
 

 

 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2557 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 ตามท่ีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557 นั้น  
โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ และให้นักเรียนมารายงานตัวและ
มอบตัวพร้อมประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557  เวลา 08.30 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
  
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2557 
  

 
 

                ( นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา  2557 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ         

   ห้องที่  1  

ล าดับ
ที ่

เลข
ประจ าตัว   ชื่อ-นามสกุล           โรงเรียน หมายเหตุ 
ผู้สมัคร 

1 00011 น.ส. เจนจิรา นามสูงเนิน บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
2 00019 นาย วรรธนันท์ อุดมเจริญสินชัย บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
3 00045 น.ส. อมรทิพย์ บุญคง บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
4 00012 น.ส. สรา นิลเหลือง บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
5 00022 นาย ปิยะวัฒน์ นาคอก บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
6 00031 น.ส. อทิติยา พลชา บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
7 00009 น.ส. จตุพร แก้ววรรณา บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
8 00020 นาย วชิรวิชญ ์ เพียรกิจ บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
9 00021 นาย ภานุทัต ชุติภัทรกมล บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
10 00041 นาย ธวัชชัย ใจเที่ยง บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
11 00029 น.ส. จันทร์ฐรัศ โตตลิ่งชัน บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
12 00013 น.ส. สุปรียา ช่วยเมือง บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
13 00034 น.ส. ปรัศนียาภรณ ์ ขันกสิกรณ์ บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
14 00004 นาย กษมา อังสุวรรณ บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
15 00037 น.ส. ปราณปริยา สุนีย์ บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
16 00026 นาย พิชญุตม์ เมฆวัน บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
17 00002 น.ส. อัญชิสา ปราบอริพ่าย บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
18 00010 น.ส. แอนณา ชมความสุข บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
19 00032 น.ส. กวินนาฎ เธอขันตี บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
20 00014 น.ส. ประกายดาว แสงสารวัตร บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
21 00036 น.ส. วัชราพรรณ จุลเลศ บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
22 00001 น.ส. สิริพร กิมยงค์ บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
23 00039 น.ส. ณัฐฐินันท์ เอ่ียมสอาด บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
24 00042 นาย ทินภัทร วัฒนาธรรม บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
25 00007 น.ส. ฑิฆัมพร สุชาติพงษ์ บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
26 00033 น.ส. กนกวรรณ วิโย บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
27 00040 นาย ภาณุวัฒน์ อุ่นเรือน บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
28 00008 น.ส. ณัฐการต์ พรมเถื่อน บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
29 00023 น.ส. สุธิดา บุญคง บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   



 

 

30 00016 นาย ปรัชญา วรผาบ บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
31 00027 นาย วันชัย พลิกนุช บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
32 00005 น.ส. มลทิรา ภูช่างทอง บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
33 00018 นาย คุณวุฒิ ดีพิมาย บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
34 00015 น.ส. นฤนาท สิงห์ขันธ์ บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
35 00017 นาย ภาณุวัตร ดอนทอง บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
36 00046 น.ส. จุฑากรณ์ มามัง บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   

 
 

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา  2557 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ         

   ห้องที่  2   
ล าดับ

ที ่
เลข

ประจ าตัว
ผู้สมัคร 

  ชื่อ-นามสกุล           โรงเรียน หมายเหตุ 

1 00006 น.ส. มานิตา แก้วปัญญา บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
2 00038 น.ส. สุชากัญญา จ าปาโท บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
3 00003 นาย รัตน์พงศ์ ใจสวัสดิ์ บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
4 00024 น.ส. สุธิดาว บุญคง บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
5 00004 น.ส. ณัฏฐิณ ี เชิดชูวิชัยกุล สิริรัตนาธร   
6 00028 น.ส. สโรชา พ่วงพูล บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
7 00030 น.ส. ชาดายา ถนอมโภชน์ บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
8 00025 นาย อนาวิล แสงสว่าง บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
9 00001 นาย สรายุทธ ยิ้มใหญ่หลวง กิตติคุณ   
10 00035 น.ส. สุพัตรา เทพศรี บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
11 00043 น.ส. ศรัญญา ม่วงอ่อน บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
12 00044 น.ส. ฆัสรา คงเจริญ บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   
13 00003 น.ส. พันธิตรา ฝ่ายทะแสง บ้านน้ าปาย   
14 00002 น.ส. อิสรยา บุตรอ่อน บดินทรเดชา ฯ  สมุทรปราการ   

 


