
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบโครงการวัดแววนักเรียน 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
---------------------------------------------------------------------------- 

 ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดสอบวัดแววนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           
ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน  และให้นักเรียนมาเข้าค่ายวิชาการในวันที่          
7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
   
 
           ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
                                                 (นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านโครงการวัดแววนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

1 00125 ด.ช. อิทธิเชษฐ์   รัตนาพันธ์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
2 00004 ด.ช. นัฐทพงศ์    วิทยาขจรศาสตร ์ ทรงวิทยาเทพารักษ์   
3 00066 ด.ญ. เกตน์นิภา   จันทรเสนา รัตนโกสินทร์ 9   
4 00140 ด.ญ. พิมพ์ลภัส    โพธิ์ป้อม อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
5 00131 ด.ช. อินทนนท์    จีบเรียบ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
6 00105 ด.ญ. ศศิกานต์   วันทองทักษ์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
7 00075 ด.ญ. อุษณี   ศรีวิรักษ์ รัตนโกสินทร์ 9   
8 00137 ด.ญ. ดวงกมล    ทองผา อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
9 00142 ด.ช. เด็กชายพสิษฐ ์  นิภัทร์วรกานต์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
10 00134 ด.ญ. กุลดรินทร์    หมู่พยัค อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
11 00069 ด.ญ. บัญทิตา   มนัสไพสิฐ รัตนโกสินทร์ 9   
12 00080 ด.ช. อติคุณ  สุขสังขกิจ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
13 00162 ด.ช. ศุภณัฐ เอ่ียมอาจ ยินดีวิทย์   
14 00065 ด.ญ. ธิดารัตน์   ยังทรัพย์ รัตนโกสินทร์ 9   
15 00107 ด.ช. อัษฎาวุธ   กิจทองถาวร อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
16 00132 ด.ช. เอกกร    จิตต์ณรงค์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
17 00002 ด.ญ. ปราณปรียา    พสุธาเลิศ ทรงวิทยาเทพารักษ์   
18 00070 ด.ญ. นทีกานต์   ธัญกุลธวัช รัตนโกสินทร์ 9   
19 00166 ด.ช. อนุภาพ ราศีทอง คลองเจริญราษฎร์   
20 00139 ด.ญ. ปพิชญา    สุขพลสงคราม อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
21 00081 ด.ญ. พัชรพร   โสมาศรี อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
22 00088 ด.ญ. เกศินี   น้อยวงษ์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
23 00164 ด.ญ. มุฑิตา สวัสดิโกมล ยินดีวิทย์   
24 00133 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์    กลีบรักซ้อน อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
25 00157 ด.ญ. วิภาดา แสงสิงห์ ยินดีวิทย์   
26 00129 ด.ช. ธนวิทณ์    กาจันทึก อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
27 00160 ด.ญ. ยลดา ปุจฉาการ ยินดีวิทย์   
28 00020 ด.ญ. บวรลักษณ์   ทัศน์เจริญ ทรงวิทยาเทพารักษ์   
29 00048 ด.ช. วาทิน วรรณโพธิ์ รัตนโกสินทร์ 9   
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

