
         โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
    สมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีที ่4/1 ปีการศึกษา 2564  
ครูทีป่รึกษา  ตอน ก   นายกมล  แก้วอ่อน  ตอน  ข   นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์

ห้องเรียนพิเศษ โครงการ  สสวท.1  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 
ทีเ่ลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพรายปีไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ชื่อ    -    สกุล ผู้ปกครองนักเรยีน

1 42534 นาย กันตพงศ์ สุขทอง  มารดา นางพัชรี  สุขทอง
2 42535 นาย กิตติภูมิ นาคนัตถ์  บิดา นายบุญชัย  นาคพัตถ์
3 42536 นาย เกศณภัค วงษ์ค า  มารดา นางเสาวลักษณ์  วงษ์ค า
4 42538 นาย จักรวรรด์ิ ใจเจริญ  มารดา นางสุวรรณี  ใจเจริญ
5 42539 นาย ชนุดม สุริยะหิรัญ  ป้า นางสาวฐิติมา  สุริยหิรัญ
6 42542 นาย ปัณณทัต เด่นดวง  มารดา นางนภาพร  เด่นดวง
7 42543 นาย พฤฒิพงศ์ ธนินชัยภริูวฒัน์  บิดา นายพิพัฒน์  ธนินชัยภูริวัฒน์
8 42544 นาย พัสกร วิไลกิจ  มารดา นางขนิษฐา  วิไลกิจ
9 42549 นาย สุชาครีย์ สุขงาม  มารดา นางสมหมาย  สุขงาม
10 42577 นาย ธีรภัทร หวังสะและฮ์  มารดา นางสมฤทัย  หวังสะและห์
11 42578 นาย ภานุพันธุ์ ปัญญาดิลก  มารดา นางแพรวพรร  ปัญญาดิลก
12 42579 นาย มีดี อางคาสัย  มารดา นางยุบล  อางคาสัย
13 42606 นาย ชิษณุพงศ์ พัดลม  มารดา นางบงกช  พัดลม
14 42612 นาย ถิรพงศ์ ทองพานิช  มารดา นางสารภี  ทองพานิช
15 42887 นาย ณพัฒน์ พรสวัสด์ิ  มารดา นางภวรันทร พัดเงิน
16 44798 นาย อภิวัฒน์ สร้อยม่วง  มารดา นางเอมอร  เอมน้อย
17 42515 น.ส. เขมิกา อาจะสมิต  ยาย นางโสภา  บุญหลง
18 42533 น.ส. ออมรักษ์ ชูชัยมงคล  อา นายจักรพันธ์  ชูชัยมงคล
19 42552 น.ส. ชนัญชิดา อินโต  มารดา นางสาวทชกมล  อินโต
20 42555 น.ส. ธมนวรรณ ทองอุ่น  เดิมบิดา บิดา ด.ต.อนิรุทธิ ์ ทองอุ่น
21 42559 น.ส. ปณวรา รุจิระเศรษฐ  มารดา นางสาวฐิติรัตน์  เจริญวานิช
22 42560 น.ส. ปพิชญา จันทร์งาม  มารดา นางเกษมสุข  จันทร์งาม
23 42567 น.ส. ศิรกาญจน์ ภัชจุนโท  มารดา นางอรรจน์ชญาณ์  อ่อนละมัย
24 42569 น.ส. สุกฤตา เรียนทับ  เดิมบิดา บิดา นายณรงค์ฤทธิ ์ เรียนทับ
25 42596 น.ส. รวิพร อุตะละมาตร์  บิดา นายสมพร  อุตะละมาตร์
26 42597 น.ส. รัตนาภรณ์ ลักษณะพันธ์พงศ์  เดิมมารดา มารดา นางรพีพรรณ  ลักษณะพันธ์พงศ์
27 42602 น.ส. สรัลพร สมบัติบ ารุง  มารดา นางบังอร  สมบัติบ ารุง
28 42636 น.ส. ศิรินยา ทองค า  บิดา นายไพฑูรย์  ทองค า
29 42640 น.ส. อภิศรา สุขสโมสร  มารดา นางสาววิวรรณ  สุขสโมสร
30 44799 น.ส. ศศิวัลย์ ผลแสงสี  มารดา นางภทราภรณ์  ผลแสงสี

ชาย 16 หญิง 14 รวม



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีที ่4/2 ปีการศึกษา 2564  

    ครูทีป่รึกษา  ตอน ก   นายณรงค์  นิธิยานันท์   ตอน  ข  นางสาวกนกวรรณ  สุธา
ห้องเรียนพิเศษ โครงการ  สสวท.2  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 

ที่เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพรายปีไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ชื่อ    -    สกุล ผู้ปกครองนักเรยีน
1 42504 นาย กิตติกานต์ ม่วงเทศ  มารดา นางอมราพร  หงษ์ทอง
2 42546 นาย เมธิส รมณีย์  มารดา นางดารณี  รมณีย์
3 42570 นาย กิตติชนม์ หงษ์ทอง  มารดา นางอมราพร  หงษ์ทอง
4 42574 นาย ชิษณุพงศ์ เสมอพิทักษ์  มารดา นางทรงพร  เสมอพิทักษ์
5 42615 นาย ศิรวิทย์ บานเย็นงาม  มารดา นางสาวอารี  ใจมั่น
6 42684 นาย โชควิเชียร บุญวงศ์  ระพีวรรณ  เนื้อทอง
7 42967 นาย เตชินท์ แท่นทอง  จิราพร  โชติธรรม
8 42517 น.ส. จุธามาส พันจุย  มารดา นางนริศรา  พันจุย
9 42518 น.ส. ชนิดาภา จันทร์สุวรรณ  นายไพศาล  จันทร์สุวรรณ์
10 42519 น.ส. ชัญญานุช ดีสม  มารดา นางอุษา  ดีสม
11 42521 น.ส. ญาณิศา ภูพ่ึง่  มารดา นางสาวธนาวดี  ภูพ่ึง่
12 42528 น.ส. พรนัชชา จันทร์ประสพ  แก้วตา  จันทร์ประสพ
13 42556 น.ส. นภัสรพี แจ่มมี  รัชพล  แจ่มมี
14 42557 น.ส. นราทิพย์ โตลิ  อรพินท์  โตลิ
15 42585 น.ส. ฐิตาภา บัวดี  นางสาวสายฝน  ทองดี(เดิม ม.ต้น)
16 42590 น.ส. นภัสสร สีหงษ์สอน  นางสุดารัตน์  สีหงษ์สอน
17 42593 น.ส. พิชชารัตนฺ์ พิสิฎฐ์วรากร  ป้า นางสาวอนงค์  แซ่อุย
18 42594 น.ส. ภัทรชนก โชติกาญจนเรือง  นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง
19 42601 น.ส. ศรัณย์พร วงษ์เงิน  มารดา นางสาวเบญจมาศ  เชยสาคร
20 42604 น.ส. สุภาภรณ์ จ าแนกรส  เดิมมารดา มารดา นางสาวบุญเชิด  ชื่นอุรา
21 42605 น.ส. เอกปียอร คล้ายดี  นางสาวกาญจนวรรณ  หงษ์อ่อน
22 42624 น.ส. ปณิตา อินทร์แสงทอง  มารดา นางสุดารัตน์  บุญมา
23 42626 น.ส. พรธิตา คุ้มครอง  มารดา นางศิริรัตน์  หอมสุวรรณ
24 42634 น.ส. วณัฐธิตา นกขุนทอง  มารดา นางสาวนิรชา  ชีวัน
25 42652 น.ส. ฐิตาพร นาคมา  พงษ์ภักดี  นาคมา
26 42656 น.ส. ธิติมา ฟักขาว  มารดา นางอนงค์  อาบภักดี
27 42657 น.ส. นลินพร มัติโก  กนกวรรณ  มัติโก
28 42670 น.ส. ภัทรธิดา มีลือนาม  อุไร   อินอร่าม
29 42673 น.ส. รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมพ่วง  นายเฉลิม  น าสุข
30 42678 น.ส. สุพิชฌาย์ ชวนสุข  รตอ.นวพล  ชวนสุข
31 42713 น.ส. ภัคจิรา ข าเอี่ยม  สุรีภรณ์  ข าเอี่ยม
32 42721 น.ส. สุพิชฌาย์ ขันทอง  ชิดชน  ขันทอง
33 42989 น.ส. ปัณฑิตา ใจเย็น  จันทร์ทิพย์  บุญคง
34 44800 น.ส. ปาลิตา อ่อนตา  ประจบ  อ่อนตา
35 44801 น.ส. วีรวรรณ สาสุข  บิดา นายสมนึก  สาสุข
36 44802 น.ส. หยกผกา ทวีเขตกิจ  เรณู  ทวีเขตกิจ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีที ่4/3 ปีการศึกษา 2564  

