โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นางวิภาวรรณ เทศทอง ตอน ข นางสาวสุชาดา โพธิสมภาพวงษ์
ห้องเรียนพิเศษ โครงการ Mimi English Program (MEP)
ทีเ่ ลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
1 43113 ด.ช. กรินทร์
อำนมณี

26 43138 ด.ญ. ลักษิณำ
เฉยประทุม 
2 43114 ด.ช. กัญจน์
กลิ่นแจ้ง

27 43139 ด.ญ. วรรณพร
บุญสม
O
3 43115 ด.ช. ธนกฤต
บวรธิติพล 
28 43140 ด.ญ. วีรปริยำ
ศรีไพโรจน์ 
4 43116 ด.ช. ธีรภัทร
มำตสิงห์
O
29 43141 ด.ญ. สำธิตำ
แสงอำทิตย์ 
5 43117 ด.ช. นำคินทร์ หอมเนียม

30 43142 ด.ญ. สุพิชญำ
เกตุแก้ว

6 43118 ด.ช. ปวรุตม์
จิ๊ดเจริญ

7 43119 ด.ช. ปวีร์
อินวกูล

8 43120 ด.ช. ปิติภูมิ
ศริพันธุ์

9 43121 ด.ช. ธนพัฒ
ชยพลขจร 
10 43122 ด.ช. พันธ์ยศ
คณำฤทธิ์

11 43123 ด.ช. พิษณุพงษ์ เพิม่ เติม

12 43124 ด.ช. ภัทรดนัย ทองใบ

13 43125 ด.ญ. กัญญำณัฐ กลัดสอำด

14 43126 ด.ญ. กำนต์พิชชำ ทองขำว

15 43127 ด.ญ. จิรภิญญำ นิจรี
O
16 43128 ด.ญ. ชนินำถ
ศรีประเสริฐ O
17 43129 ด.ญ. ณัฐกำนต์ เกตุทิพย์

18 43130 ด.ญ. ปำลิตำ
สุขสโมสร

19 43131 ด.ญ. เปรมมิกำ เทพพัตรำ
O
20 43132 ด.ญ. พลอยนภัส เพ็ชรเจริญ

21 43133 ด.ญ. พัชรพรรณ ชื้อตระกูลไพบูลย์ 
22 43134 ด.ญ. พัชรินทร์ นำคประสิทธิ์ O 
23 43135 ด.ญ. พิรญำณ์ ทองขำว

24 43136 ด.ญ. ภัทรพร
ชำนำญ
O
25 43137 ด.ญ. เมวิสำ
บำนเย็นงำม 
ชำย
12 หญิง 18
รวม
30

โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นางอมราภรณ์ แสงทอง ตอน ข นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ
ห้องเรียนพิเศษ โครงการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ห้องเลขที่ 1
ทีเ่ ลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
พรมณี
1 43143 ด.ช. ก้องภพ

26 43168 ด.ญ. นันท์นภัส เรืองศรี

ยอดย้อย
2 43144 ด.ช. ชัชวำลย์ นำคประเสริฐ 
27 43169 ด.ญ. บัณฑิตำ
O
คำคงศักดิ์
3 43145 ด.ช. ชินภัทร

28 43170 ด.ญ. ปภำวรินทร์ โชคลำภ

4 43146 ด.ช. ณัฏฐนันท์ วรรณรัตน์

29 43171 ด.ญ. พฤกษำพรรณ ทองศรี

5 43147 ด.ช. ณัฐศรัณย์ ธรรมเนียม

30 43172 ด.ญ. พิชญำภำ สุโยธีธนรัตน์ 
วำศุกรี
6 43148 ด.ช. ธนกฤต

31 43173 ด.ญ. พิมพ์ชนำกำนต์เสือยอด

รัตนศิริ
7 43149 ด.ช. นพรุจ

32 43174 ด.ญ. รมณวรรณ์ ปิน่ แก้ว

8 43150 ด.ช. นฤเบศร นวะศรี

33 43175 ด.ญ. ระพีพรรณ เพ็ชรนิล
O
มำลัย
รักษำสีมันต์ O
9 43151 ด.ช. พนธกร

34 43176 ด.ญ. วรกำนต์
รอดทอง
10 43152 ด.ช. พิริยทัศน์ วงศ์กำฬสินธุ์ 
35 43177 ด.ญ. ศศิกำนต์

ฑีฆะบุตร
11 43153 ด.ช. ภัทร

36 43178 ด.ญ. ศิรประภำ สุดสวำท

12 43154 ด.ช. ภัทรดนัย จันทรำสำ

ตำลแสน
13 43155 ด.ช. เมธีณัฐ

14 43156 ด.ช. วิริทธิพ์ ล เจริญพรหม 
ฟักโสภำ
15 43157 ด.ช. ศุภกฤต

33 ตรวจสอบ
ใจทน
16 43158 ด.ช. อณวัช

นำคมณี
17 43159 ด.ญ. คริมำ

18 43160 ด.ญ. จังคนิภำ ปีมะณี

โพธิช์ ะคุ้ม
19 43161 ด.ญ. จีรนันท์
O
ติยะจำมร
20 43162 ด.ญ. ณฐมน

กลีบคำ
21 43163 ด.ญ. ณปภำ

22 43164 ด.ญ. ณัฏฐ์ฎำพร ยำประไพ

23 43165 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ นำมหำวงษ์ 
เต่ำทอง
24 43166 ด.ญ. ณัฐวรำ

