
ที่เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี

1 41268 นำย วชิรันต์ วงษเ์ล็ก O / 26 41323 น.ส. รัชนิกำ ทองเผือก 

2 41269 นำย ษณบดินทร์ ประสมพงษ์  27 41327 น.ส. ศศิพร โพธิช์ะคุ้ม 

3 41295 นำย กฤตกร สระมูล  28 41354 น.ส. ณัฐหทัย ชำติไชยวงศ์ 

4 41296 นำย จิรวัฒน์ ศรีแก้ว  29 41356 น.ส. ธนภรณ์ คุ้มครอง 

5 41298 นำย ณธน ปำนพนัธุ์  30 41759 น.ส. นันท์นภัส อินทร์แสงทอง 

6 41300 นำย เตชิต รัตนศิริ 

7 41301 นำย ธนบดี พศิรูป O //
8 41302 นำย ปรินทร รัตนถำวร 

9 41303 นำย ปิยะวัฒน์ พฒัน์ฆำรกุล O // ป1ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี0
10 41304 นำย พงศธร รอดเงิน  ป2ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี2
11 41305 นำย พงษ์ศิริ ปำนน่วม 

12 41307 นำย วชิรวิทย์ มีชำญ O //
13 41333 นำย กัณฑ์กฤช ธรรมวโิรจน์ศิริ 

14 41335 นำย เจษฎำ ธรรมมิกะ 

15 41342 นำย ภำนุวัฒน์ ศรีบวับำน 

16 41343 นำย ภิรักษ์พงศ์ วงษค์ ำ 

17 41373 นำย ณัฐกำนต์ คุ้มสุภำ 

18 41281 น.ส. ธีมำพร แสงแก้ว 

19 41290 น.ส. สำลีวัลย์ สุวรรณภเูต O //
20 41313 น.ส. ณฐมน ชอบธรรมดี 

21 41316 น.ส. ตมิสำ อมรประสิทธิ์ O //
22 41317 น.ส. ธนวรรณ เครือวรรณ์ O //
23 41319 น.ส. ปำลิดำ ยอดสร้อย O //
24 41320 น.ส. พิชญำภำ เทยีนชัย O //
25 41321 น.ส. ภัทรปภำ น้อยนำค O //

ชำย 17 หญิง 13 รวม 30

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่4/1 ปีการศึกษา 2562 

ห้องเรียนพิเศษ โครงการ  สสวท.1 แผนการเรียน วทิย์ - คณติ-ภาษาอังกฤษ
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก   นางอุมาพร  สุวรรณโมลี  ตอน  ข   นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธ์ิ



