
โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/1 ปีการศึกษา 2563 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นางสาวสุนทรี  กันพ่วง   ตอน  ข นางมณัตรีณี  ยังถิน   
ห้องเรียนพิเศษ โครงการ Mimi English Program (MEP)

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 43694 ด.ช. คฑำธร วงษ์สวัสด์ิ  มำรดำ นำงสำวสจุฑำมำศ  วงษ์สวัสดี
2 43695 ด.ช. ชนำธิป ตระกูลปำน  มำรดำ นำงสำวดำรำวรรณ  ก้อนแข็ง
3 43696 ด.ช. ณฐกร สงวนเนตร์  บิดำ นำยธนำกร  สงวนเนตร์
4 43697 ด.ช. ณิชพงศ์ สุวรรณ  มำรดำ นำงสำวศิริพร  เสนสมอ
5 43698 ด.ช. ตฤณ วงศ์มณี  บิดำ นำยกนกศัด์ิ  วงศ์มณี
6 43699 ด.ช. ปัณณกร กระด่ิงสำย  บิดำ นำยอนุภำพ  กระด่ิงสำย
7 43700 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แพ่งเกษร  มำรดำ นำงนันท์นภัส  แพ่งเกษร
8 43701 ด.ช. พณิชพล เลิศสุขุมำภิรมย์  บิดำ นำยพัชรพล  เลิศสุขุมำภิรมย์
9 43702 ด.ช. พิทยุตม์ ชัชวำลย์สมบัติ  บิดำ นำยธนวรรธน์  ชัชวำลย์สมบัติ

10 43703 ด.ช. ภูมิจัก ปรำบทอง 

11 43704 ด.ช. วรวิทย์ กลมแก้ว  มำรดำ นำงฉันทนำ  กลมแก้ว
12 43705 ด.ช. ศุภวิชญ์ ภูร่ะหงษ์  นำงสำวสำยฝน นำคแสง

13 43706 ด.ญ.กันต์สินี อธิวำสมงคล  มำรดำ นำงสำวรักษ์ภัสสร  อธิวำสมงคล
14 43707 ด.ญ.งำมศิริ พระเนตร  มำรดำ นำงสำวงำมจิต  พระเนตร
15 43708 ด.ญ.ชนำธิป น้อยยำ  มำรดำ นำงสำวชนัฎศฎำ  กล่ินกุหลำบ
16 43709 ด.ญ.ญำณิศำ อ่ ำศรี 

17 43710 ด.ญ. ณัฐกฤตำ เกตุแก้ว 

18 43711 ด.ญ. ณัฐกำญจน์ ใจฉ่ ำ 

19 43712 ด.ญ.บัณยำพร ร่มโพธิ์ 

20 43713 ด.ญ.ปวรรัตน์ เจริญอินทร์ 

21 43714 ด.ญ.ปุณณิศำ ผลจันทร์  มำรดำ นำงกิ่งดำว  วิเก็น
22 43715 ด.ญ.พรไพลิน ช่ออัญชัน 

23 43716 ด.ญ.ภัณฑิรำ ทับเงิน  มำรดำ นำงสว่ำงจิตร์  ทับเงิน
24 43717 ด.ญ. ร้อยเพชร เพชรรักษ์  บิดำ นำยอำทร  เพชรรักษ์
25 43718 ด.ญ. ลักษิกำ จันทร์ถำวร 

26 43719 ด.ญ.วิศินีฑ์ โตสลุง  มำรดำ นำงทัศนีย์  โตสลุง
27 43720 ด.ญ.ศรุตยำ ยิ้มเจริญ 

28 43721 ด.ญ. สุธำสินี เกตุสวำสด์ิ 

29 43722 ด.ญ. สุพิชฌำย์ แจ้งงุด  มำรดำ นำงสำวเยำวลักษณ์  สุขเกษม
30 43723 ด.ญ.อิสริยำ มณฑำ  มำรดำ นำงชออน  มณฑำ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/2 ปีการศึกษา 2563 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นายฤชานนท์  อินอ่วม    ตอน  ข นางสาวอาภาวรรณ  สว่างศรี 
ห้องเรียนพิเศษ โครงการ  สสวท.1 แผนการเรียน วทิย์ - คณติ

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 43724 ด.ช. คณิศร รัตนวรำหะ 

2 43725 ด.ช. ชญำนิน กุลกุศล  มำรดำ น.ส.กำญจนำ  รังษีวงศ์
3 43726 ด.ช. ชินกฤต โตอ่อน  บิดำ นำยศักด์ิชำย  โตอ่อน
4 43727 ด.ช. ฐปนวัฒน์ แตงนนท์  มำรดำ นำงสำวอรอนงค์  สังข์วำร์
5 43728 ด.ช. ณัฐภัทร ภิรมยำ  บิดำ นำยทินภัทร  ภิรมยำ
6 43729 ด.ช. ธนยศ บุญเลิศ  บิดำ นำยธงชัย  บุญเลิศ
7 43730 ด.ช. ธรรศกร ธรรมสุรกำญจน์ O  หมดอำยุ
8 43731 ด.ช. บวรวิชญ์ ใจมั่น  มำรดำ นำงเกษเกยูร  ใจมั่น
9 43732 ด.ช. ปฐมพร เพ็ชรดี  มำรดำ ว่ำทีร่.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี

10 43733 ด.ช. ปัฐวีร์ พูลทรัพย์  มำรดำ นำงชลำลัย  พูลทรัพย์
11 43734 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ณัฐวลัญษ์กุล  มำรดำ น.ส.สันทรำย  ณัฐวลัญษ์กุล
12 43735 ด.ช. พีรพัฒน์ ไตรสุธำ  ยำย นำงอันทิกำ  ไตรสุธำ
13 43736 ด.ช. ภควัฒน์ ด้วงทรัพย์  มำรดำ นำงปริญญำ  ด้วงทรัพย์
14 43737 ด.ช. ภูริ เอี่ยมโอฐ  มำรดำ นำงสิริภรณ์  เอี่ยมโอฏ
15 43738 ด.ช. โภคิน ผงด้วง  มำรดำ นำงสำวลักขณำ  ค้ ำจุน
16 43739 ด.ช. วงศกร ฤกษ์จันทร์  ย่ำ นำงเครือวัลย์  เกล็ดนิ่ม
17 43740 ด.ช. วรมน ตุ้มทอง  มำรดำ นำงวริศรำ  ตุ้มทอง
18 43741 ด.ช. วีรกุล อยู่ประเสริฐ  บิดำ นำยสุเทพ  อยู่ประเสริฐ
19 43742 ด.ช. ศิวัช ปล้องสิงห์  บิดำ นำยวสันต์  ปล้องสิงห์
20 43743 ด.ช. ศุภณัฐ รักษำสัตย์ O  หมดอำยุ
21 43744 ด.ญ.กัญญำณัฏฐ์ วิจิตรจรัลรุ่ง  อำ น.ส.ปิยวรรณ  วิจิตจรัสรุ่ง
22 43745 ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ เถื่อนม่วง  บิดำ นำยพิสูต  เถื่อนม่วง
23 43746 ด.ญ.จิรัชยำ ปล่ังมะณี  มำรดำ นำงสำวสรัลชนำ  สำรัตน์
24 43747 ด.ญ.จิรัชยำ พงษ์ขำว  มำรดำ นำงยำพร  พงษ์ขำว
25 43748 ด.ญ.ณฐมน ทิพยสุวรรณมำลำ  ยำย นำงสุพัชชำ  ทิพย์สุวรรณมำลำ
26 43749 ด.ญ.ธนิตำ มั่นใจ  มำรดำ นำงทักษินำวรรณ  มั่นใจ
27 43750 ด.ญ.บุญนิสำ เกิดดี  บิดำ นำยชำญเกรณ์  เกิดดี
28 43751 ด.ญ.พรปวีณ์ รัตนนิติกำร  มำรดำ น.ส.ศิริพรรณ  ปังวัฒนกุล
29 43752 ด.ญ.พัทธนันท์ มีประเสริฐ  มำรดำ นำงมณีรัตน์  มีประเสริฐ
30 43753 ด.ญ.มนัญญำ พุม่ฉัตร  มำรดำ นำงสำวกำญจนำ  บังเกิดสุข
31 43754 ด.ญ.รติมำ ดีพร้อม  มำรดำ นำรัชนีพร  ดีพร้อม
32 43755 ด.ญ.วริศรำ จูเผ่ือน  มำรดำ นำงรัตนำ  บุญพร
33 43756 ด.ญ.วริสำ ค ำแย้ม  มำรดำ นำงคัทลียำ  ค ำแย้ม
34 43757 ด.ญ.ศิระกำญจน์ นำคสุข  บิดำ นำยพิญโญ  นำคสุข
35 43758 ด.ญ.ศุภำวรรณ แก้วคง  มำรดำ นำงสำวอัญชลี  จันทร์สำ
36 43759 ด.ญ.อิสรีย์ พัดลม  มำรดำ นำงบงกช  พัดลม