25 43167 ด.ญ. นันท์นภัส ช้ำงโฉม

ชำย
16 หญิง 20
รวม
36

โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นางสาวสุรีพร แย้มบู่ ตอน ข นางชญาณ์นันท์ ช่างชุม
ห้องเรียนพิเศษ โครงการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ห้องเลขที่ 2
ทีเ่ ลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ชัยบูรณ์
1 43179 ด.ช. กวินท์

26 43204 ด.ญ. ภัทรำภรณ์ มีศรี
O
พิศรูป
2 43180 ด.ช. ฉันทพัฒน์ มีประเสริฐ

27 43205 ด.ญ. ศศิพิมพ์

เนียมเย็น
ทรัพย์เพิม่ พูล O
3 43181 ด.ช. ธนทัต

28 43206 ด.ญ. ศุภำศิณี
พัว่ งำม
อ่วมน้อย
4 43182 ด.ช. ธนภัทร

29 43207 ด.ญ. สุจำรี

สมเนตร
5 43183 ด.ช. ธฤต

30 43208 ด.ญ. สุรินทร์ทิพย์ เกษรบุบผำ 
นวะศรี
สินโน
6 43184 ด.ช. นฤภพ

31 43209 ด.ญ. สุวิชญำ

มั่นอ่วม
7 43185 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แก้วผ่อน
O
32 43210 ด.ญ. อภัสรำ

วรรณศรี
นองเนือง
8 43186 ด.ช. ภวัต

33 43211 ด.ญ. อภิชญำ

9 43187 ด.ช. ภูวรินทร์ ชมภูนุช

34 43212 ด.ญ. อัจฉรำภรณ์ ต้ำวเต็บ

ดนตรีเสนำะ 
เนตรสว่ำง 
10 43188 ด.ช. รัชตะ
35 43213 ด.ญ. อัจลญำ
ไชยเสริฐ
ดีพุดซำ
11 43189 ด.ช. วรชัย

36 43214 ด.ญ. โอฬีน่ำ
O
12 43190 ด.ช. วำยุภัทร บุญมำก

เจริญสุข
13 43191 ด.ช. สรวิชญ์

คุ้มวิญญำณ 
14 43192 ด.ช. สิทธิกร
บริบูรณ์บัญญัติ 
15 43193 ด.ช. สุวีร์
16 43194 ด.ช. อัคธสิทธิ์ บุญประเสริฐ O
17 43195 ด.ญ. ณัฐกำนต์ อ่อนคำ

ปังวัฒนกุล 
18 43196 ด.ญ. ดลพร
ติยะจำมร
19 43197 ด.ญ. ธนิสร

พึง่ หิรัญ
20 43198 ด.ญ. ธิติยำ

21 43199 ด.ญ. นันท์นภัส แกมทับทิม 
22 43200 ด.ญ. บุญญิตำ บุญมี

23 43201 ด.ญ. ปุญณิสำ ทองโต

กะลำพำ
24 43202 ด.ญ. พรปวีณ์

25 43203 ด.ญ. พิมพ์ชนก ใยอ่อน

ชำย
16 หญิง 20
รวม
36

โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นางผาณิต พัฒนพฤก ตอน ข นางสวยสม ปัน้ เกตุ
ห้องเรียนพิเศษ โครงการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ห้องเลขที่ 3
ทีเ่ ลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
มำลัยเจริญ 
1 43215 ด.ช. ชวัลวิทย์ พิบูลย์

26 43240 ด.ญ. นำฏลดำ
ศรีชัย
2 43216 ด.ช. ธนกฤติ

27 43241 ด.ญ. เนรัญชลำ ไพรมุ้ย

แจ้งสว่ำง
ประดู่วงษ์ 
3 43217 ด.ช. ธีรเดช

28 43242 ด.ญ. ปฑิตตำ
นุชสละ
พูลรอด
4 43218 ด.ช. นรำธิป

29 43243 ด.ญ. เปมิกำ

จันทร์วงษ์ 
5 43219 ด.ช. พีรภัทร
30 43244 ด.ญ. วรรณกำนต์ ภูน่ ้อย

สังข์ทอง
อำลำ
6 43220 ด.ช. ภูมิรพี
O
31 43245 ด.ญ. วิชญำดำ

พำขุนทด
ศรีสัตยำ
7 43221 ด.ช. ภูวพงศ์

32 43246 ด.ญ. ศิริรัตน์

ดีละม้ำย
วงษ์เนตร
8 43222 ด.ช. วัชระ

33 43247 ด.ญ. ศุภรัตน์
O
คงสัตย์
ชุมวรฐำยี
9 43223 ด.ช. ศุภณัฐ

34 43248 ด.ญ. อภิชญำ

เดชะเทศ
อินทร์งำม O
10 43224 ด.ช. สรวิชญ์

35 43249 ด.ญ. อันนำ
จันทร์ทอง 
11 43225 ด.ช. สุริยพงศ์ สีมำภำพงษ์ 
36 43250 ด.ญ. อำทิติยำ
12 43226 ด.ช. อริญชย์