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นายคฑาวธุ   ข าสะนะ   ตอน  ข แผนการเรียน วทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 

ที่เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพรายปีไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ชื่อ    -    สกุล ผู้ปกครองนักเรยีน
1 41643 นาย เจนณรงค์ ปิน่ดอกไม้  มารดา นางสาวประภานัน  ปิน่ดอกไม้
2 42512 นาย ปุญญพัฒน์ ฉันทชาติ  มารดา นางวิณุรา  ฉันทชาติ
3 42537 นาย จตุพงศ์ ตระกูลใจดี  มารดา นางประภาภรณ  อ่วมแสง
4 42571 นาย เกียรติภูมิ เพช็รประสิทธิ์  มารดา นางชุติภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์
5 42581 นาย อัครพนธ์ สุขสมกิจ  ยาย นางสนอง  สุขสมกิจ
6 42608 นาย ณฐกร หมอโอสถ  บิดา นายสัมฤทธิ ์ หมอโอสถ
7 42611 นาย ติณณภพ นวลนิศาชล  บิดา นายติณณภพ  นวลนิศาชล
8 42695 นาย ศุภวิชญ์ ทองดี  มารดา นางสาวสภาพร  ทองดี
9 42735 นาย รติบดี สีนารักษ์  บิดา นายสุชาติชัย  สีนารักษ์
10 44803 นาย ณัฐพล ศิลปชัย  พี่ นางสาวสุกัญญา  ศิลปชัย
11 44804 นาย พัฒนนันท์ ดียิ่ง  บิดา นายทนงศักด์ิ  ดียิ่ง
12 44805 นาย ศุภวิชญ์ คงอุ่น  มารดา นางประภัสสร  คงอุ่น
13 42523 น.ส. ณัฐพิฌา อั้งจุดพันธ์  เดิมเป็นมารดา มารดา นางสาวอังคณา  พิพัฒน์ศรีสวัสด์ิ
14 42526 น.ส. นันท์นภัส นิลย้อย  เดิมเป็นบิดา บิดา นายอนันต์  นิลย้อย
15 42558 น.ส. บัณฑิตา จันทร์ลี  มารดา นางสาวอุษา  นวลนิศาชล
16 42565 น.ส. รัชนียากร เล้ียงหล่ า  มารดา นางธนาภา  เล้ียงหล่ า
17 42582 น.ส. กชพร พึง่ทอง  มารดา นางอันธิกา  พึง่ทอง
18 42587 น.ส. ณัฐนรี คงงาม  บิดา นายยุทธพงษ์  คงงาม
19 42591 น.ส. นลินี พุทธา  มารดา นางสาวทัศนีย์  ศรีนาค
20 42631 น.ส. ภัทรวดี ปราสาทแก้ว  มารดา นางเครือวัลย์  ประสาทแก้ว
21 42632 น.ส. มนัสนันท์ ขุนทอง  มารดา นางสาวมาลัย  ศรีนาค
22 42637 น.ส. สุพิชชา สิงห์ดี  มารดา นางสาวพิไลพร  ปรเสริฐ
23 42638 น.ส. สุพิชญา พูลผล  มารดา นางปรียาภรณ์  พูลผล
24 42649 น.ส. จุรีพร ภูริวัฒน์  บิดา นายวรพจน์  ภูริวัฒน์
25 42654 น.ส. ณัฐวดี แก้วมณี  ย่า นางมะลิ  แก้วมณี
26 42658 น.ส. บัณฑิตา เรืองกลัด  มารดา นางละออง  เรืองกลัด
27 42677 น.ส. สุธิมา คงเลิศ  บิดา นายสมบัติ  คงเลิศ
28 42698 น.ส. จิดาภา วงศ์ยศ  มารดา นางสุปราณี  วงศ์ยศ
29 42709 น.ส. พรนภัส เสนีวงศ์ ณ อยธุยา  ยาย นางมณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
30 42744 น.ส. ฐิติยา สาสนะ  บิดา นายกันตพงศ์  สาสนะ
31 42815 น.ส. กฤตติมา หล่ิมวิรัติ  มารดา นางจุพามาศ  หล่ิมวิรัติ
32 42823 น.ส. นัฐญา วิเชียรชาติ  อา นางสาววิลาวัณย์  นุ่มหอม
33 42824 น.ส. นันทพัทธ์ อินทะศรี  ย่า นางบ ารุง  อินทะศรี
34 42906 น.ส. ชุติกาญจน์ สังข์วรณ์  บิดา นายรัตน์ศักด์ิ  สังข์วรณ์
35 42946 น.ส. นาฏยา เพชรพูน  มารดา นางสาวจุรีพร  ก้อนค า
36 42948 น.ส. พลอยพรรณ ไทยแท้  มารดา นางสมสวย  ไทยแท้
37 42985 น.ส. ดวงกมล พูลพังงา  มารดา นางจ าปา  จรเกตุ
38 44806 น.ส. ชนิภา ช้างเนียม  มารดา นางปนัดดา  ช้างเนียม
39 44807 น.ส. พิมพ์พิชชา นิชชากร  มารดา นางอภิญญา  นิชชากร
40 44808 น.ส. ศุภพร ใจมั่น  มารดา นางชะโลม  ใจมั่น



