
ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61 ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61

1 39314 นาย เจตนา มาส าราญ P 26 39384 น.ส. สุทธิดา ศรีสุข P

2 39315 นาย ชยุต โพธานันท์ Pน้องอยู่4/6 27 39387 น.ส. อภิญญา อะเต๋า Pน้องอยู่2/12
3 39316 นาย ฐิติพงษ์ โชคลาภ P28 39417 น.ส. ณัฐิดา สุจริตพงษ์ P

4 39317 นาย ธนกร แพทวีทรัพย์  29 39994 น.ส. จุฑามาส ลาชโรจน์ 

5 39318 นาย ธนโชติ สุบรรณพงษ์ P30 41776 น.ส. ชัญญา เล็กเจริญศรี  P

6 39321 นาย ปรัชญา มีรักษ์ P

7 39322 นาย ปริญญา ใจหาญ P

8 39323 นาย ปุณณวิชญ์ กิจกลาง P

9 39325 นาย พลท โพธิว์ัฒ P ไปเป็นนายร้อย
10 39327 นาย วัชรพงษ์ อ่อนตา P

11 39328 นาย วิศรุต สุรฤทธิโ์ยธิน P

12 39351 นาย ก้องภพ สุทธิโก 

13 39357 นาย ณัฐภณ ชอบธรรมดี Pน้องอยู่3/2
14 39332 น.ส. ขวัญจิรา จารุพันธ์ P

15 39337 น.ส. ธนวรรณ เทียนศรี P

16 39338 น.ส. นงนภัส เทียนถาวร P

17 39340 น.ส. นภัสสร พูลสุข 

18 39341 น.ส. นิรชรา จันทร์ทอง 

19 39342 น.ส. ภควรรณ ด้วงทรัพย์ P

20 39344 น.ส. วรพรรณ ก าเนิดเกียรติศักด์ิ P

21 39348 น.ส. ศิริวรรณ จันที P

22 39349 น.ส. สรัญชนา แจ่มมี 

23 39367 น.ส. กชมน ทองประเสริฐ P

24 39379 น.ส. ภัทรวดี เกตุแป้น P

25 39383 น.ส. ศิริสุดา อินสกุล 

ชาย 13 หญิง 17 รวม 30

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/1 ปีการศึกษา 2560 

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



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61 ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61

1 39288 นาย ปฐมพร นวลนิศาชล P 26 39412 น.ส. เกวลิน คงคามี P

2 39329 นาย สิรภพ นุชสละธนดล  27 39424 น.ส. รษิกา สุวรรณอ่อน P

3 39353 นาย ชลันธร วงษ์มี  28 39426 น.ส. บัณฑิตา จั่นส าอางค์ P

4 39354 นาย ฐาปนัท บุญยิ่ง P 29 39434 น.ส. ศุภรัตน์ ธรรมนูญรัก 

5 39364 นาย สิงห์สกล ศรีวิชัย  30 39435 น.ส. สุพรรณี ศรีประจันต์ 

6 39400 นาย พงศกร ฉิมตระกูล  แขวนลอย 31 39463 น.ส. กวินนา ชูผะอบ P

7 41777 นาย กองทัพ เกตุกฤตย์  P32 39467 น.ส. ชิดชนก พยัคฆโส P

8 41778 นาย ธีระทัศน์ สรรพจารุนันท์  P33 39481 น.ส. สตรีรัตน์ เทียนสอาด P

9 39298 น.ส. ชนม์พิชชา เขตการณ์ P 34 39683 น.ส. สุวพิชญ์ ม่วงทิม 

10 39302 น.ส. ธนัญชนก คล้ายเณร  35 39770 น.ส. ภาวิณี เลิศพรวิเศษ P

11 39311 น.ส. วิลาสินี คงสี  36 41779 น.ส. กัญญารัตน์ พลายสายทอง P

12 39330 น.ส. กนิษฐา ศรีรักษา P 37 41780 น.ส. จารุภัทร เอื้อเฟือ้พันธุ์ P

13 39331 น.ส. กัญญาณัฐ สมปอง P38 41781 น.ส. ชินตา เปล่ียนอร่าม P

14 39335 น.ส. ปาลีรัตน์ บุญประกอบ P

15 39336 น.ส. ฐิติพร ลือดารา P

16 39343 น.ส. รุ้งเดือน ศรีประมงค์ P

17 39369 น.ส. จรรยาพร กล่ินสุคนธ์ 

18 39370 น.ส. จุฑาทิพย์ สุวรรณภูเต P

19 39373 น.ส. ธันยพร แก้วกระจ่าง 

20 39374 น.ส. ธารีรัตน์ อินฉาย P

21 39376 น.ส. ปิยาภรณ์ ทองมี P

22 39378 น.ส. เพชรลดา ช้างลอย P

23 39382 น.ส. วีนัสรา ลีลาวไิลลักษณ์ 

24 39386 น.ส. ปาณิสรา บุญผาสุข P

25 39388 น.ส. อาภาภรณ์ บูรพา P

ชาย 8 หญิง 30 รวม 38

ห้องเรียนพิเศษ โครงการ  สสวท.2 แผนการเรียน วทิย์ - คณติ-ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/2 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก   ครูปนัดดา  สุเมธสกุล   ตอน  ข  ครูกฤษณะพงษ์  พงษ์สัตยา



