
โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี     ปีการศึกษา 2565
สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4/1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ  สสวท.1 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต-ภาษาอังกฤษ

ครูที่ปรึกษา  ตอน ก   นางอุมาพร  สุวรรณโมลี  ตอน  ข   นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธ์ิ
   ช่ือ   -   สกุล สมัคร ไม่ รอ เก่ียวข้อง    ช่ือ   -   สกุล
      นักเรียน ตลอดชีพ สมัคร ตรวจสอบ กับนักเรียน ผู้ปกครอง

1 43145 นาย ชินภัทร ค าคงศักด์ิ ✓

2 43148 นาย ธนกฤต วาศุกรี ✓

3 43149 นาย นพรุจ รัตนศิริ ✓

4 43150 นาย นฤเบศร นวะศรี ✓

5 43151 นาย พนธกร มาลัย ✓

6 43152 นาย พิริยทัศน์ วงศ์กาฬสินธ์ุ ✓ ยาย นางจรี  นาคสุข
7 43155 นาย เมธีณัฐ ตาลแสน ✓

8 43158 นาย อณวัช ใจทน ✓ บิดา ร.ต.อ.สุวัชชัย  ใจทน
9 43189 นาย วรชัย ไชยเสริฐ ✓

10 43191 นาย สรวิชญ์ เจริญสุข ✓

11 43215 นาย ชวัลวิทย์ พิบูลย์ ✓

12 43226 นาย อริญชย์ อาจเอ่ียม ✓

13 43464 นาย วิบูลย์พงศ์ ม่ันอยู่ ✓ ยังไม่สมัคร

14 43134 น.ส. พัชรินทร์ นาคประสิทธ์ิ ✓ สมัครรายปี62 หมดอายุ

15 43165 น.ส. ณัฏฐนันท์ นามหาวงษ์ ✓

16 43168 น.ส. นันท์นภัส เรืองศรี ✓

17 43170 น.ส. ปภาวรินทร์ โชคลาภ ✓

18 43171 น.ส. พฤกษาพรรณ ทองศรี ✓

19 43172 น.ส. พิชญาภา สุโยธีธนรัตน์ ✓

20 43174 น.ส. รมณวรรณ์ ป่ินแก้ว ✓

21 43175 น.ส. ระพีพรรณ เพ็ชรนิล ✓ มารดา นางพัชราพรรณ  เพ็ชรนิล
22 43176 น.ส. วรกานต์ รักษาสีมันต์ ✓ มารดา เดิม1/2ปี62ไม่ได้สมัคร

23 43195 น.ส. ณัฐกานต์ อ่อนค า ✓

24 43203 น.ส. พิมพ์ชนก ใยอ่อน ✓

25 43205 น.ส. ศศิพิมพ์ พิศรูป ✓ มารดา นางสุภาสุข  พิศรูป
26 43206 น.ส. ศุภาศิณี ทรัพย์เพ่ิมพูล ✓ ยังไม่สมัคร
27 43208 น.ส. สุรินทร์ทิพย์ เกษรบุบผา ✓

28 43238 น.ส. นภัสกร กลัดงาม ✓

29 43243 น.ส. เปมิกา พูลรอด ✓

30 43310 น.ส. เจตนิพิฐ สุขโก ✓ มารดา นางอนงนาฎ  สุขโก

ท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี     ปีการศึกษา 2565
สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4/2 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ  สสวท.2 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต-ภาษาอังกฤษ

ครูที่ปรึกษา  ตอน ก   นางสาวปนัดดา  สุรเมธสกุล   ตอน นายกฤษณะพงษ์  พงษ์สัตยา
   ช่ือ   -   สกุล สมัคร ไม่ รอ เก่ียวข้อง    ช่ือ   -   สกุล
      นักเรียน ตลอดชีพ สมัคร ตรวจสอบ กับนักเรียน ผู้ปกครอง

1 43123 นาย พิษณุพงษ์ เพ่ิมเติม ✓ มารดา น.ส.ปนิตา  ศรีสมุทร
2 43144 นาย ชัชวาลย์ นาคประเสริฐ ✓ มารดา นางสุดารัตน์  นาคประเสริฐ
3 43188 นาย รัชตะ ดนตรีเสนาะ ✓ ป้า นางอุษา  พิทักษ์วงศ์ ลงช่ือป้าแต่เดิมมารดา

4 43190 นาย วายุภัทร บุญมาก ✓ มารดา น.ส.สุวรรณี  ฉันทะสิงห์
5 43218 นาย นราธิป นุชสละ ✓ บิดา นายมานพ  นุชสละ
6 43222 นาย วัชระ ดีละม้าย ✓ บิดา นายวิโณ๗ฯ  ดีละม้าย
7 43383 นาย ภัทรชัย ชูจิตร ✓ มารดา นางสิริวรรณ  เพชรสุวรรณ
8 45400 นาย ภวินท์ ปานฝึกดี ✓ บิดา นายกิตติศักด์ิ  ปานฝึกดี
9 45401 นาย ภูมิรพี จิตต์สามารถ ✓ มารดา นางพิมพร  จิตต์สามารถ
10 43129 น.ส. ณัฐกานต์ เกตุทิพย์ ✓ มารดา นางสายฝน  พานิช
11 43131 น.ส. เปรมมิกา เทพพัตรา ✓ มารดา น.ส.มัตติกา  จันทร์ถาวร
12 43135 น.ส. พิรญาณ์ ทองขาว ✓ มารดา นายเกตุแก้ว  ทองขาว
13 43142 น.ส. สุพิชญา เกตุแก้ว ✓ มารดา นางจิตติมา  เกตุแก้ว
14 43159 น.ส. คริมา นาคมณี ✓ มารดา น.ส.ธันยาภรณ์  บุตรไทย
15 43166 น.ส. ณัฐวรา เต่าทอง ✓ มารดา น.ส.จุฑารัตน์  เต่าทอง
16 43201 น.ส. ปุญณิสา ทองโต ✓ บิดา นายเลิศศักด์ิ  ทองโต
17 43212 น.ส. อัจฉราภรณ์ ต้าวเต็บ ✓

18 43229 น.ส. เกษราพร เอ่ียมส าอางค์ ✓ มารดา น.ส.กรรณิการ์  แก้วฟู
19 43231 น.ส. ชนัญชิดา จันทบูลย์ ✓ มารดา นางพรพรรณ จันทบูลย์
20 43234 น.ส. ณัฏฐนันท์ ป้ันสุวรรณ์ ✓ บิดา นายชัยศิริ  ป้ันสุวรรณ์
21 43235 น.ส. ณิชาบูล กุมกี ✓ มารดา นางรุ่งทิวา  กุมกี
22 43237 น.ส. ธัญลักษณ์ ทองขาว ✓ มารดา นางกาญจามรณ์  ทองขาว
23 43245 น.ส. วิชญาดา อ าลา ✓ มารดา น.ส.วารุณี  อ าลา
24 43246 น.ส. ศิริรัตน์ ศรีสัตยา ✓ มารดา นางสาวสุภาวดี  มีเกิด
25 43250 น.ส. อาทิติยา จันทร์ทอง ✓ มารดา
26 43323 น.ส. ศุภิสรา ภู่ชัย ✓ มารดา เดิม1/6ปี61ไม่ได้สมัคร

