
 

 

 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 ตามท่ีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 นั้น  
โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ และให้นักเรียนมารายงานตัวและ
มอบตัวพร้อมประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557  เวลา 08.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ โรงเรียน
บดินทร  เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
  
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  5  มีนาคม พ.ศ. 2557 
  

 
 
                ( นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีสอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา  2557 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ         

โครงการเพชรบดินทร    ห้องท่ี  1 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน  หมายเหตุ 
1 00005 ด.ช. ดนัยเดช ระรื่นสุข ทรงวิทยาเทพารักษ ์   
2 00012 ด.ญ. รสกร  สุนีย์ เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
3 00030 ด.ช. วชิรพล สกุลใหลจิตเจริญ วัดมงคลนิมิตร   
4 00058 ด.ญ. วราภรณ์ จุนจรูญ รัตนโกสินทร์ ๙   

5 00063 ด.ญ. ตะวัน ภูศรีฤทธิ ์ รัตนโกสินทร์ ๙   

6 00024 ด.ญ. สุชานันท์ ศรีน้อย เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
7 00006 ด.ญ. พิมพ์อนงค ์ วงไชยา ทรงวิทยาเทพารักษ ์   
8 00093 ด.ญ. อรอนงค ์ ไพศาลธรรม รัตนโกสินทร์ ๙   

9 00028 ด.ญ. ณัฎฐณิชา บุญเกิด เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
10 00031 ด.ช. ณัฐวุฒิ ลายไหม เตรียมปริญญาอนุสรณ์   
11 00029 ด.ญ. พรชิตา จันทร์แก้ว เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
12 00022 ด.ญ. จณิตา พหลยุทธ เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
13 00013 ด.ช. รชต พรรณโรจน ์ วัดบางพลีใหญใ่น   
14 00091 ด.ช. ธุวชิต โสดา รัตนโกสินทร์ ๙   

15 00033 ด.ช. ภูวดล แป่มจ านัก วัดบางพลีใหญใ่น   
16 00018 ด.ช. ภูเมศ ศรีวุทธานันท ์ เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
17 00009 ด.ญ. ธนัชชา มโนวรรณ ทรงวิทยาเทพารักษ ์   
18 00067 ด.ญ. นภัสสร ศรีโภคา รัตนโกสินทร์ ๙   

19 00032 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ณะกันฑ ์ สุขเจริญผล   
20 00019 ด.ญ. กุลณัฐ จีนหน่ า เคหะบางพลี ( ๑๐ ปี สปช.)   
21 00080 ด.ช. วายุ เวชวงค์ รัตนโกสินทร์ ๙   

22 00026 ด.ญ. ทัศนีวรรณ สวนมาลี เคหะบางพลี ( ๑๐ ปี สปช.)   
23 00025 ด.ญ. เกตมณี อาบทอง เคหะบางพล ี( ๑๐ ป ีสปช.)   
24 00016 ด.ญ. ณัฐธยาณ์ บาริศร ี เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
25 00008 ด.ช. ศักย์ศรณ์ สุขส าราญ ทรงวิทยาเทพารักษ ์   
26 00007 ด.ญ. จิดาภา ช่ืนมนัส ทรงวิทยาเทพารักษ ์   
27 00054 ด.ญ. อัยรินทร ์ อ ามะเรศ รัตนโกสินทร์ ๙   

28 00053 ด.ญ. จิรพรรณ ภู่จ่าพล รัตนโกสินทร์ ๙   

29 00074 ด.ช. กฤษณพงษ ์ วงษ์แก้ว รัตนโกสินทร์ ๙   



 

 

30 00046 ด.ช. ชัชวาล มณีวรรณ รัตนโกสินทร์ ๙   

31 00082 ด.ญ. พรปนัดดา ม่วงบัว รัตนโกสินทร์ ๙   

32 00037 ด.ญ. พราวนภัส ปันทะ รัตนโกสินทร๙์   

33 00055 ด.ญ. ธัญชนก ไชยสาร รัตนโกสินทร์ ๙   

34 00004 ด.ช. ศุภกรณ์ มูลจันทร ์ วัดบางพลีใหญใ่น   
35 00040 ด.ช. วรพัทธ์ิ พิพัฒน์รัตนชัย รัตนโกสินทร์ ๙   

36 00039 ด.ญ. สร้อยฟ้า แหว่ด่าหยะ รัตนโกสินทร์ ๙   



 

 

 

 
รายชื่อนักเรียนท่ีสอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา  2557 

โครงการเพชรบดินทร    ห้องท่ี  2 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน  หมายเหตุ 
1 00075 ด.ญ. กวินธิดา ภู่จรัส รัตนโกสินทร์ ๙   

