
โรงเรยีนสิงหบ์รุ ี จังหวัดสิงหบ์รุี

สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปทีี่ 4/1 ปกีารศึกษา 2563 

ครทูี่ปรกึษา  ตอน ก นางสาวพรภมิล  ชัยสุวรรณรกัษ์    ตอน  ข  นายโสรฐั  ขันติกุล 
ห้องเรียนพิเศษ โครงการ  สสวท.1 แผนการเรียน วทิย์ - คณติ-ภาษาอังกฤษ

ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเปน็ ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครอง
1 41891 นำย อุกฤษฎ์ อุษำจำรุวจิิตร  ยำย นำงหนูน้อย  อุษำจำรุวจิิตร
2 41905 นำย กษติิ บญุเลิศ  บดิำ นำยวษิณุ  บญุเลิศ
3 41906 นำย กิตติพศ คงดี  มำรดำ นำงนำฎอนงค์  คงดี
4 41907 นำย ไกรวชิญ์ คำมรักษ์  มำรดำ น.ส.อริสำ  สักกำระ
5 41908 นำย คุณำนนต์ โสภำเจริญ  มำรดำ น.ส.รวลัยำ  สอำดเอี่ยม
6 41913 นำย ธธีชั ปญัญำ  มำรดำ นำงเฉลิมพล  ปญัญำ
7 41916 นำย พนัธนันท์ ผ่องอักษร  มำรดำ น.ส.สุจิตรำ  พลอยเลิศ
8 41917 นำย ภำคภมูิ กิตยสิทธำนำถ  มำรดำ นำงภชัรี  กิตยสิทธำนำถ
9 41920 นำย ศตพรรษ บวัโรย  มำรดำ นำงศิริรัตน์  บวัโรย

10 41921 นำย สรวชิญ์ วงษพ์จนี  บดิำ นำยชำนนท ์ วงษพ์จน์
11 41942 นำย กิตตินันท์ ทองมี  มำรดำ นำงศรีเวยีง  ทองมี

12 41943 นำย กิตติภพ ค้ำแหวน  ยำย นำงเดือนเพญ็  ไชยฤทธิ์
13 41945 นำย ธนภทัร์ แย้มบู่ 

14 41947 นำย พงศ์วชัรวฒัน์ พรมทอง  มำรดำ นำงกมลรัตน์  พรมทอง
15 41950 นำย ภตูะวนั อึ้งสุวฒัน์  บดิำ นำยชยุต  อึ้งสุวฒัน์

16 41953 นำย ศุภำกร หมวดเต้ีย  มำรดำ นำงสมพร  หมวดเต้ีย

17 41897 น.ส. ปณุยนุช ประภำกร  บดิำ นำยชวลิต  ประภำกร
18 41931 น.ส. พมิพช์นก เอี่ยมส ำอำงค์  บดิำ นำยเสกสรรค์  เอี่ยมส ำอำงค์
19 41936 น.ส. ลภสัรดำ ชำลี  มำรดำ นำงอุมำพร  ชำลี
20 41938 น.ส. ศตพร เสมสมำน  มำรดำ นำงเมทนิี  พลแสน
21 41956 น.ส. จิดำภำ พทุธสอน  มำรดำ นำงวรัญญำ  ผลนิโครช
22 41958 น.ส. ชนัญชิดำ บวัฉิม  มำรดำ นำงเบญจมำศ  บวัฉิม
23 41962 น.ส. ชุติมำ ศิลปป์ระสิทธิ์  บดิำ นำยสุวทิย์  ศิลปป์ระสิทธิ์
24 41965 น.ส. ณัฐนรี สนเทศ  มำรดำ นำงพมิพพ์ร  สนเทศ
25 41971 น.ส. พณัณิตำ อินนก  มำรดำ นำงมะลิ  อินนก
26 41972 น.ส. แพรววนิต ปยิะชน  มำรดำ นำงจินตนำ  ปยิะชน
27 41979 น.ส. อำจำรีย์ อินกลับ  มำรดำ นำงยุพำ  อยู่เกตุ
28 42044 น.ส. ชญำนิศ ไผ่ชู  มำรดำ นำงอรอุมำ  ไผ่ชู
29 42054 น.ส. นันทธชิำ แขวงสุ่น  บดิำ นำยนำวนิ  แขวงสุ่น
30 42060 น.ส. ภคนันท์ จรเกตุ  มำรดำ นำงฉัตรธดิำ  มนุษย์จันทร์



โรงเรยีนสิงหบ์รุ ี จังหวัดสิงหบ์รุี

สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปทีี่ 4/2 ปกีารศึกษา 2563 

ครทูี่ปรกึษา  ตอน ก  นายฆ้องชัย  คงดี   ตอน  ข  นางสาวอรกัญญา  ปตัเต

ห้องเรียนพิเศษ โครงการ  สสวท.2 แผนการเรียน วทิย์ - คณติ-ภาษาอังกฤษ

ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเปน็ ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครอง
1 41883 นำย พสุิทธิ์ สำมำรถกิจ  ปำ้ น.ส.นำรี  ฤทธิม์ำก
2 41888 นำย ศุภกร คงดี  มำรดำ นำงจันทร์เพญ็  คงดี
3 41922 นำย สุภสั มั่นสกุล  มำรดำ น.ส.นันทน์ภสั  มั่นสกุล
4 41954 นำย อติคุณ ภกัดีรักษ์  มำรดำ นำงนพวรรณ  ภกัดีรักษ์
5 41955 นำย ไอยรำ หมอสมบญุ  ปำ้ น.ส.มำลี  หมอสมบญุ
6 42033 นำย พทัธพล กล่ินแค  มำรดำ นำงพรีนุช  กล่ินแค
7 42084 นำย ศุภกิตต์ิ สงวนศักด์ิ 

8 42169 นำย ปรัตถกร สระหงษ์  มำรดำ น.ส.นภคกร  สระหงษ์
9 44192 นำย วริษฐ์ เจริญถิรวสิิฐ  มำรดำ นำงพมิพว์ภิำ  เจริญถิรวสิิฐ

10 44206 นำย พนัธกำนต์ พลูสวสัด์ิ  มำรดำ นำงมำลินี  พลูสวสัด์ิ
11 41924 น.ส. กรกมล นำคมณี  มำรดำ น.ส.ธนัยำภรณ์  บตุรไทย
12 41930 น.ส. ปญัญดำ คงเขียว  มำรดำ นำงนงลักษณ์  คงเขียว
13 41932 น.ส. ภคัจิรำ เหล่ำศรี  มำรดำ น.ส.รำตรี  สุขมนต์
14 41934 น.ส. ภทัรวดี ทองค ำ  ย่ำ นำงอุรุวรรณ์  ทองค ำ
15 41937 น.ส. วนัสิริ แสงดำว  ยำย นำงจรัสศรี  งำมจริง
16 41939 น.ส. ไหมแก้ว อัฐมำลำ  มำรดำ นำงพรทพิย์  เตชะสุวรรณ์
17 41966 น.ส. ตรีชิรำ ช้ ำเกตุ  มำรดำ นำงรำตรี  ช้ ำเกตุ
18 41968 น.ส. ปณัณพร พำศิรำยุธ  มำรดำ นำงพรทพิย์  พำศิรำยุธ
19 41970 น.ส. พรปวณ์ี สมเนตร  บดิำ นำยณรงค์  สมเนตร
20 41976 น.ส. วชิุรินทร์ ปยิะนุชศักด์ิ  มำรดำ น.ส.อ ำนวย  ไล้เลิศ
21 41996 น.ส. เขมิสรำ ปรีชำ  มำรดำ น.ส.ณัฐวดี  แจ่มมี
22 41998 น.ส. จุฑำรัตน์ นระแสน  มำรดำ นำงเพชรี  นระแสน
23 42006 น.ส. ณัฐฐินันท์ รักษำแก้ว  มำรดำ น.ส.ธรีนันท ์ ใจเที่ยง
24 42007 น.ส. ณัฐวดี พลูพงังำ  มำรดำ นำงสมจิตร  พลูบงังำ
25 42010 น.ส. นันทมิำพร พระศรี  มำรดำ นำงสำยจิตร  พระศรี
26 42015 น.ส. ประภำพร นำคบตุรศรี  ปำ้ น.ส.สุนทรี  กันพว่ง
27 42016 น.ส. ปริยำกร พรหมศรี  มำรดำ นำยนำตยำ  พรหมศรี
28 42022 น.ส. ศศิวรรณ สรสิทธิ์  มำรดำ นำงฉววีรรณ์  สิงหก์ุล
29 42045 น.ส. ชนิสรำ ซ่ือสัตย์  ยำย นำงสมจิตร์  ศรีสุขเจริญ
30 42056 น.ส. นิจชยำ แสนรับสิน  มำรดำ น.ส.สมหมำย  ผลเกิด
31 42062 น.ส. มนัสชนันท์ มำกลี  บดิำ นำยเทพประทำน  มำกลี
32 42156 น.ส. สมัญญำ บญุมี  มำรดำ นำงสุชำดำ  บญุมี
33 42305 น.ส. กนกพร เพง็แย้ม  มำรดำ น.ส.รุจิเรศ  น้ ำเชื้อ
34 42383 น.ส. อริศรำ รัศมีพนัธ์  มำรดำ นำงอรษำ  รัศมีพนัธ์
35 44193 น.ส. จำรุพร พกิุล  บดิำ นำยสมหมำย  พกิุล
36 44194 น.ส. เมธำวี คงมี  บดิำ นำยเมธำกรณ์  แซ่เตีย



