
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   เพ่ือศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 
2560 นั้น  โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนในห้องเรียนดังกล่าว และให้นักเรียน
มารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 12  มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
  
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  9  มีนาคม พ.ศ. 2560 
  

 
 
 
                ( นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 
 
 

ล าดับ ช่ือ -สกุล โรงเรียน หมายเหต ุ

1 ด.ช. นภาเดช แก้วนอก ยินดีวิทย ์  
2 ด.ญ. พัชรพร ภู่จรสั รัตนโกสินทร ์๙  
3 ด.ญ. รัตนาวด ี เสดสิทธ์ิ รัตนโกสินทร ์๙  
4 ด.ญ. จิราพัชร โมบขุนทด อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
5 ด.ช. นทีกานต ์ พงษ์สระพัง รัตนโกสินทร ์๙  
6 ด.ญ. ปทิตตา การะเกษ ยินดีวิทย ์  
7 ด.ช. ชัยสิทธ์ิ สุขกลิ่น คลองเจรญิราษฎร ์  
8 ด.ญ. กาญติมา ไพรวัน รัตนโกสินทร ์๙  
9 ด.ช. ภัทร สร้างการนอก รัตนโกสินทร ์๙  
10 ด.ญ. ชลธิชา สุวรรณทิพย ์ อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
11 ด.ญ. พัชราภา แดงน้อย อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)  
12 ด.ญ. ปิยธิดา เวชวงค ์ รัตนโกสินทร ์๙  
13 ด.ญ. พิชชากร จองสันเทียะ วัดบางโฉลงใน  
14 ด.ช. กษิฎิ์เดช พลหนองหลวง อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
15 ด.ญ. กมลวรรณ แซ่เดียว รัตนโกสินทร ์๙  
16 ด.ช. ภาธร สหะวิเศษไชยชาญ ทรงวิทยาเทพารักษ์  
17 ด.ช. อภิรัตน ์ วิจิตร ยินดีวิทย ์  
18 ด.ญ. ศศิณาภรณ ์ เหรียญทวนทอง วัดจรเข้ใหญ ่  
19 ด.ช. ศุภณัฐ เฟื่องฟ ู คลองเจรญิราษฎร ์  
20 ด.ญ. กัญญาภคั ทองส่งโสม เทศบาลบ้านนาเหนือ  
21 ด.ญ. ศศิธร พิชัยชื่น ยินดีวิทย ์  
22 ด.ญ. สายฝน ชมมะลัง รัตนโกสินทร ์๙  
23 ด.ญ. จณิสตา นามฤทธิ ์ รัตนโกสินทร ์๙  
24 ด.ญ. ศศิวิมล โสไกรศร ี อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
25 ด.ญ. ณัฐนิชา เกตุสุข า อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
26 ด.ช. จิตติพงษ ์ ผิผ่วนนอก อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
27 ด.ญ. นรินทร์ทิพย ์ ค ามา เกวลินวิทยา  
28 ด.ญ. ดวงพร ค าเมฆ รัตนโกสินทร ์๙  
29 ด.ญ. มิ่งขวัญ ต้นบุญ วัดมงคลนิมติร  
30 ด.ญ. ปิยดา เวชวงค ์ รัตนโกสินทร ์๙  

 



 
 

 
 
 

 

ล าดับ  ชื่อ -สกุล  โรงเรียน หมายเหตุ 

31 ด.ช. ปรเมษฐ ์ เสมส าราญ วัดมงคลนิมติร  
32 ด.ญ. กัญญาพัชร พ่วงพูล ชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง  
33 ด.ช. มาวิน พิมบูรณ ์ วัดมงคลนิมติร  
34 ด.ญ. นริศรา พื้นสะอาด อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
35 ด.ญ. ภรณไ์พลิน น้อยหัวหาด เกวลินวิทยา  
36 ด.ช. วงศธร ดวงประทุม อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
37 ด.ญ. ญานิกา อินทร์ทอง รัตนโกสินทร ์๙  
38 ด.ญ. จุฑาศิณ ี ธิถา อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
39 ด.ญ. ฐิติกาญจน ์ บุญพอ รัตนโกสินทร ์๙  
40 ด.ญ. ปรียา สมใส รัตนโกสินทร ์๙  
41 ด.ช. จรัญ โยศรีธา อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)  
42 ด.ช. วัชระ พรมบุตร อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
43 ด.ญ. มัทนา คงลอย รัตนโกสินทร ์๙  
44 ด.ญ. ณิชาพัชร์ วัฒนมาล ี ยินดีวิทย ์  
45 ด.ญ. มนัสชนก สิมบุตร คลองเจรญิราษฎร ์  
46 ด.ช. บูรณพิภพ พรหมเขจร ยินดีวิทย ์  
47 ด.ญ. ธนิฐชา สมบูรณ ์ อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
48 ด.ญ. ภัสสร กาบทุม วัดมงคลนิมติร  
49 ด.ช. พีรพล ติ๊บนา วัดมงคลนิมติร  
50 ด.ช. อภิวัฒน ์ ศรีสุข วัดมงคลนิมติร  
51 ด.ช. อธิวัฒน ์ กรรมารางกูร อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)  
52 ด.ช. อับดุลวานิซ ดือเร๊ะ อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
53 ด.ญ. ภัทรธิดา เสนะ ครบุรีวิทยา  
54 ด.ญ. มีนา ผาแก้ว ครบุรีวิทยา  
55 ด.ญ. ฝน  รัตนโกสินทร ์๙  
56 ด.ช. ภาณุวัฒน ์ จงโวหาร อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
57 ด.ญ. เมธิน ี มะโนขันธ์ อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.)  
58 ด.ญ. ปลายฝน อัปมะเย คลองเจรญิราษฎร ์  
59 ด.ญ. พรพัฒนา น้อยกล่ า คลองเจรญิราษฎร ์  
60 ด.ช. ยุทธสิทธ์ิ พิรักษา เกวลินวิทยา  



 
 

ล าดับ  ชื่อ -สกุล  โรงเรียน หมายเหตุ 

61 ด.ช. กีรต ิ สรรพวุฒิกร อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) 
 

62 ด.ช. อภิรัตน ์ แจ่มใส อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.) 
 

63 ด.ญ. วิภาดา โพธิ์ทิพย ์ วัดจรเข้ใหญ ่
 

64 ด.ญ. ภัณฑริา โคตรบญัชา คลองเจรญิราษฎร ์
 

65 ด.ญ. หทัยภัทร ฉัตรแก้ว อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.) 
 

66 ด.ช. ธินกร เจริญรุ่งทวีกิจ วัดมงคลนิมติร 
 

67 ด.ญ. กาญจนา จงเจริญ วัดจรเข้ใหญ ่
 

68 ด.ญ. ปิยพร ทองใบน้อย วัดจรเข้ใหญ ่
 

69 ด.ญ. จิราพร ทองพิละ อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.) 
 

70 ด.ญ. อภิญญา ศรีกระทุม อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.) 
 

71 ด.ช. พีระภัทร ์ เย็นสุข อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ ปี สปช.) 
 

72 ด.ญ. ณัฏฐา โชติยา วัดมงคลนิมติร 
 

73 ด.ช. อภิสิทธ์ิ จอเจริญ คลองเจรญิราษฎร ์
 

74 ด.ญ. สุภาพร อยู่สุข อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) 
 

 
 