27 43570 น.ส. อภิญลฎา สายศรี ✓ ม.ต้นไม่สมัคร
28 45402 น.ส. กัญญ์วรา ย้ิมทิม ✓ ยาย นางจันทร์ฉาย  ย้ิมทิม
29 45403 น.ส. ชุติมา บุญธรรม ✓ มารดา นางสวิง  บุญธรรม
30 45404 น.ส. ธนัชพร เหมือนศรี ✓ มารดา น.ส.พรรณทิพา  ฤทธ์ิมงคล
31 45405 น.ส. ธรรสินี ม่วงงาม ✓ มารดา น.ส.ธัญยากร  กล่ินบ ารุง
32 45406 น.ส. บุณยาพร บัวงาม ✓ มารดา นางสุภัตรา  บัวงาม
33 45407 น.ส. แพรวา มัจฉาชาติ ✓ มารดา นางปู  มัจฉาชาติ
34 45408 น.ส. วนัสนันท์ น้อยสมวงษ์ ✓ มารดา น.ส.วีรวรรณ์  ทองคล้าย
35 45409 น.ส. สิรีธร นวลนุช ✓ มารดา นางอัญญารัตน์   นวลนุช

ท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี     
สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4/3 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต  ปีการศึกษา 2565

ครูที่ปรึกษา  ตอน ก  นางศราวด ี ลูกอินทร์   ตอน ข  นายศุภกร  เมืองสว่าง(นศ.ก), นางสาวปัญจรัตน์  สงเคราะห์(นศ.ก)
   ช่ือ   -   สกุล สมัคร ไม่ รอ เก่ียวข้อง    ช่ือ   -   สกุล
      นักเรียน ตลอดชีพ สมัคร ตรวจสอบ กับนักเรียน ผู้ปกครอง

1 43120 นาย ปิติภูมิ ศริพันธ์ุ ✓ บิดา นายจักรพันธ์ุ  ศรีพันธ์ุ เดิมมารดา
2 43154 นาย ภัทรดนัย จันทราสา ✓ บิดา นายส ารวม  จันทราสา
3 43156 นาย วิริทธ์ิพล เจริญพรหม ✓ มารดา นางอรพรรณ  เจริญพรหม
4 43180 นาย ฉันทพัฒน์ มีประเสริฐ ✓ บิดา นายณภัทร มีประเสริฐ
5 43184 นาย นฤภพ นวะศรี ✓ มารดา น.ส.ปริยาฉัตร  ช่ืนใจ
6 43187 นาย ภูวรินทร์ ชมภูนุช ✓ มารดา นางตรีตา  ชมภูนุช
7 43221 นาย ภูวพงศ์ พาขุนทด ✓ มารดา นางวันวิสาข์  กล่ิมธูป
8 43257 นาย ธนาวิทย์ จิตร์กระจ่าง ✓ มารดา นางสุวรรณี  จิตร์กระจ่าง
9 43258 นาย ปรวัฒน์ ถินสถิตย์ ✓ มารดา นางนงลักษณ์  ถินสถิตย์
10 43262 นาย วิชญภาส เกิดมงคล ✓ มารดา น.ส.ปราณี  รัตนโกสินทร์
11 43265 นาย อธิคุณ ทองประทีป ✓ บิดา ม.ต้นไม่สมัคร
12 43295 นาย ธนภัทร รองแก้ว ✓ มารดา นางกนกวรรณ  รองแก้ว
13 43304 นาย อติราช เพ็งเท่ียง ✓ บิดา ต.อ.อดุล  เพ็งเท่ียง
14 43339 นาย ชัยทัต สุธา ✓ บิดา นายชวงศ์  สุธา
15 43373 นาย จิรวิทย์ กล่ินจันทร์ ✓ มารดา นางกนพวัลย์  กล่ินจันทร์
16 44203 นาย ประพัฒน์พงค์ แพง ✓ มารดา นางละเมียด  แพง
17 45410 นาย ธณภัทร ศรีคุ้มวงษ์ ✓ บิดา นายถานนท์  ศรีคุ้มวงษ์
18 45411 นาย นิพิฐพนธ์ รุ่งเรือง ✓ มารดา น.ส.ลัดดา  ช่ืนกล่ิน
19 43200 น.ส. บุญญิตา บุญมี ✓ มารดา นางฐิตาพร  สายเข่ือขันธ์
20 43242 น.ส. ปฑิตตา ประดู่วงษ์ ✓ บิดา นายยุทธนา  ประดู่วงษ์
21 43247 น.ส. ศุภรัตน์ วงษ์เนตร ✓ มารดา นางจารุณี  วงษ์เนตร
22 43269 น.ส. ชุติกาญจน์ แย้มคล้าย ✓ มารดา นางรัชฎาพร  ค าทะนะ
23 43275 น.ส. ปิยนันท์ ทองอ่ิม ✓ บิดา นายแสงมนัส  ทองอ่ิม
24 43278 น.ส. พิมพ์ลภัส ไพบูลย์ ✓ มารดา นางทิพวัลย์ ไพบูลย์
25 43280 น.ส. ภัทราพร พรหมโสด ✓ มารดา น.ส.ยุพิน  ค ารักษ์
26 43282 น.ส. รัชนก ส าเริง ✓ บิดา นายไพรัตน์  ส าเริง
27 43286 น.ส. วิลักษณ์ ชูคันหอม ✓ มารดา ม.ต้นไม่สมัคร
28 43309 น.ส. จิรพร ธูปบูชากร ✓ มารดา นางวาสนา  ธูปบูชากร
29 43314 น.ส. ธิดารัตน์ มีช่ือ ✓ มารดา ม.ต้นไม่สมัคร
30 43318 น.ส. ภิรมณ พูลมี ✓ มารดา น.ส.สิริลักษณ์  พูลมี
31 43319 น.ส. วรันธรณ์ จันทร์ประเสริฐ ✓ ยาย นางจินตนา ภักด์ินิลรัตน์
32 43325 น.ส. สราลี สังขย้ิมพันธ์ุ ✓ มารดา นางอารีย์  บุญคุ้ม
33 43361 น.ส. บุญณิกานต์ ห้องสวัสด์ิ ✓ มารดา นางชญาภา  ค้อมค า
34 43430 น.ส. ชญานิศ อุนทักษิณกุล ✓ มารดา นางน้ าทิพย์  กันเท่ียง
35 43441 น.ส. พีรดา หอยสังข์ ✓ มารดา นางพวงทิพย์  หอยสังข์
36 43448 น.ส. สิริพร พ่วงประเสริฐ ✓ มารดา น.ส.สุรินทร์  พ่วงประเสริฐ
37 43471 น.ส. ชาลิสา ใบอุบล ✓ มารดา นางสกาวใจ  ด่านกุลเจริญ
38 43521 น.ส. พิริยกร หอมละม้าย ✓ มารดา นางสามารถ  หอมละม้าย
39 43598 น.ส. บุราสิริ ฟักขาว ✓ บิดา นายธงชัย  ฟักขาว
40 45412 น.ส. ขนิษฐา คู่คิด ✓ มารดา น.ส.เสาวลักษณ์  แววงาม

ท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี     
สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4/4 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต  ปีการศึกษา 2565
ครูที่ปรึกษา  ตอน ก  นายสินธุ  เอี่ยมอร่าม    ตอน  ข นางบุษบง  เอี่ยมอร่าม, นางสาวอินทิรา  บ ารุงศรี(นศ.ก)

   ช่ือ   -   สกุล สมัคร ไม่ รอ เก่ียวข้อง    ช่ือ   -   สกุล
      นักเรียน ตลอดชีพ สมัคร ตรวจสอบ กับนักเรียน ผู้ปกครอง