โรงเรยีนสิงหบ์รุ ี จังหวัดสิงหบ์รุี
สมาชิกสมาคม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปทีี่ 4/3  ปกีารศึกษา 2563  

ครทูี่ปรกึษา  ตอน ก  นางผาสุข  เต่าทอง ตอน  ข นางสาวอรวรรณ  ฉ่่าชื่น  (โครงการสสวท. 2) แผนการเรียน วทิย์-คณติ

ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเปน็ ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครอง
1 41875 นำย กมลพนัธ์ มั่นจิตร์ 

2 41877 นำย ชำคร ร่ืนเจริญ  นำงศรีสุดำ ร่ืนเจริญ
3 41884 นำย ภคนนท์ ธนินชัยภริูวฒัน์ 

4 41886 นำย ภรัญวทิย์ เกียรติกูลภสัร์  มำรดำ นำงสำวภคัวรินทร์ เกียรติกูลภสัร์
5 41887 นำย รัฐพร พวงนัดดำ 

6 41941 นำย กรินทร์ ชัยบรูณ์  มำรดำ นำงวรินทรำ ชัยบรูณ์
7 41952 นำย รัฐพงศ์ บ ำเพญ็ทำน  พี่สำว สินิทรำ บ ำเพญ็ทำน
8 41982 นำย กิติพฒัน์ กล่ินสอน  ศิริพร กล่ินสอน
9 41985 นำย ฐำนิต พนเจริญสวสัด์ิ 

10 41986 นำย ณฐกร ศรีวชิัย  ธรีภทัร ศรีวชิัย
11 41991 นำย เมธำพนัธ์ อินทร์เหวำ่วงษ์  เบญ็จำ อินทร์เหวำ่วงษ์
12 42028 นำย ดนัยณัฏฐ์ กำใหญ่ 

13 42032 นำย ธนำกร สัชนะกุล  นำยประจักษ์ สัชนะกุล
14 41892 น.ส. ชญำนิศ ภู่ระหงษ์  อมรศักด์ิ ภู่ระหงษ์
15 41957 น.ส. จิรัฐติกำล สโมสรสุข  นำยพำ สโมสรสุข
16 41959 น.ส. ชนัญดำ ธปูบชูำกร  มำรดำ นำงสำวอัจฉรำ ธปูบชูำกร
17 41963 น.ส. ญำศิกำนต์ วตัรำยุวงศ์ 

18 41969 น.ส. ปยิวรรณ พลูทรัพย์ 

19 41975 น.ส. วรำภร รุ่งก ำจัด  วนิัย ประสงค์เพช็ร
20 41977 น.ส. สุรีภรณ์ รอดโฉม  มำรดำ นำง สุภำภรณ์ รอดโฉม
21 41997 น.ส. จิดำภำ เสริมศรี 

22 42004 น.ส. ฐิตำพร กองแก้ว  นำงสำวศิริภรณ์ ทรัพย์พำลี
23 42005 น.ส. ณัฐชยำ เอี่ยมส ำลี 

24 42011 น.ส. บณัฑิตำ เรืองเดช  นำย ทวศัีกด์ิ เรืองเดช
25 42013 น.ส. ปฐมำวดี คุ้มภยั 

26 42023 น.ส. ศิระกำญจน์ โสภณิ 

27 42024 น.ส. สณฑกำนต์ กล่ินสุคนธ์  นำยพเิชษฐ กล่ินสุคนธ์
28 42025 น.ส. อินทริำ อินทพบิลูย์ 

29 42057 น.ส. ปทัมำภรณ์ หว่งศรี  กนกภรณ์ ฉำยชูวงษ์
30 42064 น.ส. ศิรประภำ โพธิศ์รี 

31 42104 น.ส. รพรัีตนพร บวัสละ  นำงสำวสุพรรณิกำร์ สวนดอกไม้
32 42184 น.ส. ญำณิศำ ธรีะเดชวฒัน์ 

33 42270 น.ส. จิรำภรณ์ จีนเทศ  มำรดำ นำงจินดำรัตน์ จีนเทศ
34 42334 น.ส. สขิลำ ชะเอม  นำยวงศกร ชะเอท
35 44207 น.ส. กัลยรัตน์ กำญจนนิลวรรณ  มำรดำ นำงผกำวรรณ  พรำหมณ์จินดำ
36 44208 น.ส. ธนำวดี เกิดก ำธร  บดิำ นำยสหำชำติ  เกิดก ำธร
37 44209 น.ส. นภสร ใยมำก  มำรดำ นำงทศันีย์ ใยมำก
38 44210 น.ส. พรพรุิณ ศรีอุทศิ  มำรดำ นำงสิรินทพิย์ ศรีอุทศิ
39 44211 น.ส. วนัสชนันท์ นำมทอง  มำรดำ นำงสุคนธำ นำมทอง
40 44212 น.ส. สุภกัด์ิสร ใยสัมพนัธพ์งศ์  บดิำ นำยสุรัตน์ ใยสัมพนัธพ์งศ์



โรงเรยีนสิงหบ์รุ ี จังหวัดสิงหบ์รุี
รายชื่อนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปทีี่ 4/4 ปกีารศึกษา 2563  

ครทูี่ปรกึษา  ตอน ก  นางประภสัสร  มีชัย  ตอน  ข นายปรชีา  มีชัย แผนการเรียน วทิย์-คณติ

ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเปน็ ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครอง
1 41885 นำย ภคพล ศรีด ำ  อัญชลี ศรีด ำ
2 41984 นำย ชลธี บำงขำม  บดิำ นำยก ำทร บำงขำม
3 41987 นำย ธนภทัร เครือครุฑ 

4 41992 นำย วรเมธ ภยูำธร  วำรินทร์
5 42027 นำย ชำนนท์ เสวตวหิำรี  น.ส.นิตยำ พั่วงำม
6 42030 นำย ธนธรณ์ รองมี  นำงปยิำภรณ์ รองมี
7 42031 นำย ธนภทัร ทองโต 