ที่เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี

1 41297 นำย ชิติพัทธ์ ขวญัแก้ว  26 41401 น.ส. พรชนิตร์ กิตติมนำกร 

2 41299 นำย ณัฏฐำกร รัตนิชย์  27 41403 น.ส. พรหมพร พลูทรัพย์ 

3 41339 นำย ธีรดนย์ นุ่มทอง  28 41410 น.ส. สุธำกร นำคสมพนัธ์ 

4 41340 นำย นครินทร์ วดัอินทร์  29 41414 น.ส. อรนลิน กลีบบวั 

5 41420 นำย ณัฐภำส บญุรอด  30 41447 น.ส. นัฐกำนต์ จตุรัส 

6 41690 นำย ธนโชติ ช่ำงประดับ  31 41449 น.ส. ปทิตตำ โตอ่อน 

7 43611 นำย ไตรรัตน์ ยอดค ำ  32 41457 น.ส. อรลภำ มำอินทร์ 

8 43612 นำย วีร์รวัชร์ ด ำริห์  33 41458 น.ส. อรอุมำ อำจเอี่ยม 

9 41277 น.ส. ณัฏฐำกร นำคสัมฤทธิ์  34 41496 น.ส. พรพิมล แรงเพช็ร์ 

10 41286 น.ส. พรไพลิน พมิเพรำะ  35 41585 น.ส. แพรวตะวัน หร่ังแร่ 

11 41311 น.ส. กวินธิดำ ค ำรักษ์  36 41587 น.ส. ยินดี ประจงกำร 

12 41312 น.ส. ชำลีน เบลว 

13 41315 น.ส. ณิชชยำ สุดประเสริฐ  น.ส. สุรีธำ ขันธวทิย์ 

14 41322 น.ส. มำญำดำ หมื่นจบ 

15 41350 น.ส. กฤติยำณี ประเสริฐทรัพย์ 

16 41352 น.ส. ชมพูนุช วงษโ์ปร่ง 

17 41358 น.ส. ปภัสรำ มำลำศรี 

18 41360 น.ส. พฤกษำ เขียวรี 

19 41362 น.ส. พิไลภรย์ จันทร์อยู่ 

20 41366 น.ส. รัชนียำ ไม้ดัด 

21 41382 น.ส. ชญำนิษฐ์ ไผ่ตระกูลพงศ์ 

22 41383 น.ส. ญำณีนุช คล้ำยสุข 

23 41390 น.ส. ธมลวรรณ ร้ำยปล้อง 

24 41392 น.ส. ธิญำดำ รักษำสัตย์ 

25 41398 น.ส. ปรียำนุช ภู่ปรำง 

ชำย 8 หญิง 28 รวม 36

ห้องเรียนพิเศษ โครงการ  สสวท.2 แผนการเรียน วทิย์ - คณติ-ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่4/2  ปีการศึกษา 2562  

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก   นางสาวปนัดดา  สุเมธสกุล   ตอน นางพรศรี  มัน่คง



ที่เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี

1 40778 นำย ชยุตม์ คงสมบญุ  26 41351 น.ส. จินห์จุฑำ ภู่แพร 

2 41266 นำย ปฏิภำณ รัตนวรำหะ  27 41355 น.ส. ณิชำภัทร สกุลภกัดี 

3 41267 นำย ภำชนน บวัใหญ่  28 41363 น.ส. ภหยกทอง ผุดผ่อง 

4 41306 นำย รชต จิตบ ำรุง  29 41365 น.ส. เมษ์ศินี โตเสวก 

5 41310 นำย อิทธิพล ด ำนิล  30 41370 น.ส. อรทัย ชุ่มเงิน 

6 41337 นำย ดุลธร นิวรณุสิต  31 41395 น.ส. นธัญธร ฟกัทอง 

7 41341 นำย พีรพงศ์ ยิ้มพงศ์  32 41402 น.ส. พรศิริ โพธิอ์้น 

8 41347 นำย สันติภำพ ภกัดีพบิลูย์  33 41405 น.ส. ลภัสรดำ เสนำซิว 

9 41348 นำย สิรวิชญ์ พรหมปำกดี  34 41409 น.ส. วิลำสินี ฤทธิฉ์ิม 

10 41349 นำย อรรถฐญพงศ์จ ำลองศักด์ิ  35 41411 น.ส. สุธำสินี คล้ำยปญัโญ 

11 41372 นำย เกียรติภูมิ เรืองงำม  36 41494 น.ส. ธีรนันท์ จั่นหนู 

12 41377 นำย ภูมิรพี อึ้งสุวฒัน์  37 41569 น.ส. ขวัญแก้ว ศุภก ำเนิด 

13 41378 นำย สันติภำพ จ ำเนียร  38 41768 น.ส. เพชรลดำ ปพุโร 

14 41379 นำย สำโรจน์ รอดช้ำง  39 43614 น.ส. วรรณพร พนัธุจ์ีน 

15 41598 นำย ปัณณธร ปิ่นมณี  40 43615 น.ส. วิสสุตำ แย้มสำคร 

16 41645 นำย ณัฐวุฒิ ใยน้อย 

17 41655 นำย เมธนีดล กล่ ำเชำว์ 

18 41703 นำย วิศรุตพล ไชฉลำด 

19 43613 นำย วรกันต์ จันทร์เพง็ 

20 41272 น.ส. คงสิริ ปำนชื่น 

21 41279 น.ส. ธนำวดี ชีวอำรี 

22 41284 น.ส. ปสุตำ ท ำทอง 

23 41285 น.ส. ปิน่ลัดดำ พลำยวงษ์ 

24 41291 น.ส. สิริลักษณ์ กฐินทอง 

25 41330 น.ส. หทัยชนก นักฆ้อง 

ชำย 19 หญิง 21 รวม 40

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่4/3  ปีการศึกษา 2562 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นางศราวด ี ลูกอินทร์   ตอน ข  นายสุขสันต์  เประยะโพธ์ิเดช

