
ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -  สกุล ผู้ปกครองนักเรียน

1 44301 ด.ช. ไชยกร ใบดีกาดี  มารดา นางรวีวรรณ  ใบดีกาดี
2 44303 ด.ช. พฤหสั บญุเพ็ชร์  มารดา นางอรพรรณ บญุเพ็ชร์
3 44304 ด.ช. ปยิพัชร์ กันโต  บดิา นายอนุพงษ์  กันโต
4 44307 ด.ช. แทนคุณ ไล้เลิศ  บดิา พลอากาศตรี ไพฑูรย์  ไล้เลิศ
5 44310 ด.ช. กัปปน์กันดิส กิตตน์นิพิฐ  มารดา นางพรปราณันต์  กิตตน์นิพิฐ
6 44311 ด.ช. ธีรภัทร กาญจนสุนทร  มารดา นางมาลี  กาญจนสุนทร
7 44315 ด.ช. นัทธวัฒน์ ดีเจริญ  มารดา นส.สุจิตรา  ดีเจริญ
8 44316 ด.ช. ชยพล ถินสถิตย์  บดิา นายปานทอง  ถินสถิตย์
9 44317 ด.ช. ธนกร ศรีมานพ  บดิา นายชุติวัต  ศรีมานพ
10 44319 ด.ช. นราธร เหมือนเอี่ยม  บดิา นายธงทอง  เหมือนเอี่ยม
11 44322 ด.ช. ภานุพงษ์ ระดับ  มารดา นส.สุธาศินี  แสวงเจริญ
12 44323 ด.ช. อัครพงษ์ โภคินธนาเศรษฐ์  บดิา นายอัครวัฒน์  กุลศรีไทวงษ์
13 44325 ด.ช. ณัฐนันท์ จับเทยีน  มารดา นางสุธาสินี  จับเนียน
14 44326 ด.ช. หฤษฎ์ สระแพ  ปู่ นายทองหลอม  สระแพ
15 44300 ด.ญ. ไอยวริณ จันทร์ศรี  มารดา นางสุภัชญา  จันทร์ศรี
16 44302 ด.ญ. ณปภัช ศริพันธ์ุ  มารดา นางพิณนภา  ศริพันธ์ุ
17 44305 ด.ญ. ลภัสรดา กวีวัจน์  มารดา นางพัชร์วสา  กวีวัจน์
18 44306 ด.ญ. เพลงชนก รอดภัย  บดิา นายโสภณ  รอดภัย
19 44308 ด.ญ. พิชชาพร สุรกร  มารดา นส.จิราภรณ์  หมุดนันใจ
20 44309 ด.ญ. พัสวีพิชญ์ ร่มล าดวน  มารดา นางสกาวรัตน์  ร่มล าดวน
21 44312 ด.ญ. ชิชญาณิกานต์ สุดตา  มารดา นางสิริพร  สุดตา
22 44313 ด.ญ. ญาณวิภา บญุเลขา  มารดา นางปรมภรณ์  เลิศประพันธ์
23 44314 ด.ญ. ทชัชกร เจียมเงิน  มารดา นางรัตนา  เจียมเงิน
24 44318 ด.ญ. ขวัญข้าว จันทเวช  ย่า นางกาญจนา  สุทธิสุข
25 44320 ด.ญ. อัจจิมา โพธ์ิจู  ปู่ นายพงษ์ศักด์ิ  โพธ์ิจู
26 44321 ด.ญ. ณฐิตา เรือนงาม  บดิา นายเฉลิมศักด์ิ  เรือนงาม
27 44324 ด.ญ. ประภาศิริ ภูพวก  มารดา นส.ภัคจิรา  รัตนิชย์
28 44327 ด.ญ. ฐิติมา เพชรแดง  มารดา นส.มนัสชนก  สอพิมาย
29 44328 ด.ญ. ชิดชญา สังโยคะ  บดิา นายชาญชัย  สังโยคะ
30 44329 ด.ญ. เกวลิน วราสินธ์ุ  มารดา นส.รวิวรรณ  ฉวนทอง

ห้องเรยีนพิเศษ โครงกำร Mini English Program (MEP) (สมคัรครบ 100%)

โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี
สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/1 ปีกำรศึกษำ 2564  

 ครทูี่ปรกึษำ ตอน ก  นำงสำวตวงทิพย์  โสภำจำรยี์ ตอน ข นำงสำวขวัญลดำ  ทองค ำป้ัน (โครงกำร MEP)



ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -  สกุล ผู้ปกครองนักเรียน
1 44330 ด.ช. กรวิชญ์ ตันสงวน  มารดา นางกรวรรณ  ตันสงวน
2 44331 ด.ช. กฤศกร ส าราญดี  มารดา นางวิไล  ส าราญดี
3 44332 ด.ช. กิตติธัช อังสนั่น  มารดา นางศิริวรรณ  อังสนัน่
4 44333 ด.ช. จิรดนัย ตันธราพรฤกษ์  มารดา นางสาวเยาวลักษณ์  เลิศสุขุมาภิรมย์
5 44334 ด.ช. ชัยพร จ านงค์หาญ  มารดา ส.ต.ต.หญิงนภา ปอ้งสิงห์
6 44335 ด.ช. ชาคริส ประจวบสุข  มารดา นางรัชดาภรณ์  ประจวบสุข
7 44336 ด.ช. ณัฐดนัย นุ่มนิ่ม  มารดา นางจีระพร   วงษ์วรรณดี
8 44337 ด.ช. ติณณภพ พึ่งตน  มารดา นางสาวทพิวัลย์  อ้อวิเศษ
9 44338 ด.ช. ปญุญพัฒน์ สงแอ  มารดา นางสาวปวริศา  จั่นส าอางค์
10 44339 ด.ช. พงศกร เนียมสมบญุ  บดิา นายคมสิงห ์ เนยีมสมบญุ
11 44340 ด.ช. พงศ์วรุตม์ รอดโฉม  บดิา นายวงศ์ไกรวิชชญ์  รอดโฉม
12 44341 ด.ช. ภูเบศ เขตการณ์  มารดา นางนพพร  เขตการณ์
13 44342 ด.ช. รังศิโรจน์ เสนคราม  มารดา นางสาวธีรชา  เสนคราม
14 44343 ด.ช. วัชรพล เสือโต  มารดา นางพรทพิย์  เสือโต
15 44344 ด.ช. วายุภักษ์ เจียมจันทร์เล่ห์  มารดา นางสาวเนตรนภา  จันทร์อิม่
16 44345 ด.ช. สุเมธ พ่วงอยู่  บดิา นายสุรศักด์ิ  พ่วงอยู่
17 44346 ด.ช. สุวิจักขณ์ ภู่ชัย  บดิา นายประเสริฐ  ภู่ชัย
18 44347 ด.ญ. กมลฉัตร สุขทอง  มารดา นางพัชรี  สุขทอง
19 44348 ด.ญ. กฤตยา สินมา  มารดา นางพัชราภรณ์  สินมา
20 44349 ด.ญ. กวินธิดา อมรการ  บดิา นายยุทธพิชัย  อมรการ
21 44350 ด.ญ. จุฑาทพิย์ ศรีธรรมาภรณ์  บดิา นายสยามรัฐ  ศรีธรรมาภรณ์
22 44351 ด.ญ. ชลิตา ชูสวัสด์ิ  บดิา นายชาญกริช  ชูสวัสด์ิ
23 44352 ด.ญ. โชติกา สะมะถะ  มารดา นางสาวพนารัช  สะมะถะ
24 44353 ด.ญ. ณัฐธีรา จันมัน  บดิา นายขรรค์ชัย  จันมัน
25 44354 ด.ญ. นัฐณิช วัชรกุล  มารดา นางสาวจิตรา  ชอบรัมย์
26 44355 ด.ญ. นิชานันท์ ค าชู  ปา้ นางสาวพัสราพร  ค าชู
27 44356 ด.ญ. ปรีรติ ปานเพ็ชร์  มารดา นางอัญชลิภรณ์  ปานเพ็ชร์
28 44357 ด.ญ. ปณิุกา โคปาลสูตร  มารดา นางสาวปรีดา  อ าลอย
29 44358 ด.ญ. พิชญ์สินี พุ่มพวง  มารดา นางอัญชลี  พุ่มพวง
30 44359 ด.ญ. ภัทร์ธีรา หานะกุล  มารดา นางสาววรรณพร  หานะกุล
31 44360 ด.ญ. ภิญญดา สักการะ  บดิา ว่าที่ ร.ต. ชินกร  สักการะ
32 44361 ด.ญ. รมิตา ศรีสุข  มารดา นางกัลยกร  ศรีสุข
33 44362 ด.ญ. วรัญชลี เงินอยู่  มารดา นางสมใจ  เงินอยู่
34 44363 ด.ญ. สุชาดา แผ่ทอง  มารดา นางสาวแสงเดือน  สังประเสริฐ
35 44364 ด.ญ. สุทธิกานต์ สาริวัน  มารดา นางกาญจนา  สาริวัน
36 44365 ด.ญ. อนันตญา แถวศรีสุวรรณ์  มารดา นางสาวสุนนัทา  หาญณรงค์