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีที ่4/4 ปีการศึกษา 2564  

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขต  ตอน ข  นางอรสา วัฒนะ แผนวิทย-์คณิต-อังกฤษ
ที่เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพรายปีไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ชื่อ    -    สกุล ผู้ปกครองนักเรยีน
1 42507 นาย ธนวิชญ์ แก้วสุวรรณ  ลุง ว่าที ่ร.ต.จิรวัฒน์  แก้วสุวรรณ
2 42646 นาย ภูริ ชาละวลักุมภยี์  มารดา นางสาวณฉัตร  นิลยาน
3 42688 นาย พงศธร สุขนิล  ป้า นางสาวเกษณีย์  สุขนิล
4 42690 นาย พัฒพล พรมโส  มารดา นางศรีสุคล  พรมโส
5 42728 นาย ธนาธาร จิระกูล  มารดา นางสาวนภาภรณ์  ยี่ภู่
6 42730 นาย ปฐวี ฤทธิป์ระเสริฐ  บิดา นายพิสุทธิ ์ ฤทธิป์ระเสริฐ
7 42804 นาย ณฏฐพล ยุงทอง  บิดา ด.ต.สุชาติ  ยุงทอง
8 42805 นาย ณัฐดนัย บัวศรี  มารดา นางสาวขจีภรณ์  บัวศรี
9 42809 นาย ภัทรภูมิ ประหวัน่  มารดา นางสาวน้ าฝน  ศรีทองค า
10 42963 นาย ฉลองราช เพ็ชร์มา  มารดา นางศิริพร  เพ็ชรมา
11 42969 นาย ธนเดช สว่างโลก  มารดา นางสาวนพคุณ  มาทัพ
12 42974 นาย ภัทรดนัย ภูแ่พร  บิดา จ.ส.อ.มณเฑียร  ภูแ่พร
13 42976 นาย วรพัทธ์ แย้มศิริ  บิดา นายไชยรัตน์  แย้มศิริ
14 42978 นาย สกลพร แก้วคง  ย่า นางเฉิดโฉม  แก้วคง
15 44809 นาย โกสินทร์ ศรีสุขเจริญ  พีช่าย นายคฑาวุธ  ข าสนะ
16 44810 นาย พีรวิชญ์ นาถวงษ์  มารดา นางสุมาลี  นาถวงษ์
17 44811 นาย วุฒิภัทร พลพวง  พี่ นางสาวอุรัสยา  พลพวง
18 44812 นาย ศุภวิชญ์ รูปสูง  น้า นางอัญชนา  นามนุช
19 42532 น.ส. สิริยากร แสงแก้ว  มารดา นางวรภัทร  แสงแก้ว
20 42617 น.ส. กรรณิการ์ อุตรา  บิดา นายยงยุทธ์  อุตมา
21 42633 น.ส. รัตตวัลย์ แกมทับทิม  มารดา นางนลินี  แกมทับทิม
22 42651 น.ส. ญาดา เรือนค า  บิดา นายประกิต  เรือนค า
23 42655 น.ส. ธัญพิชชา สุขสวัสด์ิ  มารดา นางสาวเนย  อ่วมเล้ียง
24 42676 น.ส. ศิริขวัญ เรืองเดช  บิดา นายขวัญเรือง  เรืองเดช
25 42697 น.ส. จาตุพร แสงเมือง  บิดา นายถิรธนา  แสงเมือง
26 42700 น.ส. ชัญญานุช ใจกว้าง  บิดา นายศิริวัฒน์  ใจกว้าง
27 42704 น.ส. ธัญชนก สกุณาทา่วงศ์  มารดา นางสาวรุ่งนภา  บุญมาศ
28 42710 น.ส. พสชนัน สีกุน  มารดา นางสาวพชราภรณ์  เด่นดวงนิล
29 42717 น.ส. มนสิการ เพ็ชรนิล  มารดา นางอุษณีย์  สว่างดี
30 42777 น.ส. จารุนันท์ อาสเสง่ียม  บิดา นายสายันร์  อาสเสง่ียม
31 42787 น.ส. ธันยพร ผาจวง  มารดา นางสาวประนอม  มณีวงษ์
32 42790 น.ส. นับทอง สุวรรณา  มารดา นางสุนีย์  อดศรี
33 42859 น.ส. กชพร วงษ์รักสันติ  มารดา นางสาวชาลิณี  โอฬาร
34 42954 น.ส. วรกานต์ อ่อนนุ่ม  มารดา ร.ต.อ.หญิงดรุณี  อ่อนนุ่ม
35 42957 น.ส. สิริวิมล ด้วงดารา  บิดา นายสุรพงษ์  ด้วงดารา
36 42986 น.ส. นัฐลดา ภุมรินทร์  ยาย นางอนงค์  กุลประดิษฐ์
37 42998 น.ส. ลินลดา เนียมทอง  ย่า นางกรรณเพ็ญ  เนียมทอง
38 43000 น.ส. ศิรามล ยางไชย  มารดา นางสิริวรรณ  คีรีวรรณ์
39 44813 น.ส. จามรี อินทิม  มารดา นางสุมาลี  อินทิม
40 44814 น.ส. น้ าทิพย์ รอดระรัง  ป้า นางยุพา  รอดระวัง



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีที ่4/5 ปีการศึกษา 2564  

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นางพรศรื  มั่นคง  ตอน ข  นางสาวสุพิชฌาย ์ แก้วขาว  แผนวทิย์-คณิต-อังกฤษ

ที่เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพรายปีไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ชื่อ    -    สกุล ผู้ปกครองนักเรยีน
1 42573 นาย ชัยวัฒน์ วัฒนาธนไพศาล  น้า นางบุญยวีย์  วัฒนาธนไพศาล
2 42643 นาย ชินพัฒน์ แก้วสุวรรณ  บิดา นายสมศักด์ิ  แก้วสุวรรณ
3 42682 นาย กฤตธนะ แก้วบวร  มารดา นางสาวกฤษณา  สุดแสง
4 42683 นาย กิตติธัช อัศวมณีวงศ์  บิดา นายกิตติศักด์ิ  อัศวมณีวงศ์
5 42687 นาย ธนวรรษ จันทอุปลี  มารดา นางเกษร  พิมพ์จันทร์
6 42693 นาย รพีพัตร สืบจากจีน  ตา นายโกสุม  สืบจากจีน
7 42768 นาย ธนวัฒน์ อินวกูล  มารดา นางสาววรรณวิภา  สมัครการ
8 42803 นาย ชญานนท์ จูมสี  ย่า นางบุญช่วย  อ่วมท่าวุง้
9 42806 นาย ธัชพล ตรีจรูญ  บิดา นายสาธิต  ตรีจรูญ
10 42808 นาย พนภพ พลอยเพชรา  บิดา นายเวชยันต์  พลอยเพชรา
11 42810 นาย ภูมิชนะ ม่วงไหม  บิดา นายทรงพล  ม่วงไหม
12 42845 นาย เตชะสิทธิ์ บรรจงแก้ว  บิดา นายศิริพงศ์  บรรจงแก้ว
13 42890 นาย ณัฏฐ์ ปัญญาอินทร์  มารดา นางมรรยาท  ปัญญาอินทร์
14 42925 นาย ณัฐภูมิ รัตนา  มารดา นางนุชจรีย์  เชื้อข า
15 42968 นาย ธนกร วงษ์ใบแก้ว  มารดา นางฉลองรัตน์  วงษ์ใบแก้ว
16 42977 นาย วีรพงษ์ ศรีภุชงค์  มารดา นางสาวฐิติยา  ยิ้มประดิษฐ์
17 44815 นาย ณัฐภัทร ศิลปชัย  พี่ นางสาวสุกัญญา  ศิลปชัย
18 44816 นาย รัชชานนท์ บางหลวง  มารดา นางสาวทองดี  ภูภักดี
19 42620 น.ส. ญาณิศา จารีย์  มารดา นางปัทมา  จารีย์
20 42625 น.ส. ปิยกาญจน์ บุญสถิต  มารดา นางจิราภรณ์  บุญสถิต
21 42680 น.ส. อัญมณี เพิม่พูล  บิดา นายเทพทนง  เพิม่พูน
22 42707 น.ส. ปรีชญา ปาละวัฒน์  มารดา นางกัญญา  ปาละวัฒน์
23 42746 น.ส. ณัฐนิชา มณีนารถ  บิดา นายอนุชา  มณีนารถ
24 42757 น.ส. ศิรินภา เกตุสิทธิ์  มารดา นางสาวพรทิพย์  เกตุสิทธิ์
25 42761 น.ส. อนันตรา อ่ าจีน  มารดา นางสาวจีรุยงค์  ธงชัย
26 42776 น.ส. กฤษณา บัวอ าไพ  ป้า นางสาวศริวรรณ  สุมรรณ์หนู
27 42783 น.ส. ณัฐธิดา เขตช านิ  มารดา นางสาวเกษรินทร์  คล้ายวงษ์
28 42797 น.ส. วิญาดา บรรพตาทิ  มารดา นางสาวจันทิมา  ศูนย์จันทร์
29 42800 น.ส. อมรรัตน์ ศรีขวาพา  ยาย นางเพ็ญรุ่ง  อินทร์ชู
30 42818 น.ส. ณชานันท์ ชลาลัยไพศาล  นางประยูรณ์  เรืองทรัพย์
31 42834 น.ส. รัตน์กมล ไชยนุรักษ์  มารดา นางจันทร์ฉาย  ไชยนุรักษ์
32 42838 น.ส. วิมลมาศ อ่อนค า  บิดา นายเสรี  อ่อนค า
33 42863 น.ส. ณัฐธยาน์ อนุพันธ์พงษ์สุข  บิดา นายสุระ  อนุพันธ์พงษ์สุข
34 42873 น.ส. วชิรญาณ์ ศาลาคาม  มารดา นางณัฎฐพร  ศาลาคาม
35 42875 น.ส. วีรณัฐ ทรงประไพ  มารดา นางอัจฉราวดี  ทรงประไพ
36 42902 น.ส. กานต์ธีรา ช่วยจ า  มารดา นางกรรณิการ์  แสงราม
37 42910 น.ส. ณัฐานิตา ค านาค  มารดา นางสาวจีรภา  โอภาศ
38 42913 น.ส. นริศรา หงษ์ทอง  มารดา นางสาวณิชาวัลย์  โตสน
39 44817 น.ส. เบญจพร บุบผา  มารดา นางวันเพ็ญ  เกิดใจ
40 44818 น.ส. ลภัสสร งามละม่อม  ตา นายสมพงษ์  ชมหมวก