แผนการเรียน วทิย์-คณติ



ที่เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี

1 41332 นำย กฤษกร สวสัดิพงษ์  26 41450 น.ส. พรพิมล ผิวขม 

2 41418 นำย กันต์กวี สำรดิษฐ์  27 41454 น.ส. สุฑำมำศ มีสุวรรณอรุณ 

3 41419 นำย ณรงฤทธิ์ ขยันหำ  28 41485 น.ส. กมลชนก เพง็แปม่ 

4 41426 นำย นำวิน รตะวำณิช  29 41490 น.ส. ฐำนิกำ สำดตระกูลวัฒนำ 

5 41469 นำย ธนำกร ธนำกำร  30 41549 น.ส. อริสำ อ่วมน้อย 

6 41474 นำย พชร นกลอย  31 41576 น.ส. ธำรทิพย์ เกล็ดนิ่ม 

7 41479 นำย สนธยำ ทำจ ำปำ  32 41595 น.ส. อังธณำ ศรีทองค ำ 

8 41506 นำย กรกฎ กระจ่ำงศักด์ิ  33 41609 น.ส. ชนม์นิภำ พพิฒัน์ 

9 41556 นำย ธนพล ทนัอิ้ว  34 41634 น.ส. สิริกร จันทร์ขำว 

10 41661 นำย อำนุภำพ ศรีสวสัด์ิ  35 41665 น.ส. จินตนำ สิทธิ 

11 41698 นำย พีระพันธ์ มำนะเปรม  36 41714 น.ส. ญำณิศำ จันทศร 

12 41742 นำย ธนำ สุมังสะ  37 41724 น.ส. สรวรรณ สรสิทธิ์ 

13 43616 นำย ปกรณ์ ภู่ประสงค์  38 43618 น.ส. กนกวรรณ วรณะ 

14 43617 นำย ศักรินทร์ กล่ินกล่ัน  39 43619 น.ส. กัลยำรัตน์ ปล่ังมะณี 

15 41270 น.ส. กมลพร บญุระดม  40 43620 น.ส. สุเมธำวดี กำรักษร 

16 41278 น.ส. ณัฐกมล เที่ยงตรง 

17 41283 น.ส. ปวีณำ มะนำวหวำน 

18 41288 น.ส. มนัสวี หวัไผ่ 

19 41293 น.ส. อุทุมพร ทองมำก 

20 41359 น.ส. พรณภำกรณ์ บวัสบำล 

21 41381 น.ส. เกวลิน พลูมี 

22 41384 น.ส. ณัชชำ รอดเมฆ 

23 41388 น.ส. ทิพวรรณ งบกระโทก 

24 41397 น.ส. บุตรตรี บตุรนิล 

25 41412 น.ส. สุพิชฌำย์ พรพศิ 

ชำย 14 หญิง 26 รวม 40

แผนการเรียน วิทย-์คณิต

สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่4/4 ปีการศึกษา 2562  
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นายสินธุ  เอี่ยมอร่าม    ตอน  ข นางบุษบง  เอี่ยมอร่าม

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี



ที่เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี

1 41417 นำย กฤษณพงศ์ สุทธพิงศ์  26 41606 น.ส. กุลนิดำ คลังจัตุรัส 

2 41423 นำย ดุสิต ทองปรีชำ  27 41607 น.ส. จีรำวรรณ สิมำจำรย์ 

3 41433 นำย ศุภกร ชูชมชื่น  28 41615 น.ส. ณัฐณิชำ กุลกุศล 

4 41465 นำย ณัชพล นอบน้อม  29 41621 น.ส. ปำณิสรำ อังสุมำลี 

5 41483 นำย อำทิพันธ์ โตอ่อน  30 41632 น.ส. ศศิวรรณ ปั้นเกตุ 

6 41599 นำย พงษ์นรินทร์ ปำนทอง  31 41637 น.ส. อชิรญำ สวสัด์ิมงคล 

7 41647 นำย ธีรพัฒน์ สุขสมัย  32 41638 น.ส. อัญชิสำ นำคจุ้ย 

8 41654 นำย ภูผำ อินทญำติ  33 41639 น.ส. อำรีรัตน์ เกิดสมบติั 

9 41689 นำย ณัฐดนัย ตระกูลมำภรณ์  34 41640 น.ส. อุบลรัตน์ วฒันำอุดม 

10 41705 นำย ศุภกิจ คงมี  35 41662 น.ส. กนกวรรณ พนัธุไ์ม้ 

11 41280 น.ส. ธำรำรัตน์ พวงสีเงิน O / 36 41683 น.ส. ศุภำพิชญ์ สุขประเสริฐ 

12 41441 น.ส. กฤตชญำ นฤทกุข์  37 41718 น.ส. พรปวีณ์ อินโต 

13 41452 น.ส. ภคพร สีผ้ึงทอง  38 41725 น.ส. สิริยำกร เหมือนเพช็ร์ 

14 41460 น.ส. ไอรดำ รอดเกิด  39 41729 น.ส. อรวิมญชุ์ เหี้ยมจ่ำง 

15 41484 น.ส. กนกพร ภริูวฒัน์  40 41757 น.ส. ดุจมำตำ บริบรูณ์ 

16 41486 น.ส. กัญญำภัค ปล้ืมบญุ 

17 41492 น.ส. ณัฐณิชำ เทยีนเจริญชัย 

18 41497 น.ส. รักษ์ชนก ปญัญำวชิำ 

19 41500 น.ส. วรรณสำ เอี่ยมสอำด 

20 41531 น.ส. ทิพำวรรณ อินทรำนุรักษ์ 

21 41533 น.ส. เปรมสิณี ฉ่ ำเฉลิม  ป1ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี0
22 41535 น.ส. พิริยำพร สอนเวยีง  ป2ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี2
23 41537 น.ส. เพ็ญพิชชำ ไถ้เงิน 