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/3 ปีการศึกษา 2563 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นางสาวอรพรรณ  ทองศรีนาค  ตอน  ข  นางสาวนุสรา  หัวไผ่ 
ห้องเรียนพิเศษ โครงการ  สสวท.1 แผนการเรียน วทิย์ - คณติ

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 43760 ด.ช. กฤติน สุขเคหำ  นำย นำยเอกชัย  สุขเคหำ
2 43761 ด.ช. เกษมสันต์ ภูพงษ์พำนิช  บิดำ นำยกิตติ  ภูพงษ์พำนิช
3 43762 ด.ช. ชนำธิป แสงสว่ำง  บิดำ นำยมำนพ  แสงสว่ำง
4 43763 ด.ช. ชยพล ทับบุรี  มำรดำ น.ส.ฐิดิรัตน์  คุ่ยเจริญ
5 43764 ด.ช. ชิษณุพงศ์ แตงอ่อน  บิดำ ด.ต.จักรกริช  แต่งอ่อน
6 43765 ด.ช. ธนธรณ์ แม้นพยัคฆ์  มำรดำ นำงวงษ์ทอง  แม้นพยัคฆ์
7 43766 ด.ช. ธนพนธ์ สนเทศ  มำรดำ นำงพิมพ์พร  สนเทศ
8 43767 ด.ช. ธนภัทร วิชัยดิษฐ  มำรดำ น.ส.วิรัตน์  ถ้ ำทอง
9 43768 ด.ช. ธีรภัทร์ ผลโภชน์  มำรดำ น.ส.นุสรำ  แก้วพัง

10 43769 ด.ช. บุณยกร เลิศหัสดีรัตน์  มำรดำ นำงมณเทียร  เลิศหัสดีรัตน์
11 43770 ด.ช. พงศกร รำชประสิทธิ์  ป้ำ น.ส.รัทญำ  รำชประสิทธิ์
12 43771 ด.ช. พงษ์เพชร ทองศรีนำค  มำรดำ นำงสำวอรพรรณ  ทองศรีนำค
13 43772 ด.ช. ภัทรธร พินทอง  มำรดำ น.ส.ฉัตรชนก  พินทอง
14 43773 ด.ช. ภูมิพัฒน์ เสียงแจ่ม  มำรดำ น.ส.ศศิกัญชณำ  เสียงแจ่ม
15 43774 ด.ช. ยศกร อ ำพันศิริ  มำรดำ นำงสมสกุล  อ ำพันศิริ
16 43775 ด.ช. รำเมศ หมอโอสถ  ย่ำ นำงสมควร  หมอโอสถ
17 43776 ด.ช. วชิรวิทย์ นิลเขียว 

18 43777 ด.ช. ศุภวิชญ์ เรืองศรี  นำงนวรัตน์  เรืองศรี
19 43778 ด.ช. ศุภสิน ศรีเจริญ  มำรดำ นำงพรนภำ  ศรีเจริญ
20 43779 ด.ช. อนัตตำ แก้วขุน  บิดำ นำยณรงค์ศักด์ิ  แก้วขุน
21 43780 ด.ช. เอกภพ คงธนธีระบวร  บิดำ นำยทรงพล  คงธนธีระบวร
22 43781 ด.ญ.กรวิร์ญำ ปิสิน  ยำย นำงสำวภำรำดำ  ชื่นกล่ัน
23 43782 ด.ญ.กัญญ์วรำ แสงสวย  มำรดำ นำงสำวกัติยำ  บงแก้ว
24 43783 ด.ญ.ปภำวี พลอยนัด  ตำ นำยทองสุข  ทับทอง
25 43784 ด.ญ.ปำริชำติ สุรินทร์  ลุง นำยสมพงษ์  รุ่งก ำจัด
26 43785 ด.ญ.พรรษชล เหมือนเพชร์  มำรดำ นำงสำวพิจิตรำ  พุม่พฤกษ์  
27 43786 ด.ญ.พลอยชมพู เลิศวิลัย  มำรดำ น.ส.มนชิตำ  ลักษณะบุตร
28 43787 ด.ญ.พัชรดำ ภูจันหำ  มำรดำ น.ส.ทุเรียน  ตุลำกำร
29 43788 ด.ญ.พันธุว์รินทร์ พัวพำนิช  มำรดำ นำงวรรณวดี  พัวพำนิช
30 43789 ด.ญ.วนัชพร แย้มบู่  นำงวรรณรัตน์  แย้มบู่
31 43790 ด.ญ.วริศรำ บุญผำสุข  มำรดำ นำงวันวิสำ  บุญผำสุข
32 43791 ด.ญ.ศิริวรดำ เกล้ียงสอำด  ปู่ นำยวินัย  สินโน
33 43792 ด.ญ.สิรภัทร กำญจนำนันท์  มำรดำ นำยปทุทมำศ  เพ็งขำว
34 43793 ด.ญ.สุชำวลี บุญมี  บิดำ นำยสุพจน์  บุญมี
35 43794 ด.ญ.สุภัสสร เนื่องจ ำนงค์  มำรดำ น.ส.ชมพูนุช  ทรัพย์พำลี
36 43795 ด.ญ.อัครสุดำ จันทรำสำ  มำรดำ นำงนิพำกรณ์  จันทรำสำ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/4 ปีการศึกษา 2563 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นางสาวสุกฤตา  ทิชนิพงศ์   ตอน  ข นายเอกชยั  สุขเคหา
ห้องเรียนพิเศษ โครงการ  สสวท.1 แผนการเรียน วทิย์ - คณติ

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 43796 ด.ช. กฤตภำส อ่องมี  มำรดำ นำงบุษกร  อ่องมี
2 43797 ด.ช. กัมปนำท แดงสกุล  บิดำ นำยอ ำนำจ  แดงสกุล
3 43798 ด.ช. กุญช์ภัช ปำนบุญ  บิดำ นำงพิพัฒน์  ปำนบุญ
4 43799 ด.ช. ชวินธร อินทรทิตติ  มำรดำ น.ส.ปุญชรัสม์  อินทรกิตติ
5 43800 ด.ช. ชัยนำวี ดลไพร  มำรดำ นำงสุนันท์  มำอยู่
6 43801 ด.ช. ฐำนัตถ์ ฉัตรมงคล  บิดำ นำยเสกน  ฉัตรมงคล
7 43802 ด.ช. ณัฐพงศ์ อินทรวิลัย  มำรดำ น.ส.อมรรัตน์  อยู่ประเสริฐ
8 43803 ด.ช. เตชพัฒน์ บุดดำผำ  มำรดำ น.ส.มณี  บุดดำผำ
9 43804 ด.ช. ทรัพย์ธนสิน อินพรม  มำรดำ นำงสำวเบญจมำศ  คงดี

10 43805 ด.ช. ทวีทรัพย์ ช ำนำญหมอ  บิดำ นำยวินัย  ช ำนำญหมอ
11 43806 ด.ช. ทวีศักด์ิ คงเขียว  มำรดำ นำงตุ๊กตำ  คงเขียว
12 43807 ด.ช. ธนิสร ดิษฐี  มำรดำ น.ส.จุฑำมำศ  แก้วเกิด
13 43808 ด.ช. ธีรพิชญ์ ตะมำริด  มำรดำ นำงงำมพิศ  ตะมำริด
14 43809 ด.ช. นรภัทร จันทร์เพ็ง  บิดำ นำยเฉลิมพงษ์  จันทร์เพ็ง
15 43810 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แสงเดช  มำรดำ นำงสุภำวดี  แสงเดช
16 43811 ด.ช. พนต์พิพัฒน์ กันฉำย  บิดำ นำยจักรพงษ์  กันฉำย
17 43812 ด.ช. ภูดิท สถิตยนำค  มำรดำ นำงกรองแก้ว สถิตยนำค
18 43813 ด.ช. ระดมพล นุสโพ  ย่ำ นำงพัชรำ  ชำลี
19 43814 ด.ช. ศักด์ิรพี สะมะถะ  มำรดำ นำงวันดี  สะมะถะ
20 43815 ด.ช. อดิเทพ สุขส ำรำญ  มำรดำ น.ส.จ ำนงค์  กระจ่ำงวงค์
21 43816 ด.ญ.กันต์ธิชำ เดชกุญชร  มำรดำ น.ส.สุพรรษำ  เดชกุญชร
22 43817 ด.ญ.กัลยกร แสนพันธ์  มำรดำ น.ส.พัชรำภรณ์  อ่อนปรุง
23 43818 ด.ญ.ขวัญข้ำว อยู่เป็นสุข 