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61 ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61

1 39292 นาย สงกรานต์ งามภักตร์ P 26 39469 น.ส. ทัศนีย์ คุ้มครอง P

2 39390 นาย กิตติชัย นันทวิสาร P 27 39471 น.ส. ปรมาภรณ์ จุลลเกษตร์ P

3 39398 นาย บุญสิทธิ์ ตาระกา P 28 39475 น.ส. รัตนาพร ปัน้หยา P

4 39402 นาย ภูวานัย จีมสวัสด์ิ P 29 39485 น.ส. เสาวลักษณ์ เหมือนอบ P

5 39410 นาย อาชวิต อินทรทิตติ P 30 39616 น.ส. ฐิติยาพร ราศรีคง P

6 39441 นาย ณัฐกุล ต้ังอุทัยกุล P 31 39660 น.ส. จิราพัชร อุ่นเรือน P

7 39455 นาย วรปรัชญ์ วอขวา P 32 39749 น.ส. เกตุมณี บุญเขียว P

8 39549 นาย พงศ์ธร เสียมสกุล P 33 39776 น.ส. ศิวพร โพธิศ์รี P

9 39599 นาย ธีรภัทร์ ปิยะชน P 34 39804 น.ส. กรชวัล อรัญปาน P

10 39792 นาย นราธิป สมอคร P 35 39825 น.ส. สุพรรษา เทียมทัน P

11 41783 นาย วราทิตย์ หมู่โยธา P36 41785 น.ส. นาตยา จีนเต๊ียะ P

12 41872 นาย สิรภัทร บัวใหญ่ P37 41786 น.ส. พัสราภรณ์ ประพนัธสุ์พงษ์ P

13 39300 น.ส. ณัฏฐ์อัปสร ไผ่ชู P 38 41787 น.ส. ศรุตา น้าวานิช P

14 39303 น.ส. ธมนวรรณ ตะวันนา P 39 41788 น.ส. อวัศยา ไม่ทุกข์ P

15 39372 น.ส. ญาณิศา เสาร์เอก P

16 39421 น.ส. ธัญญชล ใยบัว P

17 39425 น.ส. นภัสกร มีชาญ P

18 39427 น.ส. ปวริศา วาสุกรี P

19 39430 น.ส. วรัญญา เงางาม P

20 39431 น.ส. กัญญพัชร ธนกิจการค้า P

21 39433 น.ส. ศิริขวัญ ประสิทธิส์อน P

22 39437 น.ส. อาทิตญา นอบน้อม Pน้องอยู่3/6
23 39464 น.ส. กันยา น้อยผล P

24 39465 น.ส. ฉัตรแก้ว แสงทอง P

25 39468 น.ส. ชื่นชนก ร่ืนฤทธิ์ P

ชาย 12 หญิง 27 รวม 39

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/3 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูศราวด ี ลูกอินทร์   ตอน ข  ครูยุภาพร  อรรคบุตร
แผนการเรียน วทิย์-คณติ



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61 ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61

