
 
สถานะสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี  

ผู้บริหารโรงเรียน 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สถำนะ 
1. นำยปรำโมทย ์ เจริญสลุง ผู้อ ำนวยกำร ตลอดชีพ 
2. ดร.ชำคริต  ภู่งำม ผู้อ ำนวยกำร ตลอดชีพ 
3. นำยจ ำเรียง  หล ำริ้ว รองผู้อ ำนวยกำร ตลอดชีพ 

4. นำยวรวุฒิ  ชุนหกรณ์ รองผู้อ ำนวยกำร ตลอดชีพ 

5. นำงเรณู  ร่มโพธิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร ตลอดชีพ 

6. นำงสำวอรวรรณ  ฉ่ ำชื่น รองผู้อ ำนวยกำร ตลอดชีพ 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สถานะสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงหบ์ุรี 

ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  
ท่ี ชือ่ – สกุล ต ำแหน่ง สถานะ 
1. นำยสินธุ  เอี่ยมอร่ำม ครู ตลอดชีพ 
2. นำงละเอียด  สงวนสุทธิกุล ครู ตลอดชีพ 
3. นำงปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์ ครู ตลอดชีพ 
4. นำงวรรณวิภำ  สุรเมธสกุล ครู ตลอดชีพ 
5. นำงศรำวดี  ลูกอินทร์ ครู ตลอดชีพ 
6. นำงสำวสุกลรัตน์  ชูแสงเพชร ครู ตลอดชีพ 
7. นำงผำณิต  พัฒนพฤก ครู ตลอดชีพ 
8. นำงพรศรี  มั่นคง ครู ตลอดชีพ 
9. นำงสำวศิรัญญำ  สระ ครู ตลอดชีพ 
10. นำงสำวกนกวรรณ  สุธำ ครู ตลอดชีพ 
11. นำงกำญจนำ  ชนำนิรมิตผล ครู ตลอดชีพ 
12. นำยฤชำนนท์  อินอ่วม ครู ตลอดชีพ 
13. นำงอมรำภรณ์  แสงทอง ครู ตลอดชีพ 
14. นำงสำวอรวรรณ  ฉ่ ำช่ืน ครู ตลอดชีพ 
15. นำงหทัยชนก  ขันติกุล ครู ตลอดชีพ 
16. นำงสำวอรพรรณ  ทองศรีนำค ครู ตลอดชีพ 
17. นำงชญำณ์นันท์ ช่ำงชุม ครู ตลอดชีพ 
18. นำงสำวอรกัญญำ  ปัดเต ครู ตลอดชีพ 
19. นำยโสรัฐ  ขันติกุล ครู ตลอดชีพ 
20. นำยสุขสันต์ เประยะโพธิ์เดช ครู ตลอดชีพ(ลูก) 
21. นำงสำวธิยำพร สพภูเขียว ครู ตลอดชีพ 
22 นำยคฑำวุธ  ข ำสะนะ ครู ตลอดชีพ 
23 นำยณัฐนนท์    โพธิ์ทับไทย ครู ตลอดชีพ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถานะสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี 

ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สถานะ 
1. นำงสำวสุนทรี  กันพ่วง ครู ตลอดชีพ 
2. นำงสำวตวงทิพย์  โสภำจำรีย์ ครู ตลอดชีพ 
3. นำงสำวณัฐปภัสร์  ศุภรัชลำภมีเสมอ ครู ตลอดชีพ 
4. นำงสุกัลยำ  นวลจันทร์ ครู ตลอดชีพ 
5. นำงมัณตรีณี  วิศรัสด ำรงกุล ครู ตลอดชีพ 
6. นำงศิริจิตต์  แก้วแสน ครู ตลอดชีพ 
7. นำงสำวสุชำดำ  โพธิสมภำพวงษ์ ครู ตลอดชีพ 
8. นำงวิภำวรรณ  เทศทอง ครู ตลอดชีพ 
9. นำงสำวพิกุลทอง  สักกำระ ครู ตลอดชีพ 
10. นำงสำววิไลวรรณ  ค ำนัน ครู ตลอดชีพ 
11. นำงสำวขวัญลดำ  ทองค ำปั้น ครู ตลอดชีพ 
12. นำงสำววชรวรรณ  ภูมิโคกรักษ์ ครู ตลอดชีพ 
13. นำงสำวมนฤดี  อ้นมี ครู ตลอดชีพ 
14. นำงจริญ  เกตุสกุล ครู ตลอดชีพ 
15. นำงสำวกรปวรวรรณ  เพ่งธัญทรพัย์ ครู ตลอดชีพ(ลูก) 
16. นำงสำวชิสำ โตเรือง ครู ตลอดชีพ 
17. นำงสำวสุนทรำภรณ์  มีสัตธรรม ครู ตลอดชีพ 
18. นำงสำวนวรัตน์ งำมเริง ครู ตลอดชีพ 
19. นำงสำววันวิสำ  พุฒนำค ครู ตลอดชีพ 
20. นำงสำวมะลิวัลย์  เพ็งคล้ำย ครู ตลอดชีพ 
21. นำงสำวจิดำภำ คงประดิษฐ์ ครู ตลอดชีพ 
22. นำงสำวลักษิกำ  แย้มนุ่น ครู ตลอดชีพ 
23. นำยทักษิณ  ชูช่ัง ครู ตลอดชีพ 
24. นำงสำวปวีณำ  ชมช่ืน ครู ตลอดชีพ 
25. นำงสำวกรรณิกำ  วันทูล ครู ตลอดชีพ 
26 นำงสำวบุษดี  มณีย้อย ครู ตลอดชีพ 
27 นำงสำวณัฐสิมำ  ศรีโสภำ ครู ตลอดชีพ 
28 นำยปฐมินทร์ อินว่ำน ครู ตลอดชีพ 
29 นำงสำววำสิฏฐี  สีงำม ครู ตลอดชีพ 

 
 
 
 
 



 
สถานะสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี 

ครู กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  
ท่ี                                                                                                                           ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สถานะ 
1. นำงคนึงค์  นิธิยำนันท์ ครู ตลอดชีพ 
2. นำงสำวพัชรี  วังกำนนท์ ครู ตลอดชีพ 
3. นำงสำวสุพิชฌำย์  แก้วขำว ครู ตลอดชีพ 
4. นำงอรสำ  วัฒนะ ครู ตลอดชีพ 
5. นำงผำสุข  เต่ำทอง   ครู ตลอดชีพ 
6. นำงประภัสสร  มีชัย ครู ตลอดชีพ 
7. นำยธวัชชัย  กุศลสุข ครู ตลอดชีพ 
8. นำยกุนที  กลัดสุข ครู ตลอดชีพ 
9. นำงสำววิรัชดำ  หรั่งแร่ ครู ตลอดชีพ 
10. นำงสำวจรัสพิมพ์  ศิริมำตร์ ครู ตลอดชีพ 
11. นำงสำวอินทร์นัดดำ สีเดือน ครู ตลอดชีพ 

12. นำยวัชรพล  คนพินิจ ครู ตลอดชีพ 

13. นำงสำวปิยะพร  โกมล ครู ตลอดชีพ 

14. นำงสำวณัฏฐณิชำ แทบทำม ครู ตลอดชีพ 

15. นำงสำวปำริชำติ  สำระเห็ด ครู ตลอดชีพ 

16. นำงสำวณัฐรดำ  ยิ้มพงษ์ ครู ตลอดชีพ 

17. นำงสำวกัลยกร  ภู่แพร ครู ตลอดชีพ 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถานะสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี 

ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สถานะ 
1. นำงอุมำพร  สุวรรณโมลี ครู ตลอดชีพ 
2. นำยภัทกิตต์ิ  วรรณสุทธิ์ ครู ตลอดชีพ 
3. นำยฆ้องชัย  คงดี ครู ตลอดชีพ 
4. นำยณรงค์  นิธิยำนันท์ ครู ตลอดชีพ 
5. นำงอรุณศรี  ศรีชัย ครู ตลอดชีพ 
6. นำงสำวมำลินี  พัวพำนิช ครู ตลอดชีพ 
7. นำยกมล  แก้วอ่อน ครู ตลอดชีพ 