8 42039 นำย อนันทพร ปอใหม  บดิำ นำย อ ำนำจ ปอใหม
9 42170 นำย ปญุญพฒัน์ เณรน้อย 

10 42215 นำย รัฐภมูิ ระร่ืน 

11 42350 นำย ธำรนที บญุเลิศ  นำย ชวน บญุเลิศ
12 44213 นำย ยศพชัร์ อภสิิทธิพ์งษ์  มำรดำ น.ส.นันทณิ์ภคั อภสิิทธิพ์งษ์
13 41672 น.ส. ปฐวี พรหมไชยศรี  บดิำ นำยประณิมมิตร  พรหมไชยศรี
14 41960 น.ส. ชนิดำ ชั่งบู่  มำรดำ นำงปรำณี ชั่งบู่
15 41995 น.ส. กัญญำพชัร เต็งมิ่ง  กรรณิกำร์ เต็งมิ่ง
16 42020 น.ส. ลลิตวดี พวงทอง 

17 42041 น.ส. กัลยภรณ์ ศรประชุม  ธนิตำ ผลขันธุ์
18 42058 น.ส. พรรณงำม พนเจริญสวสัด์ิ 

19 42059 น.ส. พรรณพร สนจิตต์  นำยพเิชษฐ์ สนจิตต์
20 42070 น.ส. อำรีวรรณ ลูกอินทร์ 

21 42093 น.ส. จีรนันต์ อ้วนสอำด 

22 42096 น.ส. ณัฐนันท์ แสงมุข  ภคมน เยียวยำ
23 42098 น.ส. บษุบำ แก้วประไพ 

24 42102 น.ส. พมิพม์ำดำ คงสวสัด์ิ  นพดล คงสวสัด์ิ
25 42105 น.ส. รวพิชัร์ พึ่งเพยีร 

26 42109 น.ส. ศศิวมิล เชตุพนัธุ์ 

27 42134 น.ส. กชพร สมพงษ์ 

28 42137 น.ส. กำนต์สิรี มีนำค 

29 42148 น.ส. พมิพพ์รรณ แรงเพช็ร์  บดิำ นำย ชุมพล แรงเพช็ร์
30 42149 น.ส. ภคพร ร่ืนฤทธิ์  น.ส สมมำส ร่ืนฤทธิ์
31 42198 น.ส. วำสิฎฐี ศรีอภญิญำ  แวว ปยิะปญัญำพงษ์
32 42246 น.ส. สุมำลี ค ำมำก  นำงสำวนันทวนั โสภำ
33 42275 น.ส. ณิชำภำ บญุเพง็ 

34 42282 น.ส. พณัณิตำ เอมสรรค์  แสงแข เอมสรรค์
35 42321 น.ส. นิรชำ มนต์ธนอำสน์ 

36 42332 น.ส. วรรณวสิำ ปำนอินทร์  สมพร สกลพชัญ์(ค ำภษูำ)
37 44214 น.ส. จิตติภทัรำ สุขแช่ม  บดิำ นำย ประสงค์ สุขแช่ม
38 44215 น.ส. ณีรนุช แซ่ลี  พี่สำว น.ส.วนัเพญ็ มณฑำ
39 44216 น.ส. ทรำยแก้ว ศรีสม  มำรดำ น.ส.นพรัตน์ เลิศฉิม
40 44217 น.ส. นนทยิำ เชื้อจำด  มำรดำ น.ส.เยำวลักษณ์ โพธิเ์ชิด



โรงเรยีนสิงหบ์รุ ี จังหวัดสิงหบ์รุี
รายชื่อนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปทีี่ 4/5  ปกีารศึกษา 2563 

ครทูี่ปรกึษา  ตอน ก นางสาววรรณภา  สาระวะดี  ตอน  ข นางสาวบญุรกัษา  ประเสรฐิ แผนการเรียน วทิย์-คณติ

ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเปน็ ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครอง
1 41948 นำย พรีพฒัน์ อยู่ประเสริฐ  ตรวจสอบ น้อง 2.10 บดิำ นำยสุเทพ  อยู่ประเสริฐ
2 42078 นำย ธนำกร ดำรุนิกร  มำรดำ ทำนตะวนั ดำรุนิกร
3 42083 นำย ภทัรพงษ์ ศรีพลน้อย  มำรดำ นำงรุ่งนภำ ศรีพลน้อย
4 42180 นำย อภวิฒัน์ ชูวงษ์  มำรดำ น.ส.พนมวรรณ อิ่มส ำรำญ
5 42181 นำย อลงกรณ์ โคกเทยีน  มำรดำ น.ส.ศิริพร  สุดใจ
6 42251 นำย กนกพล อุดมสกุณี  บดิำ นำยมำนพ อุดมสกุณี
7 42253 นำย ณรงค์ศักด์ิ ทองโคตร  บดิำ นำยจักรพร  ทองโคตร
8 42267 นำย สุวฒันำ ทองนุ้ย  มำรดำ วรำภรณ์ พงึน ำพรรณ
9 42297 นำย ธนเดช สงเลิศ  มำรดำ นำงสำวณัฏฐนันท ์ตำบโกไสย์

10 42352 นำย นรำวชิณ์ อะเต๋ำ  มำรดำ วนิดำ  เฉลิมพนัธุ์
11 44218 นำย ธนวฒัน์ สองสร  มำรดำ นำงดำรณี  สองสร
12 44219 นำย ปรวรรตณ์ จันทร์แรม  บดิำ นำยคมสัน จันทร์ แรม 
13 41973 น.ส. มนัสชำ เผือกทอง  มำรดำ ณรินทร เผือกทอง
14 42040 น.ส. กมลวรรณ ญำณอรรถ  มำรดำ นำงสุนัน ญำณอรรถ
15 42046 น.ส. ชำลิสำ เพช็ร์มำ  บดิำ นำยสมภพ  เพช็ร์มำ
16 42051 น.ส. ทฆิัมพร ทองมำก 

17 42053 น.ส. นันทน์ภสั แก้วผ่อน  มำรดำ นำงกัลยำ. แก้วผ่อน
18 42061 น.ส. มณีรัตน์ ชินค ำ  ตำ นำย ประสำท เมืองค ำ
19 42067 น.ส. หทยัชนก จิตร์กระจ่ำง  มำรดำ นำงสุวรรณ์  จิตร์กระจ่ำง
20 42100 น.ส. ปนัดดำ ยอดเพชร  มำรดำ น.ส.สมหวงั  สวำ่งสี
21 42106 น.ส. วรรณกำนต์ กันทริกำ  มำรดำ นำงณัฐรินีย์ อิ่มส ำอำงค์
22 42113 น.ส. สุภำภรณ์ พนูสวสัด์ิ  บดิำ นำยวชิรพงษ ์ พลูสวสัด์ิ
23 42115 น.ส. อภสิรำ เต่ำทอง  บดิำ นำย ชอเลำะ เต่ำทอง
24 42199 น.ส. สชำนำถ เนื้อนุ่ม  มำรดำ เขมจิรำ เดชสุวรรณ์
25 42204 น.ส. อิมทริำภรณ์ คุ้มไพรี  มำรดำ น.ส.สุปรำณี คุ้มไพรี
26 42243 น.ส. สุจินดำ บตุรฤทธิ์  ตำ นำยประสำร  มำสอำด
27 42272 น.ส. ชำลินี บวัสรวง  ปำ้ อุษณีย์ บวัสรวง
28 42281 น.ส. พรภไิร หมวกผัน  มำรดำ นำงสำยฝน  หมวกฝัน
29 42283 น.ส. พมิพศิำ ใจกล้ำ  นำงพชัริน ใจกล้ำ
30 42286 น.ส. ภำวดิำ กล่ินจันทร์  มำรดำ นำงนฤมล กล่ินจันทร์
31 42329 น.ส. ลลิดำ ภู่ทบัทมิ  มำรดำ2 จิรำภำ ภกัดี
32 42364 น.ส. ชนำภทัร ไชยวงษ์  มำรดำ ชนัญญำ  ไชยวงษ์
33 42372 น.ส. ปวติรำ จันทร์เพญ็  น้ำ นำงสำวนกเล็ก พว่งประเสริฐ
34 44220 น.ส. แพรวำ โพธิใ์บ  มำรดำ อรทยั แซ่เต๋ำ
35 44221 น.ส. ญำติมำ ฉิมพำลี  มำรดำ น.ส.ศศิธร  สิทธจิันทร์
36 44222 น.ส. ฐิดำกำญจน์ ไวยพงษศ์รี  บดิำ สมมำศ  ไวยพงษศ์รี
37 44223 น.ส. น้องเม จ่ำยยัง  มำรดำ นำงสำวพวงเพช็ร จ่ำยยัง
38 44224 น.ส. ปยิะดำ สงเลิศ  มำรดำ นำงสำวอ ำนวย  สงเลิศ
39 44225 น.ส. ภทัรพรรณ บวัสรวง  ย่ำ นำงสำงจำรุณี บวัสรวง
40 44227 น.ส. อำรียำ บญุเพง็  มำรดำ นำง ภำวณีิ บญุเพง็