24 43819 ด.ญ.จีรนันท์ ดำบลำอ ำ  มำรดำ น.ส.ศิริวรรณ์  ตำละอุปะระ
25 43820 ด.ญ.ชญำนิศ ตระกูลธร  บิดำ ร.ต.อ.รินทร์ศักด์ิ  ตระกูลธร
26 43821 ด.ญ.ชนัญชิดำ จุ้ยเจริญ  ยำย น.ส.สุดำ  อ่ ำสุข
27 43822 ด.ญ.ณัฐนริดำ กันภัย  มำรดำ นำงเจริญรัตน์  กันภัย
28 43823 ด.ญ.ณัฐภรณ์ สุขประเสริฐ  มำรดำ น.ส.จิรำภรณ์  ฉิมนำคพันธ์
29 43824 ด.ญ.ปภำวรินทร์ รอดแผ้วพำล  ยำย นำงวิเชียร  รอดแผ้วพำล
30 43825 ด.ญ.พชรมน ด้วงวงษ์  มำรดำ นำงสำวณัฎฐ์นวิยำ  ท้วงวงษ์
31 43826 ด.ญ.พรพิชำ ทองชำติ  มำรดำ น.ส.นิภำพร  แก่นแก้ว
32 43827 ด.ญ.พิมพิศำ เก้นโชติ  บิดำ นำยภำณุ  เก้นโชติ
33 43828 ด.ญ.เพ็ญพัฒน์ ธีระธนนันท์ 

34 43829 ด.ญ.ลภัสรดำ สุขดี  มำรดำ นำงสำวจิตลดำ  เลิศพรวิเศษ
35 43830 ด.ญ.วิรงรอง เสนำมนตรี  มำรดำ นำงสำวิตรี  เสนำมนตรี
36 43831 ด.ญ.สิริกัญญำ อ่อนเขตร์  บิดำ ด.ต.สมศักด์ิ  อ่อนเนตร์



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/5 ปีการศึกษา 2563 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นางทิวทอง  อ่อนบาง   ตอน  ข นางสาวณัฐรดา  ยิ้มพงษ์

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 43832 ด.ช. กนกพฒัน์ ยำค ำ  บดิำ นำยก่อศักด์ิ ยำค ำ
2 43833 ด.ช. ณัฏฐณดนย์ ยิ้มสกุล  บดิำ นำยปกรณ์  ยิ้มสกุล
3 43834 ด.ช. ดนตรี ดนตรีเสนำะ  มำรดำ น.ส.น้ ำทพิย์ ดนตรีเสนำะ
4 43835 ด.ช. ทนิภทัร เล็กมนตรำ  มำรดำ นำงวรรณวษิำ  เล็กมน ตรำ 
5 43836 ด.ช. ธนวชิญ์ ค ำมุก  นำงอรพรรณ  แตงโม
6 43837 ด.ช. ธนวนิท์ ปิ่นวเิศษ  บดิำ นำยพทิกัษ ์ ปิ่นวเิศษ
7 43838 ด.ช. ธนำเทพ พงษผ์ล  บดิำ นำยทศันำ  พงษผ์ล
8 43839 ด.ช. ธวุชิต ภจูอมเพชร  บดิำ นำยปภำณ ภจูอมเพชร
9 43840 ด.ช. ปกรณ์ ผลำหำญ  บดิำ นำยภำกรณ์  ผลำหำญ

10 43841 ด.ช. ปญุญพฒัน์ ทองใส  บดิำ นำยวนิิจ ทองใส
11 43842 ด.ช. วรพล กองแก้ว  บดิำ นำยกิตติพงษ ์ กองแก้ว
12 43843 ด.ช. วนัชัย ทองใส  มำรดำ นำงสำวอัญชนำ ทองใส
13 43844 ด.ช. สิทธพิล ชมภู่  บดิำ นำยชูชีพ ชมภู่
14 43845 ด.ญ. กลมวรรณ คำระวะ  มำรดำ น.ส.มลฤดี  โพธโิต
15 43846 ด.ญ. จริตำ สงวนวงษ์  มำรดำ นำง ธนำภรณ์ สงวนวงษ์
16 43847 ด.ญ. ชญำนุตม์ วงษส์นธิ์  บดิำ ชัยเชษฐ์ วงษส์นธิ์
17 43848 ด.ญ. ณัฐนรีภทัร เกษสลวย  บดิำ นำยสรำวธุ  เกษสลวย
18 43849 ด.ญ. ณิชนันทน์ ปิ่นทอง  บดิำ ตรัยรัตน์ ปิ่นทอง
19 43850 ด.ญ. ธนัชชำ มะนำวหวำน  มำรดำ นำงออมทพิย์  มะนำวหวำน
20 43851 ด.ญ. นฤภร มีลำภ  มำรดำ นำงค ำเพญ็  มีลำภ
21 43852 ด.ญ. นวพร แก้วกันยำ  มำรดำ นำงปยิำพรรณ  แก้วทบัยำ
22 43853 ด.ญ. นันทน์ภสั ภู่ชัย  บดิำ นำยอดุลย์  ภู่ชัย
23 43854 ด.ญ. บณุยวร์ี อุนำพรหม  มำรดำ นำงเบญจวรรณ  อุนำพรหม
24 43855 ด.ญ. ปริณำภำ ฉัตรแก้ว  มำรดำ น.ส.อัยรินทร์ น้อยเอี่ยม
25 43856 ด.ญ. ปริูดำ บริบรูณ์  มำรดำ น.ส.ศรีสุวรรณ  บริบรูณ์
26 43857 ด.ญ. พรชนก จูมั่น  ปำ้ นำงบษุยำ  วงษพ์ำนิช
27 43858 ด.ญ. พชัรพร จันทะ  มำรดำ น.ส.อำรีรัตน์ คธำวธุ
28 43859 ด.ญ. พมิประภำ ตรวจมรรคำ  มำรดำ น.ส.วำรี เย็นจิตร
29 43860 ด.ญ. ภทัรธดิำ ดอกบวั  ปำ้ นำงสำว ชมนภสั ชิงดวง
30 43861 ด.ญ. วรัทยำ บญุมี  มำรดำ น.ส.ชุลีพร  บญุมี
31 43862 ด.ญ. ศวรรยำ ทองช้อย  บดิำ นำยฉัตรชัย  ทองช้อย
32 43863 ด.ญ. ศศินิภำ กล่ินหอม  มำรดำ นำง รัชนี กล่ินหอม
33 43864 ด.ญ. ศุจิรำ ชอบประดิษฐ์  มำรดำ น.ส.จิรำภรณ์  ชอบประดิษฐ์
34 43865 ด.ญ. สิริจอมขวญั ชุลวงศ์  มำรดำ วไิลลักษณ์ ชุลวงศ์
35 43866 ด.ญ. สุชัญญำ กำวนิ  มำรดำ นำงภทัรนันท ์ อุ่นประเสริฐ
36 43867 ด.ญ. ไอลดำ พนัธำสุ  มำรดำ นำงสำวศรีสุดำ พนัธำสุ
37 43868 ด.ญ. อฐิรฎำ จันทร์ภู่  มำรดำ นำงอธฐิำน จันทร์ภู่
38 43869 ด.ญ. อรดำรำ อ่อนนำค  ปู่ ร.ต.ท.สุชำติ  อ่อนนำค
39 43870 ด.ญ. อินทอุร ยุติธรรม  ย่ำ นำงบญุช่วย  ยุติธรรม
40 43871 ด.ญ. อุษณีย์ ยี่สุ่นแก้ว  มำรดำ น.ส.บศุรินทร์ เขียวรี



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/6 ปีการศึกษา 2563 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นางณิชาภา  ธนิพัฒน์ ตอน  ข นางสาวณัฐกมล  วัชรวงษ์ทวี

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 43872 ด.ช. เก้ำ ดูดด่ืม 

2 43873 ด.ช. จิรพพิรรธ ดวงสุดำ  บดิำ นำยหรัิญ ดวงสุดำ
3 43874 ด.ช. ชวกร มำลำกุล  ตำ นำยส ำเภำ  มีชัย
4 43875 ด.ช. ณภดูล มิตรเจริญ  มำรดำ น.ส.ปวณีำ พุ่มพวง
5 43876 ด.ช. ธนธรณ์ พำนทอง  อำ น.ส.ฉันทนำ  พำนทอง
6 43877 ด.ช. ธนภมูิ ม่วงทอง  มำรดำ นำงวภิำรัตน์  ม่วงทอง
7 43878 ด.ช. ธนวฒัน์ เหล่ำนำยอ  บดิำ นำย ชัยสวสัด์ิ เหล่ำนำยอ
8 43879 ด.ช. ธำวนิ เสรีรักษ์  มำรดำ น.ส.วรรณำรี นัดดำพรหม
9 43880 ด.ช. ธรีภทัร วนัทอง  มำรดำ น.ส.นงลักษณ์ วนัทอง