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีที ่4/6 ปีการศึกษา 2564  

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นางนพพร  เขตการณ์  ตอน ข นางสาวลักษิกา  แยม้นุ่น  แผนวทิย์-คณิต-อังกฤษ

ที่เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพรายปีไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ชื่อ    -    สกุล ผู้ปกครองนักเรยีน
1 42729 นาย นิพิฐพนธ์ กลัดอินทร์  บิดา นายสิริพงศ์  กลัดอินทร์
2 42738 นาย ศุภณัฐ เอี่ยมแสน  มารดา นางสาวนิภาพรรณ  โภชนา
3 42811 นาย ภูมิพัฒน์ ค ามุก  มารดา นางสาวอรพรรณ  แตงโม
4 42814 นาย สุรนันท์ หงษ์พงษ์  มารดา นางธนิดา  สุกสาร
5 42844 นาย ชัยวัฒน์ พรหมสุวรรณ์  มารดา นางบุญยืน  พรหมสุวรรณ
6 42898 นาย สรินทร์ชัย มีศิลป์  บิดา นายสมศักด์ิไชย  มีศิลป์
7 44819 นาย กันตพงศ์ แก้วกระจาย  มารดา นางสาวสุรางค์  ฉายเนตร์
8 44820 นาย ณรากรณ์ รุ่งโรจน์  มารดา นางสาวทวี  รุ่งโรจน์
9 44821 นาย ธนภัทร เหล็งเอี่ยม  มารดา นางสาววราภรณ์  เหล็งเอี่ยม
10 44822 นาย ธนภัทร โอภาศ  บิดา นายธีระ  โอกาส
11 44823 นาย ปฎิพัทธ์ สุจริต  มารดา ปัทมา  ปัน้แสง
12 44824 นาย ปิยวัฒน์ กล่ าศรี  มารดา นางจุฑารัตน์  กล่ าศรี
13 42524 น.ส. ธัชพรรณ ฉาบแก้ว  บิดา นายสุกิจ  ฉาบแก้ว
14 42667 น.ส. พิชญาภา แสงโสดา  บิดา นายอภิยุต  แสงโสดา
15 42715 น.ส. ภัทรวรรณ สหะนาม  นายประสาน  โสขุมา
16 42719 น.ส. วนิดา ประดิษฐศรี  บิดา นายมสมชาย  ประดิษฐ์ศรี
17 42742 น.ส. จิตรลดา ศรีสุข  บิดา นายมันตี  ศรีสุข
18 42750 น.ส. ประภัสสร มีหิรัญ  มารดา นางสาวน้ าหวาน  ทรัพย์พร้อม
19 42782 น.ส. ณัฐชฎาพร บ้านไร่  อา นางสาวอ านวย  บ้านไร่
20 42799 น.ส. สิราวรรณ วรรณกูล  มารดา นางชาลิณี  วรรณกูล
21 42820 น.ส. ณัฐสินี อ่อนส าอางค์  มารดา นางพิชญ์สินี  อ่อนส าอางค์
22 42821 น.ส. นภัสสร ฉ่ าบุรุษ  บิดา นายวิชิต  ฉ่ าบุรุษ
23 42833 น.ส. ภัทราวรรณ วรรณพงษ์  มารดา นางสาวภัทร์สรรพ์พร  พงษ์พา
24 42868 น.ส. พรวลัย วรรณทอง  มารดา2 นางสุวพร  วรรณทอง
25 42904 น.ส. จิดาภา สิงหา  มารดา นางไฉน  สิงหา
26 42909 น.ส. ณัฐนิชา เสมอพันธ์  บิดา นายนิพนธ์  เสมอพันธ์
27 42911 น.ส. ดวงมณี เฉลิมวัฒน์  มารดา นางสาวสุจินดา  สุขแถม
28 42912 น.ส. ธัญญาภรณ์ ประชากุล  มารดา นางนงลักษณ์  ประชากุล
29 42942 น.ส. ฐิติมา ธาดาบุษบง  มารดา นางศิริวรรณ  ธาดาบุษบง
30 42956 น.ส. ศุภิสรา ทรัพย์เจริญ  มารดา นางสาวนุสรา  เทียนเงิน
31 43001 น.ส. อัจจิมา รัตนสรรค์  อา นางสาวชินธันย์ โรจน์รัตนภัทร์
32 44825 น.ส. กาญจนา ภูเขา  มารดา วันเพ็ญ  บญศรี
33 44826 น.ส. กุรุพินท์ หาญสุวรรณ  มารดา นางกนกพร  ปานน่วม
34 44827 น.ส. แก้วตา สุขเล้ียง  บิดา นายสุธิรัตน์  สุขเล้ียง
35 44828 น.ส. ชญุดา ศรีอ าไพ  มารดา นางยุพา  ศรีอ าไ
36 44829 น.ส. ชวิศา ใจบาล  ครู นางสาวศรุดา  พันธุเ์จริญ
37 44830 น.ส. ณัฐชา สงวนผิว  มารดา นางสาวศศิธร  วัจนะ
38 44831 น.ส. ณัฐวลัญญ์ นารถพินิจ  มารดา นางศุภัคจินันท์  นารถพินิจ
39 44832 น.ส. ยุวดี พยัคฆะโส  อา นางสาวนันท์นภัส  พยัคฆโส
40 44833 น.ส. วรรณวิษา พรประเสริฐ  บิดา นายวิรัช  พรประเสริฐ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีที ่4/7 ปีการศึกษา 2564 แผนนิต ิ- รัฐศาสตร์ 