2 00045 ด.ช. สรดิศ บานนางแย้ม รัตนโกสินทร์ ๙   

3 00011 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ ทิพนัด ทรงวิทยาเทพารักษ ์   
4 00021 ด.ญ. สุรัตนา ดีมั่น เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
5 00010 ด.ญ. ศิริวรรณ วัฒนทรงกิตต ิ ทรงวิทยาเทพารักษ ์   
6 00099 ด.ญ. ธนพร พรพิพัฒน์ศิริกุล เกวลิน   

7 00084 ด.ช. ณัฐพล บุราณเดช รัตนโกสินทร์ ๙   

8 00003 ด.ญ. กฤษสดี เฮงมุ้ย วัดสร่างโศรก   
9 00076 ด.ช. ภานุพงค์ เจนโรจน์พลเดช รัตนโกสินทร์ ๙   

10 00068 ด.ญ. ธณัฐนันท์ นวนโพธ์ิ รัตนโกสินทร์ ๙   

11 00027 ด.ญ. วารีรัตน์ พิลา เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
12 00015 ด.ช. ชินกฤต จริตงาม เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
13 00059 ด.ช. ศิวกร โคธิเสน รัตนโกสินทร์ ๙   

14 00073 ด.ช. สุรวุฒิ สิมมะลา รัตนโกสินทร์ ๙   

15 00092 ด.ช. วัชรพล อังคสิงห ์ รัตนโกสินทร์ ๙   

16 00050 ด.ญ. จิตตานันท ์ สิงสาวแห รัตนโกสินทร์ ๙   

17 00100 ด.ญ. เขมินทรา อังสุวรรณ เกวลิน   

18 00060 ด.ญ. ปรารถนา ธานะเวช รัตนโกสินทร์ ๙   

19 00087 ด.ญ. พันพษา บุญคง รัตนโกสินทร์ ๙   

20 00070 ด.ญ. เกษราภรณ์ บูรพา รัตนโกสินทร์ ๙   

21 00014 ด.ช. นครินทร ์ ช้างแก้ว เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
22 00094 ด.ญ. กัลยกร โสภาระ รัตนโกสินทร์ ๙   

23 00089 ด.ญ. พนาวัลย ์ ศรีจรงุ รัตนโกสินทร์ ๙   

24 00077 ด.ช. มินธดา จุ่นนีวงษ ์ รัตนโกสินทร์ ๙   

25 00041 ด.ญ. กานต์ทิตา จ าปาโท รัตนโกสินทร์ ๙   

26 00023 ด.ช. ภานุวัฒน์ นาน้อย เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
27 00097 ด.ญ. วราพร ปิ่นวิเศษ รัตนโกสินทร์ ๙   

28 00034 ด.ช. วงศกร บัวพรม สันต์เสริมวิทย ์   
29 00078 ด.ญ. อัฏฉราภรณ์ แสนอุบล รัตนโกสินทร์ ๙   

30 00069 ด.ญ. กาญจนา จันทะแสน รัตนโกสินทร์ ๙   

31 00051 ด.ญ. รุ่งนภา โค้งอาภาศ รัตนโกสินทร์ ๙   



 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีสอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา  2557 
โครงการเพชรบดินทร    ห้องท่ี  3 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00049 ด.ญ. รินลณี งามนาศร ี รัตนโกสินทร์ ๙   

2 00043 ด.ช. กิตติพิชญ ์ เชิดกาย รัตนโกสินทร์ ๙   

3 00098 ด.ญ. แพรพิไล ทองอินทร ์ รัตนโกสินทร์ ๙   

4 00064 ด.ญ. จิตริน แสนนาม รัตนโกสินทร์ ๙   

5 00001 ด.ญ. รติมา จิอู ๋ สุขเจริญผลเทพารักษ ์   
6 00096 ด.ญ. ดาราวรรณ หล่าชาญ รัตนโกสินทร์ ๙   

7 00081 ด.ญ. ศิริขวัญ บุญธรรม รัตนโกสินทร์ ๙   

8 00038 ด.ญ. จิรพรรณ เวียงนนท ์ รัตนโกสินทร์ ๙   

9 00071 ด.ญ. สุพัตรา เฮ้าทา รัตนโกสินทร์ ๙   

10 00020 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ทองเหลือง เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
11 00002 ด.ญ. รติรส จิอู ๋ สุขเจริญผลเทพารักษ ์   
12 00083 ด.ญ. เสาวลักษณ์ โมจินดา รัตนโกสินทร์ ๙   