ห้องเรยีนพิเศษ โครงกำร วิทยำศำสตร ์คณิตศำสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) (ครบ 100%)

โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี
สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/2 ปีกำรศึกษำ 2564  

ครทูี่ปรกึษำ  ตอน ก นำงวลัยรตัน์  หล ำริว้  ตอน  ข นำงหทัยชนก  ขันติกุล 



ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -   สกุล ผู้ปกครองนักเรียน

1 44366 ด.ช. กษิด์เดช สุทธิวานิช  บดิา นายนฐั  สุทธิวานชิ
2 44367 ด.ช. คเณศวร ชาวนาฝ้าย  มารดา นางลมุล   ชาวนาฝ้าย
3 44368 ด.ช. จิระพัฒน์ มีฤกษ์ใหญ่  บดิา นาบภูธนติย์  มีฤกษ์ใหญ่
4 44369 ด.ช. ธนภัทร ดิษบรรจง  ปู่ นายบรรธร  ดิษบรรจง
5 44370 ด.ช. ธฤต อันทบั  บดิา นายศิริวงค์  อันทบั
6 44371 ด.ช. ธีรนัย คามรักษ์  มารดา นางสาคร  คามรักษ์
7 44372 ด.ช. นนทวิชญ์ ปติิดา  บดิา นายอุดมศักด์ิ  ปติิดา
8 44373 ด.ช. พร้อมสิน มากชื่น  บดิา นายณพล  มากชืน่
9 44374 ด.ช. พัชรพล วงษ์แย้ม  มารดา นางสาวจิณัฐตา  ขอนทอง
10 44375 ด.ช. พัสกร พ่วงพันธ์งาม  มารดา นางเพ็ญพักตร์  พ่วงพันธ์งาม
11 44376 ด.ช. พิชญะ เหล็กอ่อนตา  มารดา นายศิลา  ไม้นอ้ย
12 44377 ด.ช. ภาสวุฒิ บญุธิติ  มารดา นางวรนชุ  บญุธิติ
13 44378 ด.ช. ภูริช บญุญาภากร  บดิา นายชัยรัตน ์ บญุญาภากร
14 44379 ด.ช. ภูริณัฐ สิงหม์งคลศักด์ิ  มารดา นางรุ่งนภา  สิงหม์งคลศักด์ิ
15 44380 ด.ช. วีชพนธ์ ผลเกิด  มารดา นางสาวดาวชรัตน ์ ดวงภักดี
16 44381 ด.ช. ศิรวิทย์ พิทกัษ์สาลี  มารดา นางสาวศิวาพร  ศิลปโชติ
17 44382 ด.ช. สิรวิชญ์ ปานกล่ า  มารดา นางศุภวัลย์  ปานกล่ า
18 44383 ด.ช. อติวิชญ์ สายแปลง  บดิา นายอภิสิทธ์ิ  สายแปลง
19 44384 ด.ญ. กษิรา ใจสมบญุ  มารดา นาวสาวเปรมฤดี  ใจสมบญุ
20 44385 ด.ญ. ขวัญจิรา ปานสิงห์  มารดา นางรสสุคนธ์  ปานสิงห์
21 44386 ด.ญ. จิตตวรรณ พวงเงิน  มารดา นางสาวหทยัชนก  แคอนนัต์
22 44387 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ศักดิลาภ  มารดา นางสาวิตรี  ศักดิลก
23 44388 ด.ญ. ชุติกาญจน์ สิงหเ์มือง  มารดา นางสาวอนงค์  กล่ีนขจร
24 44389 ด.ญ. ณญาดา ธนะสูตร  มารดา นางสุภาพร  ทรัพย์สม
25 44390 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ค าชู  ปา้ นางสาวพัสราพร  ค าชู
26 44391 ด.ญ. พิมพ์ชนก อินทวารี  มารดา นางสาวชัญญรัตน ์ นอ้ยตา
27 44392 ด.ญ. ภัทรลภา กล่ันกล่ิน  มารดา นางสาวเยาวลักษณ์  สมัครวงษ์
28 44393 ด.ญ. ภัทรวดี สายนาค  ย่า นางพิมพ์พิชชา  ม่วงวงษ์
29 44394 ด.ญ. รวิกานต์ ก าเนิดเกียรติศักด์ิ  บดิา นายสันติ  ก าเนดิเกียรติศักด์ิ
30 44395 ด.ญ. รัชนก ดิสา  มารดา นางนสุรา  ดิสา
31 44396 ด.ญ. รัชนีพร สิงหส์วัสด์ิ  บดิา นายจตุพล  สิงหส์วัสด์ิ
32 44397 ด.ญ. ศศิประภา ทองขาว  มารดา นางสาวมัทนา  เนยีมสมบญุ
33 44398 ด.ญ. สิริกานต์ ศรทรง  มารดา นางสาวธัญญ์นรี  ศรทรง
34 44399 ด.ญ. สุชาดา อินพักทนั  มารดา นางสาวชนางรักษ์  โพธ์ิศรี
35 44400 ด.ญ. สุพนิตา ประสายกา  มารดา นางสาวอริสา  ยืนยง
36 44401 ด.ญ. หรัิญญิการ์ สิงหโ์ต  มารดา นางกนกวรรณ  สิงโต

ห้องเรยีนพิเศษ โครงกำร วิทยำศำสตร ์คณิตศำสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) (สมคัรครบ 100%)

โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี

ครทูี่ปรกึษำ  ตอน ก    นำงสำวศิรญัญำ  สระ  ตอน  ข  นำยกำนต์  ทองสุก
สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/3 ปีกำรศึกษำ 2564  



ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -  สกุล ผู้ปกครองนักเรียน

1 44402 ด.ช. กรวิชญ์ พิเชฏฐ์พงษ์  ยาย นางปนัดดา  พิเชฏฐ์พงษ์
2 44403 ด.ช. ก้องกิดากร สารีผล  มารดา นางสาวศิริพร  ตรีพล
3 44404 ด.ช. กันตยศ พูลสวัสด์ิ  มารดา นางมาลิน ี พูลสวัสด์ิ
4 44405 ด.ช. การันต์ รอดเจริญ  มารดา นางสาวปทัมา  สุขีวัฒน์
5 44406 ด.ช. คณุตม์พงศ์ ถนอมสัตย์  มารดา นางสิริพร  ถนอมสัตย์
6 44407 ด.ช. เจษฎา ผิวนิ่มนวล  มารดา นางสาวพัชริกา  แม้นพวก
7 44408 ด.ช. ฐิติวัชร เมฆส่าน  มารดา นางฐิติพร  เมฆส่วน
8 44409 ด.ช. ฐิติวัฒน์ บวัพนัส  บดิา นายชัยณรงค์  บวัพนสั
9 44410 ด.ช. ธนภัทร รณที  บดิา นายสมนึก  รณที
10 44411 ด.ช. พิตรพิบลู สุขโก  มารดา นางอนงนาฏ  สุขโก
11 44412 ด.ช. สาธิต พ่วงอยู่  บดิา นายสุรศักด์ิ  พ่วงอยู่
12 44413 ด.ช. สิทธิพล พูลพร  บดิา นายศักด์ินรินทร์  พูลพร
13 44414 ด.ช. หตัถชัยวุฒิภ์ มาพะวงษ์  มารดา นางสาวจตุพักต์ศิณ  มาพะวงษ์
14 44415 ด.ญ. กรกนก เนตรแก้ว  มารดา นางสาวสุคนธา  กลมสกุลณี
15 44416 ด.ญ. ชาลิสา กันภัย  มารดา นางสาวกัญพร  อยู่ประเสริฐ
16 44417 ด.ญ. ชิสาพัชร์ ธาดาชัยอารีย์  มารดา นางอรวรรณ  ธาดาชัยอารีย์
17 44418 ด.ญ. ณภัทร เพ็ชรประสิทธ์ิ  มารดา นางชุติภัทร  เพ็ชรประสิทธ์ิ
18 44419 ด.ญ. ณัฐภัสสร พานนาค  มารดา นางสาวศิริลักษณ์  วงษ์เนตร์
19 44420 ด.ญ. ณัฐวดี ชอบธรรม  บดิา นายเสรี  ชอบธรรม
20 44421 ด.ญ. ณิชาภา ขวัญนาคก าธร  บดิา นายรวิกร  ขวัญนาคก าธร
21 44422 ด.ญ. เบญญาดา วีระพงษ์  มารดา นางศิริพร  วีระพงษ์
22 44423 ด.ญ. ปรีญาพัชญ์ สุเมธาพิภัทร์กุล  มารดา นางสาวพิมพ์รภัช  สุเมธาพิภัทร์กุล
23 44424 ด.ญ. ปาลิตา บญุกล้า  มารดา นางสาวปิ่นฑิรา  เชือ้สุวรรณ
24 44425 ด.ญ. ปติิณัฐ มโนรส  บดิา จ.ส.อ.กฤษกร  มโนรส
25 44426 ด.ญ. ปญุญิสา บญุเรือง  บดิา นายไชยรัตน์  บญุเรือง
26 44427 ด.ญ. พลอยชมพู สมสิงห์  มารดา นางสาวมลทริา  ตาเช็ง
27 44428 ด.ญ. พัทธ์ธีรา มาส าราญ  บดิา ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์  มาร าราญ
28 44429 ด.ญ. พิชญาดา ปั้นเจริญ  บดิา นายภานวัุฒน ์ ปั้นเจริญ
29 44430 ด.ญ. ภัสสรา นามเทยีร  บดิา นายภาคภูมิ  นามเทยีร
30 44431 ด.ญ. ภูษณาพร อ่ าจีน  มารดา นางสุภาภรณ์   อ่ าจีน 
31 44432 ด.ญ. มณิวรา วิทยา  มารดา นางเสาวลักษณ์  วิทยา
32 44433 ด.ญ. วรินทร ค ามาก  มารดา นางจรรยาภรณ์  ค ามาก
33 44434 ด.ญ. สโรชา แก้วเลิศ  มารดา นางสาวเกษร  แสนปอ้ง
34 44435 ด.ญ. สาริศา บวัคล่ี  บดิา นายธ ารงศักด์ิ  บวัคล่ี
35 44436 ด.ญ. อชิรญา พรอภิชาติกุล  มารดา นางกันยารัตน ์ พรอภิชาติกุล
36 44437 ด.ญ. อธิชา ขวัญใจพิณทอง  มารดา นางสาวสุจิตรา  สาตจีนพงษ์