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นางสาวณภัทรชญา  กลิ่นน้ าหอม ตอน ข  นางสาวชตุมิา  โพธิ์ดี
ที่เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพรายปีไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ชื่อ    -    สกุล ผู้ปกครองนักเรยีน
1 42609 นาย ณฐพล ธีรากิจ  เดิมชื่อบิดา บิดา นายฐนพล  ธีรากิจ
2 42610 นาย ณรากรณ์ รุ่งโรจน์  มารดา นางทวี  รุ่งโรจน์
3 42613 นาย ธนกร ม่วงค า  มารดา นางสาวเกษร  เสวตวิหารี
4 42691 นาย พุฒิสรรค์ พฤษธิศาริกร  ปู่ นายพลีชีพ  พฤษธิศาริกร
5 44834 นาย ธราทร ปัน้จันทร์  พี่ นางสาวชวัลลักษณ์  ปัน้จันทร์
6 44835 นาย ภูวิศสพล เวียงจันทร์  มารดา นางสุจิตรา  เวียงจันทร์
7 44836 นาย วรทัต ธัญญเจริญ  มารดา นางสาวอังศิมา  เอี่ยมฉ่ า
8 42553 น.ส. ณิชา ชื่นกุศล  เดิมชื่อมารดา มารดา นางมาริสา  ชื่นกุศล
9 42627 น.ส. พัชชาภรณ์ รอดค า  มารดา นางวันเพ็ญ  รอดค า
10 42660 น.ส. ปภาวี เกิดสมบุญ  มารดา นางวาสนา  เกิดสมบุญ
11 42663 น.ส. ปวีณรัตน์ ทองมี  ยาย นางสนั่น  วิพันธ์เงิน
12 42674 น.ส. ลลิตา มาสุข  บิดา นายศราวุธ  มาสุข
13 42681 น.ส. อิสริยาภรณ์ ทองอยู่  มารดา นางสาวศิขรินธาร  มีบุญ
14 42701 น.ส. ณภัทร ปัน้อยู่  บิดา นายปองศักด์ิ  ปัน้อยู่
15 42702 น.ส. ณัฏฐธิดา บวกสันเทียะ  มารดา นางอัญชัน  บวกสันเทียะ
16 42703 น.ส. ธนสิริ คอนแหยม  บิดา นายรัฐภรณ์  คอนแหยม
17 42711 น.ส. พัชราภา ผลาหาญ  บิดา นายภากรณ์  ผลาหาญ
18 42720 น.ส. วิภาภัทร์ วฒิุชัยรังสรรค์  บิดา นายอวิรุทธ์  วุฒิชัยรังสรรค์
19 42743 น.ส. ชนิกานต์ อุไรลักษมี  มารดา นางสาวอโนชา  อุไรลักษณ์
20 42785 น.ส. ณิชนันท์ สุทธิสุข  มารดา นางรุ่งทิวา  สุทธิสุข
21 42826 น.ส. ปุณรดา สุดสโมสร  สมาชิกเดิม

22 42915 น.ส. ปรียากรณ์ วงษ์ค าจันทร์  พีส่าว นางสาววรรณกร  จี่มุก
23 42916 น.ส. พรรณิภา ไพรสันต์  มารดา นางสาวฉวีวรรณ  กล่ันกล่ิน
24 42947 น.ส. พรนภา รุ่งแจ้ง  บิดา นายปรีดา  รุ่งแจ้ง
25 42992 น.ส. พิริยาภรณ์ จากภักดี  ป้า นางสาวศิริวรรณ  จากภักดี
26 44837 น.ส. กชกร เชาวน์สง่า  บิดา นายกิติกร  เชาว์สง่า
27 44838 น.ส. ชลธิชา ทรัพย์สมบัติ  มารดา นางสาวกัญทนา  ทรัพย์สมบัติ
28 44839 น.ส. ธนปพร เพ็ชร์ฤทธิ์  มารดา นางสาวจุฑาทิพย์  วัฒนกูล
29 44840 น.ส. พนัชกร ปาลวัฒน์  มารดา นางรุ่งรัตน์  ปาลวัฒน์
30 44841 น.ส. พิมพ์นารา สุขปรีดา  มารดา นางสาวณิรัชญา  ถนอมไทย
31 44842 น.ส. ภัทรธิดา คุ้มตะสิน  บิดา นายสัมพันธ์  คุ้มตะสิน
32 44843 น.ส. เมธาวี ฤทธิก์ล้า  ป้า นางสาวพัฒแพร  ฤทธิก์ล้า
33 44844 น.ส. รศิตา กิตติวฒัน์สกุล  บิดา นายรริน  กิตติวัฒน์สกุล
34 44845 น.ส. ศิริวรรณ ทองวิบูลย์  บิดา นายกวี  ทองวิบูลย์
35 44846 น.ส. อเนชา อิ่มส าราญ  มารดา นางสาวชัญพร  วิเศษสุทธิ์
36 44820 น.ส. ณัฏฐณิชา แย้มยิ้ม  มารดา นางบังอร  แย้มยิ้ม

44851 น.ส. กฤษมล สุนทรินทร์



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีที ่4/8 ปีการศึกษา 2564  

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นางสาวปวีณา  ชมชื่น  ตอน ข  นางสาวจิดาภา  คงประดษิฐ์  แผน ภาษา -  ภาษาญี่ปุน่
ที่เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพรายปีไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ชื่อ    -    สกุล ผู้ปกครองนักเรยีน
1 42616 นาย อติกานต์ สุทธิญา  มารดา นางสุปราณี  สุทธิญา
2 42723 นาย กิติพัฒน์ พลานุวาส  บิดา นายวิศณุ  พลานุวาส
3 42724 นาย ขัตติยะ เฉยสง่า  มารดา นางสาวผ่องศรี  วรรณบุตร
4 42846 นาย ทิรวิทย์ มีทรัพย์  บิดา นายบุญลือ  มีทรัพย์
5 42856 นาย อนันตสิน รอตเอี่ยม  สมาชิกเดิม(3/10)
6 42886 นาย ชัชวาล เลิศเมือง  พี่ นางสาวเตชินี  เลิศเมือง
7 42894 นาย ปัฐวีกานต์ พ่วงจาด  นางพรทิพย์  พ่วงจาด
8 42922 นาย จิรัชญา อยู่เจริญ  มารดา นางนิตยา  อยู่เจริญ
9 42923 นาย ชลวัช น้อยโต  บิดา นายธงชัย  น้อยโต
10 42935 นาย ภัทรกร สมเพียร  มารดา นางสาวศุภษร  ฉิมบุรุษ
11 42962 นาย จิรพัฒน์ คงสี  บิดา นายไพฑูรย์  คงสี
12 44847 นาย พงศ์พัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ  น้า นางสาวกาญจนา  สุนทร
13 44848 นาย พีรพัฒน์ สุขะ  มารดา นางจิดาภา  กล่ันแสง
14 44849 นาย รัชภูมิ รอดสกุล  มารดา นางสุพรรษา  รอดสกุล
15 44850 นาย อธิภัทร ชุมนาค  บิดา นายอาเจ็ม  ชุมนาค
16 42530 น.ส. วรรณิดา ทองสุข  นางร าแพน  สมสุข
17 42629 น.ส. พิมพ์ชนก ศุภนคร  มารดา นางเฉลิมวดี  ศุภนคร
18 42647 น.ส. กมลชนก เปรมศิริ  มารดา นางกมลวรรณ  เปรมศิริ
19 42659 น.ส. บัวบูชา เงินอ่อน  มารดา นางอัญชลี  ทาบ้านฆอ้ง
20 42662 น.ส. ปริยากร จันทร์เพ็ญ  บิดา นายประดิษฐ์  จันทร์เพ็ญ
21 42666 น.ส. พรชิตา ปลายยอด  มารดา นางอุษา  ปลายยอด
22 42668 น.ส. พิณทิพย์ เนียมสุวรรณ  ย่า นางส าเภา  เนียมสุวรรณ
23 42779 น.ส. ชนิกานต์ ย่นมรรคา  บิดา นายนิรุจน์  ย่นมรรคา
24 42786 น.ส. ธนกรณ์ ดิษบรรจง  มารดา นางสาวพรสวรรค์  ดิษบรรจง
25 42791 น.ส. ประภาภรณ์ ปล้องประภา  มารดา นางรุ่งรัตน์  ปล้องประภา
26 42839 น.ส. สุธิศา อาคะเณ  มารดา นางสาวกัญธิมา  จันทร์หอม
27 42901 น.ส. กัญญาพัชร์ วรรณรัตน์  พัชรินทร์  วรรณรัตน์
28 42905 น.ส. ชุติกาญจน์ เขียวสอาด  มารดา นางสาวกุหลาบ  หาญสูงเนิน
29 42952 น.ส. ภาวิตา มีสุวรรณ์  พี่ นายสาธกา  มีสุวรรณ์
30 42961 น.ส. อินทิรา พึง่หิรัญ  มารดา นางภัทราพร    พึง่หิรัญ
31 42981 น.ส. กนกกาญจน์ สงบสมัย  บิดา นายบัญญัติ  สงบสมัย
32 42987 น.ส. เนตรชนก วารนุช  มารดา นางพรชนก  วารนุช
33 42996 น.ส. รัฐภรณ์ คงเพียร  มารดา นางสาวรัฐกาญต์  คงเพียร
34 44851 น.ส. กฤษมล สุนทรินทร์  มารดา นางสาวกฤษณา  ก ามณี
35 44852 น.ส. กานต์พิชาน์ มีแป้น  มารดา นางสาวจุจิรา  โคตรรัตน์
36 44853 น.ส. เกณิกา เย็นจิต  นางสุภีร์  เย็นจิต
37 44854 น.ส. ณัฐฑริกา ประยงค์หอม  มารดา นางสาวพัชรี  วันเสน
38 44855 น.ส. ธัญลักษณ์ นาคโมรา  นางสมนึก  นาคโมรา
39 44856 น.ส. ปนัสยา แสงไข่  มารดา นางสาววราพร  มุจริโต
40 44857 น.ส. ภัทรพร มัชฉิม  มารดา นางสาวเยาว์ลักษณ์  บุตรนิล