1 39290 นาย วีรวัฒน์ ทองสุข P 26 39725 น.ส. ปุณยานุช ลูกอินทร์ P

2 39319 นาย ธนวัฒน์ สุวรานนท์ P 27 39731 น.ส. อัฐกานต์ ยิ้มพงษ์ P

3 39401 นาย พีรพัฒน์ สุขเกษม P 28 39758 น.ส. นารีรัตน์ ชัยชะนะ P

4 39602 นาย ปุณวิชญ์ สังพันธุ์ P 29 39765 น.ส. พิมพ์มาดา เพ็ชร์รัตน์ 

5 39747 นาย ศุภกร เมืองสว่าง P 30 39771 น.ส. รักษา มณฑา P

6 42489 นาย วิภูษณะ สังข์ฉิม P 31 39813 น.ส. พิชชาพร สัมปันนานนท์ P

7 39296 น.ส. กัญญารัตน์ เภทพรรณ P 32 39817 น.ส. รพีภัทร สุขขี P

8 39309 น.ส. วรลักษณ์ พูลสุข P 33 41789 น.ส. กนกนาถ แซ่โคว้ P

9 39310 น.ส. วราภรณ์ เพ็ชรักษ์ P 34 41790 น.ส. ชุติมา แสงสวย P

10 39313 น.ส. อารียา พลพิภพ P 35 41792 น.ส. มินทร์ตรา หวัดแหวว P

11 39385 น.ส. สุธาสินี ดีละม้าย P 36 41793 น.ส. รวิพร โพธิจ์ู P

12 39422 น.ส. ธัญญารัตน์ สุขมาก P 37 41794 น.ส. วารุณี หวังวานิชกิจ P

13 39438 น.ส. เอกปวีร์ ลาวัลย์ P 38 41795 น.ส. อภัสสรณ์ ทองสี P

14 39472 น.ส. ปวีณ์ธิดา วิชัยดิษฐ P 39 41796 น.ส. อัมพิกา วงษ์ศรี P

15 39480 น.ส. ศุษาวรินทร์ แก้วอุบล 

16 39521 น.ส. รดา ทองชะโชติ P

17 39524 น.ส. วณัฐชา พงษ์สมบูรณ์ P

18 39534 น.ส. อมลรดา อนุต P

19 39584 น.ส. สุพรรษา ฟักศรี P

20 39623 น.ส. พัทธนันท์ แก้วเข้ม P

21 39629 น.ส. รักษิณา เนียมพิทักษ์ 

22 39664 น.ส. ชุติกาญจน์ หอมละออ P

23 39673 น.ส. นันทวรรณ เปรมปรี P

24 39718 น.ส. ณิชาภัทร สุวรรณเบ็ญจางค์ P

25 39723 น.ส. ปลายฝัน พวงโต P

ชาย 6 หญิง 33 รวม 39

แผนการเรียน วิทย-์คณิต

ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/4 ปีการศึกษา 2560 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูสินธุ  เอี่ยมอร่าม    ตอน  ข ครูบุษบง  เอี่ยมอร่าม

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61 ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61

1 39289 นาย พัฒน์ดนัย ทองประเสริฐ P 26 39807 น.ส. ธัญญารัตน์ มีลักษณะ P

2 39395 นาย ณัฐนันท์ อุบลวัจ P 27 39831 น.ส. อินพิมาย ปัน้เกตุ P

3 39444 นาย ธนกร เครือทอง P 28 41798 น.ส. กัณสุมา เปียโชติ P

4 39458 นาย เสถียรพงษ์ ยอดบุญ P 29 41799 น.ส. ชลธร ร่างใหญ่ P

5 39551 นาย ภาณุพงศ์ ขันทอง P 30 41800 น.ส. ชุติมา จ าสนอง P

6 39653 นาย วรวุฒิ ปอใหม P 31 41801 น.ส. ณัฐธยาน์ โพธิก์ิจไพศาล P
7 39304 น.ส. นุชกร ศุภก าเนิด P 32 41802 น.ส. ดุสิตา ธนารัก P

8 39345 น.ส. วรรณรุณี แทนวิบูลย์ P 33 41803 น.ส. ธมนวรรณ พูลพังงา P

9 39415 น.ส. ชรินธร ตุลลาพันธุ์ P 34 41804 น.ส. นฤมล มิ่งมิตร P

10 39416 น.ส. ณัฏฐากร อาจทวี P 35 41805 น.ส. ปาณิศา โภควัฒน์ P

11 39428 น.ส. เยาวลักษณ์ ทรัพย์เพิม่พูล P 36 41806 น.ส. วริศรา เถื่อนเหลือ P

12 39466 น.ส. ชลลดา สิงห์บูรณ์ P 37 41807 น.ส. สรัญญา นาคอ่อน P

13 39473 น.ส. ปีย์รดา นองเนือง  P38 42490 น.ส. เกศริน ทองคุ้ม P

14 39487 น.ส. อัญชิสา เปียโชติ P 39 42491 น.ส. พรรณรังสี พรหมบุตร P

15 39508 น.ส. กุลชนาฎ เสือม่วง P

16 39564 น.ส. ชนากานต์ นวลนิศาชล P

17 39574 น.ส. ปุณยวีร์ ศรีแก้ว P

18 39577 น.ส. ภัทรนันท์ หร่ิมสืบ P

19 39610 น.ส. จรรยพร ข าขาว P

20 39611 น.ส. จันสุดา วัฒนาอุดม Pน้องอยู่ม.3
21 39661 น.ส. จิราวรรณ ขาทิพย์ P

22 39676 น.ส. พินทิพย์ ทองทิพย์ P

23 39710 น.ส. กิตติอาภา ไผ่กอ P

24 39728 น.ส. วรรณนภา บุญเรือง P

25 39766 น.ส. พิสชา ดีละม้าย P

ชาย 6 หญิง 33 รวม 39

แผนการเรียน วิทย-์คณิต

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/5 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูอรุณศรี  ศรีชยั    ตอน ข   ครูเศรษฐวิทย์  อินทร์หมดุ



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61 ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61