1 43183 นาย ธฤต สมเนตร ✓ ป้า นางกัลยกร  สมเนตร
2 43216 นาย ธนกฤติ ศรีชัย ✓ มารดา นางเรณู  ศรีชัย
3 43223 นาย ศุภณัฐ คงสัตย์ ✓ มารดา นางจุรินทร์  คงสัตน์
4 43256 นาย ธนันธร ศรีพุ่ม ✓ มารดา นางบุสรา  ทองสอาด
5 43294 นาย ธนภัท ช้างก้อน ✓ บิดา จ.ส.อ.อ านาจ  ช้างก้อน
6 43298 นาย พุฒิ พันธ์ุจีน ✓ อา นางอรพัน  ปูทอง
7 43300 นาย ภูมิรพี พรหมชาติ ✓ บิดา นายเอกรินทร์  พรหมชาติ
8 43301 นาย รวิพล ศรีสาสนรัติ ✓ บิดา ม.ต้นไม่สมัคร
9 43303 นาย สิริณัฏฐ์ ภัชสิงห์สูง ✓ บิดา ส.ท.ณัฏฐวัฒน์  ภัชสิงห์สูง
10 43331 นาย กฤษดา เรืองทองดี ✓ บิดา นายสสุเมธ  เรืองทองดี
11 43334 นาย เกียรติศักด์ิ หวังสุข ✓ มารดา นางแก้วตา  หวังสุข
12 45413 นาย ณัฐนันท์ ปัตตุรังสี ✓ มารดา นางรพีพรรณ  เนยรอด
13 45414 นาย ธนภัทร เฑียรสิงห์ ✓ พฤกษา  หาญชนะ
14 43228 น.ส. กรรณิการ์ หว้านหอม ✓

15 43230 น.ส. จิรัตน์ธัญญา สงวนสุข ✓ มารดา นางวราภรณ์  กระแสร์ชล
16 43232 น.ส. ชวณัฐ เช่ียวชาญ ✓ มารดา นางศิริรัตน์  เช่ียวชาญ
17 43236 น.ส. ธนมณฑน์ รอดเงิน ✓ มารดา นางชนินทร์นาฎ  เดชทวา
18 43240 น.ส. นาฏลดา มาลัยเจริญ ✓ บิดา นายถวัลย์  มาลัยเจริญ
19 43248 น.ส. อภิชญา ชุมวรฐายี ✓ บิดา นายอาทิตย์  ชุมวรฐายี
20 43268 น.ส. ชาลินี ขจัดภัย ✓ ย่า นางวิลัยพร  ขจัดภัย
21 43276 น.ส. พรสิริ ไพรบูรณ์ ✓ มารดา นางราตรี  ไพรบูรณ์
22 43285 น.ส. วรัญญา สุดสวาท ✓ ตา นายวิชิต  สิทธิไชย
23 43312 น.ส. ฐิติกานต์ บุญตา ✓ มารดา น.ส.เมธญา  ประภาสวัด
24 43315 น.ส. พชรพร พงศ์ทองกุล ✓ มารดา นางศิริรัตน์  พงค์ทองกุล
25 43321 น.ส. ศลิษา บัวงาม ✓ มารดา นางศิรภรณ์  รุ่งสว่าง
26 43410 น.ส. อาภัสรา ส าราญ ✓ มารดา นางอัญริกา  ส าราญ
27 43439 น.ส. พัทธ์ธีรา คงมีเงิน ✓ บิดา ร.ต.ไพโรจน์  คงมีเงิน
28 43445 น.ส. ศรุตา วิหารธรรมเม ✓ มารดา นางจิตรา  เมืองศริ
29 43512 น.ส. ณัฐมน พวงทอง ✓ มารดา นางพรทิพย์  อ่าวสุคนธ์
30 43516 น.ส. นันท์ณภัส มีม่ัง ✓ มารดา ม.ต้นไม่สมัคร
31 43520 น.ส. วิยดา จันทศร ✓ มารดา ม.ต้นไม่สมัคร
32 43556 น.ส. จิราพัชร ปัสสาวัน ✓ มารดา นางอารีย์  ปัสสาวิน
33 43561 น.ส. เนตรชนก สีตากรณ์ ✓ บิดา นายลิขิต  เขจรเนตร
34 43569 น.ส. วิภาดา คงมี ✓ ตา นายนวิศ 
35 43601 น.ส. พินธุกานต์ ขาวสอาด ✓ บิดา นายพินิจ  ขาวสอาด
36 43604 น.ส. วรัทยา ต้นเกตุ ✓ มารดา นางพัชรี  ต้นเกตุ
37 45415 น.ส. ภควดี น่วมจิตร ✓ มารดา นางสุนิศา  พันธ์ทอง
38 45416 น.ส. สาธิตา ย้ิมเย้ือน ✓ มารดา น.ส.มยุรี  มีทับทิม
39 45417 น.ส. สุภาวดี อุสาพรหม ✓ มารดา นางวงค์วิไล  อุสาพรหม

ท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี     
สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4/5 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต  ปีการศึกษา 2565

ครูท่ีปรึกษา  ตอน ก  นางอรุณศรี  ศรีชัย    ตอน ข   นายเศรษฐวิทย์  อินทร์หมุด
   ช่ือ   -   สกุล สมัคร ไม่ รอ เก่ียวข้อง    ช่ือ   -   สกุล
      นักเรียน ตลอดชีพ สมัคร ตรวจสอบ กับนักเรียน ผู้ปกครอง

1 43185 นาย ปัณณวิชญ์ แก้วผ่อน ✓ มารดา ม.ต้นไม่สมัคร
2 43192 นาย สิทธิกร คุ้มวิญญาณ ✓ บิดา นายพบวญ  คุ้มวิญญาณ
3 43225 นาย สุริยพงศ์ สีมาภาพงษ์ ✓ น้า นางศิริพร  ช่ืนใจดี เดิมยาย
4 43293 นาย ทินกร สีใส ✓ บิดา นายนิพล  สีใส
5 43305 นาย อวยชัย คุ้มเขตต ✓ ยาย นางสุมาลี  สูงฉิม
6 43341 นาย เชษฐ์พล ธนโสม ✓ ยาย นางอธิศรี  ชูเลิศ
7 43350 นาย สิรภพ พรหมผล ✓ บิดา นายสุเทพ  พรหมผล
8 43496 นาย ปณวัฒน์ บัวศรี ✓ มารดา ม.ต้นไม่สมัคร
9 43532 นาย ชินกฤต คุ้มญาติ ✓ มารดา นางวราภรณ์  ข านิล
10 43534 นาย ณฐพงศ์ บาลี ✓ มารดา ม.ต้นไม่สมัคร
11 43543 นาย พัฒน์วัชรสิตถ์ พรมทอง ✓ มารดา นางกมลรัตน์  พรมทอง
12 43133 น.ส. พัชรพรรณ ช้ือตระกูลไพบูลย์ ✓ มารดา นางภรณ์สุภา  รัตนา
13 43233 น.ส. ญาณภา ผ่องสอาด ✓ บิดา นายศัก  ผ่องสอาด
14 43271 น.ส. ณภัทร สนโคกสูง ✓ มารดา นางสุคนวาส  สนโคกสูง
15 43274 น.ส. ปาณิตา มงคลสวัสด์ิ ✓ มารดา นางจันทร์จิรา  เจริญจัน
16 43277 น.ส. พัสฎาภรณ์ พันธ์ุไม้ ✓ ป้า น.ส.ยุพิน  พันธ์ุไม้
17 43287 น.ส. ศิริวรรณ ม่ันคง ✓ บิดา จ่าเอกนิรุท  ม่ังคง
18 43308 น.ส. ขนิษฐา พิลาแสน ✓ ป้า นางวันเพ็ญ  ภู่เพ็ญ
19 43316 น.ส. พรปวีณ์ คุ้มกาย ✓ บิดา นายชูชาติ  คุ้มไทย
20 43322 น.ส. ศิริวรรณ แสงรัตน์ ✓ มารดา นางอรวรรณ แสงรัตน์
21 43326 น.ส. สุพิชญา สุขส าราญ ✓ มารดา นางน้ าอ้อย  สุขส าราญ
22 43399 น.ส. ปาลิตา ยวนใจ ✓ น้า นางอาทิตยา  สงวนวงษ์
23 43429 น.ส. กัลยากร อนุต ✓ มารดา น.ส.พัลลภา  ช่างชุม
24 43434 น.ส. ณิชชาญากาญจน์ คงดี ✓ น้า นางนันท์นภัส  เกตุชม
25 43450 น.ส. อิสรีย์ ย่ิงเทียมศักด์ิ ✓ มารดา นางอมรรัตน์  ย่ิงเทียมศักด์ิ
26 43476 น.ส. ธนภร ขาวแก้ว ✓ บิดา นายวัชรินทร์  ขาวแก้ว
27 43477 น.ส. ธัญชนก สุขช่ืน ✓ มารดา นางนุสรา  มณีย้อย
28 43478 น.ส. ธัญญลักษ์ นิพัทธ์ไพบูลย์ ✓ บิดา นายอาทิยต์  นิพัทธ์ไพบูลย์
29 43509 น.ส. ชนิสรา อยู่นาน ✓ อา น.ส.ชนกานต์  อยู่นาน
30 43514 น.ส. ดวงดี รณธีร์ ✓ ย่า นางจ ารัส  รณธีร์
31 43567 น.ส. วรรณธนา จันทร์งาม ✓ ป้า นางธนพร  จันทร์งาม
32 43591 น.ส. กัลยารัตน์ มหะพรหม ✓ มารดา
33 43602 น.ส. ยุวรรณดา ค ารินทร์ ✓ มารดา นางพัชรินทร์  ค ารินทร์
34 45419 น.ส. กิตติธิดา โอภาส ✓ มารดา นางกนกพร  โอภาส
35 45420 น.ส. จารุวรรณ เกล่ือนกลาด ✓ มารดา งรัตนา  เข็มพันธ์ุ
36 45421 น.ส. จินดาหรา ชัยภักดี ✓ มารดา นางแก้วใจ  ชัยภักดี
37 45422 น.ส. ฐิติกาญจน์ ศรีทรง ✓ มารดา นางจรรยา  บุญชูชาติ
38 45423 น.ส. นงนภัส พูลมี ✓ ยาย นางปราณี  พูลมี
39 45424 น.ส. พัทธ์ธีรา นิลหา ✓ มารดา นางอารีย์  นิลหา