8. นำยปรีชำ  มีชัย ครู ตลอดชีพ 
9. นำยวีระพล  อินทร์พ่วง ครู ตลอดชีพ 
10. นำงสำวเบญจวรรณ  พัฒยเขต ครู ตลอดชีพ 
11. นำงสำวปนัดดำ  สุรเมธสกุล ครู ตลอดชีพ 
12. นำงจุฬำลักษณ์  กล่ันสกุล ครู ตลอดชีพ 
13. นำงสวยสม  ปั้นเกตุ ครู ตลอดชีพ 
14. นำงสำวสุรีพร  แย้มบู่ ครู ตลอดชีพ 
15. นำงสำวนุสรำ  หัวไผ่ ครู ตลอดชีพ 

16. นำงนันทรัตน์  ประพุสโร ครู ตลอดชีพ 
17. นำงสำวพรภิมล  ชัยสุวรรณรักษ์ ครู ตลอดชีพ 
18. นำยกฤษณะพงษ์  พงษ์สัตยำ ครู ตลอดชีพ 
19. นำงสำวอำภำวรรณ  สว่ำงศรี ครู ตลอดชีพ 
20. นำงสำวทรรศพร  พิศรูป ครู ตลอดชีพ 
21. นำงสำวรสริญ  เชยสำคร ครู ตลอดชีพ 
22. นำยอุดมศักดิ์  วัชระ ครู ตลอดชีพ 
23. นำงวลัยรัตน์  หล ำริ้ว ครู ตลอดชีพ 
24. นำยเอกชัย  สุขเคหำ ครู ตลอดชีพ 
25. นำงสำวฉัตรำภรณ์ นำเมืองรักษ์ ครู ตลอดชีพ 
26. นำยพลกฤษณ์ เข็มเพ็ชร ครู ตลอดชีพ 

27 นำงสำวสุกฤตำ ทิชินพงศ์ ครู ตลอดชีพ 

28 นำยกำนต์  ทองสุก ครู ตลอดชีพ 

 
 
 



 
สถานะสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สถานะ 
1. นำงสำวธันย์ชนก รำษฎร์ประชุม ครู ตลอดชีพ 
2. นำงสำวชลดำ  เต่งภำวดี ครู ตลอดชีพ 
3. นำงสำววันดี  ผิวสอำด   ครู ตลอดชีพ 
4. นำงสำวณภัทรชญำ  กล่ินน้ ำหอม ครู ตลอดชีพ 
5. นำงสำวธิดำรัตน์  ม่วงไหม ครู ตลอดชีพ 
6. นำงสำวศิริวรรณ  สินนุสำสน์ ครู ตลอดชีพ 
7. นำงสิริมำส  ทองมำดี ครู ตลอดชีพ 
8. นำงสำวณัฐกมล  วัชรวงษ์ทวี ครู ตลอดชีพ 
9. นำงสำวกุลธิดำ  ปรำบทอง ครู ตลอดชีพ 
10. นำยทัศนัย  อยู่ไทย ครู ตลอดชีพ 
11. นำงสำวกิติยำ  บุญมีสง่ำ ครู ตลอดชีพ 
12. นำงภัทร์ชำ  ไทยรัตน์ ครู ตลอดชีพ 
13. นำยช ำนำญ  เอี่ยมส ำอำง ครู ตลอดชีพ 
14. นำงสำวชุติมำ  โพธิ์ดี ครู ตลอดชีพ 
15. นำงสำวโยทนัท  สงวนโสม ครู ตลอดชีพ 
16. นำงวรนุช  เจริญสุข ครู ตลอดชีพ 
17. นำยวัชรศักดิ์   ลัดดำแย้ม ครู ตลอดชีพ 
18 นำงสำวจิรำภรณ์  สว่ำงใจ ครู ตลอดชีพ 
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถานะสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สถานะ 
1. นำงมำลี  พรหมเพ็ญ ครู ตลอดชีพ 
2. นำงสำวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ ครู ตลอดชีพ 
3. นำยปรีชำ  เทศทอง ครู ตลอดชีพ 
4. นำงธำรญำ  ธยำน์ธนำธร ครู ตลอดชีพ 
5. นำงพันทิพำ  พวงพรหม ครู ตลอดชีพ 
6. นำงสำวฐิติมำ  ธะนะศร ี ครู ตลอดชีพ 
7. นำยอรรณพ  โพธิ์ศรี ครู ตลอดชีพ 
8. นำงนพพร  เขตกำรณ์ ครู ตลอดชีพ 
9. นำงสำวสุชำดำ  ทิพโรจน์ ครู ตลอดชีพ 
10. นำงสำววรรณวณัช  ฉำบเพชร ครู ตลอดชีพ 
11. นำยสนอง  โกสุมำ ครู ตลอดชีพ 
12. นำงลำวัณย์  บ่ำยเท่ียง ครู ตลอดชีพ 
13. นำยพลนพ  น้อยหลุ่น ครู ตลอดชีพ 
14. นำยกิตติพงษ์  สงวนใจ ครู ตลอดชีพ 
15 นำงสำวทิพวรรณ    ศรีม่วง ครู ตลอดชีพ 
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถานะสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  
ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สถานะ 
1. นำยบรรพต  รักงำม ครู ตลอดชีพ 
2. นำงสุกัญญำ  ชอบเจริญ ครู ตลอดชีพ 
3. นำยประสิทธิ์  เดือนตะคุ ครู ตลอดชีพ 
4. นำงสุรีรัตน์  พุ่มกุมำร ครู ตลอดชีพ 
5. นำงวิณุรำ  ฉันทชำติ ครู ตลอดชีพ 
6. นำยสมปอง  แจ่มยิ่ง ครู ตลอดชีพ 
7. นำยสำยชล  ทองประเสริฐ ครู ตลอดชีพ 
8. นำยณัฐศักดิ์  ปิยะโชติ ครู ตลอดชีพ 
9 นำยรัฐพงศ์  โสจะยะพันธ ์ ครู ตลอดชีพ 
10 นำยเสรี  ทัตมะณี ครู ตลอดชีพ 
11 -   
12    
    