ชาย 13 หญิง 23

ครทูี่ปรกึษำ  ตอน ก นำงสำวทรรศพร  พิศรปู  ตอน  ข นำยณะฐนนท์  โพธิ์ทับไทย

โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี

ห้องเรยีนพิเศษ โครงกำร วิทยำศำสตร ์คณิตศำสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) 

สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/4 ปีกำรศึกษำ 2564  



ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -  สกุล ผู้ปกครองนักเรียน
1 44438 ด.ช. กิตตินันท์ พรมาแข้  มารดา นางสงกรานต์  เทยีนถาวร
2 44439 ด.ช. กิตติพัทธ์ เสนาซิว  บดิา นายตรรกวิท  เสนาชิว
3 44440 ด.ช. กิตติภพ เสนาซิว  บดิา นายตรรกวิท  เสนาชิว
4 44441 ด.ช. ชญานนท์ แก้วดี  มารดา นางอภิญญา  แก้วดี
5 44442 ด.ช. ฐาวฬาวิชญ์ ภมรนิยม  ปู่ นายสุรชัย  ภมรนิยม
6 44443 ด.ช. ณภัทร์สิญ มังกรทอง  บดิา นายทศมาศ  มังกรทอง
7 44444 ด.ช. เดชา นาคประเสริฐ  มารดา นางสุดารัตน์  นาคประเสริฐ
8 44445 ด.ช. ธีรภัทร พูลศรี  บดิา นายนิวัตร์  พูลศรี
9 44446 ด.ช. ปณัณวรรธ ต้ังสถิตย์  มารดา นางนภาภรณ์  ต้ังสถิตย์
10 44447 ด.ช. พีรณัฐ เกตุสวาสด์ิ  บดิา นายชัชวาลย์  เกตุสวาสด์ิ
11 44448 ด.ช. ภูวดล ปยิะมิตร  บดิา นายโสภณ  ปยิะมิตร
12 44449 ด.ช. วัชรพล โพธ์ิแก้ว  มารดา นางสาวสินีนาฏ  ไทยพิทกัษ์
13 44450 ด.ช. ศิรศักด์ิ มังกรทอง  มารดา นายสุพัฒนา  เสวกวิหารี
14 44451 ด.ช. อนุชิต นุ่มอยู่  บดิา นายศักด์ิดา  นุ่มอยู่
15 44452 ด.ญ. กรกนก ชะเอม  มารดา นางสาวเกศรา  รักสุข
16 44453 ด.ญ. จิณัฐตา ทองโปร่ง  มารดา นางฐิตาภา  ช่างประดิษฐ์
17 44454 ด.ญ. จินต์จุฑา เย็นทรวง  มารดา นางจันทร์นิภา  เย็นทรวง
18 44455 ด.ญ. ญาณิศา ชมภูพาน  มารดา นางรัตติยา  พรหมมา
19 44456 ด.ญ. ฑิตญา บญุพึ่ง  ย่า นางสมรัก  บญุพึ่ง
20 44457 ด.ญ. ณัฐชยา โกมล  บดิา นายวิเชษฐ์  โกมล
21 44458 ด.ญ. ณัฐธพร ระวิงทอง  มารดา นางณัฐรนัน  ระวิงทอง
22 44459 ด.ญ. ธนภร น้อยเจริญ  มารดา นางสาวนัยนา  คงคามี
23 44460 ด.ญ. ธัญชนก สิงหโ์ต  บดิา นายวิพาก  สิงโต
24 44461 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ กล่ินเกษร  มารดา นางกฤษณา  กล่ินเกษร
25 44462 ด.ญ. ธาราทพิย์ ฮีเกษม  มารดา นางสุภาภรณ์  กล่ินประทมุ
26 44463 ด.ญ. นภสร แก้วบญุเพิ่ม  ยาย นางพะเยาว์  รักชิด
27 44464 ด.ญ. นฤกานต์ ร่มโพธ์ิ  มารดา นางเนาวรัตน์  ร่มโพธ์ิ
28 44465 ด.ญ. นาราชา ศรีบวัทอง  มารดา นางสาวเบญจา  ศรีบวัทอง
29 44466 ด.ญ. บญุญิสา ช านาญ  บดิา นายศุภชัย  ช านาญ
30 44467 ด.ญ. ปญัญาพร วงษ์ปญัญา  มารดา นางจันทร์กานต์  วงษ์ปญัญา
31 44468 ด.ญ. พาขวัญ ธงชัย  ตา นายชาญ  ธงชัย
32 44469 ด.ญ. ภัทรภร พุ่มค า  มารดา นางนุชรี  พุ่มค า
33 44470 ด.ญ. ภัทรวดี พุ่มพวง  บดิา นายภูวดล  พุ่มพวง
34 44471 ด.ญ. รดา ศรีจันทร์  มารดา นางมณีรัตน์  ซอมขุนทด
35 44472 ด.ญ. ฤทยัรัตน์ จันทร์เกษม  มารดา นางประจวบ  วรรณโต
36 44473 ด.ญ. ลภัสรดา นาคเกตุ  บดิา นายศุภโชค  นาคเกตุ
37 44474 ด.ญ. วิชญาภรณ์ ช่างคิด  มารดา นางสาวกอบกูล  ทว้มวงศ์
38 44475 ด.ญ. ศรัณย์รัชต์ แซ่ปงึ  ย่า นางจิราวรรณ  สุขมา
39 44476 ด.ญ. ศุภรดา บญุนาค  มารดา นางวันวิสา  บญุนาค
40 44477 ด.ญ. ศุภิสรา มีทอง  มารดา นางสาวศุภสิริ  เหน็ใจชน

ครทูี่ปรกึษำ  ตอน ก  นำงสำวกำญจนำ  ชนำนิรมติรผล   ตอน ข นำงสำวรสรญิ  เชยสำคร

โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี
สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/5 ปีกำรศึกษำ 2564 สมคัรครบ 100%



ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -  สกุล ผู้ปกครองนักเรียน
1 44478 ด.ช. กรวิทย์ สุพร  มารดา นางสาวสุดารัตน์  ภู่ปราง
2 44479 ด.ช. กานต์ สิทธ์ิน้อย  มารดา นางอมรลักษณ์  สิทธ์ิน้อย
3 44480 ด.ช. ชาญวิทย์ ชลวิบลูย์  บดิา นายวรวุฒิ  ชลวิบลูย์
4 44481 ด.ช. ธนดล วรบตุร  มารดา นางสาวศิริทพิย์  วรบตุร
5 44482 ด.ช. ธนวัตน์ จงธรรม  มารดา นางรสรินทร์  จงธรรม
6 44483 ด.ช. ธรรมปพน กิ่งไทร  มารดา นางเริงฤดี  เบา้นุวงศ์
7 44484 ด.ช. ธีรศักด์ิ รอดฉ่ า  มารดา นางสรัญธร  รอดฉ่ า
8 44485 ด.ช. ปาราเมศ หงษ์ทอง  ตา ร.ต.มนัส  อินทร์ทองน้อย
9 44486 ด.ช. ปยัิงกูร สรรพสุข  มารดา นางศิริประภา  สรรพสุข
10 44487 ด.ช. พุฒิเมธ เปรมปรี  มารดา นางสาวทพิย์สุคนธ์  เปรมปรี
11 44488 ด.ช. ภัทรพงศ์ หงษ์ทอง  บดิา นายณัฐพล  หงษ์ทอง
12 44489 ด.ช. ภัทรพล ฤทธ์ิรักษ์  น้า นางสาวจิตรา  ฤทธ์ิรักษ์
13 44490 ด.ช. รัฐนันท์ อันประนิตย์   ส่งใบไม่จา่ย

14 44491 ด.ช. เลิศวรรธน์ รัตนฤทธิยาภรณ์  มารดา นางปรียาภรณ์  รัตนฤทธิยาภรณ์
15 44492 ด.ช. ศิวัศปวีร์ ใหญ่พงษ์  มารดา นางสุวรรณ์ษา  ใหญ่พงษ์
16 44493 ด.ช. สุภณัฏฐ์ รุ่งเรือง  ย่า นางประทมุ  แตงมีแสง
17 44494 ด.ช. อัครพล มั่นคง  มารดา นางสาววารุนี  มั่นคง
18 44495 ด.ญ. กรัญญา มนตรี  มารดา ว่าที่ รต(ญ) อรทยั  สกุลพงษ์
19 44496 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ สว่างบญุรอด  บดิา นายวราเทพ  สว่างบญุรอด
20 44497 ด.ญ. จิดาภา จันทร์แก้ว  บดิา นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว
21 44498 ด.ญ. ฉัตรรวี สิงหโ์ต  มารดา นางสาวดารณี  โตมี
22 44499 ด.ญ. ชญานันทน์ เตียศรีพัฒนสุข  บดิา นายสมชาย  เตียศรีพัฒนสุข
23 44500 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ ปาลวัฒน์  น้า นางสาววภาภรณ์  ผลิอรุณ
24 44501 ด.ญ. ณิฐารัตน์ ค าลือชา  บดิา นายธงจัย  ค าลือชา
25 44502 ด.ญ. ทพิยรัตน์ เมืองค า  มารดา นางสาวนฤมล  สโมสรสุข
26 44503 ด.ญ. ปทมุทพิย์ นาคสุข  อา นางประภัสสร  คงสุข
27 44504 ด.ญ. พนิตพร พูดเหมาะ  มารดา นางสาวปราณีตต์  พูดเหมาะ
28 44505 ด.ญ. พัชราพร แย้มบู่  อา นางสาวสุรีพร  แย้มบู่
29 44506 ด.ญ. ภัศรา งามย่ิง  น้า นายรุ่งกิต  เม่าพิม
30 44507 ด.ญ. ภูธิวรรณ ภูสุวรรณ์  มารดา นางสาวมลฤดี  พระเจริญ
31 44508 ด.ญ. มณีอัปสร หาญแท้  พี่ นางสาวอัญชลี  หาญแท้
32 44509 ด.ญ. มนัญญา ลาภรวย  มารดา นางสาวสุพรรษา  เจริญศิลป์
33 44510 ด.ญ. มัชฌิมา สระแจ้งตูม  บดิา นายชัยวัฒน์  สระแจ้งตูม
34 44511 ด.ญ. วณิชชยา ศรีบปุผา  ย่า นางสาวโสน  พรหมราษฎร์
35 44512 ด.ญ. วรรณกานต์ มีลาภ  มารดา นางสาวสุนทร  วัฒนพญา
36 44513 ด.ญ. วรรณรดา มุขภู  มารดา นางวัฒนา  มุยภู
37 44514 ด.ญ. ศศิพัชร์ สอนงาม  มารดา นางเสาวลักษณ์  สอนงาม
38 44515 ด.ญ. สุชัญสินี กล่ าดี  บดิา นายสถาพร  กล่ าดี
39 44516 ด.ญ. อชิรญาณ์ หาญยุทธ  มารดา นางสาวชลธิชา  โพธิภูมิ
40 44517 ด.ญ. อินทพุา พลพุ่ม  มารดา นางดวงฤทยั  พลพุ่ม

ครทูี่ปรกึษำ ตอน ก นำยอรรณพ  โพธิ์ศร ี   ตอน ข  นำยอรรถพันธ์  เจรญิศร ี (ขำด 1 คน)
สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/6 ปีกำรศึกษำ 2564  

โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี



ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -  สกุล ผู้ปกครองนักเรียน
1 44518 ด.ช. กฤษติเมธ นาทอง  มารดา นางนันทวรรณ  นาทอง
2 44519 ด.ช. กวีวัฒน์ ภู่แส  ย่า นางสังเวย  เทยีนชุม
3 44520 ด.ช. กิตติกุล บญุสยมภู  บดิา นายจิระ  บญุสยมภู
4 44521 ด.ช. จักรพงษ์ โสตโสภา  มารดา นางสาวน้ าฝน  กลมปั่น
5 44522 ด.ช. ชาญวิทย์ เมืองง้ิวราย  มารดา2 นางสาวนฤมล  พยอมหอม
6 44523 ด.ช. ณภัทร สุรินทร  มารดา นางวันดี  สุรินทร
7 44524 ด.ช. ธนภัทร พึ่งโภคา  มารดา นางศรีไพร  พึ่งโภคา
8 44525 ด.ช. ธีวรา โตเขียว  มารดา นางยุพิน  เรืองชม
9 44526 ด.ช. ปรัชญา เข็มวรรณ  ปา้ นางวาสนา  เข็มวรรณ
10 44527 ด.ช. พลากร โกมล  มารดา นางสาวพรพรรณ  โกมล
11 44528 ด.ช. วัชรานุพงษ์ สังข์วารี  บดิา นายกฤษณะ  สังข์วารี
12 44529 ด.ช. วีรศักด์ิ นึกอุ่นจิตร  มารดา นางสาววีรนุช  ไทยมานิต
13 44530 ด.ช. ศตายุ พานอินทร์  บดิา นายบญุลือ  พานอินทร์
14 44531 ด.ช. ศุภโชค ย้ิมเสถียร  มารดา นางสาวภัชราภรณ์  สนธิ
15 44532 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ มณีอนันตเศรษฐ  มารดา นางสาวเสาวนีย์ เอมอินทร์
16 44533 ด.ช. อัศมเดช จันทร์ข า  ตา นายสมาน  จันทร์ข า
17 44534 ด.ญ. นาฏกร ไพรวรรณ์  มารดา นางสาวอารีย์  แซ่โค้ว
18 44535 ด.ญ. กฤตชญาวรรณ รัศมี  มารดา นางกนกนภา  บญุตุวงษ์
19 44536 ด.ญ. กัญญารัตน์ มีตาดพงษ์  บดิา นายไกรรัตน์  มีตาดพงษ์
20 44537 ด.ญ. กิตติยา ซิมอารีย์รัตน์  มารดา นางแก้วใจ  ซิมอารีย์รัตน์
21 44538 ด.ญ. ชนิดาภา ใจกล้า  ปู่ นายมานพ  ใจกล้า
22 44539 ด.ญ. ญาณิศา ปิ่นทอง  บดิา นายศุภชัย  ปิ่นทอง
23 44540 ด.ญ. ณัฐชยา ค าหมอน  มารดา นางสาวชลธิชา  ชื่นรุ่ง
24 44541 ด.ญ. ณัฐณิชา เพ็งประภา  มารดา นางสาวณัฐธิดา  สิงหเ์มือง
25 44542 ด.ญ. ธนัญญา แย้มบู่  มารดา นางกัญญ์ศิริ  แย้มบู่
26 44543 ด.ญ. ธัญดา แตรไชย  มารดา นางสาวนาถนภา  ชมหมวก
27 44544 ด.ญ. ธิวาพร รัตน์ไทรแก้ว  มารดา นางสาวอรณิช  ฤกษ์อร่าม
28 44545 ด.ญ. นิชัชชา บญุช่วย  มารดา นางสาวกนิษฐพร  คงปาน
29 44546 ด.ญ. เนตรนภา เกตุมะณี  บดิา นายพรชัย  เกตุมะณี
30 44547 ด.ญ. บณัฑิตา แตงชาติ  บดิา นายกฤษติน  แตงชาติ
31 44548 ด.ญ. ปาลิตา มาลา m องิพี่ไม่เป็นสมาชิก มารดา นางพัชรี  มาลา
32 44549 ด.ญ. ปณิทริา โพธ์ินิ่ม  มารดา นางสาวรัชนี  กล่อมลอย
33 44550 ด.ญ. พนิตพิชา ศรีสุภาพ  ยาย นางดุษฎี  แผ่นสัมฤทธ์ิ
34 44551 ด.ญ. รัตนาวลี อ่อนสาตร์  บดิา นายประทปี  อ่อนสาตร์
35 44552 ด.ญ. รุ่งนภา เเสงสิทธิโยธิน  มารดา นางสาวรัตนา  แสงสิทธิโยธิน
36 44553 ด.ญ. วรินทร เชิดชัย  มารดา นางสาวพร้ิมเพรา  ขัดทรายขาว
37 44554 ด.ญ. ศรัณย์พร ศรีประเสริฐ  มารดา นางสาวนันทพร  ประทมุมาท
38 44555 ด.ญ. ศรัณย์พร ทองดี  มารดา นางสาวสถาพร  ทองดี
39 44556 ด.ญ. ศศิอร นีละนะวก  มารดา นางสาวสุกัญญา  จินวงษ์
40 44557 ด.ญ. เสาวลักษณ์ หอมฟุ้ง  ยาย นางสาวรัตนภรณ์  แก้วประไพ

โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี

ครทูี่ปรกึษำ  ตอน ก  นำยประสิทธิ์  เดือนตะคุ   ตอน ข  นำงธำรญำ  ธยำน์ธนำธร  
สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/7 ปีกำรศึกษำ 2564  



ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -  สกุล ผู้ปกครองนักเรียน
1 44558 ด.ช. คณาธิป กิจวิบลูย์  มารดานางสาวนภาพร  แสงเสือ
2 44559 ด.ช. ชายแดน -  มารดา นางฆิลูน
3 44560 ด.ช. ไชยนันท์ คงทน  มารดา นางสุทนิ  คงทน
4 44561 ด.ช. ฐาณวัชร จันทร์ชู  มารดา นางศุภพิช  มั่นจิตร์
5 44562 ด.ช. ฐานันดร สมสุข  มารดา นางสาวรุ่งทวิา  กลมกัลยา
6 44563 ด.ช. ณัฐพงษ์ ขุนคงเสถียร  / องิพี่ๆไม่ได้สมัคร

7 44564 ด.ช. ณัฐพล สุขทอง  มารดา นางเฌอปราง  สุขทอง
8 44565 ด.ช. ทนิกร ใหลสกุล  มารดา นางสาวสุนานันท ์ ยะม้านอินทร์
9 44566 ด.ช. ธนธัส สายสุวรรณ์  / ไม่จ่าย มารดา นางจรินันท์  สายสุวรรณ์

10 44567 ด.ช. ธนภัทร ฟักผล  มารดา นางสาวปิ่นทอง  สารจิตร์
11 44568 ด.ช. ธนายุต มีหรัิญ  มารดา นางนุจรี  มีหรัิญ
12 44569 ด.ช. กนกเทพ ปงัวัฒนกุล  มารดา นางมุกดา  ปงัวัฒนกุล
13 44570 ด.ช. นพคุณ นนทว์งษ์  บดิา นายคมสันต์  นนทว์งษ์
14 44571 ด.ช. ภาณิณ ขาวประไพ  มารดา นางสาวสรยา อยู่สบาย
15 44572 ด.ช. วรพล แจ่มส าราญ  ปู่ นายสงบ  แจ่มส าราญ
16 44573 ด.ช. วุฒิภัทร พุฒิสาร  มารดา
17 44574 ด.ช. ศิรศักด์ิ เล็บสิงห์  บดิา นายขจรศักด์ิ  เล็บสิงห์
18 44575 ด.ญ. กรวรรณ สีม่วง  มารดา นางสาวกรวี  สีม่วง
19 44576 ด.ญ. กัญจน์ชญา ศรีสนธิพันธ์ุ  ย่า นางถาวร  ศรีสนธิพันธ์ุ
20 44577 ด.ญ. ณฐนันทนิี รอดหล า  มารดา นางสาวสุภาพร  บญุมาศ
21 44578 ด.ญ. ณัฐนันท์ พลอยค า  มารดา นางสาวดวงเดือน  ทวีจิตต์
22 44579 ด.ญ. ทพิธัญญา มณีนิล  มารดา นางปทติตา  ส าเภายนต์
23 44580 ด.ญ. ธมลวรรณ ศุกกระบลิ  บดิา นายกิตติศักด์ิ  ศุกกระบลิ
24 44581 ด.ญ. ธัญจิรา คงคามี  องิพี่ๆสมัครป6ี1ปีเดียวหมดอายุ

25 44582 ด.ญ. นัทธมน งามข า  มารดา นางน้ าผ้ึง  สิงหโ์ตทอง
26 44583 ด.ญ. นันทน์ภัส มานพ  มารดา นางสาวขวัญเรือน  ปั้นเพ็ง
27 44584 ด.ญ. ปภาวริณทร์ มาลา  น้า นางสาวปทัมา  มูลธิโต
28 44585 ด.ญ. ปิ่นเพชร แสงสวย  มารดา นางใกล้รุ่ง  แวงสวย
29 44586 ด.ญ. ปยิะธิดา แพทย์ราช  มารดา นางธณัชพร  แพทย์ราช
30 44587 ด.ญ. เปรมิกา วงษ์ภิญโญ  มารดา นางสาววนิดา  โอชารส
31 44588 ด.ญ. พลอยชมพู ช่างชุม  มารดา นางกัลยา  ช่างชุม
32 44589 ด.ญ. พิชญา เดชสุวรรณ  มารดา นางสาวพุทธารัตน์  ทบัทมิศรี
33 44590 ด.ญ. พิชญาพร พ่วงรักษ์  มารดา นางสาวสรัสวันต์  ต้ังทอง
34 44591 ด.ญ. ภัทรสุดา ม่วงกล่ า  บดิา นายมหาชัย  ม่วงกล่ า
35 44592 ด.ญ. มานิตา พานเสือ  มารดา นางสาวนารี  ปาลวัฒน์
36 44593 ด.ญ. เมษา สมอยู่  มารดา นางสาววันดี  วัฒนพญา
37 44594 ด.ญ. รรรรณา วงค์กล่ิน  บดิา นายจักรกฤษ  วงค์กล่ิน
38 44595 ด.ญ. ศิริพร เสวกพันธ์ุ  มารดา นางสาวพรพิมล  ทองคมข า
39 44596 ด.ญ. อนงค์ วงษ์พันธ์ธรรม  มารดา นางสาวอุสา  อินทนะ
40 44597 ด.ญ. อิทธยา อดทน  มารดา นางภาวนา  พิชัย

ครทูี่ปรกึษำ  ตอน ก   นำยทักษิณ  ชูช่ัง   ตอน ข นำงสำวกรรณิกำ วันทูล  (ไมเ่ป็นสมำชิก 3 คน)

โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี
สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/8 ปีกำรศึกษำ 2564  



ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -  สกุล ผู้ปกครองนักเรียน
1 44598 ด.ช. กวี ตระการผล  ตา นายเสน่ห ์ สมงาม
2 44599 ด.ช. ชนะชัย เณรน้อย  ลุง นายนิติพร  เลิศสุวรรณ์
3 44600 ด.ช. ชัยทตั ล้ าเลิศ  มารดา นางสาววีรวรรณ  ชูทาน
4 44601 ด.ช. ชิษณุพงศ์ อินทสาด  มารดา นางสาวกฤษณา  อินทสาด
5 44602 ด.ช. ญาณิน สนธิธรรม  มารดา นางศิรินุท  สนธิธรรม
6 44603 ด.ช. ธนกร รุ่งเจริญ  มารดา นางสาวอรณิชา  ยอดมนต์
7 44604 ด.ช. ธนกฤต จันยมิตรี  มารดา นางทพิย์สุดา  จันยมิตรี
8 44605 ด.ช. ธนปกรณ์ ศรีเคลือบ  บดิา นายวชรวุฒิ  ศรีเคลือบ
9 44606 ด.ช. ธรรมสรณ์ ชื่นเกิดลาภ  มารดา นางสาววาสนา  ประทมุมาศ
10 44607 ด.ช. ธีรภัทร มีนน  มารดา นางสาวสุธาสินี  จูกระจ่าง
11 44608 ด.ช. ปฏิพัทธ์ ประกอบทรัพย์  พี่ นางสาวพรพิมล  แก่นทอง
12 44609 ด.ช. ปวริศ กิ่งค า  มารดา นางพิรยา  กิ่งค า
13 44610 ด.ช. พิภพพัฒน์ ราชขวัญ  บดิา นายธวัช  ราชขวัญ
14 44611 ด.ช. ภาคิณ เมืองช้าง  มารดา นางสาวสุมาลี  แก้วเล็ก
15 44612 ด.ช. วีรวัฒน์ ศรีเหรา  มารดา นางวิรวรรณ  ศรีเหรา
16 44613 ด.ช. ศรัณยพงศ์ สร้อยระย้า  มารดา นางสาวณิชชา  สร้อยระย้า
17 44614 ด.ญ. กฤติมา ชื่นใจ  มารดา นางสาวรุ่งนภา  ชื่นใจ
18 44615 ด.ญ. กัญญาภัค ศิรินาม  มารดา นางสาวารี  คมข า
19 44616 ด.ญ. จิรฐิตา อ่วมวิไลย  บดิา นายภูริทตั  อ่วมวิไลย
20 44617 ด.ญ. ชลณิชา หงษ์ทอง  มารดา นางสาวณิชาวัลย์  โตสน
21 44618 ด.ญ. ชลิตตา ศรีแข  ปู่ นายบญุดม  นามสงคราม
22 44619 ด.ญ. ณิชกานต์ เหมือนเมือง  บดิา นายนิคม  เหมือนเมือง
23 44620 ด.ญ. ต้นน้ า ปั้นเจริญ  มารดา นางนันทติา  ฉลาด
24 44621 ด.ญ. ธนพร บญุเลิศ  น้า นางสาวฐายิกา  ธนภัทรธัญภากุล
25 44622 ด.ญ. ธนัชญา เดชานุวัฒน์  ยาย นางสมพร  แย้มสี
26 44623 ด.ญ. ธัญรดา ตะมาริด  มารดา นางสุรีย์พร  ด ารงค์สิทธ์ิ
27 44624 ด.ญ. นภัส ย้ิมละมัย  มารดา นางสาวยุพิน  ศรีไม้
28 44625 ด.ญ. บญุญาภา วงษ์สนธ์ิ  มารดา นางสาวนฤมล  จงสุข
29 44626 ด.ญ. ปาณิสรา พานทอง  มารดา นางรวิวรรณ  พานทอง
30 44627 ด.ญ. ปยิาภรณ์ รุ่งโรจน์  บดิา นายสมเดช  รุ่งโรจน์
31 44628 ด.ญ. พิณนรี หอยสังข์  มารดา นางพวงทพิย์  หอยสังข์
32 44629 ด.ญ. พิมพ์รภัทร เทยีมทนั  พี่ชาย นายสุปกิจ  กล่ินน้ าหอม
33 44630 ด.ญ. แพรวา ศึกษากิจ  ย่า นางนารี  สะอาดปรุ
34 44631 ด.ญ. ภพรวีณ์ พลอยเพชรา  บดิา นายเวชยันต์  พลอยเพชรา
35 44632 ด.ญ. ภิราวรรณ จ าปทีอง  มารดา นางนวรัตน์  จ าปทีอง
36 44633 ด.ญ. ภูริชญา พ่วงศรี  บดิา นายภาณุวัฒน์  พ่วงศรี
37 44634 ด.ญ. รัตนา ศรีรัตนเกตุ  บดิา นายประเจิด  ศรีรัตนเกตุ
38 44635 ด.ญ. วรัญญา โพธ์ิศรี  มารดา นางสาวธิดารัตน์  ศรีพ่วง
39 44636 ด.ญ. สิรินทรา ส าราญสุข  ปู่ นายเกรียงไกร  ส าราญสุข
40 44637 ด.ญ. อารยา ทาเปรียว  มารดา นางจ าเนียร  ทาเปรียว

ครทูี่ปรกึษำ  ตอน ก  นำงสำวจรสัพิมพ์  ศิรมิำตร ์ตอน ข  นำงสำวอินทรนั์ดดำ  สีเดือน   (สมคัรครบ 100%)
สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/9 ปีกำรศึกษำ 2564  

โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี



ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -  สกุล ผู้ปกครองนักเรียน
1 44638 ด.ช. กมลภพ สีม่วง  บษุรา  รองแก้ว
2 44639 ด.ช. กรภัทร พันธ์ุเปี่ยม  นายบริพัตร  พันธ์เปี่ยม
3 44640 ด.ช. จารุวงศ์ สว่างทกุข์  จารุวรรณ  สว่างทกุข์
4 44641 ด.ช. เจษฏากร แตงนวล  คารม  เรืองงาม
5 44642 ด.ช. ชิษณุพงศ์ แสงเพิ้ง  มารดา นางสุนันท ์แสงเพิ้ง
6 44643 ด.ช. ญาณวรุตม์ อิธิตา  เดิมใส่ยำ่ ย่า นางวันเพญ็ อิธิตา(เขียนใบปูน่ายนคิม)
7 44644 ด.ช. ฐิติวุฒิ เชื้ออ่อน  มารดา นางวิไลวรรณ  เชื้ออ่อน
8 44645 ด.ช. ธนธรณ์ เชตุพันธ์  นพมาศ  เชตพันธ์
9 44646 ด.ช. ธนภัทร ชวดต่าย  มารดา นางสาวจารุณี  ชวดต่าย
10 44647 ด.ช. ธนิสร จันทนา  สายพิน  โพธ์ิงาม
11 44648 ด.ช. ธาดา สุวัฒนาการสุข  ตรีรัตน์  ชุ่มชื่น
12 44649 ด.ช. วริท ค าภิรมย์  บญุชู  สวนดอกไม้
13 44650 ด.ช. วีรภัทร ฤทธ์ิฉิม  บดิา นายวินัย  ฤทธ์ิฉิม
14 44651 ด.ช. อธิวัฒน์ รองแก้ว  จีราพร  งามตา
15 44652 ด.ช. อัคพล วงสถาวร  นางวราภรณ์  หงษ์ทอง
16 44653 ด.ญ. กนกพิชณ์ เงินอ่อน  ธีรวัฒบญุยังมีน์  
17 44654 ด.ญ. กานต์พิชชา บวัเผือก  อรชา  สิงหห์รู
18 44655 ด.ญ. ฐิตาสิริ บญุมี  สมพร  บญุมี
19 44656 ด.ญ. ณัฎฐาพร สุทธิสารากร  จ.ส.อ.พงศธร  สุทธิสารากร
20 44657 ด.ญ. ณัฐวดี ควรพินิจ  วันทนา  เอี่ยมสอด
21 44658 ด.ญ. ดารินทร์ ปรีวัน  จันทนา  ปรีวัน
22 44659 ด.ญ. ธวัลยา สารนิม  ธนัตติมา  เรียงเสาร์
23 44660 ด.ญ. ธัญจิรา สว่างสุข  สุจิตรตรา  สว่างสุข
24 44661 ด.ญ. ธัญญากร มุระคา  ทองค า  มารศรี
25 44662 ด.ญ. ปวีณา ทานะปตั  สมจิตร  อินทนู
26 44663 ด.ญ. ปาณิสรา วงษ์ทอง  มารดา นางอัญชลี  วงษ์ทอง
27 44664 ด.ญ. พลอยวลิน เพ็ชร์ประดับ  สีไพร  เพ็ชร์ประดับ
28 44665 ด.ญ. พิมพ์นารา มาเสง่ียม  เกษร  มาเสง่ียม
29 44666 ด.ญ. ภรณ์พัชชา หงษ์ทอง  รวีภรณ์  หงษ์ทอง
30 44667 ด.ญ. ภัทรา ศรีแก้วพันธ์ุ  ประภัสสร  แสงประสิทธ์ิ
31 44668 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ คันทจิตร  / ไม่จ่าย สุภาพร  คันทจิตร
32 44669 ด.ญ. มิชชา กังผ้ึง  วันเพ็ญ  ขันทอง
33 44670 ด.ญ. วรัชยา ปานด า  วันเพ็ญ  ปานด า
34 44671 ด.ญ. วิกาญดา จันหลิน  มารดา นางสาวสีวรรณ  สมประสงค์
35 44672 ด.ญ. สลิลทพิย์ แย้มคล้าย  ปา้ นางสาวจารุณี  สุวรรณโชติ
36 44673 ด.ญ. สุกัญญา บญุครอง  นิภาพร  จันทร์แก้ว
37 44674 ด.ญ. สุพรรณษา โพธ์ิฤทธ์ิ  / ไม่จ่าย สุทธินันท ์ โพธ์ิฤทธ์ิ
38 44675 ด.ญ. สุมาลี บกีินเนียว  พัทยา  คล้ายคลึง
39 44676 ด.ญ. อนงค์วรรณ ปทัวงค์  ขวัญตา  วงทองหลาง
40 44677 ด.ญ. อภิชญา นวลนุช  อรพิน  เขียวสอาด