1 39356 นาย ณัฐพล มากส ารี P 26 39774 น.ส. วันวิสาข์ บุญเลิศ P

2 39394 นาย เฉลิมวุฒิ ญาณอรรถ P 27 39775 น.ส. วิมลศิริ สุภากุล P

3 39397 นาย ธนธร จันทอุปลี P 28 39778 น.ส. สุนิสา แสงพลาย P

4 39451 นาย ปิยบุตร รุ่งแสง P 29 39816 น.ส. ภิญญดา คงคามี P

5 39501 นาย ศักรินทร์ โตเชื้อ P 30 39824 น.ส. สิริพร เสมอพันธ์ P

6 39545 นาย ทัตพงษ์ ปะภูสะโร P 31 41810 น.ส. จิรนันท์ จันทะโน P

7 39550 นาย พรมงคล มงคลพร P 32 41812 น.ส. ณริศรา อ่ าทองค า P

8 39600 นาย นราธิป แก้วเหล็ก P 33 41814 น.ส. เทพธิดา นนทีอุทก P

9 41808 นาย ธนดล เยียวยา P 34 41815 น.ส. ธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี P

10 41869 นาย ธีริทธิ์ พร้ิงวิริยะกุล P 35 41816 น.ส. ธินิตา อ าไพ P

11 39462 น.ส. กนกวรรณ เสือยอด P 36 41817 น.ส. พรรณกาญจน์ งามดี P

12 39509 น.ส. เขมมิกา ดิษฐาน P 37 41818 น.ส. ศิริขวัญ โอกาศ P

13 39522 น.ส. ระฐิยา ผลทรัพย์ P 38 41819 น.ส. อาทิตยา จันทา P

14 39531 น.ส. สุทธิดา อิ่มแก้ว P 39 42492 น.ส. วนิดา อารีรักษ์ P

15 39533 น.ส. กนิษฐา ไข่สุข P

16 39536 น.ส. อัจฉรา แก้วประไพ P

17 39568 น.ส. ธิชา ช านาญหมอ P

18 39576 น.ส. พิมพิศา ซ่ือสัตย์ P

19 39579 น.ส. ศิริวรรณ ประกิ่ง P

20 39583 น.ส. สุนันทา บรรทัด P

21 39585 น.ส. อินทิรา สุขส าฤทธิ์ P

22 39672 น.ส. ธิมาพร ช านาญหมอ P

23 39717 น.ส. ณัฐตวัน ศิริจันทร์ P

24 39720 น.ส. ธัญชนก น้อยวังหิน P

25 39753 น.ส. ณิชาภัทร ชื้อตระกูลไพบูลย์ P

ชาย 10 หญิง 29 รวม 39

แผนการเรียน วิทย-์คณิต

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/6 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูประสิทธ์ิ  ประสาทพรชัย   ตอน  ข ครูมาลินี  พัวพานิช



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61 ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61

1 39363 นาย ศุภสิทธิ์ ภูแ่พร P 26 39626 น.ส. ภัทรภรณ์ บุชุชน 

2 39399 นาย เป็นเอก สหชาติภักดี P 27 39631 น.ส. วันวิสา พุม่พวง 

3 39406 นาย ศุภโชค จุลละบุษปะ  28 39633 น.ส. สุวรัตน์ โสภาพ P

4 39409 นาย อนพัทย์ จงเทพ  29 39719 น.ส. ธัญกร เนตรทิพย์ P

5 39442 นาย ณัฐวัฒน์ เกตุพืช  30 39721 น.ส. ธาราทิพย์ โล่ทอง P

6 39491 นาย ตราภูมิ โนนไทย  31 39729 น.ส. ศิรดา นิญาณจิตต์ 

7 39691 นาย ณัฐพล นัยวิริยะ  32 39805 น.ส. กัลยกร อินต๊ะยศ P

8 39706 นาย อรรคเดช นาวีระ รอCheck 33 41822 น.ส. ณิชาภัทร พวงจ าปา 

9 39789 นาย ธนภัทร รักค า  34 41823 น.ส. ธนาภรณ์ ตุ้มวิจิตร 

10 41821 นาย รัตนากร พูลพร P 35 41824 น.ส. ธิดาวรรณ สุดจิตร 

11 39295 น.ส. กวินนา ปทุมรัตน์  36 41825 น.ส. นริศรา พันธุเ์กตุ 

12 39305 น.ส. พรพรรรณ เพ็ชร์ทอง  37 41826 น.ส. ปิญา ชมภูหอม 

13 39306 น.ส. พรรณพร ถิระรัตนโสภณ  38 41827 น.ส. รุ่งไพลิน ชิดชอบ 

14 39346 น.ส. วาสนา พุฒิสาร 

15 39368 น.ส. แคทรียา อินพักทัน 

16 39470 น.ส. ปภาวรินท์ พรหมเผือก 

17 39479 น.ส. ศิรภัสสร เจริญทรัพย์ P

18 39484 น.ส. สุธาริณี เรืองแสง 

19 39486 น.ส. อริสรา ชุ่มเงิน 

20 39523 น.ส. รัชดาภรณ์ ศรีชัย 

21 39528 น.ส. ศิริลักษณ์ สุครีพ 

22 39566 น.ส. โชติมา ผ่องแผ้ว P

23 39578 น.ส. สิริพร ม่วงชุม P

24 39608 น.ส. กรรณิกา โสภา P

25 39624 น.ส. พิมพ์มาดา โกศัย P

ชาย 10 หญิง 28 รวม 38

แผนการเรียน นิติ - รัฐศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/7 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม   ตอน ข  ครูทัศนัย   อยู่ไทย