10 43881 ด.ช. นันทวฒัน์ เนียมพรหมมำศ  บดิำ นำยเสนำะ  เนียมพรหมมำศ
11 43882 ด.ช. ปรเมต พุ่มล ำเจียก 

12 43883 ด.ช. ปรมะ สุวรรณรังษี  ปำ้ นำงจำรุพร  สุวรรณรังษี
13 43884 ด.ช. ปมีงคล ใจวงศ์  มำรดำ นำยชะดำพร  ใจวงศ์
14 43885 ด.ช. พชร ใจสุข  นำฎอนงค์ ใจสุข
15 43886 ด.ช. ภรภทัร แก้วปอ้งปก  บดิำ นำยนิเวศ  แก้วปอ้งปก
16 43887 ด.ช. ภวูดล มัจฉิม  บดิำ นำยจตุพล  มัจฉิม
17 43888 ด.ช. ศิลปล์ำภ สุระเสียง  มำรดำ นำงกนกวรรณ ภกัดีพบิลูย์
18 43889 ด.ญ. จำรุพชิญำ คตหอย  มำรดำ น.ส.บญุปลูก  เพช็รนิล
19 43890 ด.ญ. จิรัชยำ เงำงำม  บดิำ นำยวชิำญ เงำงำม
20 43891 ด.ญ. ญำณิศำ สดใส  บดิำ นำยชำนุ  สดใส
21 43892 ด.ญ. ฐิติกำนต์ โมปลอด  บดิำ นำยสมชำย   โมปลอด
22 43893 ด.ญ. ณัฐณิชำ ศูนย์จันทร๋  ย่ำ นำงจืรำรัตน์  ศูนย์จันทร์
23 43894 ด.ญ. เตชินี ช้ ำเกตุ  มำรดำ นำงรำตรี  ช้ ำเกตุ
24 43895 ด.ญ. ทศัสยำ ม่วงมี  บดิำ นำยสิริวฒัน์  ม่วงมี
25 43896 ด.ญ. ธนำวรรณ ทรัพย์สกุล  มำรดำ นำงบญุพำ ทรัพย์สกุล
26 43897 ด.ญ. นิฏฐำภรณ์ อินทรักษ์  มำรดำ นำงวนัวสิำ  พลอยนัด
27 43898 ด.ญ. เปรมิกำ เพชรจั่น  มำรดำ นส.ชนินทน เพชรจั่น
28 43899 ด.ญ. ปยิมน สุเดชะ  นำง วรำภรณ์ สุเดชะ
29 43900 ด.ญ. พรนภำ จำกิจ  นำยอรรถพร  แจ่มอุทยั
30 43901 ด.ญ. พชัรีรัตน์  สุขรัตนวงศ์   มำรดำ นำงณภทัร  สุขรัตนวงศ์
31 43902 ด.ญ. พนิทสุร โกมล  บดิำ นำยสุนทร  โกมล
32 43903 ด.ญ. ภทัรวดี ใจเจริญ  มำรดำ นำงกันยำรัตน์  ใจเจริญ
33 43904 ด.ญ. เมริษำ พฒัใส  มำรดำ นำง เรียม  พฒัใส
34 43905 ด.ญ. โยทะกำ ลอเจริญ  บดิำ นำยสมศักด์ิ  ลอเจริญ
35 43906 ด.ญ. โยษติำ ฟกัโต  มำรดำ นำงอฐิติยำ แซ่ต้ัง
36 43907 ด.ญ. วฑัฒิกำ เทยีมเมฆ  บดิำ2 นำย นุ ธนีสรรค์
37 43908 ด.ญ. สิรำทพิย์ พวงจ ำปี  ลุง ร.ท.ไชยวฒัน์ กล่ินสุวรรณ์
38 43909 ด.ญ. เอื้อกำรต์ อ่อนประเสริฐ  บดิำ นำยเสน่ห ์ อ่อนประเสริฐ
39 43910 ด.ญ. โอลิเวยี อำดำมอ  มำรดำ นำงอำพร  อำดำมอ
40 43911 ด.ญ. อำริษำ รอดชำวนำ  มำรดำ น.ส.อัจฉรำ  อ่วมเจียม



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/7 ปีการศึกษา 2563 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นายสายชล  ทองประเสริฐ  ตอน  ข นางวรนุช  เจริญสุข

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 43912 ด.ช. กำนตพงศ์ นำคประสำท  ปู่ นำยสมเกียรติ  นำคประสำท
2 43913 ด.ช. ชยกร ยืนยง  บดิำ จ.อ.ชำญยุทธ  ยืนยง
3 43914 ด.ช. ชลันธร พำนิช  มำรดำ นำงพำทพิย์  พำนิช
4 43915 ด.ช. ณวฐัปกรณ์ เดชำติวงศ์ ณ อยุธยำ  บดิำ นำยสถำปตัย์  เตชำติวงศ์
5 43916 ด.ช. ธนภทัร์ ก้อนค ำ  อำ น.ส.จุรีพร  ก้อนค ำ
6 43917 ด.ช. ธฤต เอี้ยวสุวรรณ  มำรดำ น.ส.พมิำณี โตสกุลเกียรติ
7 43918 ด.ช. ธภีำกร รัตน์ไทรแก้ว  ยำย นำงสุจิรำ  ฤกษอ์ร่ำม
8 43919 ด.ช. นิธศิ เกตุจันทร์  มำรดำ นำงดุษฎ ี เกตุจันทร์
9 43920 ด.ช. ปริญญำ พงษเ์ฉย  ยำย นำงหนูกล่ิน  พงษเ์ฉย

10 43921 ด.ช. ปณัณวชิญ์ ทองขันธ์  มำรดำ น.ส.ทพิวรรณ  อ่อนค ำ
11 43922 ด.ช. ปณุณสิน บวักลับ  บดิำ นำยวลัลพ บวักลับ
12 43923 ด.ช. พงษน์ริน ธำนี  มำรดำ น.ส.กรรณิกำร์ สุขเกษม
13 43924 ด.ช. พจิักสพงศ์  สวนสุข  มำรดำ น.ส.จำรุวรรณ  ละอองพรำว
14 43925 ด.ช. ภวูเนตร ชื่นแสง  บดิำ นำยธนำกร  ใจกล้ำ
15 43926 ด.ช. รัตนชัย เกิดแสง  ปำ้ น.ส.สุปรำณี  พวงเงิน
16 43927 ด.ช. ศตำยุ ฟุ้งดนตรี  มำรดำ นำงสำวทศัณีย์ วงษป์ระดิษฐ์
17 43928 ด.ช. อนรรฆ ดวงสุดำ  บดิำ นำย ณัฐพล ดวงสุดำ
18 43929 ด.ช. อัศวนิ สุจริต  มำรดำ นำงดอกอ้อ  สุจริต
19 43930 ด.ญ. เกสรำ โพธริะ  ย่ำ นำงโชติกำ  มะหะพรหม
20 43931 ด.ญ. กัญจพชัร จันทำ  มำรดำ นำงวชัรำภรณ์ จันทำ
21 43932 ด.ญ. กัญญำรัตน์ ร้ิววริิยะ  อำ น.ส.อมรรัตน์ ร้ิววริิยะ
22 43933 ด.ญ. จำรุวรรณ เสำเอก  มำรดำ นำง สำยรุ้ง เสำเอก
23 43934 ด.ญ. ชนัญชิดำ มังศรี  มำรดำ นำงช่อมะลิวลัย์ มังศรี
24 43935 ด.ญ. ชนันทญิำ จันทร์โนทยั  มำรดำ น.ส.สุขฤทยั ทมิพนัธ์
25 43936 ด.ญ. ชัยรัมภำ ฉันทะชำติ  ยำย นำงส ำรำญ  ภู่โพธิ์
26 43937 ด.ญ. ญำจิกำ เพช็รักษ์  วรรณี พรมกำร
27 43938 ด.ญ. ณัฐธดิำ ขุนวงัห์  มำรดำ นำงสุกัญญำ ขุนวงัห์
28 43939 ด.ญ. ณัฐปภสัร์ จันทร  บดิำ นำยธงชัย จันทร
29 43940 ด.ญ. ณัฐวดี จิตต์ชุ่ม  มำรดำ นำงอำรีย์  จิตต์ชุ่ม
30 43941 ด.ญ. ณิชำภทัร อยู่รัตน์  มำรดำ น.ส.สำยหยุด กล่ันเเท้
31 43942 ด.ญ. นรรัตน์ สุจริตจันทร์  บดิำ นำยเดชำชัย  สุจริตจันทร์
32 43943 ด.ญ. นฤภร พำนทอง  มำรดำ น.ส.จิรำวรรณ  กองเนียม
33 43944 ด.ญ. แพรวำ ศรีจ ำนงค์  มำรดำ น.ส.รัชนี  วำศุกรี
34 43945 ด.ญ. แพรวำ อ่อนสำตร์  มำรดำ น.ส.พชัรี  บญุลำ
35 43946 ด.ญ. เมทำวณีิ พนัมำนิมิตร  มำรดำ น.ส.นวรัตน์  เชยสำคร
36 43947 ด.ญ. วนัวสิำข์ กล่ินสุคนธ์  ย่ำ นำงสังวำล  กล่ินสุคนธ์
37 43948 ด.ญ. วลิำสินี สุวรรณเสน  มำรดำ นำงกุหลำบ  สุวรรณเสน
38 43949 ด.ญ. ศลิษำ เรืองสุข  มำรดำ น.ส.ปวณีำ  แตงกล่ิน
39 43950 ด.ญ. สุวมิล เจริญศีล  มำรดำ นำงสำวอนงค์ สุขส ำรำญ
40 43951 ด.ญ. อรกัญญำ เทศนำ  มำรดำ นำงบญุชู  เทศนำ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/8 ปีการศึกษา 2563 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นางสาววิรัชดา  หรั่งแร่  ตอน  ข 