ครทูี่ปรกึษำ  ตอน  ก  นำยไพศำล  สุขเอ่ียม  ตอน ข นำยณัฐพล  เชยเอม 

สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/10 ปีกำรศึกษำ 2564  
โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี



ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -  สกุล ผู้ปกครองนักเรียน
1 44678 ด.ช. กฤษณะ คงร าพึง  มารดา นางสาวนิษา  จันทคาต
2 44679 ด.ช. ก้องภพ เผยกล่ิน  มารดา นางกัลยา  เผยกล่ิน
3 44680 ด.ช. คณานนท์ เพาะปลูก  มารดา นางประไพศรี  เพาะปลูก
4 44681 ด.ช. คณินพิชญ์ วงษ์ด้วง  บดิา นายสมศักด์  วงษ์ด้วง
5 44682 ด.ช. ณัฐสิงห์ สร้อยนวม  มารดา นางสาวพรนิพา  สุขสิงห์
6 44683 ด.ช. ทวีวัฒน์ แก้วสนธิ  มารดา นางขวัญดาว  แก้วสนธิ
7 44684 ด.ช. ธีธัช ทองสี  บดิา นายวัชระ  ทองสี
8 44685 ด.ช. นภัสกร เอี่ยมโอฐ  ยาย นางทวาย  เรืองมาลัย
9 44686 ด.ช. นรานันทน์ วุฒิเขต  มารดา นางสาวโสรญา  วุฒิเขต
10 44687 ด.ช. นันทริศ มังกร  ปู่ นายนิคม  มังกร
11 44688 ด.ช. พรพิพัฒน์ แซ่เล้ียง  มารดา นางสาวหนึ่งฤทยั  นิ่มทอง
12 44689 ด.ช. พิพัฒนชัย พินธุรักษ์  มารดา นางสาวพิศมัย  ประสมสัตย์
13 44690 ด.ช. พีระพัฒน์ มั่นคง  อา นางสาวสุภาวิตา  มั่นคง
14 44691 ด.ช. มงคล ดิสา  มารดา นางสาวชัญญาณ์ภัช  กันทอง
15 44692 ด.ช. มหาสมุทร ด่านสุขณรงค์  มารดา นางสาวภัทรา  ด่านสุขณรงค์
16 44693 ด.ช. เมธิส ย้ิมสกุล  บดิา นายนท ี ย้ิมสกุล
17 44694 ด.ช. รัฐภูมิ วสุภัทร  ปา้ นางภัทรา  อุดมลักษณ์สกุล
18 44695 ด.ช. วงศกร บวัสีตัน  มารดา นางสาววนิชญา  บวัสีตัน
19 44696 ด.ช. ศุภกร เอี่ยมละออ  มารดา นางสาววิยะดา  ชื่นใจดี
20 44697 ด.ช. สหสัรังสี จันทะคา  มารดา นางจารุวรรณ  จันทะคา
21 44698 ด.ช. แสนสุข แสงพงษ์  มารดา นางสาวแสงอรุณ  จรรย์มา
22 44699 ด.ญ. กนกอร บา้นหลุ่ม  มารดา นางสาวศิริธร  รุ่งสว่าง
23 44700 ด.ญ. กุสุมา เบี้ยเล่ียม  มารดา นางสาวศิริลักษณ์  เบี้ยเล่ียม
24 44701 ด.ญ. จิราภร มาศถิตย์  ปา้ นางสาวมณีรัตน์  มาศถิตย์
25 44702 ด.ญ. จีรพร เกษจรัล  มารดา นางสาวรวีวรรณ  รอดเกษม
26 44703 ด.ญ. ชัชนิกา เชี่ยวชาญ  มารดา นางศิริรัตน์  เชี่ยวชาญ 
27 44704 ด.ญ. ฐิติพร เพ็ชร์รักษ์  มารดา นางสาวศิริกัญญา  เชิดชัย
28 44705 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สกุลเดช  มารดา นางสาวขนิษฐา  คัพชูติ
29 44706 ด.ญ. ธัญจิรา พรหมจันทร์  บดิา นายโสฬร  พรหมจันทร์
30 44707 ด.ญ. ปนัดดา กองแก้ว  พยงค์  เกษาคม
31 44708 ด.ญ. เปรมสินี กังผ้ึง  มารดา นางวันเพ็ญ  ขันทอง
32 44709 ด.ญ. ไปรยา บญุเรือง  มารดา นางจันทริา  บญุเรือง
33 44710 ด.ญ. พาขวัญ ขุนวังห์  มารดา นางอมรรัตน์  ขุนวังห์
34 44711 ด.ญ. พีรดา ลีคนทดั  มารดา นางสาววรรณวิภา  ใจภักดี
35 44712 ด.ญ. สรสิชา เงินฟัก  ย่า นางล้ินจี่  เงินฟัก
36 44713 ด.ญ. สิริกร มาลัยทอง  มารดา นางสาวกมลพร  มาลัยทอง
37 44714 ด.ญ. สุจิตรา รัศมี  ย่า นางนันทนา  รัศมี
38 44715 ด.ญ. สุทชัอร วชิรวัฒก์  บดิา นายอภิชาติ  วชิรวัฒก์  
39 44716 ด.ญ. สุพรรณธิภา เกตุมณี  มารดา2 นางนลิณี  อินทจักร
40 44717 ด.ญ. อาภาภรณ์ ทบัทมิทอง  มารดา นาวสาวพรประภา  กล่ินกาหลง

โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี
สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/11 ปีกำรศึกษำ 2564  

ครทูี่ปรกึษำ  ตอน ก   นำงสำวปิยะพร  โกมล ตอน ข นำงสำวปำรชิำติ  สำระเห็ด



ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -  สกุล ผู้ปกครองนักเรียน
1 44718 ด.ช. กฤษณะ ดีเจริญ  มารดา นางสาวปภาวดี  ดีเจริญ
2 44719 ด.ช. กฤษติธี สว่างศรี  มารดา นางกรวิภา  สว่างศรี
3 44720 ด.ช. ชนะพล ตรีสุวรรณศานต์  มารดา นางสาวกานดา  ตรีสุวรรณศานต์
4 44721 ด.ช. ตะวัน บษุบงค์  บดิา นายนพดล  บษุบงค์
5 44722 ด.ช. ธนภัทร จันทพัฒน์  มารดา นางสาวศุภัทร์ตา จันทพัฒน์
6 44723 ด.ช. ธนารักษ์ ศรีวรรณ  มารดา นางนาฏยา  ศรีวรรณ
7 44724 ด.ช. นรินธร ปั้นก้อน  น้า นางสาวรุ่งเพชรืพงษ์เสมา
8 44725 ด.ช. นิพิฐพนธ์ สนเทศ  มารดา นางพิมพ์พร  สนเทศ
9 44726 ด.ช. ปญัญพัฒน์ พุฒดง  มารดา นางสาวรดาศา  จุ้ยแจ่ม
10 44727 ด.ช. ปทัมพร ทองดี  มารดา นางสาวปทัมา  สิงหน์ุโคตร
11 44728 ด.ช. ปยิภัทร นิวรณุสิต  บดิา พ.ต.ท.นิรัติ  นิวรณุสิต
12 44729 ด.ช. ปณุณวิช จันทร์ภู่  มารดา นางสาวิตรี  จันทร์ภู่
13 44730 ด.ช. พงศธร แก้วทวี  มารดา นางสาวอรอุมา  อุทรส
14 44731 ด.ช. ภานุวัฒน์ ศาลางาม  บดิา นายเสมือน  ศาลางาม
15 44732 ด.ช. ยศพนธ์ เชิดชูวงศ์วัฒนา  มารดา นางกมลรส  เชิดชูวงศ์วัฒนา
16 44733 ด.ช. วชิรวุฒิ บรูณ์เจริญ  บดิา นายนิธิพัฒน์  บรูณ์เจริญ
17 44734 ด.ช. วรากร แกล้วกสิกิจ  บดิา นายณพลเดช  แกล้วกสิกิจ 
18 44735 ด.ช. วิทวัส บญุพ่วง  มารดา นางจุฑามาศ  บญุพ่วง
19 44736 ด.ช. วุฒิภัทร อินทสินทร์  บดิา นายสราวุธ  อินทสินทร์
20 44737 ด.ช. ศุภฤกษ์ ศรีสุโพธ์ิ  บดิา นายปราโมท  ศรีสุโพธ์ิ
21 44738 ด.ช. สหรัฐ เข็มศรี  บดิา นายราเชน  เข็มศรี
22 44739 ด.ช. สิรภพ สุวรานนท์  บดิา นายศุภสิทธ์ิ  สุวรานนท์
23 44740 ด.ช. อดิเทพ พิพิธภัณฑ์  มารดา นางวิภาวรรณ  พิพิธภัณฑ์
24 44741 ด.ช. อนุรักข์ สุขขะ  พี่สาว นางสาวสมฤทยั  โทนมี
25 44742 ด.ช. อนุวัฒน์ วินิจ  มารดา นางสาวธนรรมวี  จันทา
26 44743 ด.ช. อารยะ อารยะกุล  มารดา นางสาวอมรรัตน์  รัตนคุ้มครอง
27 44744 ด.ญ. ญาโณทยั กิ่งไทร  บดิา นายพสิษฐ์  กิ่งไพ
28 44745 ด.ญ. ณปภัช จันทร์ตระกูล  มารดา นางสุพัตรา  จันทร์ตระกูล
29 44746 ด.ญ. ณัฐณิชาช์ ทองวา  ตา นายจรัญ  ทองวา
30 44747 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ ช้างงาม  มารดา นางสาวพรชนก  ลาวัลย์
31 44748 ด.ญ. ธิดาพร สมทอง  มารดา นางอัมราภรณ์  สมทอง
32 44749 ด.ญ. นฤมล ใจดี  มารดา นส.ชนม์ณกานต์  เสือเจริญ
33 44750 ด.ญ. ปณิดา พยัคฆา  มารดา นางสาวปาริชาติ  ทองศรีสุข
34 44751 ด.ญ. พฤฒิพร ศิลมั่น  มารดา นางสาวบญุน า  สีส่งบญุ
35 44752 ด.ญ. พิชญ์ฌา ทบัเงิน  มารดา นางยุพา  เรืองพลตรี
36 44753 ด.ญ. พิรารัตน์ สุดจิตร์  ปา้ นางสาวบงัอร  จันโนทยั
37 44754 ด.ญ. ระวิวัลย์ สุพิเจ  มารดา นางสาวอรนิต  เรือนงาม
38 44755 ด.ญ. วรรณษา อ่อนไสว  บดิา นายวรเวช  อ่อนไสว
39 44756 ด.ญ. ศิรดา บานเย็นงาม  มารดา นางสาวศิริพร  โสภา
40 44757 ด.ญ. อรุณวิมล บวังาม  ปา้ นางสาววงเดือน  วงษ์หมอ

โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี

ครทูี่ปรกึษำ  ตอน ก นำงสำววรำงคนำงค์  กลิ่นหอม   ตอน ข นำงสำวกิตติยำ  ทองโสภำ  (สมำชิก 100%)
สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/12 ปีกำรศึกษำ 2564  



ที่เลขประจ ำตัว ช่ือ ช่ือสกุล ตลอดชีพรำยปีไม่สมัคร หมำยเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ช่ือ  -  สกุล ผู้ปกครองนักเรียน
1 44758 ด.ช. กฤษชนก แต้ไพบลูย์ศักด์ิ  บดิา นายกิตติพงษ์  แต้ไพบลูย์ศักด์ิ
2 44759 ด.ช. กวินภพ ดีแปน้  บดิา นายกฤตพล  ดีแปน้
3 44760 ด.ช. ญาณวรุตม์ ปานอยู่  มารดา นางสาวสุนารี  พานทอง
4 44761 ด.ช. ณัฐพล เปี่ยมรอด  ตา นายพยับ  เปี่ยมรอด
5 44762 ด.ช. ไตรทศ พูชิน  มารดา นางวิไลวรรณ  พูชิน
6 44763 ด.ช. ธนกฤต ทองวิลัย  บดิา นายชูพงษ์  ทองวิลัย
7 44764 ด.ช. ธนวัฒน์ กองฟู  มารดา นางสาวนาราภัทร  กองฟู
8 44765 ด.ช. นราธิป ทนช่างยา  มารดา นางสาวชัชชญา  จันทร์เกตุ
9 44766 ด.ช. ปณัณทตั วราโภ  มารดา นางจิราภา  กันพุ่ม
10 44767 ด.ช. พงศกร คงดี  อา นางสาวอิสรีย์  คงดี
11 44768 ด.ช. พงศ์ปณต พันธุเกตุ  ปา้ นางสาวเจนเนตร์  พันธุเกตุ
12 44769 ด.ช. พงษ์นรินทร์ นุวรรณโณ  มารดา นางสาวสุเนตรตรา  นุวรรณโณ
13 44770 ด.ช. พิตตินันท์ วิเศษพานิช  บดิา นายณัฏฐ์พัชร์  วิเศษพานิช
14 44771 ด.ช. เพชรพชร เหมือนเพชร  มารดา นางพัชราภรณ์  จิภากรวิทย์
15 44772 ด.ช. ภานุวัชร์ จรพันธ์ชู  ย่า นางประคอง  จรพันธ์ชู
16 44773 ด.ช. ระฟ้า ปานเนียม  มารดา นางสาวปรานอม  ใบจ าปี
17 44774 ด.ช. วรภพ ลายกนก  มารดา นางแสงราวี  ลายกนก
18 44775 ด.ช. ศิลา ศรีชัย  มารดา นางศิรินยา  ศรีชัย
19 44776 ด.ช. โสรัตน์ อินทร์เจริญ  / องิพี6่/11ป6ี3 ไม่เป็น(โทรไม่สมัคร) นางสาวอจัฉรา  วายุโรจน์ (มารดา)

20 44777 ด.ญ. กัญจนพร นุ่มทอง  มารดา นางสาวทองแพง  ภูภักดี
21 44778 ด.ญ. จาฏุพัจน์ รุ่งเรือง  มารดา นางสาวอุษา  ก าจาย
22 44779 ด.ญ. จุฑามณี หงษ์ทอง  มารดา นางอรุณี  หงษ์ทอง
23 44780 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ มังศรี  มารดา นางช่อมะลิวัลย์  มังศรี
24 44781 ด.ญ. ญาตาวี มารวม  มารดา นางสาวเมตรา  ศรีชนะ
25 44782 ด.ญ. ฐิตาภา ปานโสภณ  บดิา นายนพพร  ปานโสภณ
26 44783 ด.ญ. ณฐมน วงษ์นาค  มารดา นางณชพัฒน์  อยู่สม
27 44784 ด.ญ. ณัฐกมล ฉวิวรรณากร  มารดา นางสาวอมรรัตน์  อุดมพีช
28 44785 ด.ญ. ณัฐธิดา มีแฟง  มารดา นางสาวฐิติรัตน์  พุ่มดอกแก้ว
29 44786 ด.ญ. ปทติตา สงเลิศ  มารดา นางสาวณัฏฐนันท ์ ตาบโกไสย์
30 44787 ด.ญ. ปวิตรา กันหะ  มารดา นางสาวกาญจนา  กันหะ
31 44788 ด.ญ. ปวีณ์ลดา โพธิระ  บดิา นายทศพล  โพธิระ
32 44789 ด.ญ. พัชรา รอดมะลิ  มารดา นางสาวพรรณี  บญุชู
33 44790 ด.ญ. ภัสร์วรัญญ์ บ ารุงพงษ์  มารดา นางสาวอังคจิณ บ ารุงพงษ์
34 44791 ด.ญ. ภิญญดา เครือแก้ว  ปา้ นางรวีวรรณ  แสงวิชา
35 44792 ด.ญ. มณีรัตน์ งามภักตร์  มารดา นางวราภรณ์  งามภักตร์
36 44793 ด.ญ. รพัสตาภรณ์ ทองนุ้ย  มารดา นางสาววราภรณ  พึงร าพรรณ
37 44794 ด.ญ. ศศิวิมล แจ้งสว่าง  บดิา นายณัฐวุฒิ  แจ้งสว่าง
38 44795 ด.ญ. ศิริกานดา บวัจะโปะ๊  พี่ นางสาวสรารัตน์  กล่ินประทมุ
39 44796 ด.ญ. สุภาพร โพธ์ิเปล่ียนศรี  มารดา นางพัทธนันท ์ โพธ์ิเปล่ียนศรี
40 44797 ด.ญ. อาชิรฎา ไทยวงษ์  มารดา นางสาวเกษรา  ค้าเจริญ

โรงเรยีนสิงห์บุร ี จังหวัดสิงห์บุรี
สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและคร ูช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ปีที่ 1/13 ปีกำรศึกษำ 2564  
ครทูี่ปรกึษำ  ตอน ก นำงสำวชิสำ  โตเรอืง ตอน ข  นำงสำวสุนทรำภรณ์  มสีัตธรรม 