อำจเอี่ยม
13 43227 ด.ญ. กนกรัตน์ ลิ้มตรีวรศักดิ์ 
14 43228 ด.ญ. กรรณิกำร์ หว้ำนหอม

15 43229 ด.ญ. เกษรำพร เอี่ยมสำอำงค์ 
16 43230 ด.ญ. จิรัตน์ธัญญำ สงวนสุข

17 43231 ด.ญ. ชนัญชิดำ จันทบูลย์

เชี่ยวชำญ
18 43232 ด.ญ. ชวณัฐ

19 43233 ด.ญ. ญำณภำ ผ่องสอำด

20 43234 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ปัน้ สุวรรณ์

กุมกี
21 43235 ด.ญ. ณิชำบูล

22 43236 ด.ญ. ธนมณฑน์ รอดเงิน

23 43237 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ทองขำว

กลัดงำม
24 43238 ด.ญ. นภัสกร

25 43239 ด.ญ. นวพร

เชยชม
ชำย
12 หญิง 24
รวม
36

โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม ตอน ข นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญ
ห้องเรียนปกติ (คู่ขนานห้องเลขที่ 1)
ทีเ่ ลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
1 43251 ด.ช. กีรติ
หนักเพ็ชร

26 43276 ด.ญ. พรสิริ
ไพรบูรณ์

2 43252 ด.ช. ชิติพัทธ์
จันทะโส

27 43277 ด.ญ. พัสฎำภรณ์ พันธุไ์ ม้

3 43253 ด.ช. ชิษณุพงษ์ น้อมระวี

28 43278 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ไพบูลย์

4 43254 ด.ช. ฐิติวัฒน์
พิเศษสกุลชัย 
29 43279 ด.ญ. พิยดำ
เณรน้อย

5 43255 ด.ช. ดุลย์
บุญศรี

30 43280 ด.ญ. ภัทรำพร
พรหมโสด 
6 43256 ด.ช. ธนันธร
ศรีพมุ่

31 43281 ด.ญ. มนัสนันท์ คล้ำยจำแลง 
7 43257 ด.ช. ธนำวิทย์ จิตร์กระจ่ำง 
32 43282 ด.ญ. รัชนก
สำเริง

8 43258 ด.ช. ปรวัฒน์
ถินสถิตย์

33 43283 ด.ญ. รัตนภรณ์ ศรีเคลือบ

9 43259 ด.ช. ปริชญ์
รำชสุภำ

34 43284 ด.ญ. ลักษิกำ
แย้มสี

10 43260 ด.ช. พรหมสยำม โพธิพ์ ันธ์

35 43285 ด.ญ. วรัญญำ
สุดสวำท

11 43261 ด.ช. วัชรพล
ฤกษ์คง

36 43286 ด.ญ. วิลักษณ์
ชูคันหอม
O
12 43262 ด.ช. วิชญภำส เกิดมงคล

37 43287 ด.ญ. ศิริวรรณ
มั่นคง

13 43263 ด.ช. ศุภวิชญ์
นำคสนิท

38 43288 ด.ญ. สุดำรำ
อ่อนนำค

14 43264 ด.ช. สุธินันท์
อุดมโชค

39 43289 ด.ญ. หทัยทิพย์ กำญจนบรรจง 
15 43265 ด.ช. อธิคุณ
ทองประทีป O
40 43290 ด.ญ. อมรปรียำ สีโห้

16 43266 ด.ช. อภินันท์
วิไล

17 43267 ด.ญ. ชนำภำ
มณีเจียร

18 43268 ด.ญ. ชำลินี
ขจัดภัย

19 43269 ด.ญ. ชุติกำญจน์ แย้มคล้ำย

20 43270 ด.ญ. ณภัทร
คงดี

21 43271 ด.ญ. ณภัทร
สนโคกสูง

22 43272 ด.ญ. ธิดำรัตน์ ชำนำญหมอ 
23 43273 ด.ญ. นำฏนำรี ลักษณำ

24 43274 ด.ญ. ปำณิตำ
มงคลสวัสดิ์ 
25 43275 ด.ญ. ปิยนันท์
ทองอิ่ม

ชำย
16 หญิง 24
รวม
40

โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/6 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นางภัทร์ชา ไทยรัตน์ ตอน ข นางสาววันดี ผิวสอาด
ห้องเรียนปกติ (คู่ขนานห้องเลขที่ 2)
ทีเ่ ลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
1 43291 ด.ช. กฤตภำส แก้วอ่อง