    
    

 
 

 
สถานะสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี 

ครู กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ   
ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สถานะ 
1 นำยไพศำล  สุขเอี่ยม ครู ตลอดชีพ 
2 นำงสำววรำงคนำงค์  กล่ินหอม ครู ตลอดชีพ 
3 นำงสำวมริษำ  โพธิ์สวัสด์ิ ครู ตลอดชีพ 
4 นำงทิวทอง  อ่อนบำง ครู ตลอดชีพ 
5 นำยธีรสุวัฒน์  เปรมใจเจริญ ครู ตลอดชีพ 
6 นำงบุษบง  เอี่ยมอร่ำม ครู ตลอดชีพ 
7 นำยอุเทน  เปียหลอ ครู ตลอดชีพ 
8 นำงสำวกิตติญำ ทองโสภำ ครู ตลอดชีพ 
9 นำยทรงสิทธิ์  ภู่ภักดี ครู ตลอดชีพ 
10 นำยณัฐพล  เชยเอม ครู ตลอดชีพ 
    



 
 

 
สถานะสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี 

ครู  งานแนะแนว  
ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สถานะ 
1. นำงสำวอรญำ  บุญไทย ครู ตลอดชีพ 
2. นำงสำวบุญรักษำ  ประเสริฐ ครู ตลอดชีพ 
3. นำงสำววรรณภำ  สำระวะดี ครู ตลอดชีพ 
4. นำยเศรษฐวิทย์  อินทร์หมุด ครู ตลอดชีพ 
5. นำงณิชำภำ  ธพิพัฒน์ ครู ตลอดชีพ 
6 นำงสำวรวีวรรณ  เมืองรำมัญ ครู ตลอดชีพ 
    
    

 
 
 
 
 

 
สถานะสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี 

ครู  งานห้องสมุด  
ท่ี ชื่อ – สกุล วิทยฐานะ สถานะ 
1. นำงสำวปิยพัชร์  งำมจริง ครู ตลอดชีพ 
2 นำงสำวปิติภัทร  ลือพงษ์ ครู ตลอดชีพ 
    

 