30 00073 ด.ญ. ชนากานต์   อยู่สาโก รัตนโกสินทร์ 9   
31 00108 ด.ญ. ณัฐธิดา   ชูรัตน์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
32 00153 ด.ญ. นภัสสร ทองทับ ยินดีวิทย์   
33 00039 ด.ญ. สุชัญญา ผางละไมล์ รัตนโกสินทร์ 9   
34 00163 ด.ญ. กรรธิมา สังเกตชน ยินดีวิทย์   
35 00068 ด.ญ. ธิดาสวรรค์   แจ้งสว่าง รัตนโกสินทร์ 9   
36 00171 ด.ช. สิรดนัย ผลเจริญ คลองเจริญราษฎร์   
37 00009 ด.ช. พีระพงษ์    ยามา ทรงวิทยาเทพารักษ์   
38 00059 ด.ญ. กฤติยาภรณ์   พ่ึงพา รัตนโกสินทร์ 9   
39 00063 ด.ญ. นันชรัช   ฟุ้งสร้อยระย้า รัตนโกสินทร์ 9   
40 00146 ด.ช. อภิภัทร   คมกล้า อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
41 00154 ด.ญ. ณัฐริกา    แม่กรอง ยินดีวิทย์   
42 00074 ด.ญ. ฉมาพร   เพ่งผล รัตนโกสินทร์ 9   
43 00144 ด.ญ. สุภัคจรีย์   ด่านกิจยิ่งยง อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
44 00042 ด.ญ. ศิรประภา   สุจ าปา รัตนโกสินทร์ 9   
45 00076 ด.ญ. ญาณิศา   มาลาหอม รัตนโกสินทร์ 9   
46 00098 ด.ญ. อมรรัตน์    ดอนอ่อนเบ้า อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
47 00130 ด.ช. พีระพล   ภาคสุข อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
48 00064 ด.ญ. นาฏศิลป์   ร่วมทวี รัตนโกสินทร์ 9   
49 00085 ด.ญ. ศิรินันท์  ใสเสริม อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
50 00155 ด.ญ. ผกาพรรณ วังทะพันธ์ ยินดีวิทย์   
51 00167 ด.ญ. นิภาดา ปูคะธรรม คลองเจริญราษฎร์   
52 00087 ด.ญ. อารียา   วาจางาม อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
53 00091 ด.ญ. ทิพธารา   ชิมรัมย์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
54 00014 ด.ญ. ปิยาพร    สรรเสริญ ทรงวิทยาเทพารักษ์   
55 00078 ด.ญ. ขวัญชนก   ปุรโชติปรีชา รัตนโกสินทร์ 9   
56 00038 ด.ญ. สิริกัลยา ชูคะรัมย์ รัตนโกสินทร์ 9   
57 00072 ด.ญ. ศุภิสรา  รักษา รัตนโกสินทร์ 9   
58 00102 ด.ญ. ดมิสา   สิบรัมย์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
59 00141 ด.ญ. ศุภิสรา    กาทอง อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
60 00145 ด.ช. ธัชกฤช   สตารัตน์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
61 00151 ด.ช. กันตพิชญ์ บัลลือพรมราช ยินดีวิทย์   
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

62 00051 ด.ช. ปฏิญญา   พรรณโรจน์ รัตนโกสินทร์ 9   
63 00093 ด.ญ. วรรลยา    ปานอยู่ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
64 00126 ด.ญ. ธัญดา   กนกจรัสกุล อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
65 00021 ด.ญ. พัลลภา   มีพร้อม ทรงวิทยาเทพารักษ์   
66 00077 ด.ญ. ปพิชญา   จันทะโลก รัตนโกสินทร์ 9   
67 00123 ด.ช. พิชชาพัฒน์   ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
68 00136 ด.ญ. ณัฐณิชา    งามล้ า อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
69 00143 ด.ช. มนัสชัย   เกษก าจร อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
70 00060 ด.ญ. ธนารัตน์   เทวฤทธิ์ รัตนโกสินทร์ 9   
71 00100 ด.ช. พัชรพล    รักษาจิตต์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
72 00138 ด.ญ. เตชินี    จิตตะ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
73 00158 ด.ญ. กุลธีรา ประดิษฐ ยินดีวิทย์   
74 00043 ด.ช. ภานุวัฒน ์  บุญถม รัตนโกสินทร์ 9   
75 00061 ด.ญ. สุรีพร  สอนเจริญ รัตนโกสินทร์ 9   
76 00082 ด.ญ. วณิชชา   ศรีจ านงค์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
77 00010 ด.ญ. ภคพร   วิเชียร ทรงวิทยาเทพารักษ์   
78 00135 ด.ญ. เกษชญา    สาระทิศ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
79 00096 ด.ช. อภิชาติ    บดกระโทก อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
80 00161 ด.ญ. โสภิตนภา ทิมทอง ยินดีวิทย์   
81 00112 ด.ช. จิติกรณ์    แก้วฝ่าย อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
82 00007 ด.ช. กฤตนัน   อ่วมประดิษฐ์ ทรงวิทยาเทพารักษ์   
83 00031 ด.ช. ปัณณธร   เพ่ิมฉลาด รัตนโกสินทร์ 9   
84 00062 ด.ญ. ขวัญจิรา   สีหา รัตนโกสินทร์ 9   
85 00152 ด.ช. ศุภกร ประพิณ ยินดีวิทย์   
86 00006 ด.ญ. อาภารัตน์   จันทร์โท ทรงวิทยาเทพารักษ์   
87 00053 ด.ญ. อภิญญา   ชาญศิลปากร รัตนโกสินทร์ 9   
88 00054 ด.ญ. จันทกานต์   มะโนใจ รัตนโกสินทร์ 9   
89 00127 ด.ญ. พลอยนภัส   เสาะสาย อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
90 00026 ด.ช. ภูริณัฐ  สุทธาพร วัดมงคลโคธาวาส   
91 00109 ด.ช. ธนัชธีปต ์  เนื้อทอง อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 91 
92 00159 ด.ญ. สารัตศิณีย์ ผดุงพจน์ ยินดีวิทย์   
93 00052 ด.ญ. ฐิติมา   ไร่วิวัฒน์ รัตนโกสินทร์ 9   
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