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 43952 ด.ช. คณำธปิ เนียมจันทร์  มำรดำ นำง โฉมยงค์ บญุวศิิษฎ์
2 43953 ด.ช. จักรภทัร ปำนอินทร์  มำรดำ นำงสำวอัฉรำ ฉำยำ
3 43954 ด.ช. ฐิติวฒัน์ โตสกุล  มำรดำ น.ส.ภณันิภำพร โตสกุล
4 43955 ด.ช. ณัฐชนน เสือจร  มำรดำ น.ส.กุสุมำ  เสือจร
5 43956 ด.ช. ณัฐดนัย มำตย์โอสถ  มำรดำ น.ส.อังคณำ  สีม่วง
6 43957 ด.ช. ณัฐวฒิุ กล่ินประทมุ  มำรดำ นำงพชัรนันท ์ นำคนัตด์
7 43958 ด.ช. ณีชคุณ คูตระกูล  มำรดำ นำงสุรัตน์จี  คูตระกูล
8 43959 ด.ช. ธนวชิญ์ ปิ่นวเิศษ  บดิำ นำยนิวตัน์  ปิ่นวเิศษ
9 43960 ด.ช. นันทภพ ศรีชัย  มำรดำ นำงวำริณี  ศรีชัย

10 43961 ด.ช. บญุรอด ศรีสุข  มำรดำ น.ส ธญัดำ ศรีสุข
11 43962 ด.ช. ปฏภิำณ สุริแสง  มำรดำ นำงจุฑำมำศ แจ่มมณี
12 43963 ด.ช. ปยิทชั พทุธศรี  มำรดำ น.ส.จินดำ  สิทธิน์้อย
13 43964 ด.ช. ปยิะบตุร เปยีอยู่  มำรดำ นำงรสริน เปยีอยู่
14 43965 ด.ช. ภำณุพงศ์ เหน็สุข  บดิำ นำยบญัชำ  เหน็สุข
15 43966 ด.ช. ภรีวชัร เจริญพรหม  มำรดำ น.ส.ภมิรดำ  ค ำพำ
16 43967 ด.ช. ภริูภทัท ตระกูลปำน  มำรดำ นำง วชัรวลี ตระกูลปำน
17 43968 ด.ช. โยธนิ ดวงสุดำ  มำรดำ นำงมำลำ  ดวงสุดำ
18 43969 ด.ช. รัทภมูิ โพธิเ์ชิด  ย่ำ นำงมลิวลัย์ โพธิเ์ชิด
19 43970 ด.ช. อธชิำ ชวนสุข  บดิำ รตอ.นวพล  ชวนสุข
20 43971 ด.ญ. กชพร ภภูกัดี  มำรดำ นำงปรำณี  ภภูกัดี
21 43972 ด.ญ. กัญญำณัฐ ปำนสิงห์  มำรดำ นำงสำววรียำ ปำนสิงห์
22 43973 ด.ญ. กัญญำรัตน์ เรือนค ำ  บดิำ นำยประกิต  เรือนค ำ
23 43974 ด.ญ. จีรนันท ์ โปรยเงิน  มำรดำ น.ส.สุจิรำ แก้วผ่อน
24 43975 ด.ญ. โชษติำ บญุคล่ี  มำรดำ นำงชุมภนูุช บญุคล่ี
25 43976 ด.ญ. ชยุตรำ ทวกีำร  มำรดำ น.ส.ปรำงรัตน์  ทวกีำร
26 43977 ด.ญ. ณัฏฐวรรณ โภชนะ  บดิำ นำยสถิตย์ โภชนะ
27 43978 ด.ญ. ณัฐช์นพนิ บำ่ยเที่ยง  มำรดำ นำงนิสำกร  บำ่นเที่ยง
28 43979 ด.ญ. ณัฐณิชำ แย้มจ ำรัส  มำรดำ นำงหสัยำ แย้มจ ำรัส
29 43980 ด.ญ. ณัฐธดิำ ยิ้มย่อง  ปำ้ น.ส.ณิชำภำ ยิ้มย่อง
30 43981 ด.ญ. ธวลัรัตน์ อยู่นุ่ม  น้ำ นำงฉันทต  ยศพมิพ์
31 43982 ด.ญ. ปรียำภรณ์ กิริยำ  บดิำ นำย ไชยยันต์ กิริยำ
32 43983 ด.ญ. พริมรตำ นำครอด 

33 43984 ด.ญ. พธัรำพร น่วมจิตร  มำรดำ น.ส.เพชรพร  ทปีะลำ
34 43985 ด.ญ. พชิญธดิำ ตะโกทอง  มำรดำ นำงณัฐกฤตำ ตะโกทอง
35 43986 ด.ญ. พชิญำภรณ์ นิดร  มำรดำ น.ส.พชัรำภำ  พวงโต
36 43987 ด.ญ. พมิชนก เนีนมค ำ  มำรดำ นำงยุพนิ  เนียมค ำ
37 43988 ด.ญ. พมิพกำนต์ แจ้งนิล  มำรดำ น.ส.รจนำ ฝำหยำด
38 43989 ด.ญ. วำสินี พวงศรี  มำรดำ นำงพรทพิย์  พวงศรี
39 43990 ด.ญ. อินทริำ นำมรำช  มำรดำ น.ส.นัดถำ พกุพนัธจ์ันทร์
40 43991 ด.ญ. อินทริำ ชมพพิฒัน์  มำรดำ น. ส. นัดดำ นิลประสำท



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/9 ปีการศึกษา 2563 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นายอุดมศักดิ์  วัชระ   ตอน  ข นายพลกฤษณ์  เขม็เพ็ชร์

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 43992 ด.ช. กฤต บวัทอง 

2 43993 ด.ช. กันดิศ ขุนทอง  อำ น.ส.นิภำ ขุนทอง
3 43994 ด.ช. จักรพล ทำ้วศิริกุล  มำรดำ น.ส. กมลวรรณ ทำ้ศิริกุล
4 43995 ด.ช. ชวกร โพธอ์ำศัย  มำรดำ นำง ศิริญญำ โพธิอ์ำศัย
5 43996 ด.ช. ฐิติกร ตระกูลรัตน์  มำรดำ น.ส.นิชำพร  วนิิจ
6 43997 ด.ช. ณัฐนนท์ อินทรพทิกัษ์  บดิำ นำยอำนันต์  อินทพทิกัษ์
7 43998 ด.ช. ณัฐพล พยัคฆ์ขำม  มำรดำ นำงสำวพรรุ่ง  สุขรอด
8 43999 ด.ช. ธนพล โพธยิำ  บดิำ นำย ธรีวฒัน์ โพธยิำ
9 44000 ด.ช. ธรีพงศ์ ทองคล้ำย  มำรดำ น.ส.จันทร์จีรำ ผลเกิด