26 43316 ด.ญ. พรปวีณ์
คุ้มกำย

2 43292 ด.ช. ชณัฏฐ์นนท์ พ่วงทอง

27 43317 ด.ญ. ภัทรนันท์ บำลี

3 43293 ด.ช. ทินกร
สีใส

28 43318 ด.ญ. ภิรมณ
พูลมี

4 43294 ด.ช. ธนภัท
ช้ำงก้อน

29 43319 ด.ญ. วรันธรณ์
จันทร์ประเสริฐ 
5 43295 ด.ช. ธนภัทร
รองแก้ว

30 43320 ด.ญ. ศรีวิตรำ
แจ่มถำวร

6 43296 ด.ช. ธนภูมิ
เกตุพันธ์

31 43321 ด.ญ. ศลิษำ
บัวงำม

7 43297 ด.ช. ปรัญชัย
แสงคำ

32 43322 ด.ญ. ศิริวรรณ
แสงรัตน์

8 43298 ด.ช. พุฒิ
พันธุจ์ ีน

33 43323 ด.ญ. ศุภิสรำ
ภูช่ ัย
O
9 43299 ด.ช. ภำณุวัฒน์ ปำนรอด

34 43324 ด.ญ. สกุลกำญจน์ สำยสวิง

10 43300 ด.ช. ภูมิรพี
พรหมชำติ 
35 43325 ด.ญ. สรำลี
สังขยิ้มพันธุ์ 
11 43301 ด.ช. รวิพล
ศรีสำสนรัติ O
36 43326 ด.ญ. สุพิชญำ
สุขสำรำญ 
12 43302 ด.ช. ศุภกิจ
นำคสกุล

37 43327 ด.ญ. อภิญญำ
ทองทับ

13 43303 ด.ช. สิริณัฏฐ์
ภัชสิงห์สูง 
38 43328 ด.ญ. อมลวรรณ ชำญณรงค์ O
14 43304 ด.ช. อติรำช
เพ็งเทีย่ ง

39 43329 ด.ญ. อัจฉริยำ
พวงนำค

15 43305 ด.ช. อวยชัย
คุ้มเขตต

40 43330 ด.ญ. อำทิมำ
เกิดสลุง

16 43306 ด.ญ. กัญญวรำ สุขรอด
O
17 43307 ด.ญ. กัญญำวีร์ สุขรอด

18 43308 ด.ญ. ขนิษฐำ
พิลำแสน

19 43309 ด.ญ. จิรพร
ธูปบูชำกร 
20 43310 ด.ญ. เจตนิพิฐ สุขโก

21 43311 ด.ญ. ฐิตำรัตน์ กลิ่นคำหอม 
22 43312 ด.ญ. ฐิติกำนต์ บุญตำ

23 43313 ด.ญ. ธวัลรัตน์ จำรุฤทัยกำนต์ 
24 43314 ด.ญ. ธิดำรัตน์ มีชื่อ
O
25 43315 ด.ญ. พชรพร
พงศ์ทองกุล 
ชำย
15 หญิง 25
รวม
40

โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/7 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นางสาวศิริวรรณ สินนุสาสน์ ตอน ข นางสาววิจิตรา น้อยเวช
ห้องเรียนปกติ
ทีเ่ ลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
1 43331 ด.ช. กฤษดำ
เรืองทองดี 
26 43356 ด.ญ. จินต์จุฑำ
ยิ้มเสถียร

2 43332 ด.ช. กันตนพ
ชนำนิรมิตผล 
27 43357 ด.ญ. ชุติกำญจน์ เทศนำนัย 
3 43333 ด.ช. กิตติชัย
แย้มสำรวล 
28 43358 ด.ญ. ชุติวรรณ
เสียงแจ่ม

4 43334 ด.ช. เกียรติศักดิ์ หวังสุข

29 43359 ด.ญ. ฎำวรรค์
ชูเชิด

5 43335 ด.ช. คณิศร
แจ่มสำรำญ 
30 43360 ด.ญ. นิรชำ
ศรีสำคร

6 43336 ด.ช. จุมพล
ซำหลง

31 43361 ด.ญ. บุญณิกำนต์ ห้องสวัสดิ์ 
7 43337 ด.ช. เจษฎำกร เขียวสอำด

32 43362 ด.ญ. ปัณฑำรีย์ แสงแก้ว

8 43338 ด.ช. ฉัฏฐวรรษ ห้วยกลด

33 43363 ด.ญ. ปำณิสรำ
บุญจฑิตย์ 
9 43339 ด.ช. ชัยทัต
สุธำ

34 43364 ด.ญ. พัณณิตำ
สุนทรศำรทูล 
10 43340 ด.ช. ชำคริต
มนตรีพิศุทธิ์ 
35 43365 ด.ญ. พิชชำภำ
ปัตตำละคะ 
11 43341 ด.ช. เชษฐ์พล ธนโสม

36 43366 ด.ญ. เพ็ญณภำ พูนสวัสดิ์

12 43342 ด.ช. ญำณพัฒน์ สุสุขคล

37 43367 ด.ญ. ภัทรวดี
อ่อนละม้ำย 
13 43343 ด.ช. ณฐภัทร
นำวำ

38 43368 ด.ญ. ศิริรักษ์
สุภำแพ่ง

14 43344 ด.ช. ธนำธิป
ศรีเงินทรัพย์ 
39 43369 ด.ญ. อริสรำ
พรหมสะโร 
15 43345 ด.ช. นนทพัทธ์ พัดยนต์