โรงเรยีนสิงหบ์รุ ี จังหวัดสิงหบ์รุี
รายชื่อนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปทีี่ 4/6 ปกีารศึกษา 2563 

ครทูี่ปรกึษา  ตอน ก นางสาวณฎัฐณชิา  แทบทาม ตอน  ข นางวรรณวิภา  สุรเมธสกุล  แผนการเรียน วทิย์-คณติ

ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเปน็ ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครอง
1 42035 นำย รววีฒัน์ แก้วเจริญ  ณัฐนรี สะทิ
2 42088 นำย อภสิิทธิ์ สินเขียวพงศ์  เปรมวดี หำญกล้ำ
3 42205 นำย กำนต์ ปอ้มฝ้ัน  นำงจ ำลอง ปอ้มฝ้ัน
4 42206 นำย กิตติศักด์ิ ผุดผ่อง  ทว ีผุดผ่อง
5 42255 นำย ธนภมูิ ชูทอง 

6 42258 นำย นำรำภทัร ปำลวฒัน์ชัย 

7 42260 นำย พฒันรินทร์ กล่ ำมี  นำยสุพฒั กล่ ำมี
8 42295 นำย จิรำยุ ดอนเปล่ง  วนัธนำ โทเอี่ยม
9 42299 นำย ภำคิน ล้ิมร ำไพ 

10 42302 นำย อติรุจ นำคนัต  นำงวรรทำ โพรี
11 42348 นำย ธนิสร พงษจ์ันทร์  นำยเอกพล พงษจ์ันทร์
12 44228 นำย กฤ ติน สันติวำ ริณี   มำรดำ ชลธชิำ สุขประเสริฐ
13 44229 นำย เมธี อ ำไพ  บดิำ นำย สุชำติ อ ำไพ
14 44230 นำย ณัฐวฒิุ ข ำศรี  บดิำ นำยทรงศักด์ิข ำศรี
15 44231 นำย ยศภทัร ขุนจันทร์  มำรดำ นำงสุกัญญำ วรรณำลัย
16 44232 นำย วรีภทัร อิ่มใจ  มำรดำ นำงสำวนฤมล  อิ่มใจ
17 44233 นำย ศักรินทร์ ขลุ่ยประเสริฐ  บดิำ ศักดำ ขลุ่ยประเสริฐ
18 44234 นำย ศำนติ โตสุวรรณถำวร O ไม่พร้อม
19 42020 น.ส. ลลิตวดี พวงทอง  มำรดำ นำงรสรินทร  พวงทอง
20 42107 น.ส. วริดำ ฤทธรัิกษ์  นำงสำวลินดำ เอี่ยมสมำน
21 42190 น.ส. ธดิำรัตน์ แก้วสีขำว  มำรดำ นำง จ ำนงค์ แก้วสีขำว
22 42191 น.ส. นคพร เนียมหอม 

23 42195 น.ส. พมิพม์ำดำ สุวรรณผ่อง  มำรดำ นำงธนัชพร  สุวรรณผ่อง
24 42200 น.ส. สุชำนำถ แจ้งงุด  บดิำ นำยปยิศักด์ิ แจ้งงุด
25 42225 น.ส. ชนำกำนต์ ดิษฐำน  นำงจุฑำมำศ ดิษฐำน
26 42227 น.ส. ทวิำทพิย์ บญุมำ 

27 42271 น.ส. ชญำนิศ รุกขชำติ  ร.ต.วนัไชย รุกขชำติ
28 42279 น.ส. ปวณ์ีกร ผูกเกษร  บดิำ ฉัตรชัย ผูกเกษร
29 42307 น.ส. กรรชรส อ่วมน้อย 

30 42308 น.ส. กำนต์ชนก อมรแมนนันท์ 

31 42331 น.ส. วรรณภำ เพชรพนู  นำง เมทณีิ เพชรพนู
32 44235 น.ส. กัญกร เหลืองำม  บดิำ นำยปริญญำเหลืองำม
33 44236 น.ส. กัลยำณี เปน็ตำมวำ  มำรดำ วลัญำ  ช ำนำญแก้ว
34 44237 น.ส. จุฑำมำส จำดสกุล  มำรดำ น.ส.นงลักษณ์ จำดสกุล
35 44238 น.ส. ชลธชิำ เกตุช้ำง  มำรดำ สุพรรณ เกตุช้ำง
36 44239 น.ส. ณัชธดิำ หอมสุข  บดิำ นำย ชัชฤทธิ ์หอมสุข
37 44240 น.ส. ธญัญ์รวี ธนโชคธรีพฒัน์  มำรดำ น.ส.วรินทร์ธร ธนโชคธรีพฒัน์
38 44241 น.ส. นันทน์ภสั สัตยกุล  มำรดำ สุกัญญำ อรรถวภิำนนท์
39 44242 น.ส. ปำริฉัตร อุ่นภกัด์ิ  บดิำ อดุลย์ อุ่นภกัด์ิ
40 44243 น.ส. สรพศั ปจัฉิม  มำรดำ ก ำไร อ่อนพงษ์

44900 น.ส. ปณุญิศำ เฟื่องฟ(ู28พค.64)  มำรดำ นำงสำวฑิมพร  เหลืองศิริธญัญะ



โรงเรยีนสิงหบ์รุ ี จังหวัดสิงหบ์รุี
รายชื่อนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปทีี่ 4/7 ปกีารศึกษา 2563

ครทูี่ปรกึษา  ตอน ก นางสาวชลดา  เต่งภาวดี ตอน  ข นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง แผนการเรยีน นิติ - รฐัศาสตร์

ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเปน็ ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครอง
1 41878 นำย ณฐกร ร้อยแก้ว  อำ น.ส.รัชนก  ร้อยแก้ว
2 41881 นำย ปฏพิทัธิ์ จันทร์ชื่น  บดิำ นำยไพรัตน์  จันทร์ชื่น
3 41882 นำย ปยิธรำ รัญโพธิ์  บดิำ นำยไพรัตน์  รัญโพธิ์
4 41889 นำย สุกฤษฎิ์ วรรณกูล  มำรดำ นำงหทยัรัตน์  บญุมี
5 41915 นำย พชัรพล พนัธุจ์ันทร์  มำรดำ นำยนุจรินทร์  เดชบ ำรุง
6 41923 นำย อนุชำ พึ่งสวสัด์ิ  บดิำ นำยพนม  พึ่งสวสัด์ิ
7 41988 นำย พรีะวฒัน์ มะนำวหวำน  มำรดำ นำงออมทรัพย์  มะนำวหวำน
8 42029 นำย ทนำย ศรีนำค  มำรดำ นำงวำสนำ  ศรีนำค