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61 ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61

1 39461 นาย อภิภู นาคนัต P 26 39810 น.ส. ปัทมา มณโฑ P

2 39498 นาย ภัทรพันธ์ เกษมสินธุ์ P 27 39811 น.ส. พรรณนารา ปรีชารัมย์ P

3 39556 นาย สุเมธ กันแช่ม P 28 39820 น.ส. วรรณชนก เทศน้อย P

4 39588 นาย จักรินทร์ มาสถิตย์ P 29 39823 น.ส. ศรันยา มั่นใจ P

5 39604 นาย ภูรินทร์ ขาวสอาด P 30 39826 น.ส. สุภาภรณ์ เจนจบ P

6 39644 นาย ธิติ เรือนมั่นคง P 31 39829 น.ส. อภิญญา พงษ์ผล P

7 39645 นาย ธีรภัทร ทองใบ P 32 41829 น.ส. ธันย์ชนก พันธุป์ัน้ P

8 39646 นาย นนทวัฒน์ ทองเรือง P 33 41830 น.ส. พรรณวษา ธนวิบูลย์ผล P

9 39703 นาย ศราวิณ เมสนุกูล P 34 41832 น.ส. ศิรภัสสร บุญยืน P

10 39793 นาย ปณพล กล่ันสกุล P

11 41828 นาย วัชระ คุ้มไพรี P

12 41867 นาย นครินทร์ พลเทพ P

13 41868 นาย ชิษณุพงศ์ อินก าเนิด P

14 39419 น.ส. ธนิดา พวงศิลป์ P

15 39436 น.ส. อรุณนภา นาควัชระ P

16 39507 น.ส. กัญญารัตน์ พุทธาวงษ์ P

17 39530 น.ส. สุชัญญา สุกแก้ว P

18 39627 น.ส. ปภัสสวรรณ บัวบาน P

19 39656 น.ส. ชนิตา กล่ินสอน P

20 39682 น.ส. สุธาวิณี อัมพสุวรรณ์ P

21 39715 น.ส. ฐิติรัตน์ สนธิ P

22 39751 น.ส. ชวิศา ภักดี P

23 39754 น.ส. ทิพยาพร คันธานุรักษ์ P

24 39763 น.ส. ปุณฑาริกา มุงคุณค าชาว P

25 39779 น.ส. สุรัสวดี ภูค่ า P

ชาย 13 หญิง 21 รวม 34

แผนการเรียน ภาษา -  ภาษาญีปุ่่น

ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/8 ปีการศึกษา 2560 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูพิกุลทอง  สักการะ  ตอน ข ครูช านาญ  เอี่ยมส าอาง 

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61 ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61

1 39408 นาย ศุภสิทธิ์ นาคประวิต Pน้องอยู่5/5 26 39726 น.ส. มธุรดา เยี่ยงยงค์ P

2 39439 นาย คทาวุธ ทองสุข P 27 39727 น.ส. มยุรฉัตร โพธิอ์้น P

3 39449 นาย ธีระกาญจน์ สุขศิริ P 28 39812 น.ส. พันธุธ์ิภา นาคเขียว  P

4 39488 นาย ก าพลศักด์ิ วรรณกูล P 29 41835 น.ส. กัญญารัตน์ สุขประเสิรฐ P

5 39496 นาย พิริยะวิชญ์ ชูเชิด P 30 41836 น.ส. จุฑาทิตย์ พูลทรัพย์ P

6 39595 นาย ทินกร วังปลาทอง P 31 41837 น.ส. ปิน่ประภา สุขธนะไพศาล P

7 39597 นาย ธนวัฑ สุกรี P 32 41838 น.ส. เพชรรัตน์ บุญปัน้ P

8 39601 นาย ประสาทพร ปันดิษฐ์  33 41839 น.ส. วิลาวัลย์ เทียนกันเทศ P

9 39607 นาย ศุภวิชญ์ ท าบุญ P 34 41840 น.ส. ศิริขวัญ โชติพนัส P

10 39739 นาย ธีรพล สุขทอง  35 41841 น.ส. ศิริลักษณ์ พันพัว P

11 39743 นาย ภูมิจิตร เทีย่งตรง P 36 41842 น.ส. สรารัตน์ สิทธิจนัทร์เสน P

12 39784 นาย ชลสิทธิ์ ไกรวรรณ์ P 37 41843 น.ส. เสาวลักษณ์ ปัญญานะ P

13 41833 นาย ฉตัรการ ชูแกว้ P 38 น.ส. พัณณิตา เขียววิเชียร P นร.ย้ายมา
14 41834 นาย เทพพิทักษ์ ด้วงวงษ์ P