10 44001 ด.ช. ธรีภทัร ไล้พนัธุ์  ย่ำ นำงสุพำ  ไล้พนัธุ์
11 44002 ด.ช. บญุยณัฏฐ์ สุขเกตุ  มำรดำ นำงกรรณิกำร์  สุขเกตุ
12 44003 ด.ช. ภธูเนศ เพิ่มพลู  บดิำ นำยเทพทนง  เพิ่มพนู
13 44004 ด.ช. มนชิต มั่นก ำเนิด  ยำย น.ส.สุนทร สนิทภกัดี
14 44005 ด.ช. วศิรุต เข็มงูเหลือม  มำรดำ นำงนนทยำ  เข็มงูเหลือม
15 44006 ด.ช. อำณัติ วดัเมือง  มำรดำ นำงพชัรีย์  กัดเมือง
16 44007 ด.ช. อิทธกิร เปรมปรี  มำรดำ น.ส.ทพิย์สุคนธ ์เปรมปรี
17 44008 ด.ญ. กัญญำวร์ี อินสุชำติ  บดิำ นำยหสัดิน อินสุชำติ
18 44009 ด.ญ. กุลนัส ชะนะกำรี  มำรดำ น.ส.นฤมล  ชะนะกำรี
19 44010 ด.ญ. ขนิษฐำ สุขสโมสร  มำรดำ น.ส.ววิรรณ  สุขสโมสร
20 44011 ด.ญ. ชำลิสำ ฟกัสำคร  ยำย นำงพดุซ้อน  พรมน้ ำอ่ำง
21 44012 ด.ญ. ณัฎฐ์ธกฤษตรำ คงดี  บดิำ อณัชภคัสินธ ุ คงดี
22 44013 ด.ญ. ณัฐนันท์ ภู่รัตน์  มำรดำ น.ส. อังคณำ จันทร์พงษศ์รี
23 44014 ด.ญ. ณัฐยำ ค ำฝอย  อำ พ.อ.อ.นเรศ ค ำฝอย
24 44015 ด.ญ. ณิภำพร คิลำคิ  ลุง นำยอ ำนำจ  คิลำคิ
25 44016 ด.ญ. ธนัชพร กงประโคน  มำรดำ นำงพรจิรำ บญุเลิศ
26 44017 ด.ญ. ธนิสรำ บญุมำ  มำรดำ น.ส.เจนจิรำ เชื้อเมืองพำน
27 44018 ด.ญ. ปญัฑิตำ บญุรอด  ย่ำ น.ส.จีระนันท ์ วงษดี์
28 44019 ด.ญ. ปำลิดำ จีนปู่  มำรดำ น.ส.วรำภรณ์  เพช็รักษ์
29 44020 ด.ญ. เพญ็พชิชำ ภริมยำ  มำรดำ นำง นุจเรศ ภริมยำ
30 44021 ด.ญ. พรพมิล โตสุข  มำรดำ น.ส.วำสนำ  โตสุข
31 44022 ด.ญ. พรรณรินทร์ สิงหห์ว่ง  บดิำ นำยรุ่ง สิงหห์ว่ง
32 44023 ด.ญ. พชัรินทร์ แก้วคีรี  มำรดำ นำงไพรินทร์ ไหลสกุล
33 44024 ด.ญ. ภริูดำ ตุรงค์เรือง  มำรดำ น.ส.รุ่งนภำพร ตุรงค์เรือง
34 44025 ด.ญ. เยำวลักษณ์ กรุดเงิน  มำรดำ นำงชฎำภรณ์  กรุดเงิน
35 44026 ด.ญ. วรรณกำนต์ เรืองงำม  มำรดำ น.ส.วนัวสิำร์  เอี่ยมวจิำรณ์
36 44027 ด.ญ. วรรณษำ แสงสวำ่ง  ปำ้ น.ส.ชนิตำ  แก้วชำลี
37 44028 ด.ญ. วรีนุช พนัธุศิ์ริ  อ ำพร  ข ำอภยั
38 44029 ด.ญ. สิดำพร บรูะพนิ  มำรดำ นำงลัดดำ  พลำยน้อย
39 44030 ด.ญ. อินทริำ อินทวำรี  มำรดำ นำงแสงเดือน  อินทวำรี
40 44031 ด.ญ. อุบลรัตน์ หนูเร่ง  บดิำ นำยพงศกร หนูเร่ง



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/10 ปีการศึกษา 2563 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นางมาลี  พรหมเพ็ญ  ตอน  ข นายพลนพ  น้อยหลุ่น

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 44032 ด.ช. กตัญญู กำลัญญุตำนนท์  มำรดำ น.ส.พรทพิย์ กำลัญญุตำนนท์
2 44033 ด.ช. กรกฎ สักกำระ  มำรดำ น.ส.มีนำ  ค ำรอด
3 44034 ด.ช. กันต์กร มำระศรี  มำรดำ นส.ภริมย์พร  มำระศรี
4 44035 ด.ช. กำยสิทธิ์ สืบยุบล  บดิำ นำยนิวฒัน์ สืบยุบล
5 44036 ด.ช. ฐปนัท จ่ำงสกุล  บดิำ นำยนำว ี จ่ำงสกุล
6 44037 ด.ช. ณัฐวฒิุ จีรัง  บดิำ นำยประจวบ  จีรัง
7 44038 ด.ช. ธนภทัร ภู่เงิน  มำรดำ น.ส.อรุณี ลิขิต
8 44039 ด.ช. ธนภทัร ไวยธญักิจ  มำรดำ นำยธนกร ไวยธญักิจ
9 44040 ด.ช. ธนวฒัน์ ลอยมี  มำรดำ น.ส.วำสนำ  ทรัพย์พำลี

10 44041 ด.ช. นรำธร วรรณำลัย  มำรดำ น.ส.เพยีงลภสั วรรณำลัย
11 44042 ด.ช. ปกรณ์ พรหมศรี  มำรำ น.ส.กรปวรวรรณ  เพง่ธญัทรัพย์
12 44043 ด.ช. ปณัณวชิญ์ บญุคง  มำรดำ นำง หทยัรัตน์ บญุคง
13 44044 ด.ช. พชัรพล ยงยุทธ  มำรดำ น.ส.ศันสนีย์ นำมโคตร
14 44045 ด.ช. พชัรพล วงักำนนท์  มำรดำ นำงมยุฉัตร  วงักำนนท์
15 44046 ด.ช. พรีกร เนียมแตง  มำรดำ นำงสำวเกศศิริ จันทร์งำม
16 44047 ด.ช. ภธูปิ หุ่นดี  มำรดำ น.ส.นำรีรัตน์  คำมรักษ์
17 44048 ด.ช. รชต อดุลยฤทธกิุล  มำรดำ น.ส.ขวญัจิตร  สุนพวั
18 44049 ด.ช. วงศกร เหมือนเมือง  มำรดำ น.ส.เกศรินทร์ เหมือนเมือง
19 44050 ด.ช. วสุ สักกัจจวนัท์  มำรดำ นำงวนันี  สักกัจจวนัท์
20 44051 ด.ช. ศุภวชิญ์ สิงหโ์ต  มำรดำ นส.สำยฝน   นำคแสง
21 44052 ด.ช. สรวชิญ์ รุ่งก ำจัด  มำรดำ น.ส.กรรณิกำ  สำทวงษ์
22 44053 ด.ช. สิรภพ โนนวเิศษ  บดิำ นำยธนิสรโนนวเิศษ
23 44054 ด.ช. สุชำติ ค ำภยีะ  มำรดำ น.ส.สมใจ  กลัดงำม
24 44055 ด.ช. อธชิำติ โพธิสุ์พรรณ์  ปำ้ น.ส.จิรปรียำ รักซ้อน
25 44056 ด.ญ. กนิษำ คงประชำ  บดิำ นำยธนำกร  คงประชำ
26 44057 ด.ญ. กัญญำณัฐ เหลืองำม  บดิำ นำยสำมำรถ เหลืองำม
27 44058 ด.ญ. ญำดำนัน บญุเงิน  มำรดำ น.ส.ชนิดำ  อินทรำนรักษ์
28 44059 ด.ญ. ฐิติกำนต์ ไวยำกิจ  ย่ำ นำงสังวำลย์  กล่ ำมี
29 44060 ด.ญ. ณัฐณิชำ บญุเรือง  มำรดำ นำงเสำวลักษณ์ บญุเรือง
30 44061 ด.ญ. นัสนันธ์ สุขรักษ์  มำรดำ นำงสำว ชนัญชิดำ สุขรักษ์
31 44062 ด.ญ. นิศำกร พลูทรัพย์  มำรดำ น.ส.ดวงกมล ดีละม้ำย
32 44063 ด.ญ. ปทติตำ ไม้น้อย  บดิำ นำยวจิักษณ์  พจน์วเิศษ
33 44064 ด.ญ. ภคพร แก้วเกิด  บดิำ นำยสำยันห ์ แก้วเกิด
34 44065 ด.ญ. ภทัรำพร ภอูยู่  มำรดำ น.ส.ยุวนุช  พกัโต
35 44066 ด.ญ. ลภสัลดำ คุ้มสมบติั  ลุง ด.ต.สุชำติ  ยุงทอง
36 44067 ด.ญ. วรัฐธญำ กำระยะ  อำ น.ส.วชิชุดำ  กำระยะ
37 44068 ด.ญ. วนัทนำ ค ำมูล  มำรดำ นำงสำว วรรณำ เพช็รเจริญ
38 44069 ด.ญ. ศิวพำ ทองเสม  มำรดำ น.สไพลิน  ขุนทอง
39 44070 ด.ญ. ศุภำพทัธ์ วงศ์สมพงษ์  บดิำ พ.อ.สุพฒัฏิ์ วงศ์สมพงษ์
40 44071 ด.ญ. อัญชิสำ แย้มบู่  มำรดำ นำงอัญชันต์  แย้มบู่