9 42036 นำย วภิู พรหมอยู่  มำรดำ สุกัญญำ พรหมอยู่
10 42120 นำย ณัฐกมล ทองขำว  มำรดำ นำงกำญดำมณี  ทองขำว
11 42131 นำย สันติสุข หอมหวล  ย่ำ นำงส ำนวน  หอมหวน
12 42174 นำย ภำสกร ศรีภธูร  มำรดำ น.ส.วรรณำ   โต๊ะทอง
13 42346 นำย ตนัยวชิญ์ จันต๊ะมูลณิศำ 

14 42349 นำย ธรำเทพ สุขส ำรำญ 

15 42360 นำย วรีภทัร สงวนวงษ์  มำรดำ น.ส.ขนิฐำ  กุลขำล
16 44195 นำย เกชำกรณ์ คุ้มไพรี  มำรดำ น.ส.อรุณรัตน  สพพึ่งชู
17 44196 นำย ณภทัร บญุยะศักด์ิ  มำรดำ นำยณภทัร  บญุยะศักด์ิ
18 44197 นำย ณรงค์ธร เปิ่นวงษ์  มำรดำ นำงสุมนำ  เปิ่นวงษ์
19 44198 นำย ศุภชัย ลีวรรณ์  ย่ำ นำงยุพลิ  ลีวรรณ์
20 41901 น.ส. มำนิตำ ใยบวั  บดิำ นำยมำนิต  ใยบวั
21 41993 น.ส. กนกวรรณ รักซ้อน  มำรดำ น.ส.สุกัญญำ  แก้วทอง
22 42003 น.ส. ชมนภสั อินธโุสภณ  มำรดำ นำงปำณิสรำ  อินธโุสภณ
23 42012 น.ส. ปฏมิำกร ประชำกูล  มำรดำ นำงวรรณิภำ  ประชำกูล
24 42066 น.ส. สวณีำ สังข์วงษ์  บดิำ จ.ส.อ.กบนิทร์  สังข์วงษ์
25 42112 น.ส. ศุภสุตำ ชูแช่ม  บดิำ ร.อ.ศุภชัย  ชูแช่ม
26 42146 น.ส. พณัสพร ทบันิยม 

27 42155 น.ส. ศศิกำนต์ คล้ำยมั่ง  มำรดำ นำงวชิชุดำ  คล้ำยมุ่ง
28 42182 น.ส. จิดำภำ แสนศิริโยธำ  น้ำ น.ส.กฤติยำภรณ์  พยุงหอม
29 42192 น.ส. นภสัวรรณ แย้มขุนทอง  บดิำ นำยณัฐวตัร์  แย้มขุนทอง
30 42273 น.ส. ชำลินี ปำลวฒัน์  บดิำ นำยชัชวำล  ปำลวฒัน์
31 42363 น.ส. กัลยรัตน์ พุ่มพกุ  มำรดำ นำงชูศรี  อรินทร์
32 42385 น.ส. ชุตินันธ์ แย้มสรวล  มำรดำ น.ส.นำรีรัตน์  นำคเกษม
33 44199 น.ส. กฤติมำ พนัธุส้์ม  มำรดำ2 นำงหนึ่งฤทยั  พนัธส้์ม
34 44200 น.ส. นลินนิภำ อิธติำ  ย่ำ นำงวนั้พญ็  อิธติำ
35 44201 น.ส. ลักษณำรีย์ ปรำโมช ณ อยุธยำ  มำรดำ นำงพรกนก  ปรำโมช ณ อยุธยำ
36 44202 น.ส. ศิรตำ สังข์ฉิม  บดิำ นำยวสูิตร  สังข์ฉิม
37



โรงเรยีนสิงหบ์รุ ี จังหวัดสิงหบ์รุี
รายชื่อนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปทีี่ 4/8 ปกีารศึกษา 2563 

ครทูี่ปรกึษา  ตอน ก นางสาวมะลิวัลย์  เพ็งคล้าย  ตอน  ข กิตติพงษ์  สงวนใจ แผนการเรยีน ภาษา- ภาษาญี่ปุ่น

ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเปน็ ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครอง
1 41876 นำย กฤตเมธ กล่อมยงค์  ลุง นำยจ ำรัส  กล่อมยงค์
2 42087 นำย สุทธพิงษ์ ธรรมมิกะ  มำรดำ นำงนภำพรรณ  ธรรมมิกะ
3 42117 นำย คณิน พว่งประเสริฐ  มำรดำ น.ส.ณัฐรำพร  พว่งประเสริฐ
4 42163 นำย ดุลวนิิจ วเิลปนะ  บดิำ นำยวทิลู  วเิลปนะ
5 42176 นำย วรพงศ์ แก้วเกิด  บดิำ นำยศุภกิจ  แก้วเกตุ
6 42208 นำย นฤนำท สิงค ำ  น้ำ นำยพรเทพ  คุ้มไพรี
7 42294 นำย เกื้อกูล นำวรีะ  มำรดำ นำงรัตนำภรณ์  นำวรีะ
8 42345 นำย ณัฐนันท์ กองเกิด  ย่ำ น.ส.พนม  ดีเกิด
9 42351 นำย ธรีดนย์ เขมะจำโร  มำรดำ นำงสำวปริยำกร เชื้อก ำลพ

10 42384 นำย ภำนุมำศ เมืองทอง  มำรดำ นำงอุทมุพร  หงษท์อง
11 44244 นำย จิรัฎฐ์ เหมือนโพธิ์  มำรดำ น.ส.นิธำนันท ์ เหมือนโพธิ์
12 44245 นำย ณัฏฐกิต นำคนำม  มำรดำ น.ส.สุพรรณี  โอให้
13 44246 นำย ต่อพล แสงเดช  บดิำ นำยโชคชัย  แสงเดช
14 44247 นำย ธนกร สร้อยอุดม  ย่ำ นำงชมัยพร  พนัโท
15 44248 นำย ธรีภทัร อุ่นภกัด์ิ  อดุลย์ อุ่นภกัด์ิ
16 44249 นำย สุรสิทธิ บญุมี  มำรดำ น.ส.ปณุยำพร  บญุมี
17 44250 นำย สุวรรณภมูิ ทองเชื้อ  บดิำ นำยกรกฎ  ทองเชื้อ
18 42009 น.ส. ทพิวรรณ มั่นกล่ิน  บดิำ นำยสมนึก  มั่นกล่ิน
19 42018 น.ส. มธรุดำ สอ้ำง  มำรดำ นำงรุ่งอรุณ  เชญชำญ
20 42047 น.ส. ชุติปภำ พว่งโพธิ์  มำรดำ นำงกัลยำ  พว่งโพธิ์
21 42049 น.ส. ณัฐนิชำ พวงอินทร์  บดิำ นำย ชณัฐกฤต พวงอินทร์
22 42091 น.ส. จิรชญำ นำฏลดำรมภ์  มำรดำ นำงปรำณี  นำฏลดำรมภ์
23 42099 น.ส. ปทติตำ มำศจรัส  มำรดำ น.ส วไิลรัตน์ ประสงค์เงิน
24 42110 น.ส. ศิริประภำ บญุช่วย  มำรดำ นำงอำรม  บญุช่วย
25 42140 น.ส. จันทนำ ศรีรุ่ง  มำรดำ นำงจินตนำ  ศรีรุ่ง
26 42151 น.ส. ยอดขวญั โพธิเ์จริญ  มำรดำ น.ส.ลำวแพน  ฉัตรทอง
27 42201 น.ส. สุชำนุช บญุรอด  มำรดำ นำงวำสนำ บญุรอด
28 42368 น.ส. ณิชำภทัร ทองประเสริฐ  มำรดำ นำงสำวนงลักษณ์  สมคิด
29 44251 น.ส. โสภนิภำ จงแนวกลำง  บดิำ นำย อรรถพล มีตำดพงษ์
30 44252 น.ส. ณิชำนันท์ วรชิน  บดิำ รตอ.กิตติชัย วรชิน
31 44253 น.ส. ตวงพร ทองแก้ว  บดิำ นำยประทวน  ทองแก้ว
32 44254 น.ส. ปรำยฟำ้ ชะเอม  มำรดำ นำงเยำวลักษ ์ ชะเอม
33 44255 น.ส. พสัรำภรณ์ หงิมดี  มำรดำ นำงสำว เอกอนงค์ แววเพช็ร
34 44256 น.ส. พมิณภทัร์ ด ำรงรัตน์  บดิำ ไพบลูย์  ด ำรงรัตน์
35 44257 น.ส. พมิพพ์จี ผ่องแผ้ว  บดิำ นำยพชิัย  ผ่องแผ้ว
36 44258 น.ส. พทุธภิรณ์ บญุสันต์  บดิำ นำยสงัด  บญุสันติ
37 44259 น.ส. รัญชิดำ พลูพร  มำรดำ นำงอ ำภำ  แรงแสง
38 44260 น.ส. ฤดำ หงษศิ์ริ 