40 43370 ด.ญ. อำภัสรำ
พันทบ

16 43346 ด.ช. นักรบ
ศรีทองดี

17 43347 ด.ช. เบญจทิวัตถ์ รีพลี

18 43348 ด.ช. ภูริวัชญ์
จันทร์ภู่

19 43349 ด.ช. สถำพร
วัชระ

20 43350 ด.ช. สิรภพ
พรหมผล

21 43351 ด.ช. สุทธิคุณ บุญสินธ์

22 43352 ด.ช. อติรุจ
สิงห์เถื่อน

23 43353 ด.ช. อภิรักษ์
สกุลโพทอง 
24 43354 ด.ญ. กัญญำณัฐ ภูมิโคกรักษ์ 
25 43355 ด.ญ. ขวัญแก้ว เดชงำม

ชำย
23 หญิง 17
รวม
40

ชื่อ
ด.ช. กรองพล
ด.ช. จำตุรงค์
ด.ช. จิรวิทย์
ด.ช. จิรัฎฐ์
ด.ช. ชนะภัย
ด.ช. ชลสิทธิ์
ด.ช. เชษฐ์ณภพ
ด.ช. ณฐภูมิ
ด.ช. ติณณภพ
ด.ช. ธนกร
ด.ช. ธีรภัทร์
ด.ช. นำถวัฒน์
ด.ช. ภัทรชัย
ด.ช. ภัทรพล
ด.ช. โมยะพัฒน์
ด.ช. รชต
ด.ช. สรวิชญ์
ด.ช. อชิระ
ด.ช. อภิชญำ
ด.ญ. กชพร
ด.ญ. คีตภัทร
ด.ญ. จิรำพร
ด.ญ. ชณัชฐำ
ด.ญ. ญำณพัฒน์
ด.ญ. ณิชำ
19 หญิง

ทีเ่ ลขประจำตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

43371

17
18
19
20
21
22
23
24
25

43387

43372
43373
43374
43375
43376
43377
43378
43379
43380
43381
43382
43383
43384
43385
43386

43388
43389
43390
43391
43392
43393
43394
43395
ชำย

โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/8 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นายปรีชา เทศทอง ตอน ข นางพันทิพา พวงพรหม
ห้องเรียนปกติ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
กระจิบทอง 
26 43396 ด.ญ. ตะวันฉำย ยงยุทธ

อยู่สบำย

27 43397 ด.ญ. นภัสวรรณ ยิ้มอยู่

กลิ่นจันทร์ 
ผป.ร่วม1/10 28 43398 ด.ญ. ปริฉัตร
กะดีแดง

สีดำตม

29 43399 ด.ญ. ปำลิตำ
ยวนใจ

รักกำรธรรม 
30 43400 ด.ญ. ปิยธิดำ
บุญชู

ชีพันดุง

31 43401 ด.ญ. ปุณยวีร์
พลำยดี

ธนโสม

ผป.ร่วม1/7 32 43402 ด.ญ. ฝำกขวัญ
สุขสนอง

มะคำแป้น 
33 43403 ด.ญ. พัทธนันท์ พ่วงงำม

ไผ่ตระกูลพงศ์ 
34 43404 ด.ญ. ยุวธิดำ
ยอดคำ

สว่ำงศรี

35 43405 ด.ญ. วรัทญำ
พวงศรี

สำยนึก

36 43406 ด.ญ. วำทินี
มำเจริญ

หลักคำ

37 43407 ด.ญ. ศุทธำธินี
รอดพันธุ์

ชูจิตร

38 43408 ด.ญ. โสรญำ
กลัดงำม

ลำภเจริญ

39 43409 ด.ญ. อริสำ
สนเปีย่ ม

ศรีพิมเสน

40 43410 ด.ญ. อำภัสรำ
สำรำญ

กระจ่ำงยุธ 
ศรีชัย

ชำวเวียง

เชยสำคร

จันทิมำ

มั่นรอด

วุฒิยำ

มณีรัตน์

เสมอบุตร

รอดพันธุ์

21
รวม
40

โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/9 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นายสนอง โกสุมา ตอน ข นางลาวัณย์ บ่ายเทีย่ ง
ห้องเรียนปกติ
ทีเ่ ลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
1 43411 ด.ช. เจตนิพัทธ์ สมทรง

26 43436 ด.ญ. ธิติมำ
น้อยอุ๊ด

2 43412 ด.ช. เฉลิมพัทธ์ ม่วงงำม

27 43437 ด.ญ. ปรียำภัทร อินทร์ประยงค์ 
3 43413 ด.ช. ชนพัฒน์ เพชรทอง

28 43438 ด.ญ. พรำวนภำ ผู้พฒั น์

4 43414 ด.ช. ชยำงกูร สำสดี

29 43439 ด.ญ. พัทธ์ธีรำ
คงมีเงิน

5 43415 ด.ช. ชัยมงคล เที่ยงตรง
O
30 43440 ด.ญ. พิมพ์ฤทัย พระมงคล

6 43416 ด.ช. ณัฐวุฒิ
สังข์ทอง
O
31 43441 ด.ญ. พีรดำ
หอยสังข์

7 43417 ด.ช. ณัฐวุฒิ
สุดโสด

32 43442 ด.ญ. ภัทรำวดี
เลิศเจริญดำรงกิจ 
8 43418 ด.ช. เตวิชญ์
ตั้งเจริญ

33 43443 ด.ญ. วรัญญำ
แสงเย็น

9 43419 ด.ช. เตวิชญ์
นนทวงษ์

34 43444 ด.ญ. วีนัสรินทร์ พิคเคทท์

10 43420 ด.ช. นิลนพัทธ์ เจริญศักดิ์วริ ิยะ 
35 43445 ด.ญ. ศรุตำ
วิหำรธรรมเม 
11 43421 ด.ช. ประเสริฐ โพธิส์ ระ