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีที ่4/9 ปีการศึกษา 2564  

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก นางสาววชรวรรณ  ภูมโิคกรักษ์   ตอน ข นางสาวชสิา  โตเรือง  แผนภาษา -ภาษาจีน
ที่เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพรายปีไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ชื่อ    -    สกุล ผู้ปกครองนักเรยีน
1 42725 นาย จักรนารายณ์ จั่นส าอางค์  ป้า นางสาวอ้อม  จั่นส าอางค์
2 42731 นาย ปุญญพัฒน์ ถิระศิลป์  จารุณืถิระศิลป์
3 42772 นาย บวรนันท์ ปิน่วิเศษ  บิดา นายนิวัตน์  ปิน่วิเศษ
4 42812 นาย ภูมิรพี ภักดีพิบูลย์  บิดา นายก าพลศักด์ิ  ภักดีพิบูลย์
5 42926 นาย ตรีณัฎฐ์ สมประสงค์  มารดา นางสุรภา  สมประสงค์
6 42966 นาย ณัฐวุฒิ มูลเนียม  มารดา นางมณี  ศรีธรรม
7 42970 นาย ธานินทร์ บุญสันต์  พี่ นางสาวสุธาสินี  บุญสันต์
8 42973 นาย พรรวษา ชอบสว่าง  มารดา นางเสาวลักษณ์  อินทวารี
9 44858 นาย นนธกานต์ จีนอ่อน  มารดา นางอารมณ์  รุ่งจันทร์
10 44859 นาย วงศกร ไผ่โสภา  มารดา นางสาวสมคิด  บุญคง
11 42242 น.ส. สิริโสภา สุจริตจันทร์  มารดา นางสาวปนัดดา  ศรีวิโรจน์
12 42244 น.ส. สุดารัตน์ พัฒนา  บิดา นายสมหมาย  พัฒนา
13 42641 น.ส. อาทิตยา รุ่งแสง  มารดา นางสุกัญญา  รุ่งแจ้ง
14 42669 น.ส. ภัคคิวรรณ บุญพ่วง  มารดา นางสาววริญญ์อร  บุญพ่วง
15 42705 น.ส. ธิดารัตน์ อานันทส์กุลชัย  ยาย นางยุพิน  เจริญศรี
16 42716 น.ส. มนทกานต์ หงษ์ทอง  มารดา นางสาวปวนิศา  วิไล
17 42718 น.ส. รัตนกร ป้องค าสิงห์  มารดา นางกิตติธรา  นุ่มพงษ์
18 42755 น.ส. วิไลวรรณ ชาตรี  พี่ นายศักริน  ชาตรี
19 42758 น.ส. ศุภิสรา ปัน้จันทร์  มารดา นางสุพิชชา  กลับฝ่ัง
20 42829 น.ส. พิชามญธุ์ สัมฤทธิดี์  มารดา นางวิภาพร  สัมฤทธิดี์
21 42832 น.ส. ฟ้าใส สุขสนิท  ป้า นางสาวเบญจา  สว่างแสง
22 42835 น.ส. รัตนวดี รัตนอ าภา  ลุง นายไชยวัฒน์  แก้วทวี
23 42840 น.ส. สุนันทา เชื้อมงคล  มารดา นางสาวทิพวัลย์  เหมือนพลอย
24 42841 น.ส. อภิชญา ไพรศรี  มารดา นางเดือนรัตน์  โฉมค า
25 42861 น.ส. โชติรส กล่ินแก้ว  มารดา นางสาวสุวภรณ์  มั่งค่ัง
26 42870 น.ส. พิชญ์สินี เอียงทอง  น้า นางสาวกัลยรัตน์  เสียดพระปฐม
27 42874 น.ส. วรรณิศา ผลนาค  มารดา นางสาววันนา  สิงห์ศิริจันทร์
28 42877 น.ส. สวรรยา ธูปไทย  มารดา2 นางสาวมนฑา  ดาวสี
29 42881 น.ส. อสมาภรณ์ แสงประเสริฐ  ย่า นางสาวมาลี  รองวัง
30 42945 น.ส. ธัญวรัตม์ นาคพนม  วันดี  เหล็กเข็ม
31 42960 น.ส. อติกานต์ บุตรนิล  มารดา นางศิริรัตน์  บุตรนิล
32 42983 น.ส. ณัฏฐา งามวิลัย  บิดา นายณัฏฐา  งามวิลัย
33 42988 น.ส. ปภาวดี เสวกพันธ์  บิดา นายสมใจ  เสวกพันธ์
34 42994 น.ส. เยาวลักษณ์ สุขประเสริฐ  ย่า นางสาวเล็ก  สุขประเสริฐ
35 44860 น.ส. กนกกาญจน์ ลอยสนั่น  มารดา นางสาวณิชชาภัทร  ไทยธนสาร
36 44861 น.ส. กิตติญา ชูเทียน  มารดา นางสาวนภสร  ชูเทียน
37 44862 น.ส. ขวัญฤทัย คุ้มชะนุด  บิดา นายประมาณ  คุ้มชะนุด
38 44863 น.ส. รพินท์นิภา บ ารัมย์  ยาย นางนภัสสร  ม่วงทิม
39 44864 น.ส. สุวิมล ทองทัศน์  มารดา นางลักชนก  ทองทัศน์
40 44865 น.ส. อุมากร พวงสุพรรณ  มารดา นางวาสนา  จันทร์ดัด