13 00079 ด.ช. นันทวรรษ ดอนจนัดา รัตนโกสินทร์ ๙   

14 00061 ด.ญ. ริสสรา แก้วมณีโชติ รัตนโกสินทร์ ๙   

15 00052 ด.ญ. อภิสรา คุณทะนงั รัตนโกสินทร์ ๙   

16 00048 ด.ญ. รุจิรา คุ้มสุวรรณ รัตนโกสินทร์ ๙   

17 00035 ด.ช. วชิรดา ซอพรมราช รัตนโกสินทร ์   
18 00085 ด.ญ. พรรณพษา สวาทวงค์ รัตนโกสินทร์ ๙   

19 00047 ด.ญ. นันทิญาภรณ์ เอกวารี รัตนโกสินทร์ ๙   

20 00036 ด.ญ. กนกวรรณ เพิ่มพร รัตนโกสินทร์ ๙   

21 00090 ด.ญ. รัตติยาภรณ์ วาปีกัง รัตนโกสินทร์ ๙   

22 00065 ด.ญ. แนลณัชฌา แซ่ตัง รัตนโกสินทร์ ๙   

23 00086 ด.ญ. วิชุดา ศรีดาจนัทร ์ รัตนโกสินทร์ ๙   

24 00017 ด.ญ. ขวัญชนก ยางสุข เคหะบางพลี ( ๑๐ ป ีสปช.)   
25 00088 ด.ญ. วรรณษา พล รัตนโกสินทร์ ๙   

26 00072 ด.ช. วรวุฒิ ยืนยง รัตนโกสินทร์ ๙   

27 00057 ด.ช. คมกฤษ อันมัย รัตนโกสินทร์ ๙   

28 00042 ด.ญ. อนงคน์าฏ ยิ้มจันทร ์ รัตนโกสินทร์ ๙   

29 00062 ด.ญ. ปริตรา สวัสดี รัตนโกสินทร์ ๙   

30 00095 ด.ญ. ศิรินภา กิ่งสีดา รัตนโกสินทร์ ๙   

31 00066 ด.ญ. ณิรชา ล าภา รัตนโกสินทร์ ๙   



 

 

รายชื่อนกัเรียนท่ีสอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา  2557 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์  ห้องท่ี  4 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00053 ด.ช. พรสวรรค์ รุจิระวนิช ยินดีวิทย ์   
2 00045 ด.ญ. กัญญาณี สิงห์วิลัย วัดมงคลนิมิตร   
3 00052 ด.ช. ตติยา อุทัยสาร์ วัดมงคลนิมิตร   
4 00083 ด.ญ. ศิวาลัย นาโนน รัตนโกสินทร์ ๙   
5 00049 ด.ช. ศรายุทธ ทิมรอด วัดมงคลนิมิตร   
6 00033 ด.ช. ปกรณ์ รัตทะน ี อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
7 00057 ด.ญ. หทัยรัตน ์ แม้นวิลัย วัดจรเข้ใหญ ่   
8 00009 ด.ญ. ไพลิน กรรไลย ์ อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
9 00060 ด.ญ. วรลักษณ์ ทัศนศร วัดจรเข้ใหญ ่   

10 00037 ด.ญ. กชกรณ์ สุขุมาควิน อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
11 00043 ด.ญ. กฤติยา ยวนจิตต ์ วัดมงคลนิมิตร   
12 00031 ด.ญ. พัชนิดา อันชัน อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
13 00002 ด.ญ. ธมลวรรณ ทวีทรัพย ์ เตรียมปริญญานุสรณ์   
14 00061 ด.ญ. ปัญจรศัมิ ์ ธรรมสนองคุณ ยินดีวิทย ์   
15 00080 ด.ช. อรรถพล แดงเนียม สุเหร่าบางกะสี   
16 00078 ด.ช. อานนท ์ ถาวิชัย รัตนโกสินทร์ ๙   
17 00007 ด.ญ. ชลธิชา กระแสโสม อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
18 00058 ด.ญ. เกศวรินทร ์ แสงทิม วัดจรเข้ใหญ ่   
19 00082 ด.ช. มนตร ี ติรามรัมย ์ รัตนโกสินทร์ ๙   
20 00076 ด.ญ. ปิยะพร ทุมเสน สุเหร่าบางกะสี   
21 00064 ด.ญ. เรนุกา บุญรอด ยินดีวิทย ์   
22 00048 ด.ญ. สุรัสวดี นุชสุ่ม วัดมงคลนิมิตร   
23 00024 ด.ช. ณัฐกานต ์ ผึ่งผาย อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
24 00003 ด.ช. ดรัสวิน เกษด ารงพันธ์ ทรงวิทยาเทพารักษ ์   
25 00077 ด.ญ. อารยา หมัดแสง สุเหร่าบางกะสี   
26 00054 ด.ช. ธีรภัทร์ แจ้งพลอย ยินดีวิทย ์   
27 00044 ด.ญ. รัตน์สุดา นุ่มทรัพย์ วัดมงคลนิมิตร   
28 00014 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขถนอม อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
29 00001 ด.ช. นิธิศ ล่องลอย ยินดีวิทย ์   
30 00081 ด.ช. จักรนรินทร ์ จันทร์นิล รัตนโกสินทร์ ๙   
31 00079 ด.ช. ธราวิทย์ มะริด รัตนโกสินทร์ ๙   