36 43446 ด.ญ. ศศิประภำ อะนุตร

12 43422 ด.ช. ศุกลภัทร นิละนะวก

37 43447 ด.ญ. สลิลทิพย์ สุทธิสุข

13 43423 ด.ช. สมิทธิ์
นวลมุสิก

38 43448 ด.ญ. สิริพร
พ่วงประเสริฐ 
14 43424 ด.ช. สิโรฒม์
ภู่รัตน์

39 43449 ด.ญ. สุชำนำถ
กันเกตุ

15 43425 ด.ช. หฤษฎ
พัฒนสุนทรวงศ์ 
40 43450 ด.ญ. อิสรีย์
ยิ่งเทียมศักดิ์ 
16 43426 ด.ช. อชิระ
ศุภนคร

17 43427 ด.ญ. กนลรัตน์ จรูญเลิศทรัพย์ 
18 43428 ด.ญ. กันติมำ
กิจก้ำวเจริญกุล 
19 43429 ด.ญ. กัลยำกร อนุต

20 43430 ด.ญ. ชญำนิศ
อุนทักษิณกุล 
21 43431 ด.ญ. ณัฐธิตำ
คงเจริญ

22 43432 ด.ญ. ณัฐรดำ
มำนะโสภำกุล 
23 43433 ด.ญ. ณัฐวรรณ อ่วมน้อย

24 43434 ด.ญ. ณิชชำญำกำญจน์ คงดี

25 43435 ด.ญ. ทิฆมั พร
ฉิมวัย

ชำย
16 หญิง 24
รวม
40

ชื่อ
ด.ช. กิตติภณ
ด.ช. เกรียงศักดิ์
ด.ช. ชนำธิป
ด.ช. ณภัทร
ด.ช. ณัฐพงศ์
ด.ช. ถิรวัฒน์
ด.ช. ธนพัฒน์
ด.ช. พงศธร
ด.ช. พรพิพัฒน์
ด.ช. พลำกร
ด.ช. เมธี
ด.ช. รพีพัฒน์
ด.ช. รพีพัฒน์
ด.ช. วิบูลย์พงศ์
ด.ช. สุเมธี
ด.ช. อโรชำ
ด.ญ. กฤตญำ
ด.ญ. กิ่งไผ่
ด.ญ. ชยำนันต์
ด.ญ. ชัญญำ
ด.ญ. ชำลิสำ
ด.ญ. ญำณภัทร
ด.ญ. ณัชชำ
ด.ญ. ณัชชำภัทร
ด.ญ. ณัฐสินี
16 หญิง

ทีเ่ ลขประจำตัว
1
2
3

43451

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

43454

17
18
19
20
21
22
23
24
25

43467

43452
43453

43455
43456
43457
43458
43459
43460
43461
43462
43463
43464
43465
43466

43468
43469
43470
43471
43472
43473
43474
43475
ชำย

โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/10 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นางสุรีรัตน์ พุ่มกุมาร ตอน ข นางวิณุรา ฉันทชาติ
ห้องเรียนปกติ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล
ศรีไพโรจน์ 
26 43476 ด.ญ. ธนภร
ขำวแก้ว
หงษ์ทอง
O
27 43477 ด.ญ. ธัญชนก
สุขชื่น
ศรีสุข

28 43478 ด.ญ. ธัญญลักษ์ นิพัทธ์ไพบูลย์
ธำนวัตร์

29 43479 ด.ญ. นันทิญำ
ยำคำ
กำรถำง

30 43480 ด.ญ. บุญธลิกำ บัวทอง
คันธอุลิศ

31 43481 ด.ญ. บุณยำพร สุเทวี
มั่นคง

32 43482 ด.ญ. ปภำดำ
พุม่ พุทรำ
บัวคลี่

33 43483 ด.ญ. ปริยำภัทร คงคำมี
พึง่ สุข

34 43484 ด.ญ. ปำริชำติ
รอดอินทร์
กำญจนวงศ์ 
35 43485 ด.ญ. พิมพ์ชนก รักษำแก้ว
เกตุบำรุง