ท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี     
สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4/6 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต  ปีการศึกษา 2565

ครูที่ปรึกษา  ตอน ก  นางสาวฉัตราภรณ์  นาเมืองรักษ์    ตอน  ข นางนันทรัตน์   ประพุสโร
   ช่ือ   -   สกุล สมัคร ไม่ รอ เก่ียวข้อง    ช่ือ   -   สกุล
      นักเรียน ตลอดชีพ สมัคร ตรวจสอบ กับนักเรียน ผู้ปกครอง

1 43113 นาย กรินทร์ อานมณี ✓ มารดา นางจุฑารัตน์  บุญมากจุ้ยสีท์
2 43260 นาย พรหมสยาม โพธ์ิพันธ์ุ ✓ ยาย นางปิยะมาศ  มังคลาด
3 43332 นาย กันตนพ ชนานิรมิตผล ✓ มารดา นางกาญจนา  ชนานิรมิตผล
4 43378 นาย ณฐภูมิ มะค าเเป้น ✓ มารดา นางอินทุกาจร์  มะค าแป้น
5 43542 นาย ปุณภพ บัวอาจ ✓ มารดา นางจันทนา  บัวอาจ
6 43572 นาย เจตตพัทธ์ แจ้งสุข ✓ มารดา นางเพ็ญพิชญา  แจ้งสุข
7 43590 นาย อลงกรณ์ ยาดี ✓ มารดา นางจันทนา  ยาดี
8 45425 นาย กานต์ชนก อยู่ยืน ✓ มารดา นางนิษา  อยู่สบาย
9 42746 น.ส. ณัฐนิชา มณีนารถ ✓ บิดา นายอนุชา  มณีนารถ
10 43128 น.ส. ชนินาถ ศรีประเสริฐ ✓ มารดา ม.ต้นไม่สมัคร
11 43137 น.ส. เมวิสา บานเย็นงาม ✓

12 43284 น.ส. ลักษิกา แย้มสี ✓ มารดา นางนิตยา  แย้มสี
13 43290 น.ส. อมรปรียา สีโห้ ✓ มารดา นางรัชนี สีโห้
14 43324 น.ส. สกุลกาญจน์ สายสวิง ✓ มารดา นางสุนิสา  มีสุวรรณ์
15 43328 น.ส. อมลวรรณ ชาญณรงค์ ✓ มารดา นางพรทิพย์  ชาญณรงค์
16 43356 น.ส. จินต์จุฑา ย้ิมเสถียร ✓ พ่ี นายสนธิ  ย้ิมเสถียร เช็คช่ือ ผป.เดิม

17 43370 น.ส. อาภัสรา พันทบ ✓ น้า นางสุกัญญา  ศรีสุรเดชชัย
18 43395 น.ส. ณิชา รอดพันธ์ุ ✓ มารดา นางกชกร  คุ้มระบาย
19 43408 น.ส. โสรญา กลัดงาม ✓ ภัสสร  กลัดงาม
20 43433 น.ส. ณัฐวรรณ อ่วมน้อย ✓ มารดา นางวรรณนา  อ่วมน้อย
21 43446 น.ส. ศศิประภา อะนุตร ✓ มารดา นางสุนีย์  กันภัย
22 43472 น.ส. ญาณภัทร ชูเช้ือ ✓ มารดา นางณัชยา  ชูเช้ือ
23 43473 น.ส. ณัชชา ชัยบูรณ์ ✓ น้า นางวรินทรา  ชัยบูรณ์
24 43482 น.ส. ปภาดา พุ่มพุทรา ✓ มารดา นางจิราวรรค์  พุ่มพุทรา
25 43555 น.ส. จิรัชยา พวงเงิน ✓ มารดา นางปิยนุช  ธงไชย
26 43566 น.ส. ภวรัญชน์ หงษ์ทอง ✓ มารดา นางช่ืนจิตต์  หงษ์ทอง
27 43597 น.ส. ธวัลหทัย ช านาญ ✓ บิดา นายไพศาล  ช านาญ
28 45426 น.ส. กมลวรรณ เมืองทอง ✓ มารดา นางสุวรรณา  อ่อนน่วม
29 45427 น.ส. กัญญาณัฐ ศรีธิ ✓ ยาย นางลัทฎา  ประสงค์ค าเพ็ชร
30 45428 น.ส. จุฑามาศ ม่ันรอด ✓ มารดา นางนุชสิรา  พุ่มฉัตร
31 45429 น.ส. ธนภรณ์ เสือโต ✓ มารดา นางอ าไพ  เสือโต
32 45430 น.ส. ธิดารัตน์ แก้ววิมล ✓ มารดา ศิส าราญ  คงรัตน์
33 45431 น.ส. พัชรพร พุ่มพวง ✓ บิดา นางกมล  พุ่มพวง
34 45432 น.ส. ภัทรนันท์ แสงวิลัย ✓ มารดา นางวารินทร์  แสงวิลัย
35 45433 น.ส. ภัสวรินทร์ ซ้ิมเสียง ✓

36 45434 น.ส. ลักษมี คงเพ็ชร ✓ มารดา นางดวงเดือน  คงเพ็ชร
37 45435 น.ส. ศิริพร ศรีพลอย ✓ มารดา นางมุจรินทร์  บุญช่วย
38 45436 น.ส. สุจิตรา ลีวรรณ์ ✓ บิดา นายธงชัย  ลีวรรณ์
39 45437 น.ส. อรอนงค์ บุญฤทธ์ิ ✓ ป้า นางเฉล่ียว  กระปุกทอง

ท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี     
สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4/7 แผนการเรียน นิติ - รัฐศาสตร์  ปีการศึกษา 2565