39 44261 น.ส. วนัสนันท์ วงษศ์รีนำค  ปำ้ น.ส.สุพรรณิกำร์  สวนดอกไม้
40 44298 น.ส. วรำลี กฐินทอง 



โรงเรยีนสิงหบ์รุ ี จังหวัดสิงหบ์รุี
รายชื่อนักเรยีน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปทีี่  4/9  ปกีารศึกษา 2563  

ครทูี่ปรกึษา  ตอน ก นายปฐมินทร ์ อินว่าน  ตอน ข  นางดลยา  ศรทีองดี แผนการเรียน ภาษา- ภาษาจีน

ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเปน็ ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครอง
1 41709 นำย อัครวนิต์ สวนสุข  ยำย นำงธนกร สวนสุข
2 42074 นำย ฐิติศักด์ิ แสงจันทร์ฉำย  ปู่ สมศักด์ิ แสงจันทร์ฉำย
3 42118 นำย ณฐกร ไพโรจน์  ปู่ มำนะ ก้อนทมิ
4 42126 นำย นนทพทัธ์ บญุประถัมภ์  มำรดำ นำงสำวดวงเดือน วนันำพลู
5 42172 นำย พชิญุตม์ โชคชูวรนิติ  มำรดำ กิตติยำ โชคชูวรนิติ
6 42209 นำย ปรเมศวร์ บญุลำ  ยำย นำงรัชนีวรรณ  บญุลำ
7 42216 นำย วฒิุภทัร เจริญศิลป์  บดิำ นำยไพศำล  เจริญศิลป์
8 41898 น.ส. พรรณพร ก้อนแข็ง  บดิำ นำยพงษศั์กดิ  ก้อนแข็ง
9 41999 น.ส. ชญำนันท์ แก้วแสงอ่อน  มำรดำ

10 42000 น.ส. ชญำนิษฐ์ มีมั่ง  บดิำ นำยสุทธนินท ์ มีมั่ง
11 42042 น.ส. กิติยำ ธญัญะวำนิช  มำรดำ นำงนงลักษณ์  ทองหวำน
12 42065 น.ส. ศิริประภำ ม่วงหมู่  มำรดำ น.ส.อัญสุมำลี  ค ำสุนทร
13 42069 น.ส. อริสรำ เอี่ยมวไิลย์  ปู่ ส ำเริง เอี่ยมวไิลย์
14 42103 น.ส. มณีรัตน์ เข็มแหลม  มำรดำ น.ส.มณีรัตน์  เข็มแหลม
15 42136 น.ส. กัณทมิำ ดวงสุดำ  มำรดำ นำงศิริรัตน์ ดวงสุดำ
16 42111 น.ส. ศิริวมิล เชตุพนัธุ์ 

17 42141 น.ส. ชลรฎำ แก้วเกตุ  มำรดำ นำงสมใจ  แก้วเกตุ
18 42143 น.ส. ณัฐธมิำ นุ่มนำค  อำ ปยิะ ธปูไทย
19 42144 น.ส. ธญัชนก ชูศรี  ยำย รำตรี สุขไพศำล
20 42147 น.ส. พสัตรำภรณ์ พรหมสะโร  บดิำ นำยสุภทัร  พรหมสะโร
21 42157 น.ส. สรยำ พตัตะ  มำรดำ บญุยืน พตัตะ
22 42183 น.ส. ชลธชิำ เขตตะ  มำรดำ น.ส.ชมัยพร  สวนข ำ
23 42186 น.ส. ณฐพร มำลี  พี่สำว ณัฐชยำ มำลี
24 42189 น.ส. ธนพร รุกชำติ 

25 42196 น.ส. ภคัจิรำ ศิลำขันธ์  ปำ้ น.ส.อ ำภำ  จูบำง
26 42221 น.ส. กรปภำ อินทกำญจน์  มำรดำ น.ส.สุภชำดำ แสนทวี
27 42226 น.ส. ณัฎฐณิชำ ปจัฉิม  ตำ นำยณรงค์ ปจัฉิม
28 42247 น.ส. หทยักำนต์ อรุณศรี  มำรดำ น.ส.สุชำดำ  สงข้อง
29 42276 น.ส. ธญัวรัตน์ ส้มเช้ำ  ยำย นำงบงัอร  นำถประสม
30 42289 น.ส. วชัรำภรณ์ พุ่มมะลิ  บดิำ วโิรจน์ พุ่มมะลิ
31 42292 น.ส. อมรรัตน์ นำคศรี  บดิำ นำย ส ำเนำ นำคศรี
32 42314 น.ส. ณัฐพร แก่นพรหมมำ  มำรดำ ศิรกำญจน์ รอดบำงขำม
33 42319 น.ส. นันทกิำนต์ อ่วมน้อย  มำรดำ น.ส.อำรีรัตน์  พงษว์จิิตร
34 42325 น.ส. พมิพกำนต์ หอ่เล  บดิำ นำยมัดทำย  หอ่เล
35 43104 น.ส. ธนพร มีพมิพ์  บดิำ
36 44262 น.ส. ชญำพมิพ์ แย้มบู่  มำรดำ นำงกัญญ์ศิริ แย้มบู่
37 44263 น.ส. วรรณกำนต์ ชูชำติววรณกุล  บดิำ นำยมำนะ  ชูชำตืวรรณกุล
38 44264 น.ส. สุพรรษำ ปำนนุ่น  มำรดำ นำงสำวอภนิัน ขวญัเมือง
39 44265 น.ส. อรพรรณ ชีวะกุล  มำรดำ ศิวำพร เพง็แช่ม
40 44266 น.ส. อริษำ โพธิเ์งิน  มำรดำ นำงสุกัลยำ  โพธิเ์งิน



โรงเรยีนสิงหบ์รุ ี จังหวัดสิงหบ์รุี
รายชื่อนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปทีี่ 4/10  ปกีารศึกษา 2563 

ครทูี่ปรกึษา  ตอน ก  นางณฐัปภสัร ์ ศุภรชัลาภมีเสมอ  ตอน  ข นางสาวกรปวรวรรณ  เพ่งธัญทรพัย์ แผนการเรียน ภาษา- ภาษาอังกฤษ

ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเปน็ ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครอง
1 41000 นำย ขจรยศ กล่ินผล  มำรดำ นำงสำวเบญ็จวรรณ์ แสงทอง
2 41880 นำย นครินทร์ สุวรรณภมูิ  มำรดำ นำงชงพร  สุวรรณภมูิ
3 41910 นำย ชนำธปิ เดชผดุง  บดิำ นำยไฉน เดชผดุง
4 41990 นำย มนัสชัย แย้มกระจ่ำง  บดิำ นำยประพล  แย้มกระจ่ำง
5 42072 นำย กิตติวฒัน์ ขลิดรัม  มำรดำ นำงสุภำภรณ์  ขลิดรัม
6 42124 นำย ธนวฒัน์ ใสหยด  บดิำ วฒันำ ใสหยด
7 42210 นำย ปรัชญำ แก้วกมลรัตน์  บดิำ นำย รังสรร  แก้วกมลรัตน์
8 42340 นำย กิตติศักด์ิ จ ำปำ  มำรดำ รัตนำ คตหอย
9 42344 นำย ฐิติวสัส์ เพช็ร์นิล  มำรดำ นำงกรรณิกำ  เพช็ร์นิล