36 43486 ด.ญ. โยษิตำ
กองแก้ว
แววงำม
O
รำยปี 37 43487 ด.ญ. ศิวนำถ
สุขใส
เหล่หวัน

38 43488 ด.ญ. สิริมำ
สุขเอี่ยม
มั่นอยู่

39 43489 ด.ญ. สุชำรัตน์
ทองลอย
โพธิศ์ รี

40 43490 ด.ญ. เหมือนฝัน จงเจริญ
เพ็งสุวรรณ O
รอตรวจสอบ
ผิวนิ่มนวล 
ยอดบุญ

สำริตผ่อง

วำศุกรี

ใบอุบล

ชูเชื้อ

ชัยบูรณ์

ผุดผ่อง

ฉ่ำชื่น

24
รวม
40

3ปี ปี1 ปี2 ปี3
















โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/11 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นางสาวพัชรี วังกานนท์ ตอน ข นางคนึงค์ นิธิยานันท์
ห้องเรียนปกติ
ทีเ่ ลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล
1 43491 ด.ช. กษิดิศ
ด้วงนคร

26 43516 ด.ญ. นันท์ณภัส มีมั่ง
2 43492 ด.ช. จิรศักดิ์
ภูภกั ดี

27 43517 ด.ญ. ปรัชญำณีย์ ดีสกุล
3 43493 ด.ช. ชลกร
ชูศรี

28 43518 ด.ญ. พลอยไพลิน สว่ำงศรี
4 43494 ด.ช. นนทกร
ชูศรีโฉม
O
29 43519 ด.ญ. พิชญำภำ รัตนอำภำ
5 43495 ด.ช. บุณพจน์ กุลหกุล

30 43520 ด.ญ. พิยดำ
จันทศร
6 43496 ด.ช. ปณวัฒน์ บัวศรี
O
31 43521 ด.ญ. พิริยกร
หอมละม้ำย
7 43497 ด.ช. ปุณณภพ รุ่งปำนใจ

32 43522 ด.ญ. พิไลวรรณ เจียมทอง
8 43498 ด.ช. ปุณยวีร์
โชคชูวรนิติ
O
33 43523 ด.ญ. พิไลวรรณ หรั่งแร่
9 43499 ด.ช. รัชชำนนท์ งำมสอำด
O
34 43524 ด.ญ. ภคพร
พวงโต
10 43500 ด.ช. รัชชำนนท์ นพโกศล

35 43525 ด.ญ. รวิสรำ
เอี่ยมพัชรวุฒิ
11 43501 ด.ช. สิงหำ
แตงอ่อน

36 43526 ด.ญ. วรัชยำ
วอขวำ
12 43502 ด.ช. หรรษำ
คงม่วง

37 43527 ด.ญ. ศศิวิมล
ฟ้ำกระจ่ำง
13 43503 ด.ช. อลงกต
จันทร์แก้ว

38 43528 ด.ญ. ศิริรัตน์
พูลทรัพย์
14 43504 ด.ช. อำนนท์
บุญแสน

39 43529 ด.ญ. อชิรญำ
เกตุมณี
15 43505 ด.ญ. กนกพร
อบรม

40 43530 ด.ญ. อรรัมภำ
พันธุตะ
16 43506 ด.ญ. กมลนิตย์ อมรแมนนันท์ O
17 43507 ด.ญ. กัลยรัตน์ โอฬำร
O
18 43508 ด.ญ. เจนณิษำ ขุนอ่อน

19 43509 ด.ญ. ชนิสรำ
อยู่นำน

20 43510 ด.ญ. ฐิติมำ
มั่นคง

21 43511 ด.ญ. ณัฐธิดำ
ทองสุขนอก

22 43512 ด.ญ. ณัฐมน
พวงทอง

23 43513 ด.ญ. ณิชำกร
สิงหฬ

24 43514 ด.ญ. ดวงดี
รณธีร์

25 43515 ด.ญ. ธนวรรณ ท้วมวงศ์

ชำย
14 หญิง 26
รวม
40

3ปี ปี1 ปี2 ปี3
O



O
O
O


O
O

O
O


โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/12 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นายวัชรศักดิ์ ลัดดาแย้ม ตอน ข
ห้องเรียนปกติ
ทีเ่ ลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล
1 43531 ด.ช. กฤษฎำ
แก้วพลำยงำม 
26 43556 ด.ญ. จิรำพัชร
ปัสสำวัน
2 43532 ด.ช. ชินกฤต
คุ้มญำติ

27 43557 ด.ญ. ฐิติมำ
เพ็งแย้ม
3 43533 ด.ช. โชติวัต
ม่วงมี

28 43558 ด.ญ. ธมลวรรณ ช่ำงกลึง
4 43534 ด.ช. ณฐพงศ์
บำลี
O
29 43559 ด.ญ. ธัญจิรำ
มูระคำ
5 43535 ด.ช. ณัชพงศ์
ปิยะโชติ

30 43560 ด.ญ. ธัญสินี
เขมะจำโร
6 43536 ด.ช. ณัฐพงศ์
ศรีกระจ่ำง 
31 43561 ด.ญ. เนตรชนก สีตำกรณ์
7 43537 ด.ช. ณัฐภณ
สุมะโน
O
32 43562 ด.ญ. บัณฑิตำ
อุปถัมภ์
8 43538 ด.ช. ธนรักษฐ์ ใจภักดี

33 43563 ด.ญ. ประทุมทิพย์ ดีสกุล
9 43539 ด.ช. ธันวำ
เข็มศรี

34 43564 ด.ญ. เปรมปภัสสร ทองพูล
10 43540 ด.ช. ธีรธวัช
พร้ำก้อน

35 43565 ด.ญ. เพ็ญสุภำ
วงษ์ศรี
11 43541 ด.ช. ปริยวิศว์ สุวรรณโชติ 
36 43566 ด.ญ. ภวรัญชน์ หงษ์ทอง
12 43542 ด.ช. ปุณภพ
บัวอำจ