ครูที่ปรึกษา  ตอน ก  นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม   ตอน ข  นางสาวกิตยิา บุญมีสง่า 
   ช่ือ   -   สกุล สมัคร ไม่ รอ เก่ียวข้อง    ช่ือ   -   สกุล
      นักเรียน ตลอดชีพ สมัคร ตรวจสอบ กับนักเรียน ผู้ปกครอง

1 43115 นาย ธนกฤต บวรธิติพล ✓

2 43143 นาย ก้องภพ พรมณี ✓

3 43186 นาย ภวัต วรรณศรี ✓

4 43219 นาย พีรภัทร จันทร์วงษ์ ✓

5 43377 นาย เชษฐ์ณภพ ธนโสม ✓

6 43384 นาย ภัทรพล ลาภเจริญ ✓

7 43453 นาย ชนาธิป ศรีสุข ✓

8 43456 นาย ถิรวัฒน์ คันธอุลิศ ✓

9 43457 นาย ธนพัฒน์ ม่ันคง ✓

10 43459 นาย พรพิพัฒน์ พ่ึงสุข ✓

11 43462 นาย รพีพัฒน์ แววงาม ✓ มาลัย  พรมโชติ
12 43463 นาย รพีพัฒน์ เหล่หวัน ✓ มารดา นางดรุณี  คันงา
13 45438 นาย ธนากร อารีย์ ✓ มารดา ขนิษฐา  อารีย์
14 45439 นาย บัณฑิต ค าฝอย ✓ บิดา กฤษณะ  ค าฝอย
15 45440 นาย เปรมกมล ปานวงษ์ ✓ มารดา ปาริชาติ  ปานวงษ์
16 43140 น.ส. วีรปริยา ศรีไพโรจน์ ✓

17 43213 น.ส. อัจลญา เนตรสว่าง ✓

18 43244 น.ส. วรรณกานต์ ภู่น้อย ✓

19 43313 น.ส. ธวัลรัตน์ จารุฤทัยกานต์ ✓

20 43396 น.ส. ตะวันฉาย ยงยุทธ ✓

21 43407 น.ส. ศุทธาธินี รอดพันธ์ุ ✓

22 43469 น.ส. ชยานันต์ ส าริตผ่อง ✓

23 43470 น.ส. ชัญญา วาศุกรี ✓

24 43479 น.ส. นันทิญา ยาค า ✓

25 43490 น.ส. เหมือนฝัน จงเจริญ ✓

26 43560 น.ส. ธัญสินี เขมะจาโร ✓

27 45441 น.ส. กันทิชา เชนไล้ ✓ บิดา นายสุทธิรักษ์  เชนไล้
28 45442 น.ส. คณัสนันท์ โพธ์ิทอง ✓ มารดา น.ส.นันท์นภัส  สมเดชบุญ
29 45443 น.ส. ชลดา แฟงเอม ✓ อา นางรสรินทร์  จงธรรม
30 45444 น.ส. ธัญญชล สดงาม ✓ มารดา รัตนา  สอดงาม
31 45445 น.ส. พรไพลิน สีนาแซง ✓ มารดา น.ส.ฐิติวรดา  เสือโฮก ตรวจเดิมหรือจ่าย

32 45446 น.ส. พิทยาภรณ์ บัวบาน ✓ บิดา จุมพล  บัวบาน
33 45447 น.ส. มนัสนันท์ นุชยวง ✓ มารดา น.ส.รัตนวราภรณ์  มีเครือ ตรวจใบเสร็จ/จ่ายไหม

34 45448 น.ส. รวิภัทร สุกใส ✓ มารดา ดุษฎี  สุกใส
35 45449 น.ส. วรนิษฐา ศรีรักษ์ ✓ มารดา นางกัลญา  ศรีรักษ์
36 45450 น.ส. ศุภปัญญา ประสาทพันธ์ ✓ มารดา นางอังคณา  หุ่นยเจริญ

ท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี     
สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4/8 แผนการเรียน ภาษา - ภาษาญ่ีปุ่น  ปีการศึกษา 2565

ครูที่ปรึกษา  ตอน ก นางสาวพิกุลทอง  สักการะ  ตอน ข นางสาววันวิสา  พุฒนาค
   ช่ือ   -   สกุล สมัคร ไม่ รอ เก่ียวข้อง    ช่ือ   -   สกุล
      นักเรียน ตลอดชีพ สมัคร ตรวจสอบ กับนักเรียน ผู้ปกครอง

1 43415 นาย ชัยมงคล เท่ียงตรง ✓ บิดา นยายประยุทธ์  เท่ียงตรง
2 43425 นาย หฤษฎ พัฒนสุนทรวงศ์ ✓ บิดา นายทวีศักด์ิ  พัฒนสุนทรวงศ์
3 43492 นาย จิรศักด์ิ ภูภักดี ✓ สิเรียม  สราวรณ์
4 43552 นาย อชิตะ บุตรดา ✓ วราคณา ภูมรินทร์
5 43553 นาย เอกอริญชย์ ประสงค์รุ่งสว่าง ✓ บิดา นายเอกชัย  ประสงค์รุ่งสว่าง
6 43573 นาย เจษฎา พรมสบุตร ✓ มารดา นางปนัดดา  พรมสบุตร
7 45451 นาย กมลธรณ์ ถึงใจ ✓ มารดา นางมลฤดี ถึงใจ
8 45452 นาย ฐิติพันธ์ุ พรล้ิมเพชรทอง ✓ พ่ี นายคุณากร  วัดเมือง
9 45453 นาย พรรคพล ใจการุณ ✓ บิดา นยายสุรทิน  ใจการุณ
10 45454 นาย ภาคภูมิ ไชยวงศ์ ✓ บิดา นายชาญชัย  ไชยวงศ์
11 45455 นาย สงกรานต์ ศุกกระบิล ✓ มารดา น.ส.ชุติมา  ศุภกระบิล
12 45492 นาย ธีรานนท์ เดชบ ารุง ✓ มารดา น.ส.ภิตินันต์  เดชบ ารุง
13 43138 น.ส. ลักษิณา เฉยประทุม ✓ สุเทพ  เพ่ิมแส
14 43199 น.ส. นันท์นภัส แกมทับทิม ✓ ณภัทร  ทองประไพ
15 43210 น.ส. อภัสรา ม่ันอ่วม ✓ ทองใบ  ทิมทอง
16 43270 น.ส. ณภัทร คงดี ✓ บิดา นายอาคม  คงดี
17 43283 น.ส. รัตนภรณ์ ศรีเคลือบ ✓ บิดา นายวชรวุฒิ  ศรีเคลือบ
18 43330 น.ส. อาทิมา เกิดสลุง ✓ บิดา
19 43354 น.ส. กัญญาณัฐ ภูมิโคกรักษ์ ✓ มารดา น.ส.วชรวรรณ  ภูมิโคกรักษ์
20 43355 น.ส. ขวัญแก้ว เดชงาม ✓ มารดา นางคิร ารณ  เดชงาม
21 43362 น.ส. ปัณฑารีย์ แสงแก้ว ✓ บิดา นายนิวัตน์  แสงแก้ว
22 43363 น.ส. ปาณิสรา บุญจฑิตย์ ✓ มารดา ศิริพร  บุญจฑิตย์
23 43435 น.ส. ทิฆัมพร ฉิมวัย ✓ บิดา นายทรงวุฒิ  ฉิมวัย
24 43442 น.ส. ภัทราวดี เลิศเจริญด ารงกิจ ✓ บิดา นายอัครเดช เลิศเจริญด ารงกิจ
25 43506 น.ส. กมลนิตย์ อมรแมนนันท์ ✓ บิดา นายปรีชา  อมรแมนนันท์
26 43522 น.ส. พิไลวรรณ เจียมทอง ✓ รัชนิดา ม.ต้นไม่สมัคร