15 39297 น.ส. ชญานิน ศรีประเสริฐ P

16 39510 น.ส. ญาณิศา ชวนเจริญ P

17 39572 น.ส. ปาริฉัตร นันทดี P

18 39613 น.ส. ชนกนันท์ ขันตี 

19 39625 น.ส. พิมพ์วดี ยิ้มย่อง 

20 39659 น.ส. ขตัติยา เสมสมาน P

21 39709 น.ส. กัลยกร พวงสมบัติ P

22 39712 น.ส. ฉัตรชญาสิริ ศรีวิไล P

23 39713 น.ส. ฉัตรตะวัน อิ่มเขียว P

24 39714 น.ส. ชลธิชา ไพฑูรย์ P

25 39724 น.ส. ปิยธิดา สามารถ P

ชาย 14 หญิง 23 รวม 37

แผนการเรียน ภาษา -ภาษาจีน
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูมนฤด ี อินมี  ตอน ข  ครูจริญ  เกตุสกุล

ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/9 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61 ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61

1 38712 นาย ปรัญชัย ขาวส าลี  ออก 26 39622 น.ส. พรรษา พวงภู่ P

2 39294 นาย สุฐิพร โพธิสมภาพวงษ์ P 27 39657 น.ส. กัญญาณัฐ ละครชัย P

3 39320 นาย ธีรภัทร ราชแผน P 28 39674 น.ส. ปิยวรรณ นาคน้ า P

4 39359 นาย พงศกร วิเลปนะ P 29 39750 น.ส. เจนจิรา ข าวิบูรณ์ P

5 39360 นาย ยุทธการ ศรีเขียวพงษ์ P 30 39757 น.ส. โชติกา วัฒนาธนไพศาล P

6 39365 นาย อภินันท์ ไตรรัตน์ P 31 39761 น.ส. ปัญญาพร ทองฟัก P

7 39405 นาย ศตวรรษ กลัดทอง P 32 39767 น.ส. เพียงรวี ภาเจริญ P

8 39440 นาย จิราธิวัฒน์ จันทร์ธร P 33 39769 น.ส. ภัทราพร จันทร์สุวรรณ P

9 39445 นาย ธนชัย เกิดนิมิตร P 34 39806 น.ส. ธนัชพร เกษสา P

10 39636 นาย จิรวุฒิ แจ่มจันทร์ P 35 40606 น.ส. พลอยไพลิน วงษ์โกฎ P

11 39638 นาย ฉัตริน นินทะ P 36 41846 น.ส. ชลธิชา ราตรี P

12 39736 นาย ณัฐิวุฒิ ชูศรี P 37 41847 น.ส. ทิพย์สุดา ค าสุ่ย P

13 41844 นาย กิตติชนม์ จันทมาศ P 38 41848 น.ส. พรปวีณ์ คงมะกล่ า P

14 41845 นาย ธนภัทร บุญธรรม P

15 39299 น.ส. ชัญญานุช บุญส่ง P

16 39307 น.ส. พิราวรรณ เพชรจั่น P

17 39375 น.ส. เบญจมาศ อยู่คง P

18 39381 น.ส. รสริน สีตะระโส P

19 39476 น.ส. วนิดา อุ่นสกุลณี P

20 39483 น.ส. สิริยากร แกมขุนทด P

21 39506 น.ส. กนกวรรณ คงสุข P

22 39514 น.ส. ปุณยวีร์ นองเนือง P

23 39532 น.ส. สุภรัชต์ เสือเอี่ยม P

24 39569 น.ส. ธีราพร สุขแก้ว P

25 39582 น.ส. สุดารัตน์ แดงสุ่ม P

ชาย 14 หญิง 24 รวม 38

ครูทีป่รึกษา  ตอน  ก  ครูศิริจิตต์  แก้วแสน  ตอน  ข  ครูวรรณวนัช ฉาบเพชร

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

แผนการเรียน ภาษา- ภาษาอังกฤษ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/10 ปีการศึกษา 2560 



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61 ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61