37 43567 ด.ญ. วรรณธนำ จันทร์งำม
13 43543 ด.ช. พัฒน์วัชรสิตถ์พรมทอง
O
38 43568 ด.ญ. วรัญญำ
ไล้พันธุ์
14 43544 ด.ช. พัสกร
สอนเสนำะ 
39 43569 ด.ญ. วิภำดำ
คงมี
15 43545 ด.ช. พีรภัทร
ฉิมพำลี

40 43570 ด.ญ. อภิญลฎำ สำยศรี
16 43546 ด.ช. รพีพัฒน์ สีทับทิม
O
17 43547 ด.ช. วีรภัทร
ยี่ชัย

18 43548 ด.ช. ศิลปชัย
อ่อนบำง

19 43549 ด.ช. สัณหณัฐ นิชเปีย่ ม

20 43550 ด.ช. สิทธิกร
เกตุพันธ์

21 43551 ด.ช. สุกฤษ
มีพรเลิศ

22 43552 ด.ช. อชิตะ
บุตรดำ

23 43553 ด.ช. เอกอริญชย์ ประสงค์รุ่งสว่ำง 
24 43554 ด.ญ. กุลธัช
อิ่มเชื้ออยู่
O
25 43555 ด.ญ. จิรัชยำ
พวงเงิน

ชำย
23 หญิง 17
รวม
40

3ปี ปี1 ปี2 ปี3

O












O

โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1/13 ปีการศึกษา 2562
ครูทปี่ รึกษา ตอน ก นางสาวมาลินี พัวพานิช ตอน ข
ห้องเรียนปกติ
ทีเ่ ลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล 3ปี ปี1 ปี2 ปี3
ที่ เลขประจำตัว
ชื่อ
ชื่อสกุล
1 43571 ด.ช. เกียรติศักดิ์ คำสุข

26 43596 ด.ญ. ตรีญำรัตน์ เนกขำ
2 43572 ด.ช. เจตตพัทธ์ แจ้งสุข

27 43597 ด.ญ. ธวัลหทัย
ชำนำญ
3 43573 ด.ช. เจษฎำ
พรมสบุตร 
28 43598 ด.ญ. บุรำสิริ
ฟักขำว
4 43574 ด.ช. ณรงค์ชัย คำนวน

29 43599 ด.ญ. เบญจรัตน์ ใจฉ่ำ
5 43575 ด.ช. ณัฐวรรธน์ จรัสโรจน์

30 43600 ด.ญ. ไปรยำ
บัวงำม
6 43576 ด.ช. ณัฐวุฒิ
พักสุข

31 43601 ด.ญ. พินธุกำนต์ ขำวสอำด
7 43577 ด.ช. ธนำธร
สุขสันต์

32 43602 ด.ญ. ยุวรรณดำ คำรินทร์
8 43578 ด.ช. นพลักษณ์ ชูติระโส

33 43603 ด.ญ. รัตติกำล
บุญครอบ
9 43579 ด.ช. นวพรรษ เทียนขำว

34 43604 ด.ญ. วรัทยำ
ต้นเกตุ
10 43580 ด.ช. นำวิน
งำมสง่ำ

35 43605 ด.ญ. วิภำพร
วริณชวิษฐำ
11 43581 ด.ช. บุญยวีร์
สุขเกตุ

36 43606 ด.ญ. ศุภธิดำ
สื่อสำร
12 43582 ด.ช. พีรพัฒน์ ดำรงค์สิทธิ์ 
37 43607 ด.ญ. สิริกร
สำยประสำท
13 43583 ด.ช. ภูรินท์ธรรศ วิพันธุเ์ งิน

38 43608 ด.ญ. สุวภัทร
ศักดิ์วนิชล
14 43584 ด.ช. ภูวนัย
น้ำทรัพย์

39 43609 ด.ญ. อนัญญำ
สมประสงค์
15 43585 ด.ช. วัชรพล
เขียวสอำด 
40 43610 ด.ญ. อุษำมณี
พูนผลกุล
16 43586 ด.ช. ศุภกร
พุม่ พิศ

17 43587 ด.ช. ศุภชัย
มำตุลกุล

18 43588 ด.ช. สุกัลย์
วงษ์วรรณดี 
19 43589 ด.ช. อรรถวิทย์ ศรีไพโรจน์

20 43590 ด.ช. อลงกรณ์ ยำดี

21 43591 ด.ญ. กัลยำรัตน์ มหะพรหม

22 43592 ด.ญ. ขนิษฐำ
ยำคำ

23 43593 ด.ญ. ชลิตำ
ยังแช่ม

24 43594 ด.ญ. ณัฏฐำพิชำมญชุ
ถำเต็
์ ม

25 43595 ด.ญ. ณัฐชำ
มีพิมพ์
O
ชำย
20 หญิง 20
รวม
40

3ปี ปี1 ปี2 ปี3
