24 41545 น.ส. ศศิธร แย้มพกิุลพนัธุ์ 

25 41573 น.ส. ณิชำภัทร์ แปน้แก้ว 

ชำย 10 หญิง 30 รวม 40

แผนการเรียน วิทย-์คณิต

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่4/5  ปีการศึกษา 2562
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นางอรุณศรี  ศรีชยั    ตอน ข   นายเศรษฐวิทย์  อินทร์หมดุ



ที่เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี

1 41432 นำย ศรยุทธ ปยิะสอน  26 41548 น.ส. สุภำพรรณ รุ่งสวำ่ง 

2 41439 นำย อภิวิชญ์ สุวรรณประทปี  27 41578 น.ส. เนตรพร เนตรมำ 

3 41471 นำย ธัญสิทธิ์ คุ้มญำติ  28 41580 น.ส. ปภำวรินทร์ ชูแก้ว 

4 41519 นำย สิรภพ สุ่มทอง  29 41582 น.ส. พนิดำ นุ่นยวง 

5 41520 นำย สิรวิชญ์ สุ่มทอง  30 41612 น.ส. ณัฏฐพร มำทำ 

6 41554 นำย ชินำธิป แตงสี  31 41633 น.ส. ศุภิตำ ยิ้มพรำย 

7 41602 นำย อนุวัฒน์ พรำมอนงค์  32 41664 น.ส. คำร์เม็น มึลเล่อร์ 

8 41603 นำย อมรพรรณ แก้วเนตร์  33 41668 น.ส. ชนกำนต์ แสงสวำ่ง 

9 41650 นำย พงศภรณ์ ภู่เงิน  34 41673 น.ส. ปัณฑิตำ อินทร์ทมิ 

10 41660 นำย อภิสิทธิ์ ชำญณรงค์  35 41674 น.ส. พิมพ์ลภัส สอนทำ 

11 41691 นำย ธนวัต บงัอร  36 41680 น.ส. วรำงคณำ ซ่ือแท้ 

12 41732 นำย กฤศณัฏฐ์ แก้วประเสริฐ  37 41685 น.ส. อัจฉรำ พมิพรั์กษ์ 

13 41740 นำย ณัฐวุฒิ เชื้อช่ำง  38 41723 น.ส. ศิริรัตน์ หร่ิมสืบ 

14 41446 น.ส. นริศรำ รักสัตย์  39 41763 น.ส. ปรมำภรณ์ เครือแก้ว 

15 41487 น.ส. ขวัญชนก พวงกุหลำบ  40 41772 น.ส. วิชญำพร เขียวมณี 

16 41491 น.ส. ณภัทร ลุนลำว 

17 41493 น.ส. ณัฐธิดำ พวงทอง 

18 41495 น.ส. เปรมกมล ภมูิทศัน์ 

19 41498 น.ส. รัตติกำล เจียมทอง 

20 41501 น.ส. วัชรำภรณ์ สวสัด์ิพงษ์ 

21 41503 น.ส. สิริวิมล เหมือนเพช็ร์ 

22 41504 น.ส. อักษรำภัค ช่ำงชุบ 

23 41529 น.ส. ดำวประกำย มำคล้ำย 

24 41536 น.ส. พิลัยพร แสงประสิทธิ์ 

25 41542 น.ส. เมศินี กุลกุศล 

ชำย 13 หญิง 27 รวม 40

แผนการเรียน วิทย-์คณิต

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่4/6 ปีการศึกษา 2562 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นางสาวฉัตราภรณ์  นาเมืองรักษ์    ตอน  ข 