10 41893 น.ส. ณัฏฐณิชำ ชุริวนั  บดิำ รัตติเชษฐ์ ชุริวนั
11 41894 น.ส. ธมนวรรณ ค ำวชิิต  บดิำ นำยธำรำ  ค ำวชิิต
12 41895 น.ส. นิสำกร จิตรแจ้ง  มำรดำ นิตยำ ดีกระจ่ำง
13 41896 น.ส. ปรียำนุช นพวงษศิ์ริ  มำรดำ นำงปยิำภรณ์  นพวงษศิ์ริ
14 41900 น.ส. ภำณินี ถ้วยทอง  มำรดำ นำงกุลิสรำ ถ้วยทอง
15 41902 น.ส. โยถิกำ ใจสนิท  มำรดำ ณัฐฐินันท ์ใจสนิท
16 41929 น.ส. นันทน์ภสั ทองประเสริฐ  มำรดำ นันทวรรณ ทองประเสริฐ
17 42001 น.ส. ชญำนุช กันพว่ง  มำรดำ นำงดรุณี  กันพว่ง
18 42017 น.ส. ปำจำรีย์ พลูศรี  บดิำ นำยนิวตัร์  พลูศรี
19 42043 น.ส. จณิสตำ วเิศษวงษำ  มำรดำ นำงสุกัญญำ  สอำดดี
20 42050 น.ส. ณัฐสุดำ พงษพ์ฒัน์  ลุง นำย สุพฒัน์ พงษพ์ฒัน์
21 42063 น.ส. ศิรดำ เขมะพรรค  มำรดำ ปวณีำ. เขมะพรรค
22 42068 น.ส. อภญิญำ สำยศรี  บดิำ นำยประเสริฐ สำยศรี
23 42095 น.ส. ญำดำ ปจัฉิม  บดิำ นำยโดม  ปจัฉิม
24 42138 น.ส. กุลยำ ไกรนัย  มำรดำ จีรำภำ  ไกรนัย
25 42139 น.ส. เขมิกำ เพญ็นำท  มำรดำ เปมิกำ รำตรี
26 42203 น.ส. อำชิรญำ เกตุแก้ว  ยำย นำงวไิล จันทระ
27 42229 น.ส. นพรดำ คุ้มไพรี  มำรดำ นำงวรรณทญำ   ม่วงทมิ
28 42230 น.ส. ดลณดำ เรือนนำคชม  บดิำ นำยอภนิพ เรือนนำคชม
29 42269 น.ส. ขวญัหทยั กลมปั่น  มำรดำ นำงสมใจ  กลม ปั่น
30 42274 น.ส. ณัชนิชำ ทรงเจริญ  มำรดำ นำงมำนิต ทรงเจริญ
31 42280 น.ส. เปรมฤดี แสงน้อย  มำรดำ น.ส.นฤนันทน์ รัตนจินดำ
32 42288 น.ส. วรรณภำ โภชกรณ์  มำรดำ น.ส.จตุพร เหมือนม่วง
33 42291 น.ส. อนุสสรำณ์ โชติพนัส  บดิำ นำยอนุพงษ ์โชติพนัส
34 42312 น.ส. ณัฎฐชำ แก้ววำนิช  มำรดำ น.ส.นิศำชล แก้ววำนิช
35 42366 น.ส. ณัชชำดำ กล่ันกล่ิน  มำรดำ น.ส.วภิำ  รุ่งเรือง
36 42380 น.ส. สุจินันท์ แจ่มจิตร  บดิำ นำยไพศำล แจ่มจิตร
37 44268 น.ส. พมิพพ์ญำ สุดประเสริฐ  มำรดำ นำง กุลชลี สุดประเสริฐ
38 44269 น.ส. วณิชชำ ศรีบบุผำ  ย่ำ น.ส.โสน  พรหมรำษฎร์
39 44270 น.ส. วริศรำ โรธ  มำรดำ นำง สุภำวดี รำมวงษ์
40 44271 น.ส. อโนมำ วชัรอำภำไพบลูย์  เปมิกำ รำตรี



โรงเรยีนสิงหบ์รุ ี จังหวัดสิงหบ์รุี
รายชื่อนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปทีี่ 4/11 ปกีารศึกษา 2563 

ครทูี่ปรกึษา  ตอน ก นางจุฬาลักษณ ์ กลั่นสกุล  ตอน ข  นางสาวอนัญญา  ชูช่วย แผนการเรยีน ภาษา- สังคม
ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเปน็ ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครอง
1 41983 นำย จิรัสย์ มำกบญุ  มำรดำ รุจิรำ ไพเรียง
2 42071 นำย กิตติภพ ตำทพิย์ 

3 42079 นำย ธนัวำ เสรีรักษ์  มำรดำ วรรณำรี นัดดำพรหม
4 42080 นำย พทัธนันท์ เลิศสถิตย์  มำรดำ นำงพทัชะรี  เลิศสถิตย์
5 42167 นำย นนทกำนต์ จีนเทห่์  มำรดำ นำงสำวเกื้อกูล จีนเทห่์
6 42179 นำย สิรภพ ธนะศรี  มำรดำ น.ส.ปณุนิสำ  ปำลวฒัน์
7 42214 นำย มนัสพนัธ์ เอกนุช  มำรดำ นำงจุฑำมณี  เอกนุช
8 42264 นำย ฤทธโิรจน์ ปล้องภำ  มำรดำ ธนสรณ์ ปะติเต
9 42296 นำย เตโชดม ปิ่นทอง  ปำ้ ณฐมน ปิ่นทอง