1 38899 นาย อภิวัฒน์ อึ๊งบ ารุงพันธุ์  26 39768 น.ส. แพรวา ครุฑกะ 

2 39355 นาย ณัฐกิตต์ โกสุมา P 27 39772 น.ส. รุ้งระวี สะยะบุตร์ P

3 39391 นาย กิตติธร บุญกล่อม P 28 39777 น.ส. สุขฤทัย กุมพันธุ์ P

4 39403 นาย ภูสิต มีดี P 29 39989 น.ส. ภัทรพร เอกนุช P

5 39404 นาย ยศพัทธ์ โชติเจริญ P 30 39997 น.ส. จนัจริา เพช็รแพ P

6 39557 นาย สุรพรชัย ใบจ าปี P 31 40607 น.ส. สุพิชญา ประทุมพงษ์ P

7 39592 นาย ณภัทร วงษ์ภักดี P 32 41853 น.ส. ชนัญชิดา กองเนียม P

8 39642 นาย ธนกร จารุฤทัยกานต์ P 33 41854 น.ส. ฌัชฌานันท์ สรสุริยวงษ์ P

9 39643 นาย ธนธรณ์ อษุาจารุวิจติร P 34 41855 น.ส. ณัฏฐณิชา สว่างศรี P

10 39649 นาย อนัญญา ริศตะ P 35 41856 น.ส. นิตยา ผุดผ่อง P

11 39746 นาย วิศรุต รักสัตย์ P 36 41857 น.ส. ศิริวิมล มะยมทอง P

12 39748 นาย สหัสชัย บุญประเสริฐ P 37 41858 น.ส. สุพรรษา ปญุญะฤทธกิุล P

13 39786 นาย ญาณกร พงษ์ช้าง P 38 41859 น.ส. อารียา ฟักทอง P

14 41190 นาย ภพธร เนื่องช้าง  แขวนลอย
15 41849 นาย กฤษฏา สุผาวัน 

16 41850 นาย ประพัฒน์ สุขประเสริฐ P

17 41851 นาย วรรณเฉลิม ลึกวิลัย P

18 39515 น.ส. พรทิพย์ ใยบัว P

19 39516 น.ส. พัชชาภา รุ่งเช้า P

20 39562 น.ส. จารุลักษณ์ สะอ้าง P

21 39567 น.ส. ณัฐมน โพธิว์ิฑูรย์ P

22 39617 น.ส. ฐิติรัตน์ ฉัตร์มงคล P

23 39662 น.ส. จุฑามาศ จูมจี P

24 39665 น.ส. ชุรีพร สายเขื่อนขันธ์ 

25 39759 น.ส. เบญญทิพย์ ห่อเร P

ชาย 17 หญิง 21 รวม 38

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูไพเราะ  พรหมประสิทธ์ิ  ตอน ข  ครูสิริมาส  ทองมาดี

แผนการเรียน ภาษา- สังคม

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/11 ปีการศึกษา 2560 



ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61 ที่ เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ต ป ปี61

1 38898 นาย อภิชัย ตาสว่าง  26 39573 น.ส. ปิยวดี วิพันธุเ์งิน P

2 39407 นาย ศุภฤกษ์ ชูแช่ม P 27 39621 น.ส. นิศาชล แจ้งแช่ม P

3 39495 นาย พงศกร แสวงเจริญ P 28 39628 น.ส. เมวิกา กาษร P

4 39502 นาย หัฏฐกร บุญรักศรพิทักษ์ P 29 39670 น.ส. ทิพานัน เจียมงาม P

5 39543 นาย ชัยวุฒิ ไผ่ชู P 30 39707 น.ส. กรกนก ธูปบูชา P

6 39548 นาย ปิยวัฒน์ ป้องวรรณา P 31 39711 น.ส. จันทนา ยาพัด P

7 39587 นาย เกียรติศักด์ิ สีฟัก P 32 39722 น.ส. ปภาวรินทร์ พวงทอง P

8 39594 นาย ทะเลไทย ชีวะธรรม P 33 39730 น.ส. สวรส ทองสรวง P

9 39596 นาย ธนกฤต ทองบริสุทธิ์ P 34 39752 น.ส. ณิชนันทน์ ใจวงษ์ P

10 39690 นาย ณัฐกฤต เกิดศิริ P 35 39815 น.ส. ภารวี ปลัดขุนทอง P

11 39696 นาย ปรินทร สรมานะ P 36 39821 น.ส. วรัญญา ดาวัลย์ P

12 39698 นาย พรรธกร สนจิตต์ P 37 41862 น.ส. จรัญญา ปราบทอง P

13 39787 นาย ณรงค์ชัย เสือโฮก  38 41863 น.ส. ถาวรีย์ ค าพล P

14 39794 นาย พงศกร อยู่สุข P 39 41864 น.ส. พัตรพิมล วะศินรัตน์ P

15 39796 นาย วงศธร หอมไม้ P

16 41860 นาย กนัตินันท์ นิสสัยพนัธ์ P

17 41861 นาย นพกฤษฏิ์ วรรัฐภูววัฒน์ P
18 39334 น.ส. กัญจน์ณัฎฐ์ ศาลาคาม P

19 39389 น.ส. อารยา คตหอย 

20 39418 น.ส. ณิชนันทร์ วงศ์สกุลเกียรติ P

21 39420 น.ส. ธนภรณ์ ใจดี 

22 39525 น.ส. วริศรา สวัสดิพงษ์ P

23 39535 น.ส. อวัศดา พวงจ าปี P

24 39561 น.ส. จริยา สาระวงษ์ P

25 39565 น.ส. ชุติภา จันทมงคล P

ชาย 17 หญิง 22 รวม 39

แผนการเรียน ภาษา- คณติ

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/12 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูกุนที  กลัดสุข    ตอน ข  ครูอรญา  บุญไทย



P

P

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/1 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก   ครูอุมาพร  สุวรรณโมลี  ตอน  ข   ครูครูภัทกิตติ์  วรรณสุทธ์ิ