 

 

32 00072 ด.ญ. มาทว ี สิงห์เรือง สุเหร่าบางกะสี   
33 00059 ด.ช. ปกรณ์ศิลป ์ คณะด ี คลองเจริญราษฏร ์   
34 00055 ด.ญ. ชลธิตา เอี่ยมประโคน ยินดีวิทย ์   
35 00042 ด.ญ. เขมรศัม ี เกื้อรอด วัดมงคลนิมิตร   
36 00021 ด.ญ. สพัตรา พูลทวีป อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
37 00005 ด.ญ. ธนาภรณ์ กระแส อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
38 00062 ด.ช. อรรถชล กรรเชียง ยินดีวิทย ์   
39 00056 ด.ญ. ณกมล บัวติ๊บ ยินดีวิทย ์   
40 00038 ด.ญ. แพรวพรรณ สุขสิทธิ ์ คลองเจริญราษฎ ์   
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ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 00026 ด.ช. จักริน มีส่วน อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
2 00017 ด.ช. สุรเชษฐ์ เสามั่น อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
3 00004 ด.ช. กรมิษฐ ์ อ่อนโฉม ทรงวิทยาเทพารักษ ์   
4 00063 ด.ช. อดิเทพ จูหม ี วัดจรเข้ใหญ ่   
5 00036 ด.ญ. พัณณิน ธรรมทิพจรูญ อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
6 00025 ด.ช. วันชนะ อกกา อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
7 00012 ด.ช. ศิริชัยรัตน ์ วรรณวัตร์ อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
8 00066 ด.ช. อิศเรศ ทรายหมอ สุเหร่าบางกะสี   
9 00050 ด.ช. ธวัชชัย อุ่นวงษ ์ วัดมงคลนิมิตร   

10 00035 ด.ช. อนุวัฒน ์ ยอดด าเนนิ อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
11 00008 ด.ญ. ฟ้าใส ผ่องผึ้ง อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
12 00047 ด.ญ. ฐิติมา ธีระเขต วัดมงคลนิมิตร   
13 00022 ด.ช. หิรัญ ครบกลาง อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
14 00006 ด.ญ. พลอย ภู่ทัศนะ อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
15 00039 ด.ญ. พรนภา การวิจิตร วัดมงคลนิมิตร   
16 00030 ด.ช. ธีรภัทร สวัสดิ์ อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
17 00011 ด.ช. นพภาน ุ คล้ายมีปาน อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
18 00010 ด.ช. ภูมิสิทธิ ์ แก้วอินทร์ อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
19 00074 ด.ญ. นุสลัน ยีสมัน สุเหร่าบางกะสี   
20 00065 ด.ญ. อพินญา จิตจักร สุเหร่าบางกะสี   
21 00019 ด.ช. จตุพล รบกล้า อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
22 00068 ด.ญ. สุธาสินี ศรีอุ่น สุเหร่าบางกะสี   
23 00041 ด.ญ. พรนัชชา ปินทองเจริญด ี วัดมงคลนิมิตร   
24 00075 ด.ญ. อารียา หมัดแสง สุเหร่าบางกะสี   
25 00073 ด.ญ. สุนิสา แซ่จิว สุเหร่าบางกะสี   
26 00070 ด.ญ. ทศพร มุสิพันธ์ สุเหร่าบางกะสี   
27 00020 ด.ช. กฤษดา ศิริงาน อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
28 00032 ด.ญ. พิยนันท ์ จันทร อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
29 00027 ด.ช. ธณาเทพ กันภัย อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
30 00023 ด.ช. ณัฐวุฒิ ไชยปัญหา อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
31 00016 ด.ช. กชกร เหล่าแสงไทย อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
32 00071 ด.ช. วงศธร ทศสอน สุเหร่าบางกะสี   
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ล าดับที่ เลข
ประจ าตัว 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 00029 ด.ญ. สุมิตรา พนมเวศ บ้านวังชุมพร   