ที่เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี

1 41422 นำย ดิสกร แก้วเกิด  26 41766 น.ส. พรชนก ตำระกำ 

2 41551 นำย กฤษฎำ ปั้นสกุล  27 42500 น.ส. วรรณวิษำ ศรีไพโรจน์ 

3 41604 นำย อำนัส พงษเ์ผือก  28 43623 น.ส. กุลกัลยำ จันหลิน 

4 41731 นำย กฤตเมธ ตระกูลธร  29 43624 น.ส. ชคภร ไม้เล้ียง 

5 41743 นำย ธนำ พงษผ์ล  30 43625 น.ส. ชญำนิศ ค ำยวง 

6 43621 นำย สมศักด์ิ ศรีเคลือบ  31 43626 น.ส. ชญำภำ เพง็บญุ 

7 43622 นำย สำริน บำงเขียว O 32 43627 น.ส. ปุญชรัศมิ์ สุขใส 

8 41361 น.ส. พำทินธิดำ ยอดย้อย  33 43628 น.ส. พรธิภำ มีจันทร์ 

9 41389 น.ส. ธนภรณ์ สิทธวิะ  34 43629 น.ส. สตรีรัตน์ แก้วฉ่ ำ O

10 41391 น.ส. ธิฌำ สุขส ำรำญ  35 43630 น.ส. อชิรญำ วรรณำลัย 

11 41451 น.ส. พัณณิตำ วงษว์ำส  36 43631 น.ส. อมลรุจี สมสุข 

12 41453 น.ส. วริศรำ จันทะคำ 

13 41455 น.ส. สุภำวดี แผนสมบญุ 

14 41499 น.ส. รัตนกร อัมพวนั 

15 41566 น.ส. กมลวรรณ สุขประเสริฐ 

16 41571 น.ส. จิรำภำ ภลูำ 

17 41575 น.ส. ธวัลรัตน์ ตันละมัยงำม O

18 41581 น.ส. ปวันรัตน์ กองฤทธิ์ 

19 41635 น.ส. สุชัญญำ นรินทร์ศิลป์ 

20 41666 น.ส. จิรำวรรณ บญุทรัพย์ 

21 41667 น.ส. ฉัตรกมล ศรีประจันต์  ป1ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี0
22 41669 น.ส. ณัฐริดำวรรณ ภู่แพร  ป2ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี2
23 41717 น.ส. ประภัสสร จำรุพนัธ์ 

24 41760 น.ส. นันทวดี สุขชื่น 

25 41764 น.ส. ปำนเพชร เจริญสุข 

ชำย 7 หญิง 29 รวม 36

แผนการเรียน นิติ - รัฐศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่4/7 ปีการศึกษา 2562  

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม   ตอน ข  นายทัศนัย   อยู่ไทย



ที่เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี

1 40823 นำย เกียรติกุล ปำนทอง O 26 43639 น.ส. กุลธิดำ เขตนิมิตร 

2 41466 นำย ธนภัทร บญุทวี  27 43640 น.ส. ขจูน ดีเลิศ 

3 41512 นำย ธีรภัทร เงินอ่อน  28 43641 น.ส. ชญำดำ จุลละ O

4 41513 นำย ปรำเมศ อำษำ  29 43642 น.ส. ชลธิชำ สอนดำ 

5 41521 นำย อนพัทธ์ พรหมตุ๊  30 43643 น.ส. ญำดำรัตน์ จันทร์สิทธเิวช 

6 41561 นำย ภัทรพงษ์ ภมรคล  31 43644 น.ส. ณัฐรดำ ปำนหวัไผ่ 

7 41642 นำย จตุภัทร ตำระเกตุ  32 43645 น.ส. ธัญลักษณ์ แซ่เต๋ิน O

8 41695 นำย ปฐวี พนเจริญสวสัด์ิ  33 43646 น.ส. นัชชำ เรืองทมิ 

9 41820 นำย ภูมิพัฒน์ อำกำศสุภำ  34 43647 น.ส. ปรียำรัตน์ เล้ียงรักษำ 

10 42484 นำย ณัฐปคัลภ์ พรหมศรี  35 43648 น.ส. ปำริชำติ เกตุพนัธุ์ 

11 43633 นำย ธนำกร พยุงหอม  36 43649 น.ส. พรนภัส คล่ีแดง 

12 43634 นำย ปำรเมศ วำรนุช  37 43650 น.ส. พัชรำภรณ์ หล ำโต O

13 43635 นำย ภูริจักษ์ บวักล่ิน O 38 43651 น.ส. ภัทรวดี ดีดวงพนัธ์ 

14 43636 นำย อธิป บญุศรี  39 43652 น.ส. ศุทธินี สุรินทะ O

15 43637 นำย อภิสิทธิ์ ศรีโตนด 

16 41314 น.ส. ณัฏฐนิช ชื่นไทย O //
17 41550 น.ส. อริสำ ศรีนวล 

18 41611 น.ส. ญำดำ ศรีสวสัด์ิ  13 ภูริจักษ(์อ้ำง นส.ณิชำภัทร ม.4/2 ปี 60 สมัคร
19 41678 น.ส. วรัญญำ ค ำปอ้ง   แต่เป็นแบบรำยปี ป6ี1 เท่ำนั้น
20 41712 น.ส. กุลนิษฐ์ โปร่งปำน 