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/11 ปีการศึกษา 2563 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์  ตอน  ข นายอุเทน  เปียหลอ

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 44072 ด.ช. กฤตพล ก๋ำค ำ  บดิำ นำยนิธพิทัธ ์ก๋ำค ำ
2 44073 ด.ช. กิตติเดช กิ่งไทร  บดิำ นำยพสิษฐ์ กิ่งไทร
3 44074 ด.ช. กิตติกวนิ สอนสืบ  มำรดำ นำงสำว จุฑำมำศ สอนสืบ
4 44075 ด.ช. ฉัตรชัย ชอบท ำดี  บดิำ นำยอนุกำนต์ ชอบท ำดี
5 44076 ด.ช. ณัฏฐนันท์ ดุริยะหรัิญ  มำรดำ นำงสุกัญญำ ดุริยะหรัิญ
6 44077 ด.ช. ณัฐภมูิ กล่ินผล  มำรดำ น.ส.จิรำวรรณ กล่ินสุคนธ์
7 44078 ด.ช. ธนำกร ชัยสำร  มำรดำ นำงสำวธติิมำ อินทร์พดั
8 44079 ด.ช. นนทชัย  ชูวงษ์  มำรดำ น.ส.มำลัย  ภู่พึ่ง
9 44080 ด.ช. นนทพทัธ์ กันโต  มำรดำ น.ส.เบญจวรรณ เปล่ียนเร่ือง

10 44081 ด.ช. นิรวทิธ์ ปั้นเจริญ  ย่ำ นำงบญุรอด ปั้นเจริญ
11 44082 ด.ช. ปรเมษฐ์ ฉำบเเก้ว  มำรดำ นำงสุภำณี ฉำบแก้ว
12 44083 ด.ช. ปรมะ สุพลดี  บดิำ นำยเฉลิมศักด์ิ สุพลดี
13 44084 ด.ช. พลยินดี กมลเนตร์  มำรดำ นำงสุมำลัย  บษุบงค์
14 44085 ด.ช. พสิษฐ์ ศุภนคร  มำรดำ นำงสำวปรียำภรณ์ ศุภนคร
15 44086 ด.ช. ภวูดล ทองนุ้ย  มำรดำ นำงเเสงจันทร์ ทองนุ้ย
16 44087 ด.ช. วงศกร คงม่วง  มำรดำ น.ส อรวรรณ คงม่วง
17 44088 ด.ช. วสุิทธิ์ บญุประสงค์  มำรดำ น.ส.ศิริรัตน์  เมษประสำท
18 44089 ด.ช. วรีภทัร ติรำโส  มำรดำ นำงอรสำ ติรำโส
19 44090 ด.ช. เศกสิทธิ ์ บญุอิ่ม  บดิำ นำยอมรศักด์ิ บญุอิ่ม
20 44091 ด.ช. อชิรวฒัน์ กล่ินสุคนธ์  บดิำ นำยก ำพล กล่ินสุคนธ์
21 44092 ด.ช. อฏวิชิญ์ อธพิฒัน์เมธำ  มำรดำ น.ส.พฒัน์สิตำ  อธพิฒัน์เมธำ
22 44093 ด.ช. อดิศักด์ิ ทองศรี  มำรดำ น.ส.สุกัญญำ ดอนลำดลี
23 44094 ด.ช. อติวชิญ์ เสือลอย  มำรดำ นส.อัจฉรำภรณ์ ด้วงนคร 
24 44095 ด.ช. อรรถชัย พดุเผือก  บดิำ นำยสมหมำย พดุเผือก
25 44096 ด.ญ. กรพรรณ มุตะถำ  มำรดำ น.ส.อุมำพร อ่อนนำค
26 44097 ด.ญ. คนึงหำ อำจส ำอำง  มำรดำ น.ส.ขนิษฐำ  ลือไวย์
27 44098 ด.ญ. ชญำนิน อินทร์ชื่น  มำรดำ น.ส.ประภำวรรณ อินทร์ชื่น
28 44099 ด.ญ. ฐิติมำ สุขประเสริฐ  มำรดำ น.ส.ปภำภรณ์ จิริยะกุล
29 44100 ด.ญ. ณฐญำ พมิพสุ์วรรณ  มำรดำ น.ส.แวววไิล พมิพสุ์วรรณ
30 44101 ด.ญ. ณัฏฐณิชำ จรุงพนัธุ์  มำรดำ นำงบงัอร จรุงพนัธุ์
31 44102 ด.ญ. ณัฐธชิำ พรหมจรรยำ  มำรดำ น.ส.ปวณีำ คงจ้อย
32 44103 ด.ญ. ธณัฐชญำ พมิพำ  มำรดำ น.ส.เพญ็ทวิำ พมิพำ
33 44104 ด.ญ. ธนัยพร นำคพึ่ง  บดิำ นำยสุรพล  นำคพึ่ง
34 44105 ด.ญ. พรธชิำ แจ้งจิตร์  บดิำ นำยพนม แจ้งจิตร์
35 44106 ด.ญ. ภทัรธดิำ ใบเนียม  บดิำ นำย สิทธชิัย ใบเนียม
36 44107 ด.ญ. รัญชิตำ แกมทบัทมิ  มำรดำ นำงนลินี แกมทบัทมิ
37 44108 ด.ญ. วนิดำ แย้มดี  ย่ำ นำงถนอม  บษุบงค์
38 44109 ด.ญ. วรีกำญจน์ กิตติวฒิุเจริญชัย  มำรดำ น.ส.สุนีย์  กรณีจิตร์
39 44110 ด.ญ. ศิรัญญำ ธปูไทย  ปู่ นำยเดชำ ธปูไทย
40 44111 ด.ญ. อรวรรณษำ อยู่เย็น  มำรดำ นำงสำวสุพตัรำ. ฉำยบำงซ่ือ

44899 ด.ญ. สุภชำพร รำชฉวำง(28 พ.ค. 64)  มำรดำ นำงรัชนีพร  รำชฉวำง



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/12 ปีการศึกษา 2563 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นางสุกัญญา  ชอบเจริญ  ตอน  ข นายณัฐศักดิ์  ปิยะโชต ิ

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 44112 ด.ช. กฤษฎำ ทมิเทพย์  นิภำพร เพช็รแท้
2 44113 ด.ช. กันตพฒัน์ มณีย้อย  บดิำ นำยธนกร  มงคลฐำนิต
3 44114 ด.ช. ขัตติยพงษ์ สิริปำโล  บดิำ นำยฌรงค์ฤทธิ ์ สิริปำโล
4 44115 ด.ช. ชัยทตั มำกพงษ์  มำรดำ น.ส.นุชจรี นิยม
5 44116 ด.ช. ณัฐกรณ์ ชูสัมฤทธิ์  มำรดำ น.ส.ภญิญำ  เชญฐำ
6 44117 ด.ช. ณัฐกำญจน์ คุ้มครอง  มำรดำ น.ส.ชุติมำ  คุ้มครอง
7 44118 ด.ช. เตวชิย์ เอี่ยมวไิลย์  ปู่ นำยส ำเริง เอี่ยมวไิลย์
8 44119 ด.ช. ธนกฤต ศรีเมือง  ย่ำ นำงไพรินทร์  อินทรีพงษ์
9 44120 ด.ช. ธนพล วดัสง่ำ  บดิำ นำย ธรีพร วดัสง่ำ