94 00084 ด.ช. สุธินันท์   มะลิต้น อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
95 00097 ด.ญ. ณัฐริกา    จันธนโชค อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
96 00106 ด.ญ. ดวงฤดี   รอตทอง อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
97 00170 ด.ญ. ณัฐชยา บุญค า คลองเจริญราษฎร์   
98 00113 ด.ช. ณัฐวัฒน์   แย้มขยาย อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
99 00045 ด.ช. พรภวิษย์  วิบูลย์สิน รัตนโกสินทร์ 9   
100 00086 ด.ญ. สิริยากร   แอด า อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
101 00099 ด.ช. ธีรพงศ์    สุวรรณโณ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
102 00092 ด.ช. อภิรักษ์    เนตรจอย อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
103 00095 ด.ช. นวภูวดล    วงศิลา อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
104 00032 ด.ช. วัฒนา ยะถาคาร รัตนโกสินทร์ 9   
105 00036 ด.ญ. อรทัย ค าผายจันทร์ รัตนโกสินทร์ 9   
106 00111 ด.ช. พีระพัฒน์   จิตรีเที่ยง อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
107 00047 ด.ญ. เบญจพร   เบาะแฉะ รัตนโกสินทร์ 9   
108 00103 ด.ญ. มทินา    ประไวย์ อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
109 00156 ด.ญ. มิรันตี ชังภัย ยินดีวิทย์   
110 00083 ด.ญ. สุพรรษา   ปุลาถาเน อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
111 00168 ด.ช. ศิรวิชญ์ แสนนอก คลองเจริญราษฎร์   
112 00067 ด.ญ. ปนัดดา   ไปลเวทย์ รัตนโกสินทร์ 9   
113 00029 ด.ญ. สุพิชญา บุญนาค วัดมงคลโคธาวาส   
114 00058 ด.ญ. ปณิดา   จันทร์สด รัตนโกสินทร์ 9   
115 00115 ด.ช. พิเชษฐ  แสงรี อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
116 00003 ด.ญ. ฑิฑาฑรรฑรฑ์    ทองค า ทรงวิทยาเทพารักษ์   
117 00028 ด.ญ. ปิยธิดา สวัสดิผล วัดมงคลโคธาวาส   
118 00034 ด.ญ. สิริวรรณ เพียรทอง รัตนโกสินทร์ 9   
119 00104 ด.ญ. วรรณภา    ไชยกุล อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   
120 00018 ด.ญ. วทันยา    แวงวงศ ์ ทรงวิทยาเทพารักษ์   
121 00044 ด.ช. ศุภกฤต   เตชะนอก รัตนโกสินทร์ 9   
122 00079 ด.ช. ธีรภัทร   กิ่งทอง อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)   

  
หมายเหตุ   - ให้นักเรียนมาเข้าค่ายวันที่ 7 กุมภาพันธุ์  2561  เวลา  เวลา 08.30-12.00 น.   

- นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละของโรงเรียน   
- สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 089 -7741523  (ครูชรินทร์ทิพย์  ปราบพารา) 


