
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ตามโครงการ  “เพชรบดินทร”เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา  2557 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ “เพชรบดินทร”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์     
ตามแนวทางของ สสวท. และด าเนินการพัฒนาให้มีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                 
ประจ าปีการศึกษา  2557    

 บัดนี้  โรงเรียนได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อแนบประกาศ  

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โครงการ  “เพชรบดินทร”  จ านวน  36 คน 
2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน  9  คน 
 

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  16  ธันวาคม   พ.ศ. 2556 
  

 
 

( นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (โครงการเพชรบดินทร)  

ประจ าปีการศึกษา  2557 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 ด.ช. วรรธนันท์ อุดมเจริญสินชัย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
2 ด.ญ. ชนิสรา พัฒนโพธิ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
3 ด.ช. ภานุทัต ชุติภัทรกมล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
4 น.ส. ปราณปริยา สุนีย์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
5 ด.ญ. อาทิตยา พลชา บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
6 ด.ช. วชิรวิชญ์ เพรียรกิจ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
7 ด.ญ. จตุพร แก้ววรรณา บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
8 ด.ญ. ศิวพร ชุมนวล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
9 ด.ญ. จันทร์ฐรัศ โตตลิ่งชัน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   

10 ด.ญ. อัญชิสา ปราบอริพ่าย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
11 ด.ญ. สิริพร กิมยงค์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
12 ด.ช. นครินทร์ ฝ้ายขาว บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
13 ด.ญ. สุปรียา ช่วยเมือง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
14 ด.ญ. สรา นิลเหลือง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
15 ด.ญ. อมรทิพย์ บุญคง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
16 ด.ญ. ณัฐกานต์ พรมเถื่อน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
17 ด.ญ. แอนณา ชมความสุข บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
18 ด.ญ. ฑิฆัมพร สุชาติพงษ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
19 ด.ช. ชวนากร บุราคร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
20 ด.ช. พิชญุตม์ เมฆวัน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
21 ด.ญ. ประกายดาว แสงสารวัตร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
22 น.ส. มลทิรา ภูช่างทอง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
23 ด.ญ. มานิตา แก้วปัญญา บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
24 ด.ช. ทินภัทร รัตนาธรรม บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
25 ด.ช. ธวัชชัย ใจเที่ยง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
26 ด.ญ. สโรชา พ่วงพลู บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
27 ด.ญ. กวินนาฏ เธอขันตี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   



28 ด.ญ. ปรัศนียาภรณ์ ขันกสิกรณ ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
29 ด.ช. ปิยวัฒน์ นาคอก บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
30 ด.ญ. วัชราพรรณ จุลเลศ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
31 ด.ญ. ณัฐฐินันท์ เอ่ียมสอาด บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
32 ด.ญ. สุชากัญญา จ าปาโท บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
33 ด.ช. กษมา อังสุวรรณ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
34 ด.ญ. นิชานาถ จันทร์สังสา บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
35 ด.ญ. นฤนาท สิงห์พันธ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   
36 ด.ช. รัตน์พงศ์ ใจสวัสดิ์ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   

 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (ส ารอง)  

ประจ าปีการศึกษา  2557 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 ด.ช. จิรศักดิ ์ ศรีสุข บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   

2 ด.ช. ภานุวัฒน์ อุ่นเรือน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   

3 ด.ช. เจนจิรา นามสูงเนิน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   

4 ด.ญ. กนกวรรณ วิโย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   

5 ด.ช. คุณวุฒ ิ ดีพิมาย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   

6 ด.ช. ปรัชญา วรผาบ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   

7 ด.ช. ภานุวัฒน์ ดอนทอง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   

8 ด.ญ. วรรณพร มีเดช บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   

9 ด.ญ. วราวรรณ เที่ยงดีฤทธ์ิ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงเสนี)สป.   

 