21 41713 น.ส. จิรัชยำ สุทธิเจษฎำโรจน์  ป1ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี0
22 41755 น.ส. เจนณิสำ พลูทรัพย์  ป2ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี2
23 41774 น.ส. อินทิรำ ใจกล้ำ 

24 41775 น.ส. แฮมิน คน  ใบเสร็จเล่ม 85 จ่ำยเงินสมัครใบสมัครไม่มี 2 คน
25 43638 น.ส. กัณฑิมำ กล่อมวงษ์ 

ชำย 15 หญิง 24 รวม 39

แผนการเรียน ภาษา -  ภาษาญีปุ่่น

สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ปีที ่ 4/8  ปีการศึกษา 2562  
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นางสาวพิกุลทอง  สักการะ  ตอน ข นางสาววนัวสิา  พุฒนาค

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี



ที่เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี

1 41424 นำย ธนพล ภกัดี  26 43667 น.ส. นันท์นภัส ไถ้เงิน 

2 41564 นำย วิธวินท์ มีสุวรรณ์  27 43668 น.ส. เบญจำ พร้อมประเสริฐ 

3 41707 นำย สุทธิโชค ยืนยง  28 43669 น.ส. เปรมฤดี พทุธสงกรำนต์ O

4 43654 นำย เจษฎำกร อุบล O 29 43670 น.ส. เพชรรัตน์ จันทร์ใย 

5 43655 นำย พิตรพิบูล พรหมเผือก  30 43671 น.ส. เพ็ญภัค แก้วหลอดหล้ำ 

6 43656 นำย รัชชำนนท์ เทพอักษร  31 43672 น.ส. ภริตำ โพธิอ์ุบล 

7 43657 นำย ศุภชัย รัศมี  32 43673 น.ส. มนัสนันท์ ลักษโณภำส 

8 41399 น.ส. ปำลี จันทร์สีทอง  33 43674 น.ส. มัลลิกำ แซ่เต๋ิน O

9 41588 น.ส. รินรดำ มำส ำรำญ  34 43675 น.ส. วณิชยำ อ่อนเทยีน 

10 41608 น.ส. จุฑำทิพย์ แสงสวำ่ง  35 43676 น.ส. วิธิดำ ศรีประเสริฐ 

11 41616 น.ส. ณัฐริกำ ภผูำพลอย  36 43677 น.ส. วิภำรัตน์ อ้วยเถำว์ 

12 41720 น.ส. พลอยไพลิน ตังตระกำรโกศล  37 43678 น.ส. วีณัศรำ ปยิะชน 

13 41728 น.ส. หทัยชนก ค่ำยใส  38 43679 น.ส. ศศิพร ปวงหล้ำ 

14 41730 น.ส. ไอรดำ สังข์พงษ์  39 43680 น.ส. ศิริอร บญุรอด 

15 41765 น.ส. พจมำน เครือดวงค ำ  40 43681 น.ส. สุพิชญำ อ้นสืบสำย O

16 41773 น.ส. เสำวลักษณ์ ชูพนัธ์ 

17 43658 น.ส. กษมำ ครุสกุล 

18 43659 น.ส. ชนำกำนต์ สังข์อ๋อง 

19 43660 น.ส. ชำลิสำ อบอุ่น O

20 43661 น.ส. ชิชำ ฤทธิเ์ทพ 

21 43662 น.ส. ชุติกำญจน์ เจริญศรี 

22 43663 น.ส. ชุลีกร วดัน้อย  ป1ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี0
23 43664 น.ส. ณัฐณิชำ โตแย้ม O ป2ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี2
24 43665 น.ส. ทิฆมัพร ทองสอำด O ใบเสร็จเล่ม 86 จ่ำยเงินสมัครใบสมัครไม่มี 7 คน
25 43666 น.ส. ธิดำรัตน์ บญุภทัรำนนท์ 

ชำย 7 หญิง 33 รวม 40

แผนการเรียน ภาษา -ภาษาจีน
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นางสาวมนฤด ี อินมี  ตอน ข  นางจริญ  เกตุสกุล

สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ปีที ่ 4/9 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี



ที่เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี

1 40834 นำย นพณัฐ ใยเทศ O 26 41579 น.ส. ปพชิญำ สดใสกิจ 

2 41371 นำย กำนติณัฎฐ์ เปี่ยมดนตรี  27 41617 น.ส. ธนภสร ธปูบชูำกร 

3 41374 นำย นัฐวุฒ ม่วงมำ  28 41623 น.ส. พัชริดำ โภชกรณ์ 

4 41375 นำย ธนดล สุวรรณ  29 41624 น.ส. พำสินี เหรียญทอง 

5 41428 นำย ภคพล ชอบท ำดี  30 41626 น.ส. เพ็ญรดี อิ่มส ำรำญ 

6 41431 นำย วุฒิกร พรสุข  31 41627 น.ส. ภูษนิศำ จูเจีย 

7 41438 นำย หัสดิน อินสุชำติ  32 41628 น.ส. มำนิตำ ด่ำนสุขณรงค์ 

8 41463 นำย ชยุต พวงลัดดำ  33 41711 น.ส. กันต์กนิษฐ์ เหมือนขวญั 

9 41508 นำย ก้องเกียรติ วงษป์ระยูร  34 41715 น.ส. นภัสยำ ธรรมดำ 

10 41562 นำย ภัทรพล หุ่นนำค  35 41727 น.ส. โสภิต์ญำ เกตุสวำสด์ิ 

11 41596 นำย ธนกร ด่ำนสมัคร  36 41758 น.ส. ธำรน้ ำทิพย์ เที่ยงแท้ 

12 41659 นำย ศุธำวมินทร์ แก้วอุบล  37 41762 น.ส. ปภำพินท์ ทดัสนธิ 

13 41273 น.ส. จิรภิญญำ เทยีมดี O / 38 41771 น.ส. วำสนำ ริบู่ 

14 41282 น.ส. ประภัสสร ปำนเล็ก O // 39 43682 น.ส. ณัฐธิชำ อินทร์สนิท 

15 41386 น.ส. ณัฐธิดำ สอนสืบ  40 43683 น.ส. สุภำภรณ์ ปำนสุนทร 

16 41400 น.ส. เปรมศินี แกมทบัทมิ 

17 41404 น.ส. ภัทรศยำ น้ ำดอกไม้ 

18 41415 น.ส. อริสำ กล่ินกุหลำบ 

19 41442 น.ส. กัณฐำกรณ์ รอดช้ำง 

20 41443 น.ส. จันทิชยำ สอำดม่วง 

21 41444 น.ส. ชนิกำนต์ อินทนีย์ 

22 41502 น.ส. วิชญำดำ เขียวมณี  ป1ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี0
23 41543 น.ส. รวินันท์ เหล่หวนั  ป2ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี2
24 41547 น.ส. ศุภิสรำ ดวงพรหม 

25 41567 น.ส. กฤติกำนต์ ทรวดทรง 

ชำย 12 หญิง 28 รวม 40

ครูทีป่รึกษา  ตอน  ก  นางศิริจิตต์  แก้วแสน  ตอน  ข  นางสาวนวรัตน์  งามเริง

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

แผนการเรียน ภาษา- ภาษาอังกฤษ

สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่4/10  ปีการศึกษา 2562 



ที่เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี

1 41376 นำย นันท์นภัส แก่นพรหมมำ  26 41577 น.ส. นิรัชพร สุมะโน 

2 41461 นำย กนกศักด์ิ เสือโฮก  27 41583 น.ส. พรไพลิน โสภำเจริญ 

3 41462 นำย จุลจักร เณรแขก  28 41586 น.ส. มนัสชนก ภกัดี 

4 41473 นำย พงศภัค ส่ือสำร  29 41618 น.ส. ธัญพิชชำ มงคลจักรวำฬ 

5 41480 นำย สิรภัทร ดวงเดือน  30 41619 น.ส. ธิดำรัตน์ โคตะลี 

6 41552 นำย เกียรติศักด์ิ พลูสุข  31 41622 น.ส. พรนภัส ช้ำงผ้ึง 

7 41555 นำย ธนดล ตำลเวช  32 41636 น.ส. สุพิชฌำ วงษค์ล้ำย 

8 41736 นำย ชเยศ สิงหห์รัิญนุสรณ์  33 41671 น.ส. บุณยำพร บรูะพำ 

9 41737 นำย ณรงค์ชัย วชิัย  34 41681 น.ส. วรำลี หล่ิมจ่ำง 

10 41738 นำย ณรพล อยู่นำน  35 41682 น.ส. วริษฐำ แสงสุวรรณ์ 

11 41747 นำย พันธ์ธวัช ใจเที่ยง  36 41710 น.ส. กัณญำภัค คงมะลำยู 

12 41873 นำย เด่นสุทธิ บญุศรี O / 37 41754 น.ส. กัลยำรัตน์ ดวงเกษร 

13 42485 นำย กฤษฎำ สุขศิริ  38 42483 น.ส. สิริยำกร สุสะดี 

14 42486 นำย มณฑล งำมอำรมย์  39 43686 น.ส. ณฤตำ มำนพ O

15 43684 นำย คงเดช เหมือนม่วง  40 43687 น.ส. วิชชุตำ ชวดชม O /
16 43685 นำย วีรภัทร จิ๊ดเจริญ  น้อง1/1