27 43530 น.ส. อรรัมภา พันธุตะ ✓

28 43593 น.ส. ชลิตา ยังแช่ม ✓ มารดา นางกนกพร  ยังแช่ม
29 43607 น.ส. สิริกร สายประสาท ✓ ลักษณาภรณ์  โกมล
30 45493 น.ส. จาฏุพัจน์ ขุนจงแก้ว ✓ มารดา น.ส.โทนีญา  จีนเทห์
31 45494 น.ส. นาฏฤดี เอ้ือเฟ้ือพันธ์ุ ✓ น้าสาว น.ส.สุกัญญา  เอ้ือเฟ้ือพันธ์ุ
32 45495 น.ส. น้ าทิพย์ วันธุรัตน์ ✓ มารดา นางประสาร  ปานทองดี
33 45520 น.ส. ฐิติมา ม่ันคง ✓ มารดา น.ส.สุภาวิตา  ม่ันคง
34 45521 น.ส. ธัญญรัตน์ สมประสงค์ ✓ บิดา นายสิรพงศ์  สมประสงค์

ท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี     
สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4/9 แผนการเรียน ภาษา - ภาษาจีน  ปีการศึกษา 2565

ครูที่ปรึกษา  ตอน ก  นางสาวมนฤด ี อินมี  ตอน ข  นางจริญ  เกตุสกุล
   ช่ือ   -   สกุล สมัคร ไม่ รอ เก่ียวข้อง    ช่ือ   -   สกุล
      นักเรียน ตลอดชีพ สมัคร ตรวจสอบ กับนักเรียน ผู้ปกครอง

1 43381 นาย ธีรภัทร์ สายนึก ✓ ยาย นางสมรัก  บุญพ่ึง
2 43418 นาย เตวิชญ์ ต้ังเจริญ ✓ บิดา นายสุก  ต้ังเจริญ
3 43452 นาย เกรียงศักด์ิ หงษ์ทอง ✓ มารดา ม.ต้นไม่สมัคร

4 43455 นาย ณัฐพงศ์ การถาง ✓ มารดา นางอนันต์  พุ่มศรี
5 43533 นาย โชติวัต ม่วงมี ✓ บิดา นายสุวิทย์  ม่วงมี
6 43535 นาย ณัชพงศ์ ปิยะโชติ ✓ น้า นางอัจฉรา ค าดี
7 45456 นาย กฤษฎา แก้วพลายงาม ✓ อา น.ส.พรรณี  แก้วพลายงาม
8 45457 นาย คมสันต์ มะนาวหวาน ✓ นายไกรสรณ์  ขุนอ่อน
9 45458 นาย ธัชวิน คงคามี ✓ มารดา นางเหมฤดี  คงคามี
10 45459 นาย อรรณพ แก้วเลิศ ✓ มารดา นางสังวาล เรืองรัมย์
11 43141 น.ส. สาธิตา แสงอาทิตย์ ✓ ยาย นางน้ าเช่ือมเอิบอาบ
12 43273 น.ส. นาฏนารี ลักษณา ✓ ยาย นางสุคน  สานจุ้ย
13 43306 น.ส. กัญญวรา สุขรอด ✓ มารดา นางศรีไพร  สุขรอด
14 43307 น.ส. กัญญาวีร์ สุขรอด ✓ มารดา นางศรีไพร  สุขรอด
15 43360 น.ส. นิรชา ศรีสาคร ✓ มารดา นางภคพร  ศรีสาคร
16 43438 น.ส. พราวนภา ผู้พัฒน์ ✓ พ่ี น.ส.ธิดารัตน์  ขันทอง
17 43449 น.ส. สุชานาถ กันเกตุ ✓ บิดา นายกิตติกร  กันเกตุ
18 43480 น.ส. บุญธลิกา บัวทอง ✓ น้า นางวาริณี  ศรีชัย
19 43483 น.ส. ปริยาภัทร คงคามี ✓ มารดา นางนันทิยา  คงคามี
20 43515 น.ส. ธนวรรณ ท้วมวงศ์ ✓ พ่ี น.ส.ชัชฎาภรณ์  ท้วมวงศ์
21 43557 น.ส. ฐิติมา เพ็งแย้ม ✓ ม.ต้นไม่สมัคร
22 43595 น.ส. ณัฐชา มีพิมพ์ ✓ ม.ต้นไม่สมัคร
23 43596 น.ส. ตรีญารัตน์ เนกข า ✓ มารดา นางอมรรัตน์  หวังบอร์
24 43609 น.ส. อนัญญา สมประสงค์ ✓ ย่า นางนิรมล  สมประสงค์
25 43610 น.ส. อุษามณี พูนผลกุล ✓ บิดา นายอาคม  พูนผลกุล
26 45418 น.ส. กัญญาวดี ธัญพาณิชย์เจริญ ✓ ไม่พบ
27 45460 น.ส. กนกพร พุทธรักษา ✓ มารดา พิยดา พุทธรักษ์
28 45461 น.ส. กฤษติกา ใจกล้า ✓ มารดา เทพอักษร  สุวรรณภักดี
29 45462 น.ส. กุลธิดา เทพทอง ✓ บิดา นาย
30 45463 น.ส. จิดาภา เขียวแก้ว ✓ บิดา เช็คเดิมไม่พบข้อมูล

31 45464 น.ส. พิมพิลาวัลย์ ไชยแสน ✓ บิดา นายกิตติพงษ์  วงษ์ชู
32 45465 น.ส. โศภิษฐา คงรักษา ✓ ย่า นางวราพร  สุขโชคพานิช
33 45466 น.ส. สิริรัตน์ สืบสายเกิด ✓ มารดา นางกนกพร  ขุนด่านซ้าย
34 45467 น.ส. สุพิชฌาย์ วรรณรส ✓ บิดา นายสุพิน  วรรณรส
35 45468 น.ส. อภิชญา รุ่งเรือง ✓ มารดา นางวราพร  บัวเผ่ือน
36 45496 น.ส. กันยารัตน์ สมพินิจ ✓ ยาย นางมะลิ  สมพินิจ
37 45497 น.ส. จารุวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ ✓ มารดา นางอรัญญา  ทรัพย์ประเสริฐ
38 45498 น.ส. นันทิวา ฉ่ าบุรุษ ✓ มารดา น.ส.อริสรา  นิตย์เมืองปัก
39 45499 น.ส. เมลิสา อินทร์ประสิทธ์ิ ✓ ปู่ นายสุชิน  พันธุเขียน
40 45522 น.ส. พิชามญช์ุ รุ่งเรือง ✓ มารดา น.ส.นิชาภา  ฉิมพาลี

ท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี     
สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4/10 แผนการเรียน ภาษา-ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565

ครูที่ปรึกษา  ตอน  ก  นางสาวนวรัตน์  งามเริง  ตอน  ข  นางสาวบุษด ี มณย้ีอย
   ช่ือ   -   สกุล สมัคร ไม่ รอ เก่ียวข้อง    ช่ือ   -   สกุล
      นักเรียน ตลอดชีพ สมัคร ตรวจสอบ กับนักเรียน ผู้ปกครอง