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีที ่4/10 ปีการศึกษา 2564  

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นางสุกัลยา  นวลจันทร์   ตอน ข  นางสาววิไลวรรณ  ค านัน  แผนภาษา- ภาษาอังกฤษ
ที่เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพรายปีไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ชื่อ    -    สกุล ผู้ปกครองนักเรยีน
1 42506 นาย ดิษยวัฒน์ แม้ไพบูลย์สุข  มารดา นางสาววันดี  อินทวัฒน์
2 42509 นาย นรินทร์ เกิดประดับ  มารดา นางสนฉัตร  เกิดประดับ
3 42513 นาย วชิรวิทย์ เกียรติงาม  มารดา นางกรรณิกา  เกียรติงาม
4 42514 นาย อริญชย์ พุม่ไหม  มารดา นางนลินี  พุม่ไหม
5 42689 นาย พชรพล คงส าราญ  มารดา นางสาวขนิษฐา  ผลงาม
6 42774 นาย เมธี สุภาพ  บิดา นายสยาม  สุภาพ
7 42851 นาย วรพงศ์ บุญงาม  มารดา นางสาวจิตติมา  พูลพิพัฒน์
8 42855 นาย หิรัญปกรณ์ สุวรรณรังษี  มารดา นางสาวผ่อนพรรณ  คณาฤทธิ์
9 42980 นาย อนุพงศ์ เชยสาคร  ยาย นางเพลินใจ  เครือแก้ว
10 44866 นาย นนธภัทร วราโภ  มารดา นางจิราภา  กันพุม่
11 44867 นาย นรภัทร เอี่ยมผ่อง  มารดา นางนพรัตน์  เอี่ยมผ่อง
12 42525 น.ส. ธันวพร กาลัญญุตานนท์  เดิมชื่อมารดา มารดา นางสาวดิษราย์  มนุษย์จันทร์
13 42527 น.ส. นิกษ์นิภา เฟ็นด้ี  มารดา นางสาวภูริดา  คงเกษม
14 42584 น.ส. เกศวรินทร์ วงศิลป์  ป้า นางสาวณิชาภา  วงศิลป์
15 42603 น.ส. สิรภัทร จิตรดา  มารดา นางสาวพรรณพัชร  รักไทย
16 42623 น.ส. นุชสรา ท้วมพัด  มารดา นางสาววาสนา  ท้วมพัด
17 42628 น.ส. พิชญา แพรวฒันะสุข  มารดา นางอัญชนา  แพรวัฒนะสุข
18 42639 น.ส. อชิรญา รุดทัง  มารดา นางอินทิรา  รุดทัง
19 42675 น.ส. วรัชยา นวลฉวี  ป้า นางสาวชชลต  เนื้อทอง
20 42699 น.ส. จุฑารัตน์ ปินตานา  มารดา นางสาววันทนา  แย้มค า
21 42714 น.ส. ภัทรวดี มณีนารถ  บิดา นายปกาศิต  มณีนารถ
22 42752 น.ส. พรสินี สังพาลี  มารดา นางเอื้อมพร  สังพาลี
23 42753 น.ส. รวิพัชร์ จันทราสา  มารดา นางสาววิภานันท์  พรมค า
24 42795 น.ส. มุกรวี ขุนทอง  มารดา นางส าราญ  ขุนทอง
25 42798 น.ส. ศรุตา นันทรักษ์  มารดา นางสาวพัชรี  บัวเขียว
26 42866 น.ส. นันทิชา แก้วมณี  มารดา นางสาวชลธิชา  เอี่ยมแสวง
27 42869 น.ส. พัชรพร วงษารัฐ  มารดา นางดลพร  วงษารัฐ
28 42872 น.ส. รฎา กล่ินจันทร์  บิดา ว่าทีพ่ันดี พิสิษฐ์ กล่ินจันทร์
29 42918 น.ส. ภาวินี สิทธิเกษร  มารดา นางสาวชลธิชา  สิทธิเกษร
30 42939 น.ส. กชกร เพิม่พูล  มารดา นางสุรีย์พร  ซ่ือแท้
31 42940 น.ส. ชญาภา ศรีเงินทรัพย์  มารดา นางสาวจารุวรรณ  ศรีเงินทรัพย์
32 42941 น.ส. ชนกนันท์ ยิ้มย่อง  มารดา นางสาวจิตติมา  ลิขิต
33 42943 น.ส. ณัฐณิชา สุวรรณโชติ  มารดา นางสาวอรอนงค์  อ่อนตา
34 44868 น.ส. นลินทิพย์ หัสดี  มารดา นางสาวเนตรนภา  จันทร์เรือง
35 44869 น.ส. พัชญาภา ล าพาย  มารดา นางนิสา  ล าพาย
36 44870 น.ส. มณฑกาญจน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ใหม่ พี่ไม่เคยสมัคร มารดา นางสาวนันทนา  ข าจันทร์
37 44871 น.ส. รัชดา เทียมทัด  มารดา นางสาวจินตนา  บุราโส
38 44872 น.ส. วาณิชา สิงห์ใส  มารดา นางสาวขวัญใจ  รักสอาด
39 44873 น.ส. วีริสา ปอสิริโภคา  มารดา นางสาวอารีย์  ติเยาว์
40 44874 น.ส. สิริยากร พ่วงความสุข  มารดา นางสาวปาลิตา  ดอมรัตน์



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีที ่4/11 ปีการศึกษา 2564  

ครูทีป่รึกษา  ตอน  ก  นายบรรพต  รักงาม   ตอน  ข นายเสรี  ทัตมะณี  แผนการเรียน ภาษา- สังคม
ที่เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพรายปีไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ชื่อ    -    สกุล ผู้ปกครองนักเรยีน
1 41692 นาย นครินทร์ รอดหลง  ปู่ นายจ าเริญ  วงษ์ทอง
2 42348 นาย ธนิสร พงษ์จันทร์  บิดา นายเอกพล  พงษ์จันทร์
3 42505 นาย จารุวิทย์ ง้วนจินดา  บิดา นายโอภาส  ง้วนจินดา
4 42727 นาย ธนกฤต แก้วผ่อน  บิดา นายมานพ  แก้วผ่อน
5 42807 นาย ธัญวัฒน์ เกิดชัยภูมิ  มารดา นางอมรรัตน์  เกิดชัยภูมิ
6 42813 นาย สิงหนาท บุญเกิด  มารดา นางสาวรุ่งนภา  บุญเกิด
7 42848 นาย นรชุณห์ ไม้หอม  นางสาวศศิธร  บุญเลิศ
8 42853 นาย สุรพัศ สงนวน  บิดา นายสุระศักด์ิ  สงนวน
9 43692 นาย ปภังกร อ่อนค า  บิดา นายณัฐพงษ์  อ่อนค า
10 44875 นาย นฤสรณ์ ชัยสิทธิ์  บิดา นายวิโรจน์รัตน์  ชัยสิทธิ์
11 44876 นาย ปกป้อง จิตรวงษ์  มารดา นางปราณี  จิตรวงษ์
12 44877 นาย พีรวิชญ์ แย้มสกุล  มารดา นางพรพรรณ  เปล่ียนศรี
13 44878 นาย ศิวัฒน์ สุขส าราญ  มารดา นางสาวมณฑา  รักกลาง
14 44879 นาย สิปปกร บุญเรือง  บิดา นายจรัญ  บุญเรือง
15 41678 น.ส. วรัญญา ค าป้อง  มารดา นางวรรณา  ขวัญเมือง
16 42529 น.ส. ภรภัสสรณ์ มั่งค่ัง  มารดา นางจิตตานันท์  ทองคมข า
17 42650 น.ส. เจริญรักษ์ อินวกูล  มารดา นางสาวสิริรักษ์  โตอ่อน
18 42747 น.ส. ทิพยาพร แก้วระวัง  มารดา นางสาวนฤมล  เข็มทอง
19 42756 น.ส. ศิรภัสสร แย้มสรวล  ป้า นางณัฎฐา  แย้มสรวล
20 42784 น.ส. ณัฐพร อิ่มเจริญ  บิดา นายประเทศ  อิ่มเจริญ
21 42792 น.ส. ปาลิตา แพมิ่ง  เดิม 3/8