39386 น.ส. สุภาพร บุญผาสุข
P เปล่ียนชื่อเป็น

P 40 41782 น.ส. นฤวรรณ สุขเอี่ยม

39326 นาย พัทธนันท์ อ่วมน้อย

P

P

P

P

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/2 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก   ครูปนัดดา  สุเมธสกุล   ตอน  ข  ครูกฤษณะพงษ์  พงษ์สัตยา



39285 นาย ตรีเพชร ทิพยไพฑูรย์ ตลอดชีพ
ลาออก 23  พ.ค. 59

41784 น.ส. นฤมล สุวรรณพานิช ตลอดชีพ
ลาออก 19  เม.ย60

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/3 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูศราวด ี ลูกอินทร์   ตอน ข  ครูยุภาพร  อรรคบุตร



39785 นาย โชคชัย ชาวบัวน้อย ตลอดชีพ

41791 น.ส. พันดาว เพ็ชร์รักษ์ ตลอดชีพ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/4 ปีการศึกษา 2560 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูสินธุ  เอี่ยมอร่าม    ตอน  ข ครูบุษบง  เอี่ยมอร่าม

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี



39362 นาย ศุภกร มณเทียรรัตน์ ตลอดชีพ

41797 นาย จิรวัฒน์ ทรงศิลป์ ตลอดชีพ

39790 นาย ธัชพงศ์ นาคมาลี ตลอดชีพ

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/5 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูอรุณศรี  ศรีชยั    ตอน ข   ครูเศรษฐวิทย์  อินทร์หมดุ



41811 น.ส. ชุติญา เหมือนศรี เลขลอย

41809 นาย ปริยกร สีมา ตลอดชีพ

41813 น.ส. ทานตะวัน ศรีอุดม ตลอดชีพ

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/6 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูประสิทธ์ิ  ประสาทพรชัย   ตอน  ข ครูมาลินี  พัวพานิช



41820 นาย จิรพงษ์ เทพชารี
ไปพิบูล

39618 น.ส. ณัฐภารัตน์ ศรีเผือด

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/7 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม   ตอน ข  ครูทัศนัย   อยู่ไทย



39637 นาย จิระวัฒน์ เจริญชันษา ตลอดชีพ

41831 น.ส. มนัชญา รัตนวงษม์งคล ตลอดชีพ
ลาออก 2  มิ.ย.59

41190 นาย ภพธร เนื่องช้าง
เรียนซ้ าชั้น

39827 น.ส. สุรีย์พร ค าด้วง ตลอดชีพ

41190 นาย ภพธร เนื่องช้าง
ไป5/11

ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/8 ปีการศึกษา 2560 
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูพิกุลทอง  สักการะ  ตอน ข ครูช านาญ  เอี่ยมส าอาง 

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี



39459 นาย เหมชาติ ขวัญเมือง ตลอดชีพ
39768 น.ส. แพรวา ครุฑกะ ตลอดชีพ

P 39396 นาย ทานต์ ศรีสุธอ ตลอดชีพ

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูมนฤด ี อินมี  ตอน ข  ครูจริญ  เกตุสกุล
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/9 ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี



38712 นาย ปรัญชัย ขาวส าลี
เรียนซ้ าชั้น  มาจาก 6/10

38877 น.ส. ศุภวรรณ ชาญวฒันาศิลป์ ตลอดชีพ

ลาออก 26  ก.ย. 59

39800 นาย อธิป เอี้ยวเจริญ ตลอดชีพ

39762 น.ส. ปิน่มุก บานเย็น ตลอดชีพ

ครูทีป่รึกษา  ตอน  ก  ครูศิริจิตต์  แก้วแสน  ตอน  ข  ครูวรรณวนัช ฉาบเพชร

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/10 ปีการศึกษา 2560 



เรียนซ้ าชั้น  มาจาก 6/11

39649 นาย ยิ่งใหญ่ ริศตะ ตลอดชีพ
เปล่ียนชื่อเป็น อนัญญา

41852 นาย สุรกรานต์ ปานทอง ตลอดชีพ
ลาออก 2 ก.ย.59

39392 นาย กีรติกร ยะสะโร ตลอดชีพ

39446 นาย ธนาธร ธรรมมิกะ ตลอดชีพ

39563 น.ส. จิรัฐฏิญา กิ่งจ าปา ตลอดชีพ

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูไพเราะ  พรหมประสิทธ์ิ  ตอน ข  ครูสิริมาส  ทองมาดี

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/11 ปีการศึกษา 2560 



38898 นาย อภิชัย ตาสว่าง
ไป5/12

39559 น.ส. กิตติยา โปร่งสละ ตลอดชีพ
ลาออก

โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทะเบียนสมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีที ่5/12 ปีการศึกษา 2560 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  ครูกุนที  กลัดสุข    ตอน ข  ครูอรญา  บุญไทย