2 00016 ด.ญ. สุพิชญา จอมพุดซา สฤษดิเดช   

33 00067 ด.ญ. ชนิดา แก้วมาลา สุเหร่าบางกะสี   
34 00046 ด.ญ. โยษิตา ศิริรักษ ์ วัดมงคลนิมิตร   
35 00029 ด.ช. นิรมิต แตงหอม อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
36 00028 ด.ช. เอกฐากร เมธวัจน ์ อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
37 00069 ด.ญ. เกศรา ช้างรักษา สุเหร่าบางกะสี   
38 00040 ด.ญ. สุภา จันดา วัดมงคลนิมิตร   
39 00013 ด.ช. อนุเทพ พึ่งสามัคค ี อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   
40 00018 ด.ช. ปณวัฒน์ เสามั่น อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ) สปช   



 

 

3 00023 ด.ญ. สุพิมล ส่วนบุญ ดรุณรัตน์   
4 00009 ด.ญ. วิลาวัลย ์ เปียประโมง เกวลินวิทยา   
5 00001 ด.ญ. ศศินา วังคีรี รัตนโกสินทร์ ๙   
6 00008 ด.ญ. กวินทิพย์ จันทร์จิตร เกวลินวิทยา   
7 00006 ด.ญ. สักขีรัก อินตันกิตติเจริญ เกวลินวิทยา   
8 00035 ด.ญ. นภาภรณ์ สงค์เมือง สุเหร่าบ้านไร่   
9 00018 ด.ญ. กนกพันธุ์ ผดุงโภชน์ เกวลินวิทยา   

10 00027 ด.ญ. พรปวี สุวรรณจินดา วัดลาดหวาย   
11 00032 ด.ญ. อริสา พลายจุมพล เกวลินวิทยา   
12 00005 ด.ญ. จุรีพร จันทร์หา สุเหร่าบางกะสี   
13 00015 ด.ญ. จิราวรรณ แดนงูเหลือม เกวลินวิทยา   
14 00031 ด.ญ. อัญชนาพร พุฒศรี เกวลินวิทยา   
15 00017 ด.ช. ชัยกิต ปานศิริ สันต์เสริมวิทย์   
16 00025 ด.ญ. สุกัญญา ลาโพธิ์ สุเหร่าบางกะสี   
17 00004 ด.ญ. ณีรนุช อยู่ทองค า สุเหร่าบางกะสี   
18 00020 ด.ช. นท ี อินทนา วัดลาดหวาย   
19 00019 ด.ช. ธนวัตร ศรีตระการ วัดจรเข้ใหญ่   
20 00002 ด.ญ. ปภัตรวดี สุภาพพันธุ์ อนุบาลเคหะบางพลี(10 ปีสปช.)   
21 00022 ด.ญ. จินตรา เรืองกัลป์ วัดลาดหวาย   
22 00034 ด.ญ. นครินทร์ คงเทศ สุเหร่าบางกะสี   
23 00028 ด.ช. ศิวกร ปานยิ้ม วัดลาดหวาย   
24 00003 ด.ช. พงศ์พนา ทับทอง ธนสิทธิ์อนุสรณ์   
25 00024 ด.ช. ธนารักษ์ เสนารัตน์ โคกสว่างเรืองศิษย์วิทยานุกูล   
26 00007 ด.ญ. กมลเนตร ทนะขว้าง เกวลินวิทยา   
27 00014 ด.ญ. ธัญญาเรศ ขาวงาม วัดเสาธงนอก   
28 00030 ด.ช. ทวนทอง เกษรพิกุล วัดมงคลโคธาวาส   
29 00036 ด.ช. ชัยวัฒน์ หอมระหัด สุเหร่าบางกะสี   
30 00012 ด.ช. ศิลา เสามั่น เคหะบางพลี (10 ปี สปช.)   
31 00033 ด.ญ. อิสรียา เวียงสงค์ สุเหร่าบางกะสี   
32 00011 ด.ช. วันเฉลิม ผมน้อย เคหะบางพลี (10 ปี สปช.)   
33 00013 ด.ช. ศราวุฒิ สุวรรณทอง คลองเจริญราษฏร์   
34 00021 ด.ญ. รัตนาพร ค าสิงห์ คลองเจริญราษฏร์   

 
หมายเหตุ     ให้นักเรียนมารับเอกสารการมอบตัวตั้งแต่วันที่  5 - 7 มีนาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  08.00-16.30  น. 



 

 

                 ณ  ห้องวิชาการ 