10 42301 นำย ศิวชั บญุมี  มำรดำ น.ส.ทศันันท ์ บญุมี
11 42342 นำย ฐำนวฒัน์ ทองนพเก้ำ  บดิำ นำยจิรศักด์ิ ทองนพเก้ำ
12 42347 นำย ธนภทัร ใยทอง  มำรดำ รัฐติกำล นิ่มวลัิย
13 42361 นำย อนิวตัต์ิ เกิดดี  ย่ำ นำง ละมัย เกิดดี
14 42362 นำย อรรถพล ค ำสี  บดิำ นำยอภยัรัตน์  ค ำสี
15 44272 นำย ชนำธปิ เมษประสำท  พี่ น.ส.นิรชำ เมษประสำท
16 44273 นำย ชิติพทัธ์ สอนงำม  บดิำ ค.ต.ฆ้องชัย  สอนงำม
17 44274 นำย ฐิติกร ขจรเจริญศักด์ิ  บดิำ นำยเอกภพ ขจรเจริญศักด์ิ
18 44275 นำย นพภำณุ บญุเสริม  มำรดำ นำงสำว ณัฏฐนำรำ ปำนมี
19 44276 นำย สิปปกร จันทร์เทศ  มำรดำ นำงสำวติำ  ชมภหูอม
20 42052 น.ส. ธนำภำ สร้ำงนำ  มำรดำ น.ส.เสำวนีย์  อินโต
21 42055 น.ส. นำถตยำ แจ้งสวำ่ง  มำรดำ นุชนำถ เอี่ยมพว่ง
22 42145 น.ส. นัทชำ เจริญอินทร์  มำรดำ นำงสำว สุนันทำ ทองประเสริฐ
23 42197 น.ส. มนฐิชำพร มีลำภ  มำรดำ น.ส.จิรำพร  เกิดข ำ
24 42306 น.ส. กนกวรรณ เล็บประดู่  ยำย นำงล ำพงึ  ค ำก้อน
25 42317 น.ส. นภสัรพี ทองวลัิย  บดิำ นำยไพทรู ทองวลัิย
26 42318 น.ส. นันทน์ภทัร ลงทอง  มำรดำ น.ส.มิ่งขวญั สุขอุดม
27 42324 น.ส. ปำณิสรำ เอี่ยมพว่ง  มำรดำ น.ส.สุกัญญำ  อุ่นชำ
28 42328 น.ส. โยสิตำ นพมำตร  บดิำ นำยธกร  นพมำตร
29 42333 น.ส. ศศธร มังสำทอง  บดิำ นำยนิวฒั มังสำทอง
30 42335 น.ส. สิริอัญญำ รอดอินทร์  ปำ้ น.ส.เปรมฤดี  รอดอินทร์
31 42369 น.ส. เดือนกันยำ ชูชัยมงคล  บดิำ นำยสัมรวย  ชูชัยมงคล
32 42373 น.ส. พนิดำ แม้นพวก  มำรดำ นำง มำนี แม้คนพวก
33 42381 น.ส. สุทธชิำ จันทร์พงษ์  บดิำ นำยสิรชัย  จันทร์พงษ์
34 44267 น.ส. กรองกำญจน์ เสวกวหิำรี  บดิำ นำยจิตรกร  เสวกวหิำรี
35 44277 น.ส. กัญญำภคั อนันต์  ปำ้ น.ส เนำวรัตน์ บวัทอง
36 44278 น.ส. กัลยรัตน์ พำนนท์  บดิำ ร.ต.อ.ชัยวฒัน์ พำนนท์
37 44279 น.ส. ตรีรัตน์ แจ้งสุข  มำรดำ นำงแก้วตำ แจ้งสุข
38 44280 น.ส. นภสั  ศรีโสธร   ย่ำ นำง จริน เที่ยงดี
39 44281 น.ส. พรชิตำ จันหำ  บดิำ นำยบญุเลิศ หนเกล้ียง
40 44282 น.ส. มัลลิกำ ด ำข ำ  บดิำ นำยสงกรำนต์  ด ำข ำ
41 44283 น.ส. วนัชพร แสนสุข  มำรดำ น.ส.ชิตำวนั  แสนสุข



โรงเรยีนสิงหบ์รุ ี จังหวัดสิงหบ์รุี
รายชื่อนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปทีี่ 4/12 ปกีารศึกษา 2563  

ครทูี่ปรกึษา  นางสาวฐิติมา  ธะนะศร ีตอน  ข นางสาวสุชาดา  ทพิโรจน์ แผนการเรยีน ภาษา- คณติ

ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ รายปี ไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเปน็ ชื่อ   -    สกุลผู้ปกครอง
1 41890 นำย เสถียรพงษ์ รุจิระกุล  มำรดำ นำงสำว ศิริพรนณ พวงสุวรรณ
2 42037 นำย ศิวกร โฉมเชิด  มำรดำ นำงวนัวสิำ  โฉมเชิด
3 42038 นำย ศุภณัฐ ยิ้มพรำย  บดิำ นำยศุภกร  ยิ้มพรำย
4 42082 นำย พรีพล ตรีสุวรรณศำนต์  มำรดำ น.ส.กำนดำ  ตรีสุวรรณศำนต์
5 42207 นำย ธำริต โภควตัร์  บดิำ สมพงษ ์โภควตัร์
6 42217 นำย ศักดำพงษ์ สุขสมบติั  บดิำ นำย นพดล สุขสมบติั
7 42250 นำย กนกพล สีตะระโส  มำรดำ มนฤทยั พั่วงำม
8 42252 นำย เกริกไกร แก่นสำร  มำรดำ น.ส.เบญจวรรณ บญุส ำรำญ
9 42254 นำย ณัฐกฤตย์ นิ่มนวล  มำรดำ นำงบบุผำ นิ่มนวล

10 42268 นำย อำนันต์ สุขเกษม  บดิำ นำยเมธ ี สุขเกษม
11 42298 นำย ธรีภทัร ยอดส ำอำง  มำรดำ น.ส.สุกัญญำ. เณรน้อย
12 42356 นำย ปรีดำพงษ์ ภู่ชัย  มำรดำ รุ่งรัตน์ ภู่ชัย
13 44284 นำย พพิฒัน์ จันทร์งำม  อำ นำงสำวบษุกร จันทร์งำม
14 44285 นำย อุกฤษฎ์ มำเจริญ  มำรดำ นำงขนิษฐำ  มำเจริญ
15 41896 น.ส. ปรียำนุช นพวงษศิ์ริ 

16 42092 น.ส. จิรำพชัร โพรี  มำรดำ นำงขวญัจิตร โพรี
17 42150 น.ส. ภรีูภทัร ปำลวฒัน์  มำรดำ ปำริชำติ ปำลวฒัน์
18 42159 น.ส. อำรีรัตน์ มำลี  บดิำ นำยไพฑูรย์  มำลี
19 42193 น.ส. นิรวลัย์ ระวงษ์  มำรดำ นำงสำวอำภรณ์ แซ่ต้ัง
20 42223 น.ส. กัญญำภคั งำมสอำด  มำรดำ น.ส.รุ่งนภำ  งำมสอำด
21 42236 น.ส. พรีภทัร พุ่มสิน  บดิำ นำย พรีพงษ ์พุ่มสิน
22 42238 น.ส. วชิรญำณ์ คงมี  มำรดำ นำงวรัญญำ คงมี
23 42293 น.ส. อำทติยำ จันดี  อำ น.ส.น้ ำเพชร แปลนำค
24 42374 น.ส. พมิชนก เอี่ยมฤทธิ์  มำรดำ นำง กรรณิกำร์ เอี่ยมฤทธิ์
25 42375 น.ส. ภควดี ลูกอินทร์  มำรดำ นำงสุพนิดำ  ลูกอินทร์
26 42376 น.ส. ภคัธมีำ พุ่มพวง  มำรดำ นฤมล บญุผ่อง
27 42377 น.ส. วำสิตำ สุขอุ่นพงษ์  มำรดำ นำงดวงฤดี สุขอุ่นพงษ์
28 42382 น.ส. อพยิดำ คุ้มตีทอง  บดิำ ประจวบ คุ้มตีทอง
29 44286 น.ส. กนกอร เชำวน์สง่ำ  ปำ้ นำงพกิุล เชำวน์สง่ำ
30 44287 น.ส. จินตนำ ปำนเพช็ร์  บดิำ นำย สุวชั ปำนเพช็ร์
31 44288 น.ส. ชุติกำญจน์ พนัธุ  มำรดำ สินีนุช พนัธุ
32 44289 น.ส. ณภษร พน้ภยัพำล  ยำย นำงบญุเรือน  ถำวำรี
33 44290 น.ส. นิณำ ค ำพึ่งอุ่น  บดิำ นำยสนั่น  ค ำพึ่งอุ่น
34 44291 น.ส. ปวริศำ พลำยสำยทอง  มำรดำ รุ่งทวิำ พลำยสำยทอง
35 44292 น.ส. พชัรำภำ วงเทยีนแดง  มำรดำ นำงสถิตำภรณ์  วงเทยีนแดง
36 44293 น.ส. พยิดำ โพธิพ์ฒัน์  มำรดำ สุธดิำ เวชวำนิช
37 44294 น.ส. วรรณวดี ค ำวนิัย  ปำ้ นำงจรีย์รัตน์  เพช็รรักษ์
38 44295 น.ส. วริศรำ  เลิกสังเกตุ  ยำย นำงสำว เฉลิม แม้นพวก
39 44296 น.ส. ศุภลักษณ์ กล่อมจิตต์ 

40 44297 น.ส. สุนิสำ คล้ำยสุข  บดิำ นำยมูฮัมมิด  คล้ำยสุข