1 42850 นาย พัชรดนัย เสมสายัณห์ ✓

2 43114 นาย กัญจน์ กล่ินแจ้ง ✓ มารดา นางอภิสรา  ชูศรี
3 43121 นาย ธนพัฒ ชยพลขจร ✓ ลุง นายชุติวัต  ศรีมานพ
4 43124 นาย ภัทรดนัย ทองใบ ✓ มารดา นางกรรณิการ์  ทองใบ
5 43224 นาย สรวิชญ์ เดชะเทศ ✓ ป้า นางจิรพรรณ  เดาเทศ
6 43299 นาย ภาณุวัฒน์ ปานรอด ✓ มารดา นางสุนันทา  ปานรอด
7 43387 นาย สรวิชญ์ ศรีชัย ✓ มารดา นางอรุณศรี  ศรีชัย
8 43423 นาย สมิทธ์ิ นวลมุสิก ✓ บิดา นายชัยณรงค์  นวลมุสิก
9 43504 นาย อานนท์ บุญแสน ✓ มารดา นางปนัทตา  บุญแสน
10 43588 นาย สุกัลย์ วงษ์วรรณดี ✓ มารดา นางเรวดี  วงษ์วรรณดี
11 45469 นาย ซันวู คิม ✓ รัตน์ฉะดา  โพธ์ิข า
12 45470 นาย วัชรณัฐ สงค์ประชา ✓ บิดา นายมนตรี  สงค์ประชา
13 42761 น.ส. อนันตรารา อ่ าจีน ✓ มารดา จีรุยงค์  ธงชัย
14 43197 น.ส. ธนิสร ติยะจามร ✓ บิดา นายวรินทร์  ติยะจามร
15 43209 น.ส. สุวิชญา สินโน ✓ มารดา นางจิตรา  สินโน
16 43272 น.ส. ธิดารัตน์ ช านาญหมอ ✓ มารดา นางกนกวรรณ  ช านาญหมอ
17 43281 น.ส. มนัสนันท์ คล้ายจ าแลง ✓ มารดา นงเยาว์ คล้ายจ าแลง
18 43311 น.ส. ฐิตารัตน์ กล่ินค าหอม ✓ นายบุญสม  เหมือนพลอย
19 43320 น.ส. ศรีวิตรา แจ่มถาวร ✓ บิดา นายเฉลิมพล  แจ่มถาวร
20 43400 น.ส. ปิยธิดา บุญชู ✓ บิดา ธนิสร  บุญชู
21 43403 น.ส. พัทธนันท์ พ่วงงาม ✓ บิดา นายพรเทพ  พ่วงงาม
22 43404 น.ส. ยุวธิดา ยอดค า ✓ หน่ึงฤทัย  วินทะไชย์
23 43405 น.ส. วรัทญา พวงศรี ✓ บิดา นายบัญชา  พวงศรี
24 43409 น.ส. อริสา สนเป่ียม ✓ มารดา นางทิพพ์พรรณ  สนเป่ียม
25 43427 น.ส. กนลรัตน์ จรูญเลิศทรัพย์ ✓ มะลิ  ประสงค์
26 43474 น.ส. ณัชชาภัทร ผุดผ่อง ✓ บิดา นายพชร  ผุดผ่อง
27 43528 น.ส. ศิริรัตน์ พูลทรัพย์ ✓ บิดา ม.ต้นไม่สมัตร
28 43554 น.ส. กุลธัช อ่ิมเช้ืออยู่ ✓ ม.ต้นไม่สมัตร
29 43558 น.ส. ธมลวรรณ ช่างกลึง ✓ มารดา นางวัลลภ  ช่างกลึง
30 43594 น.ส. ณัฏฐาพิชามญช์ุถาเต็ม ✓ มารดา นางรตินันท์  ถาเต็ม
31 43605 น.ส. วิภาพร วริณชวิษฐา ✓ มารดา นิตยา  สนพุ่ม
32 45471 น.ส. กัญญาณัฐ ด้วงนคร ✓ วันเพ็ญ  มีแสง
33 45472 น.ส. ชุติกาญจน์ ช่ืนอุรา ✓ สอยดาว  บุญมา
34 45473 น.ส. ญาณิศา โฉมจุ้ย ✓ บิดา นายจิรศักด์ิ  โฉมจุ้ย
35 45474 น.ส. ทิพปภา มุขแสง ✓ มารดา นางวารุณี  มุขแสง
36 45475 น.ส. ธาลินี จันทร์งาม ✓ ป้า บุษกร  จันทร์งาม
37 45476 น.ส. ปัณฑิตา เอ่ียมสอาด ✓ มารดา วารุณี  เอ่ียมสอาด
38 45477 น.ส. มินทร์ลดา งามปล่ัง ✓ บิดา นางถิรวัฒน์  งานปล่ัง
39 45478 น.ส. รัชนันท์ ข าศรี ✓ บิดา นายทรงสกวี ข าศรี
40 45479 น.ส. อนิญชนา ชัยทาน ✓ บิดา ร.ต.ท.ส......
41 45500 น.ส. กนกวรรณ แสงหิรัญ ✓ ยาย นางละมัย  แสงหิรัญ

ท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี     
สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4/11 แผนการเรียน ภาษา - สังคม  ปีการศึกษา 2565

ครูที่ปรึกษา  ตอน ก  นางสิริมาส  ทองมาด ี  ตอน ข นางสาวโยทนัท  สงวนโสม 
   ช่ือ   -   สกุล สมัคร ไม่ รอ เก่ียวข้อง    ช่ือ   -   สกุล
      นักเรียน ตลอดชีพ สมัคร ตรวจสอบ กับนักเรียน ผู้ปกครอง

1 43119 นาย ปวีร์ อินวกูล ✓ มารดา นางฉันทนา  อินวกูล
2 43254 นาย ฐิติวัฒน์ พิเศษสกุลชัย ✓ มารดา น.ส.ศิริพรรณ  พิเศษสกุลชัย
3 43296 นาย ธนภูมิ เกตุพันธ์ ✓ พ่ี นายธนวัฒน์  เกตุพันธ์ เช็ค ผป.เดิม

4 43353 นาย อภิรักษ์ สกุลโพทอง ✓ พ่ี นายจีรยงค์  ธงชัย เช็ค ผป.เดิม

5 43374 นาย จิรัฎฐ์ สีดาตม ✓ บิดา นายจักรี  สีดาตม
6 43382 นาย นาถวัฒน์ หลักค า ✓ มารดา
7 43386 นาย รชต กระจ่างยุธ ✓ มารดา นางขันทอง  กระจ่างเนตร
8 43389 นาย อภิชญา เชยสาคร ✓ ครู นายธีรสุวัฒน์  เปรมเจริญ
9 43412 นาย เฉลิมพัทธ์ ม่วงงาม ✓ มารดา นางลาวัลย์  โตชู
10 43413 นาย ชนพัฒน์ เพชรทอง ✓ ป้า น.ส.ธิดารัตน์  บาดาลโน
11 43414 นาย ชยางกูร สาสดี ✓ น้า นางเสาวนีย์  คุ้มเปรม
12 43417 นาย ณัฐวุฒิ สุดโสด ✓ บิดา นายพินิชศักด์ิ  สุดโสด
13 43454 นาย ณภัทร ธานวัตร์ ✓ มารดา นางมลทิวา เสวกวิหารรี
14 43494 นาย นนทกร ชูศรีโฉม ✓ ยาย นางอุบล  วิริยะ
15 43544 นาย พัสกร สอนเสนาะ ✓ บิดา นายพิริต  สอนเสนาะ
16 43545 นาย พีรภัทร ฉิมพาลี ✓ มารดา นางยุพเรศ  ไชยธรรมา
17 43578 นาย นพลักษณ์ ชูติระโส ✓ พ่ี นายรัชชานนท์  ด ารงรัตน์ เช็ค ผป.เดิม

