสถิตย�
30 นางสาววรรณวิสา บาลี

รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/5  โรงเรียนสิงห"บุรี
ประจําประจําป�การศึกษา 2560   แผนการเรียน วิทย"-คณิต-อังกฤษ

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล



ท่ี ท่ี
1 นายเกียรติศักด์ิ โคกเทียน 31 นางสาวศุภาพิชญ� บุญไทยกลาง
2 นายคณิศร ป)นนะราชา 32 นางสาวสุกรรณิการ� คําภิรมย�
3 นายธนบดี คงสมบุญ 33 นางสาวสุภาภรณ� บุญเรือง
4 นายธนภูมิ เจริญสุข 34 นางสาวสุมินตรา พงษ�เผือก
5 นายรัตนพงศ� อภิสิทธิ์พงศ� 35 นางสาวสุศิรา ใจสมบุญ
6 นายฤทธกานต� อินทร�ทิม 36 นางสาวอนิสรา กวัติภา
7 นายวชิราวุธ วิจารณ�ปรีชา 37 นางสาวอภิสรา ต�ายเพ็ชร
8 นายศิลา พวงนาค 38 นางสาวอริศรา นามสิงห�
9 นายศุภกรณ� อ่ิมเชื้ออยู� 39 นางสาวอาทิตยา เป;<ยมทรัพย�
10 นายสุเมธ บุรุษเวศน� 40 นางสาวอาทิตยา สุวรรณ�เพ็ชร
11 นายอภิชาติ รมรัตน�
12 นางสาวกมลทิพย� บุญเรือง
13 นางสาวขวัญกานดา เมืองสุข
14 นางสาวจารุนี เครือทัต
15 นางสาวณัฐณภัทร� นิติกุล
16 นางสาวณัฐวิภา ดาวเรือง
17 นางสาวทัศนีย� สีสนธิ์
18 นางสาวธราภัท สวนศรี
19 นางสาวธิติมา แก�วสว�าง
20 นางสาวปภาวรินทร� มีสอาด
21 นางสาวปวีณ�สุดา สําลี
22 นางสาวพรชิตา หาเรือนทรง
23 นางสาวพรนัชชา ยิ้มย�อง
24 นางสาวพรัชดา อ่ิมสําราญ
25 นางสาวพัชราวดี สิทธิสุข
26 นางสาวภูษณิศา อํ่าจีน
27 นางสาวลลิตา บัวทอง
28 นางสาววิมลสิริ กาวิลเครือ
29 นางสาวศศิวิมล ศรีวรนันท�
30 นางสาวศิริพร คงหรั่ง

รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/6  โรงเรียนสิงห"บุรี
ประจําประจําป�การศึกษา 2560   แผนการเรียน วิทย"-คณิต-อังกฤษ

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล



ท่ี ท่ี
1 นายกล�าณรงค� ดิษฐาน 31 นางสาวเมธาวี ภู�แส
2 นายเจษฎา เหรียญทอง 32 นางสาวรัตนากร คันธจันทร�
3 นายชัยฤทธิ์ เสือจันทร� 33 นางสาววรวรรณ บุตรดี
4 นายณัฐภัทร ขาวเป;<ยม 34 นางสาววรีรัตน� หม่ืนเดช
5 นายดิศกร ใยทอง 35 นางสาววาศินี สิงโต
6 นายตรีวิทย� ไชยพร 36 นางสาวศิริพร ศรีพรหม
7 นายนพชัย จรรยาวัฒน� 37 นางสาวสราญรัศม� อัครปภาวิเศษ
8 นายบุญวรุตม� ประกอบทอง 38 นางสาวอักศร ละออศรี
9 นายพีรพล ภู�เงิน 39 นางสาวอันศิลา เจริญทรัพย�
10 นายภากรณ� ไผ�ชู 40 นางสาวอิสริยา พ่ึงโพธิ์
11 นายศตายุ ฦาชา
12 นายสิทธินันท� รัตนา
13 นายสุทธิโชค สังข�ทอง
14 นายสุเมธา อนุเสถียร
15 นางสาวกรกมล พุ�มดวง
16 นางสาวกรรณฐาฎาสรน�มหาศรสันติ
17 นางสาวกฤติยา สุวรรณธนะ
18 นางสาวกัญญาณัฐ ภูยางดี
19 นางสาวจุฑารัตน� วุ�นซ้ิว
20 นางสาวฑิฆัมพร นาคน้ํา
21 นางสาวณภัสนันท� บุญเกิด
22 นางสาวณัฐชา ทัพกฤษณ�
23 นางสาวธัญนันท� วิสาสะ
24 นางสาวนภวรรณ พุ�มดอกแก�ว
25 นางสาวนัทธรดา ตันละมัยงาม
26 นางสาวบุญตา เส็งม�วง
27 นางสาวเบญจวรรณ ธีระจันทร�
28 นางสาวปนัดดา นุชประเสริฐ
29 นางสาวปรียาภัทร ปB<นทอง
30 นางสาวภูสุรี ภุมภัญ