17 41396 น.ส. นันทภรณ์ นิติกุล 

18 41523 น.ส. กมลพรรณ โตเจริญ 

19 41534 น.ส. พิมพ์พิกำ ผิวละออ 

20 41539 น.ส. ภัทรำ แก้วเพง็  ป1ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี0
21 41544 น.ส. วชิรญำณ์ หลำวเพช็ร์  ป2ึ  เร่ิมสมัคร ป6ี2
22 41568 น.ส. กุลธิดำ สิงหพ์ล 

23 41570 น.ส. จิรำพัชร พบิรูณ์  16 เช็ค อ้ำง น้อง 1/1 สมัครแล้ว

24 41572 น.ส. ชมพูนุท พำนิช  24,25สกุลเดียวกัน เดิม 25 อยู่ ม.2/8 ไม่สมัครสมำชิก

25 41574 น.ส. ทิติมำ พำนิช  อ้ำงอิงร่วม ลท.24

ชำย 16 หญิง 24 รวม 40

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นางสิริมาส  ทองมาด ี  ตอน ข นางสาวโยทนัท  สงวนโสม 
แผนการเรียน ภาษา- สังคม

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่4/11 ปีการศึกษา 2562 



 

ที่เลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี ทีเ่ลขประจ ำตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพ ปี

1 41427 นำย พงษ์นรินทร์ เสือยอด  26 41524 น.ส. กมลรัตน์ ไชยนุรักษ์ 

2 41435 นำย สุเมธี ปำนบณัฑิตย์  27 41526 น.ส. ณัฎฐณิชำ ค ำสอน 

3 41436 นำย สุรศักด์ิ ปั้นเกตุ  28 41532 น.ส. ปรัชฎำกรณ์ ตันอุดมวฒัน์ 

4 41467 นำย ธนวัฒน์ ทองเย็น  29 41605 น.ส. กัญญำรัตน์ อินทมิ 

5 41470 นำย ธรำธิป ศรีผ่อง  30 41613 น.ส. ณัฐชยำ เอี่ยมสอำด 

6 41507 นำย กรวิก สนธิ  31 41614 น.ส. ณัฐณิชำ ทองพนู 

7 41510 นำย ณำธำร รอดจรูญ  32 41670 น.ส. ธันยนันท์ ภำภริมย์ 

8 41511 นำย เดชำธร ภำนุเวศ  33 41675 น.ส. พทุธรักษำ เติมลำภ 

9 41517 นำย ศตวรรษ ศิลปชัย  34 41676 น.ส. เฟือ่งพิรุฬห์ บำนเพช็ร์ 

10 41522 นำย อรรถกร หำญรัตนพทิกัษ์  35 41719 น.ส. พรพรรณ พดัอยู่ 

11 41658 นำย ศิวกร อินต๊ะภำ  36 41722 น.ส. รวีนิภำ พำนเสือ 

12 41694 นำย นิฐิวัฒน์ รัตนำนพ  37 41756 น.ส. ณัฐทิชำ บุษรำพิทักษำนนท์ 

13 41734 นำย จิณณวัตร ปจัฉิม  38 41767 น.ส. พรนภัส วนัเพง็ 

14 41739 นำย ณัฐกุล ทองทำ  39 41769 น.ส. รพีพรรณ เหมือนโพธิ์ 

15 41744 นำย พงษ์อมร แช่มเมือง  40 41871 น.ส. อรกมล กำญจนมำลำ 

16 41745 นำย พรพิพัฒน์ คงมะกล่ ำ 

17 41748 นำย ภัทรดนัย สุขสวสัด์ิ 

18 43688 นำย ธีรนัย จำรุวชัร์พรชัย 

19 43689 นำย วิริทธิพ์ล ฤทธิไ์สว 

20 41394 น.ส. ธิดำรัตน์ บรรจง 

21 41408 น.ส. วริศรำ กำญจนำ 

22 41445 น.ส. ณัฏฐณิชำ ฉ่ ำบรุุษ 

23 41459 น.ส. อัญศิริ แย้มบู่ 

24 41489 น.ส. ชนำธิป วชิำน ำ 

25 41505 น.ส. เอมิกำ บวัประทมุ 

ชำย 19 หญิง 21 รวม 40

แผนการเรียน ภาษา- คณติ

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครอง  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่4/12 ปีการศึกษา 2562 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นายกุนที  กลัดสุข    ตอน ข  นางสาวอรญา  บุญไทย
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