10 44121 ด.ช. พรีดนย์ เเย้มอุบล  มำรดำ นำงเปรมทพิย์ แย้มอุบล
11 44122 ด.ช. ภวูดล วดัเยื้อง  บดิำ นำงภริมพร วดัเยื้อง
12 44123 ด.ช. รัฐธรรมนูญ ชัยมี  บดิำ นำยสมเกียรติ  ชัยมี
13 44124 ด.ช. วงศกร ปำนดี  มำรดำ นำงวชัรำภรณ์  ปำนดี
14 44125 ด.ช. วรีวฒัน์ ผลทบัทมิ  บดิำ นำยนิรุจต์   ผลทบัทมิ
15 44126 ด.ช. อดิศักด์ิ เงินคง  ปำ้ น.ส.วกิำนดำ แสงค ำ
16 44127 ด.ช. อนุสรณ์ แสงทอง  มำรดำ น.ส.จีรวตัร บญุทศ
17 44128 ด.ช. อภวิชิญ์ สุขส ำรำญ  มำรดำ น.ส.สีนวล  พนัธไ์ทย
18 44129 ด.ช. อัครวนิท์ พวงนำค  ยำย นำงโบต๋ัน  พวงนำค
19 44130 ด.ญ. กัญญำพร เยำะสูงเนิน  มำรดำ นำงสังวริน  เยำะสูงเนิน
20 44131 ด.ญ. จิรชยำ สำระดี  นำงสำวหรัิญญำ  เหลือสิงดุล
21 44132 ด.ญ. ชญำนิศฐ์ พฒัน์ทอง  มำรดำ นำงจิตนำ  พฒัน์ทอง
22 44133 ด.ญ. ชัชฎำภรณ์ สุขสมกิจ  มำรดำ นำงธนัยนันท ์สิริธนนันท์
23 44134 ด.ญ. ฐิติพรรณ สันทดั  บดิำ นำยพสุชำ  สันทดั
24 44135 ด.ญ. ณัฏฐณิชำ ยุงทอง  บดิำ ด.ต.สุชำติ  ยุงทอง
25 44136 ด.ญ. ณัฐนันท์ สืบกระเเสร์  มำรดำ นำงวชัรี สืบกระเเสร์
26 44137 ด.ญ. ณัฐวดี สังข์แก้ว  มำรดำ นำงน้ ำทพิย์ สังข์แก้ว
27 44138 ด.ญ. ธฌิำกรณ์ วงษค์ ำจันทร์  น.ส.วรรณกร จี่มุก
28 44139 ด.ญ. ปณำลี รักวงษ์  มำรดำ นำงสำวรัตติ ชล บวั ศรี 
29 44140 ด.ญ. พชัรำภรณ์ อยู่จุ้ย  มำรดำ น.ส.สุพชิำ สมบรูณ์
30 44141 ด.ญ. พชิชำนันท์ คุ้มสบำย  มำรดำ น.ส.สุชำดำ แก้วเลิศ
31 44142 ด.ญ. ภทัรภร ขำวแก้ว  มำรดำ นำงสุภำพร  ขำวแก้ว
32 44143 ด.ญ. ภสัรำภรณ์ เดชบ ำรุง  บดิำ นำยสุภวฒัน์  เดชบ ำรุง
33 44144 ด.ญ. รวพิรรณ พนัธโ์สดำ  บดิำ นำย เดชำ พนัธโ์สดำ
34 44145 ด.ญ. รักศิตำ จิตรปรำณี  มำรดำ2 น.ส.กองมำ จิตรปรำณี
35 44146 ด.ญ. ลักษกิำ สิงหศ์รีธงชัย  บดิำ นำย อภเิศก สิงหศ์รืธงชัย
36 44147 ด.ญ. วรรณภำ ช้ำงงำม  มำรดำ นำงจิรำพร ช้ำงงำม
37 44148 ด.ญ. สริตำ อุตะละมำตร  บดิำ นำยสมพร  อตะละมำตร์
38 44149 ด.ญ. อภวิรรณ  รัศมี วงษ์  บดิำ ส.ต.อภสิิทธิ์ รัศมี วงษ์
39 44150 ด.ญ. อังคณำ เทยีมทองดี  มำรดำ นำงสำว วรรณำ เทยีมทองดี
40 44151 ด.ญ. อัจจิมำ ถิ่นค ำ  มำรดำ น.ส.รัตนำ  อ่อนน้อม



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1/13 ปีการศึกษา 2563 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นายธวัชชยั  กุศลสุข  ตอน  ข 

ที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครองนักเรียน

1 44152 ด.ช. กนกวจัณ์ กล่อมปญัญำ  บดิำ นำยสุนน กล่อมปญัญำ
2 44153 ด.ช. กิตติเดช บญุไทย  มำรดำ น.ส.อรษำ บญุไทย
3 44154 ด.ช. คุณภทัร บญุมำก 

4 44155 ด.ช. ชนำธปิ พึ่งเสือ  บดิำ นำยนริน  พึ่งเสือ
5 44156 ด.ช. ฐิติกร แก้วผ่อน  บดิำ นำยมำนพ  แก้วผ่อน
6 44157 ด.ช. เดชำวตั พึ่งตน  มำรดำ น.ส.วรำรัตน์ พึ่งตน
7 44158 ด.ช. ติภำกรณ์ เเพทย์ประเสริฐ  ตำ นำยเกิน สนธิ
8 44159 ด.ช. นรวชิญ์ ม่วงแก้ว  บดิำ นำย หนึ่ง ม่วงแก้ว
9 44160 ด.ช. พงศกร พลูเปี่ยม  มำรดำ นำงพรทพิย์  รอดค ำ

10 44161 ด.ช. พรีพฒัน์ อุดยำนะ  มำรดำ น.ส.อุมำพร สุดสะอำด
11 44162 ด.ช. พรีวชิญ์ ถุงเงิน  มำรดำ น.ส.พชัรินทร์ อิ่มใจ
12 44163 ด.ช. เลิศวรรธน์ สุวรรณเสริฐ  มำรดำ นส.อนุชิมำ  มำนำจำรย์
13 44164 ด.ช. ศุกลวฒัน์ ขุนอ่อน  บดิำ นำย รังสรรค์ ขุนอ่อน
14 44165 ด.ช. ศุภกฤต โตอ่อน  มำรดำ นำงสำวพนิดำ ชูขุนน ำ
15 44166 ด.ช. ศุภฤกษ์ ครุธสภำ  มำรดำ น.ส.วลัภำ ครุธสภำ
16 44167 ด.ช. อภวิชิญ์ อธพิฒัน์เมธำ  มำรดำ น.ส.พฒัน์ธดิำ  อธพิฒัน์เมธำ
17 44168 ด.ญ. กนกพร ผสมจันทร์  มำรดำ น.ส.พรพมิล  ยิ้มอยู่
18 44169 ด.ญ. จีรวรรณ จันทมงคล  มำรดำ น.ส.จันทมิำ  พละไกร
19 44170 ด.ญ. โชติรส มีเคลือบ  มำรดำ น.ส.วมิลวลัญ์  ภกัดี
20 44171 ด.ญ. ชุติกำญจน์ โค้วสุวรรณ์  มำรดำ น.ส.นพพร นำคประสม
21 44172 ด.ญ. ชุติกำญจน์ บตุรศรี  บดิำ นำยสุรพงษ ์บตุรศรี
22 44173 ด.ญ. ทพิำกร ดวงประทปี  ย่ำ นำงสำยทอง ดวงประทปี
23 44174 ด.ญ. ธตัถวศรย์ ข ำศรี  ย่ำ นำงประคอง ข ำศรี
24 44175 ด.ญ. ธภิำนันท์ ประพฤติชอบ  บดิำ นำยมนัส ประพฤติชอบ
25 44176 ด.ญ. ปรำณปรียำ เสือยอด  มำรดำ นำงจันทนำ  เสือยอด
26 44177 ด.ญ. ปรียดำ แจ่มกระจ่ำง  ย่ำ นำงสุนีย์ แจ่มกระจ่ำง
27 44178 ด.ญ. ปวรวรรณ ลำหนองแคน  มำรดำ น.ส. ปทัมำ พลูเพิ่ม
28 44179 ด.ญ. ปยิกำนต์ อู่เรือ  มำรดำ นำง.อังคณำ งำมสม
29 44180 ด.ญ. แพรวชมพู ทพิย์ประชำบำล  มำรดำ นส.อุบลรักษ ์ทพิย์ประชำบำล
30 44181 ด.ญ. พนิตำ เจริญเสม  มำรดำ น.ส.ธนำวรรณ  ทองมี
31 44182 ด.ญ. พฒัน์ศยำ วเิชียรโรจน์  ย่ำ นำงมณีรัตน์  มณีวงษ์
32 44183 ด.ญ. ภคพร มีสมบติั  มำรดำ น.ส.นิชำภำ มีสมบติั
33 44184 ด.ญ. มธรุดำ ดอกไม้เทศ  มำรดำ นำงสำวจินดำ คณำฤทธิ์
34 44185 ด.ญ. รัตชนันท์ สวนบอ่เเร่  ปำ้ น.ส.กุลชรินทร์  หมื่นใจมั่น
35 44186 ด.ญ. วภิำดำ ปำลวฒัน์  มำรดำ น.ส.นิภำ ปำลวฒัน์
36 44187 ด.ญ. ศศิธร ใจดี  มำรดำ นำงอัมพร  ใจดี
37 44188 ด.ญ. ศุภวรรณ สุขสบำย  ย่ำ นำงสมจิตร  แสงสุวรรณ์
38 44189 ด.ญ. สิรภทัร กองแก้ว  บดิำ นำยธนำชัย  กองแก้ว
39 44190 ด.ญ. สุชำวลี ทวโีคตร  มำรดำ นำงทองเปลว  ทวโีคตร
40 44191 ด.ญ. ไอวริน แสงวงศ์  ยำย นำงกิมไล้ ปจัฉิม