18 45480 นาย ณัฎฐนันท์ เสมสมาน ✓ บิดา นายมาโนช  เสมสมาน
19 45481 นาย พิพัฒน์ กาษร ✓ มารดา นางสาวินี  อินทรลักษณ์
20 43132 น.ส. พลอยนภัส เพ็ชรเจริญ ✓ มารดา นางธัญญภรณ์  ทอยเจริญ
21 43267 น.ส. ชนาภา มณีเจียร ✓ มารดา นางพรศยา  มณีเจียร
22 43368 น.ส. ศิริรักษ์ สุภาแพ่ง ✓ มารดา2 นางวิภาพร  บุพบรม
23 43390 น.ส. กชพร จันทิมา ✓ มารดา นางกรวิกา  ราชคูณ
24 43391 น.ส. คีตภัทร ม่ันรอด ✓ บิดา นายเอนก  ม่ันรอด
25 43392 น.ส. จิราพร วุฒิยา ✓ มารดา นางอัญชลี  พรหมเจริญ
26 43393 น.ส. ชณัชฐา มณีรัตน์ ✓ มารดา นางลัดดา  บุญทวงษ์
27 43397 น.ส. นภัสวรรณ ย้ิมอยู่ ✓ มารดา นางเสาวลักษณ์  ย้ิมอยู่
28 43432 น.ส. ณัฐรดา มานะโสภากุล ✓ ตา นายชนินทร์  ชูแก้ว
29 43436 น.ส. ธิติมา น้อยอุ๊ด ✓ ตา นายสมฤกษ์  พันธ์อุดม
30 43475 น.ส. ณัฐสินี ฉ่ าช่ืน ✓ มารดา นางสุธาสินี  ม่วงใหม
31 43487 น.ส. ศิวนาถ สุขใส ✓ ย่า นางกฤษณา  สุกใส
32 43519 น.ส. พิชญาภา รัตนอ าภา ✓ มารดา นางรวีรัตน์  
33 43525 น.ส. รวิสรา เอ่ียมพัชรวุฒิ ✓ มารดา ม.ต้นไม่สมัตร

34 43529 น.ส. อชิรญา เกตุมณี ✓ บิดา ม.ต้นไม่สมัตร

35 43600 น.ส. ไปรยา บัวงาม ✓ ลุง นายเตชิต  บุญน้อย
36 44204 น.ส. อริสา หอมหวล ✓ มารดา นางวิภรณ์  หอมหวน เช็ดเดิมตรวจข้อมูล

37 45482 น.ส. นันทิกานต์ ทับบุรี ✓ มารดา นางรัชนก  ค านสติ
38 45483 น.ส. วราภรณ์ คงสี ✓ มารดา นางวิราวรรณ  เท่ียงอินทร์
39 45501 น.ส. ชนากาญน์ เถลิงกอบลาภ ✓ มารดา น.ส.ศินานาฎ  พิทักช์กรมานะกุล

ท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ



โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี     
สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี 4/12 แผนการเรียน ภาษา - คณิต  ปีการศึกษา 2565

ครูที่ปรึกษา  ตอน ก  นายกุนที  กลัดสุข    ตอน ข  นางสาวอรญา  บุญไทย
   ช่ือ   -   สกุล สมัคร ไม่ รอ เก่ียวข้อง    ช่ือ   -   สกุล
      นักเรียน ตลอดชีพ สมัคร ตรวจสอบ กับนักเรียน ผู้ปกครอง

1 43117 นาย นาคินทร์ หอมเนียม ✓ บิดา นายพงศ์ศักด์ิ  หอมเนียม
2 43118 นาย ปวรุตม์ จ๊ิดเจริญ ✓ มารดา นางสุนิสา  จ๊ิดเจริญ
3 43122 นาย พันธ์ยศ คณาฤทธ์ิ ✓ บิดา นายสมโภชน์   คณาฤทธ์ิ
4 43251 นาย กีรติ หนักเพ็ชร ✓ มารดา น.ส.สรัญญา  พิชาญพาทิศ
5 43261 นาย วัชรพล ฤกษ์คง ✓ มารดา นางกชกร  จันทวี
6 43264 นาย สุธินันท์ อุดมโชค ✓ ตา พ.ท.ณรงค์พล  มูลธิโต
7 43337 นาย เจษฎากร เขียวสอาด ✓ มารดา นางทา  เขียวสอาด
8 43340 นาย ชาคริต มนตรีพิศุทธ์ิ ✓ มารดา นางชลดา  แก้วเงิน
9 43347 นาย เบญจทิวัตถ์ รีพลี ✓ บิดา นายมงคล  รีพลี
10 43538 นาย ธนรักษฐ์ ใจภักดี ✓ มารดา นางรัตนาภรณ์  ใจภักดี
11 43546 นาย รพีพัฒน์ สีทับทิม ✓ มารดา ม,ต้นไม่สมัตร

12 43576 นาย ณัฐวุฒิ พักสุข ✓ ตา นายประสิทธ์ิ  เอมวงษ์
13 43579 นาย นวพรรษ เทียนขาว ✓ มารดา นางวิภาวรรณ  เทียนขาว
14 43581 นาย บุญยวีร์ สุขเกตุ ✓ มารดา นางกรรณการ์  สุขเกตุ
15 45484 นาย พลวัฒน์ ม่ันคง ✓ มารดา นางวจี  ม่ันคง
16 45502 นาย สุรเชษฐ ศรีรุ่ง ✓ มารดา นางจิตนา  ศรีรุ่ง
17 43127 น.ส. จิรภิญญา นิจรี ✓ มารดา ม,ต้นไม่สมัตร

18 43357 น.ส. ชุติกาญจน์ เทศนานัย ✓ มารดา นางอัญชลี  ศรีแจลม์
19 43365 น.ส. พิชชาภา ปัตตาละคะ ✓ มารดา นางชนาภัท  สุดพิพัฒนั
20 43366 น.ส. เพ็ญณภา พูนสวัสด์ิ ✓ บิดา นายวชิรพงษ์  พูนสวัสด์ิ
21 43394 น.ส. ญาณพัฒน์ เสมอบุตร ✓ บิดา นายคริส  เสมอบุตร
22 43488 น.ส. สิริมา สุขเอ่ียม ✓ พ่ี นางสาวนฤวรรณ  สุขเอ่ียม เช็ค ผป.เดิม

23 43489 น.ส. สุชารัตน์ ทองลอย ✓ ตา นายพันธ์ศักด์ิ  ประสิทธ์ิแสน
24 43508 น.ส. เจนณิษา ขุนอ่อน ✓ บิดา นายไกรสีห์  ขุนอ่อน
25 43518 น.ส. พลอยไพลิน สว่างศรี ✓ พ่ี นายนเรศ  สว่างศรี เช็ค ผป.เดิม

26 43523 น.ส. พิไลวรรณ หร่ังแร่ ✓ มารดา นางชนิล  จันทบุดดา
27 43563 น.ส. ประทุมทิพย์ ดีสกุล ✓ มารดา น.ส.สายบัว  ดีสกุล
28 43565 น.ส. เพ็ญสุภา วงษ์ศรี ✓ ป้า น.ส.จงรักษ์  ค าลือ
29 43592 น.ส. ขนิษฐา ยาค า ✓ ย่า นางสมใจ  ยาค า
30 43608 น.ส. สุวภัทร ศักด์ิวนิชล ✓ มารดา นายสุวคนธ์  ศักด์ิวนิชล
31 44205 น.ส. ทักษพร ค าดี ✓ ป้า เข้า ม,2ไม่สมัตร

32 45485 น.ส. โชษิตา แป้นแก้ว ✓ บิดา นางธนาวุฒิ  แป้นแก้ว
33 45486 น.ส. ทิพามณี สุขเขียว ✓ ไม่สมัคร

34 45487 น.ส. ธนิษฐา พลายสายทอง ✓ ไม่สมัคร

35 45489 น.ส. สุภัสสร ส าเภายนต์ ✓ ไม่สมัคร

36 45490 น.ส. อทิตยา ภูพหลยุทธ์ ✓ พ่ี นายศรุต ภูพหลยุทธ์
37 45491 น.ส. อริสรา ล้ าบริสุทธ์ิ ✓ บิดา นายปิยพจน์  ล้ าบริสุทธ์ิ
38 45503 น.ส. ชนิษฐาพร อุบลวัจ ✓ นางสาวขวัญหทัย  หริมสืบ
39 45504 น.ส. ปาริชาต พันธ์เพชร ✓ มารดา นางรัตนา  พันธ์เพชร

ท่ี เลขประจ าตัว หมายเหตุ