22 42793 น.ส. แพรพรรณ เนียมอ่อน  มารดา นางสาวกานต์สิรี  เนียมอ่อน
23 42794 น.ส. ภัทรพี อ่อนค าพา  มารดา นางพวงเพ็ชร์  อ่อนค าพา
24 42816 น.ส. คันธรัตน์ แจ้งจิตร  เดิม 3/9

25 42827 น.ส. พัชรี โพธิท์อง  มารดา นางสาวแสงมณี  ทองสุข
26 42836 น.ส. วรรณษา พรอยบุตร  ย่า นางวัชรา  พรอยบุตร
27 42837 น.ส. วาสิฐี แกล้วกสิกิจ  มารดา นางสาวทัศนา  แกล้วกสิกิจ
28 42865 น.ส. นลัทพร น่วมนวล  บิดา นายอดุลย์  บาลี
29 42871 น.ส. พิตตินันท์ สุวรรณพลาย  มารดา นางสาวอาภาพร  สุวรรณพลาย
30 42903 น.ส. กุลธิดา จูสิงห์  ยาย นางสาวโสพิดา  กัลยาณรุจ
31 42907 น.ส. ญาณิศา เดือนพงษ์  มารดา นางธัญญารัตน์  ศิริผล
32 42908 น.ส. ณัฐนพิน เอี่ยมชัย  บิดา นายอภิชาติ  เอี่ยมชัย
33 42917 น.ส. แพรวา สังข์ทอง  มารดา นางสาวสินีนาฏ  สังข์ทอง
34 44880 น.ส. กชกร คะชา  มารดา นางเพ็ญพร  ทับทอง
35 44881 น.ส. กนกวรรณ วงค์วิภาค  พี่ นางสาวณัฐธิดา  มังคละวงศ์
36 44882 น.ส. จินดาพร โพธิน์ิ่มแดง  มารดา นางจิรวรรณ  โพธิน์ิ่มแดง
37 44883 น.ส. ชญานี เยื่อใย  มารดา นางสายฝน  เยื่อใย
38 44884 น.ส. ธัญรดา วงษ์วาส  บิดา นายธงชัย  วงษ์วาส
39 44885 น.ส. สุปราณี เกิดศิริ  อา นาวสาวมณฑาทิพย์  เกิดศิริ
40 44886 น.ส. อชิรญา มังกร  บิดา นายศิรพงศ์  มังกร



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
สมาชกิสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีที ่4/12 ปีการศึกษา 2564  

ครูทีป่รึกษา  ตอน ก  นายวัชรพล คนพินิจ  ตอน ข  นางสาวณัฐรดา ยิ้มพงษ์  แผนการเรียน ภาษา- คณิต
ที่เลขประจ าตัว ชื่อ ชื่อสกุล ตลอดชีพรายปีไม่สมัคร หมายเหตุ เก่ียวข้องเป็น     ชื่อ    -    สกุล ผู้ปกครองนักเรยีน
1 42575 นาย ธนกร ธนนชัยกุล  มารดา นางปริษา  ธนนชัยกุล
2 42576 นาย ธนดล เพ็งถาวร  บิดา นายวสันต์ชัย  เพ็งถาวร
3 42740 นาย สหรัฐ มีสันเทียะ  มารดา นางน้องนุช  มีสันเทียะ
4 42767 นาย ธนภูมิ สามบุญเรือง  บิดา นายปฐม  สามบุญเรือง
5 42773 นาย ภูริช เณรน้อย  มารดา นางศุภมาส  ขันทวี
6 42924 นาย ชัยธวัช อินสุชาติ  มารดา นางรุจิรัตน์  ชมชื่น
7 42931 นาย ประพัฒน์ ยืนยาว  มารดา นางวิบังอร  ยืนยาว
8 42934 นาย พีระกรณ์ สดวกดี  มารดา นางสาวสุชาดา  กะทัน
9 42936 นาย รัฐภูมิ ชูสัมฤทธิ์  มารดา นางสาวภิญญา  เชญฐา
10 42938 นาย ศุภวิชญ์ พรมนิมิตร  มารดา นางฉวีวรรณ  พรมนิมิตร
11 44887 นาย จิรภัทร พัฒนเจริญ  มารดา นางสาวกรรณิการ์  พัฒนเจริญ
12 44888 นาย นฤดม ผุดผ่อง  ป้า นางสายรุ้ง  ใจธรรม
13 44889 นาย พรรษกร ศรีฉ่ า  บิดา นายชัยณรงค์  ศรีฉ่ า
14 44890 นาย ศิริชัย ศิริอ่อน  มารดา นางสาวรัตนา  จันทร์สิงห์
15 42706 น.ส. บวรลักษณ์ ปานบุญ  ป้า นางสาวสุดารัตน์  อ่อนเนียม
16 42712 น.ส. พิชญานิน คุ้มไพรี  บิดา นายพรเทพ  คุ้มไพรี
17 42748 น.ส. ธิดารัตน์ มีสุวรรณอรุณ  มารดา นางรัตนาภรณ์  มีสุวรรณอรุณ
18 42749 น.ส. นัทธ์ชนัน คุ้มศักด์ิ  มารดา นางสาวสุปราณี  บุตรนิล
19 42759 น.ส. สิริกร ธรรมสอาด  มารดา นางบุณยนุช  ธรรมสอาด
20 42780 น.ส. ญาดา ธรรมวิชัย  มารดา นางกนกอร  ธรรมวิชัย
21 42781 น.ส. ณัชฐณิชา สังข์พันธุ์  บิดา นายฎณุวัฒน์  สังข์พันธ์
22 42828 น.ส. พัฐชญาณ์ ต่อวาศ  มารดา นางวันเพ็ญ  ฮัม
23 42831 น.ส. พุธิตา ปินตาทอง  มารดา นางรติรส  มหาธนไพศาล
24 42864 น.ส. ธนัสญา หาญสกุล  มารดา นางศลิษา  หาญสกุล
25 42867 น.ส. พรกนก หาญค า  มารดา นางวันเพ็ญ  หาญค า
26 42880 น.ส. อริสรา ม่วงทิม  ปู่ นายเมธา  ม่วงทิม
27 42920 น.ส. อมิตดา พ่วงศรี  มารดา นางสาวสุวิมล  เนียมส าราญ
28 42982 น.ส. แก้มเกล้า ศิริเดช  มารดา นางสาวชลิดา  อินทฤทธิ์
29 42990 น.ส. พัชราภา ทารินทร์  มารดา นางคนึงนิตย์  ทารินทร์
30 42993 น.ส. แพรวา ค าสอน  มารดา นางสาวภูรดา  ช านาญหมอ
31 42999 น.ส. วรางคณา ศักดา  ย่า นางสุนทรี  ศักดา
32 43105 น.ส. พสัตราภรณ์ พึง่นาม  พี่ นางสาวอัจฉรา  พึง่นวม
33 44891 น.ส. กนกกาญน์ บุญค าพงษ์  ย่า นางนกเล็ก  นาคเศียม
34 44892 น.ส. กรพินธ์ เสมอเหมือน  บิดา นายนิกูล  เสมอเหมือน
35 44893 น.ส. ดรุณรัตน์ วงษ์อินทร์  มารดา นางสาวปพรกรัณย์  วงษ์อินทร์
36 44894 น.ส. นิจจารีย์ โตเจริญ  พี่ นางสาวศศิธร  โตเจริญ
37 44895 น.ส. ปาภาดา จันทร์หอม  มารดา นางสาวสิริรัศมิ์  จันทร์หอม    
38 44896 น.ส. ภัทริดา พุทธเสม  มารดา นางสาวปิยะพันธ์  พงษ์ดี
39 44897 น.ส. สุภา สมดี  มารดา นางสมพิศ  เฟือ่งฟู
40 44898 น.ส. อาภัสรา ดวงแจ่มใส  นางสาวกนกวรรณ  วรรณพันธุ์