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล

ประจําประจําป�การศึกษา 2560   แผนการเรียน ภาษา-ภาษาญ่ีปุ4น
รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/8  โรงเรียนสิงห"บุรี



ท่ี ท่ี
1 นายกมล ม่ิงขวัญ 31 นางสาวรุจิรดา วัฒนพันธุ�
2 นายเจษฎางค� ศรีเดช 32 นางสาววรัจฉรา พงศ�ศิริบุตร
3 นายชวนากร อุ�นรอด 33 นางสาวศิรภัสสร สวัสด์ิพงษ�
4 นายณัฐกิตต� แจ�มเจริญ 34 นางสาวศิริพร จงฉิม
5 นายณัฐภัทร อ�อนธรรม 35 นางสาวศิริรักษ� เปรมศิริ
6 นายธนากร อ่ิมทรัพย� 36 นางสาวศิริลักษณ� หงษ�ทอง
7 นายนันทภพ ประภากร 37 นางสาวสุธาสินี บรรจง
8 นายบัณฑิต แจ�งหิรัญ 38 นางสาวอภิญญา แก�วกัลยา
9 นายปBยะวัฒน� ยาคํา 39 นางสาวอรปรียา เพ็ชด�วง
10 นายพีระพงษ� โพธิ์ศรี 40

11 นายภัทรพงษ� นาครักษ�
12 นายภัทราวุธ โภคาปกรณ�
13 นายอภิสิทธิ์ อุปวงษา
14 นางสาวกรรณิชา น้ําทรัพย�
15 นางสาวก่ิงกาญจน� ทองประเสริฐ
16 นางสาวเคียงฟ9า ลิ้มปBไพศาล
17 นางสาวจิดาภา แย�มสกุล
18 นางสาวจิตตกมล ชื่นภักตร�
19 นางสาวจิรารัตน� เกตุพุ�ม
20 นางสาวชนิศณัฏฐ� เอ่ียมผ�อง
21 นางสาวณัชชา เมนเซอร�
22 นางสาวณัฐชนก รอดถาวร
23 นางสาวณัฐติกาล งามขํา
24 นางสาวนันท�นภัส ต้ังโสภณ
25 นางสาวปนัดดา หรั่งแร�
26 นางสาวพอใจ งามเนตร�
27 นางสาวพัชนีวรรณ ชาวกงจักร�
28 นางสาวพีรดา พันธุ�แพ�ง
29 นางสาวภีรฎา สุทโธ
30 นางสาวมุทิตา ศรีพันธ�วงษ�

รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/9  โรงเรียนสิงห"บุรี
ประจําประจําป�การศึกษา 2560   แผนการเรียน ภาษา-ภาษาจีน

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล



ท่ี ท่ี
1 นายกรธวัช พรสุข 31 นางสาวภัทรวรรณ เกตุจันทร�
2 นายณัฐชนนท� วงศ�สกุลเกียรติ 32 นางสาวภาวินี ขําศรี
3 นายทีปกร มาพันธุ� 33 นางสาวรภัสกุล กุลอ�น
4 นายธาดา พรโพธิ์ 34 นางสาวลักคณา ตันอารีย�
5 นายธีรภัทร คล�ายเรียน 35 นางสาวศิริรินทร� พานอินทร�
6 นายนวรัตน� พุทโธ 36 นางสาวสกุลกาญจน� กลิ่นผล
7 นายนันทวัฒน� วงษ�โกฎ 37 นางสาวสโรชา ทรงศิลปF
8 นายบุญยกร คนดี 38 นางสาวสิริกร ภู�แส
9 นายประมินทร� นิ่มทอง 39 นางสาวอนัญญา คงทอง
10 นายพันธกานต� ขําอภัย 40 นางสาวอาทิตยา ไตรทรัพย�ทวี
11 นายศุภกร มีทรัพย�
12 นายสยามรัฐ ศรีทอง
13 นายสหฤทธิ์ แจ�งจิตร�
14 นายสุพรรณกิจ สายสอนดี
15 นางสาวกัญญาพัชร บุญปถัมภ�
16 นางสาวขวัญกมล ไชยสกุล
17 นางสาวณัฐณิชา มีนาภา
18 นางสาวณัฐหทัย ช�วยบุญ
19 นางสาวณิชากร รุ�งสุข
20 นางสาวณิชารีย� คานทะจันทร�
21 นางสาวทิพกฤตา ฉายา
22 นางสาวธรณ�ธันย� เพ็งบุญ
23 นางสาวนพวรรณ หังเสวก
24 นางสาวนันทกานต� ควรดําริ
25 นางสาวบัณฑิตา สมวงศ�
26 นางสาวประกายวรรณ หงษ�ทอง
27 นางสาวปุณิกา เจริญพันธ�
28 นางสาวพรธีรา จั่นสําอางค�
29 นางสาวพรรณราย ประภาศิลปF
30 นางสาวพิมพ�ลภัส กลั่นกลิ่น

รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/10  โรงเรียนสิงห"บุรี
ประจําประจําป�การศึกษา 2560   แผนการเรียน ภาษา-ภาษาอังกฤษ

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล



ท่ี ท่ี
1 นายกมลวัฒน� มะคําแป9น 31 นางสาวมัลลิกา ดีโท�น
2 นายกรวิชญ� แจ�มมี 32 นางสาวมัลลิกา ศรีไพโรจน�
3 นายจักริน ชาตรี 33 นางสาวมาริษา เพ็ชรศรี
4 นายณัฐภัทร บุญโชติ 34 นางสาวยลดา คงสมขวัญ
5 นายธณากรณ� แสงบุญ 35 นางสาวรังชิดา เงางาม
6 นายธนชาติ ปBยะวิชิต 36 นางสาววิชญาพร ฉิมบุรุษ
7 นายธวัชชัย ทองคํา 37 นางสาวศิริวรรณ สุขวงศ�
8 นายธานินทร� พรหมวงษ� 38 นางสาวสุภัชชา สวนจันทร�
9 นายนัฐกิตต์ิ รักถนอม 39 นางสาวเหมือนฝ)น ปาลวัฒน�
10 นายภูริทัต ทิมงาม 40 นางสาวออมสิน อันประนิตย�
11 นายรัชชานนท� มีสมบัติ
12 นายสุชานนท� บัวน�อย
13 นายอัศพงษ� หอมจิตร
14 นางสาวกรรชณี เสือแก�น
15 นางสาวกัญญาภัทร ใจกว�าง
16 นางสาวกัณฐ�ภรณ� รักษาถ�อย
17 นางสาวกัลยาณี รื่นเพียร
18 นางสาวจารุวรรณ แสงงัด
19 นางสาวฉัตรดาว งามสม
20 นางสาวชลธิชา ทิมณีวรรณ�
21 นางสาวณัฐณันท� อริยพาณิชกุล
22 นางสาวณัฐธิตา อยู�สบาย
23 นางสาวทานตะวัน ศรีภุชงค�
24 นางสาวนุชนารถ เรื่องลือ
25 นางสาวปรายฟ9า นิตระ
26 นางสาวพุธาศิริ ทองพูล
27 นางสาวภัทธิรา อินตละกูล
28 นางสาวภัทรชนน เชื้อแฉ�ง
29 นางสาวภัทริดา วชิรตรังสฤษด์ิ
30 นางสาวภัสราพร ชะเอม

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล

ประจําประจําป�การศึกษา 2560   แผนการเรียน ภาษา-สังคม
รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/11  โรงเรียนสิงห"บุรี



ท่ี ท่ี
1 นายจตุรพร สุขสมบัติ 31 นางสาวพิจิตรา เสือปHา
2 นายชิษณุพงศ� พันธาติ 32 นางสาวแพรวรรณ นิ่มสุพรรณ�
3 นายณภัทร บุญจันทร� 33 นางสาววรรณิศา ภู�งาม
4 นายณภัทร รอดเมฆ 34 นางสาวศุภิสรา วงษ�ทอง
5 นายนฤพล ใจพิทักษ� 35 นางสาวสุดารัตน� รัตนวงค�
6 นายปฐมพงศ� เขียวมณี 36 นางสาวสุนันทา วรรณวงษ�
7 นายป)ณณวิชญ� ปานช�าง 37 นางสาวสุพิชชา วงษ�เอ่ียม
8 นายพงศกร จะระ 38 นางสาวสุพิชญา เทียมทัน
9 นายพรประทาน กรัตะนุตถะ 39 นางสาวสุภาพร ปะทะมะเทศ
10 นายพูลสวัสด์ิ มากบุญ 40 นางสาวอมรรัตน� จิตร�ประไพ
11 นายรัชชานนท� สําเริง
12 นายวรปรัชญ� จันทร�พงษ�แก�ว
13 นายศรรัก คงคามี
14 นายศุภกร ศรีทรง
15 นายศุภวิชญ� เกษศรี
16 นายเอกอนันต� โคมณี
17 นางสาวกัญญ�ฌิมา แจ�มจันทร�
18 นางสาวกัลยา จอดนอก
19 นางสาวกุลณดา วงษ�ช�าง
20 นางสาวชลกานต� คํามี
21 นางสาวฐิตาภรณ� พวงโต
22 นางสาวณัฐพร จูวงษ�
23 นางสาวดลพร พ่ึงน�อย
24 นางสาวธวัลรัตน� ฟ)กเขียว
25 นางสาวธัญภัทร อินทรักษ�
26 นางสาวธิสสุคนธ� โชติวิทยะกุล
27 นางสาวนรินทร มูลช�าง
28 นางสาวเบญญาภา เอ่ียมผ�อง
29 นางสาวปวริศา สุทธิวัฒนาการ
30 นางสาวพรธิชา คนขํา

รายช่ือมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/12  โรงเรียนสิงห"บุรี
ประจําประจําป�การศึกษา 2560   แผนการเรียน ภาษา-คณิต

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล




















