
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เร่ือง ประกาศผลการสอบของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโครงการวัดแววนักเรียน 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  

---------------------------------------------------------------------------- 
 ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดสอบวัดแววนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        
ปีการศึกษา  2557 ในวันที่  11 กุมภาพันธ์  2557 นั้น โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการ
ทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จํานวนนักเรียนทั้งหมด  135 คน ให้นักเรียนมา
สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษในวันที่  20-24  กุมภาพันธ์  2557 เวลา  08.30  -  16.30  น.  ณ แก้วขจรเกียรติ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
   
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 
 

 
 
 

                                                         ( นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง ) 
    ผู้อํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียน ป.6 ท่ีสอบผ่านโครงการวัดแววนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ    

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 ด.ช. ตติยา อุทัยสาร์ วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
2 ด.ญ. ภัครมาศ เดชพันธ์ คลองบางแก้ว  
3 ด.ช. พรสวรรค์ รุจิระวนิช ยินดีวิทย์  
4 ด.ญ. มนัสวี เวียงสุข วัดบางพลีใหญ่ใน  
5 ด.ญ. วิญาดา จันทะรัตนะ ยินดีวิทย์  
6 ด.ช. พัทรพล นงนุช ยินดีวิทย์  
7 ด.ช. ปกรณ์ รัตทะนี อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
8 ด.ช. ศรายุทธ ทิมรอด วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
9 ด.ช. กชกรณ ์ สุขุมาศวิน อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  

10 ด.ญ. กัญญาณี สิงห์วิสัย วัดมงคลนิมิตร  
11 ด.ญ. ชนกณภัทร วิลัย ยินดีวิทย์  
12 ด.ญ. ชมลวรรณ ทวีทรัพย์ ทรงวิทยาเทพารักษ์  
13 ด.ญ. ศิวาลัย นาโนน วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
14 ด.ญ. กฤติยา ยวนจิตต์ วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
15 ด.ญ. ปัญจรัศมิ์ ธรรมสนองคุณ ยินดีวิทย์  
16 ด.ญ. ชลธิชา กระแสโสม อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
17 ด.ญ. จิรัชยา ภิญโญดม อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
18 ด.ช. กฤษดา มาม ี วัดบางพลีใหญ่ใน  
19 ด.ช. อานนท์ ถาวิชัย รัตนโกสิทร์ ๙  
20 ด.ญ. กุลปริยา พงษ์ประเสริฐ ยินดีวิทย์  
21 ด.ญ. เพียงณภา ผาสุก ยินดีวิทย์  
22 ด.ช. วุฒิพงศ์ วังทะพันธ์ ยินดีวิทย์  
23 ด.ญ. อนัฐชา จันทะเสน ยินดีวิทย์  
24 ด.ญ. ธนาภรณ์ กระแส อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
25 ด.ช. วฤทธิ์ ท้วมประเสริฐ วัดบางพลีใหญ่ใน  
26 ด.ญ. แพรวพรรณ สุขสิทธิ ์ คลองเจริญราฎร์  
27 ด.ญ. เรณุกา บุญรอด ยินดีวิทย์  



ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
28 ด.ญ. เกศรินทร์ แสงทิม วัดจรเข้ใหญ่  
29 ด.ญ. หทัยรัตน์ แม้นวิสัย วัดจรเข้ใหญ่  
30 ด.ช. ไพกูล ชาญเมธาไชย สุเหร่าบางกะสี  
31 ด.ญ. ณัฐฐาพร บุญทา ยินดีวิทย์  
32 ด.ช. อรรถพล แดงเนียม สุเหร่าบางกะสี  
33 ด.ญ. จิรัชยา โพธิกุล อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
34 ด.ญ. นัทธมน นวลดี คลองบางแก้ว  
35 ด.ญ. จิรัชญา มะโรงรัตน์ ยินดีวิทย์  
36 ด.ญ. สมฤด ี ทัตทาน คลองบางแก้ว  
37 ด.ญ. ปวีณา พิมากุล ยินดีวิทย์  
38 ด.ช. พลฤทธิ ์ ช่องทองคํา ยินดีวิทย์  
39 ด.ญ. สุรสวด ี นุชสุ่ม วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
40 ด.ช. ธราวิทย์ มะริด รัตนโกสิทร์ ๙  
41 ด.ช. ณัฐกานต์ อ่ิงผาย อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
42 ด.ญ. ณัฐชนันท์พร กระแสโสม ยินดีวิทย์  
43 ด.ญ. มัลลิกา นาคประเสริฐ ยินดีวิทย์  
44 ด.ช. กฤษฎา ศิริงาม อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
45 ด.ช. เศรษฐพงษ์ สุขขี อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
46 ด.ช. ธีรภัทร สวัสดิ์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
47 ด.ญ. พัชนิดา อันชัน อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
48 ด.ช. พัณณิน ธรรมทิพจรูญ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
49 ด.ช. ศิลา วัฒนคุ้ม วัดบางพลีใหญ่ใน  
50 ด.ช. ธนา สกุลทองไพศาล ยินดีวิทย์  
51 ด.ญ. ชารีนา มูฮําหมัด สุเหร่าบางกะสี  
52 ด.ญ. ปิยะพร ทุมเสน สุเหร่าบางกะสี  
53 ด.ญ. พัชรี ด่วนดี อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
54 ด.ญ. ไพลิน โชคบรรดิษ ยินดีวิทย์  
55 ด.ช. กรมิษฐ์ อ่อนโฉม ทรงวิทยาเทพารักษ์  
56 ด.ญ. ไพลิน กรรไลย์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
57 ด.ช. วันชนะ อกกา อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  



ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
58 ด.ญ. พรนัชชา ปิ่นทองเจริญดี วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
59 ด.ช. นิธิศ ล่องลอย ยินดีวิทย์  
60 ด.ช. ศุภวิชญ์ สถิตถาวรชัย ยินดีวิทย์  
61 ด.ช. ภูมิสิทธิ์ แก้วอินทร์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
62 ด.ญ. เนรมิต ราชาวงษ์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
63 ด.ญ. ศิริมา ชัยคง สุเหร่าบางกะสี  
64 ด.ญ. มาทวี สิงห์เรือง สุเหร่าบางกะสี  
65 ด.ญ. วรลักษณ์ ทัศนศร วัดจรเข้ใหญ่  
66 ด.ช. อิศเรส ทรายหมอ สุเหร่าบางกะสี  
67 ด.ช. มนตรี ติราวรัมย์ รัตนโกสิทร์ ๙  
68 ด.ญ. ณกมล บัวติ๊บ ยินดีวิทย์  
69 ด.ช. ปณวัฒน์ เสามัน อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
70 ด.ช. ธณาเทพ กันภัย อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
71 ด.ญ. ปรัชญ์ธิดา ทองสา วัดบางพลีใหญ่ใน  
72 ด.ญ. กชกร แซ่อึ้ง วัดบางพลีใหญ่ใน  
73 ด.ญ. ปริษา อ่อยช้อย วัดบางพลีใหญ่ใน  
74 ด.ญ. ณัฎาภรณ์ จันทร์อารี วัดบางพลีใหญ่ใน  
75 ด.ช. ปกรณ์ศิลป์ คณะด ี คลองเจริญราฎร์  
76 ด.ช. ธีรภัทร์ ตันติวานิช คลองเจริญราฎร์  
77 ด.ญ. รัตน์สุดา นุ่มทรัพย์ วัดมงคลนิมิตร  
78 ด.ญ. ฟ้าใส ผ่องผึ้ง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
79 ด.ช. ศิริชัยรัตน์ วรรณวัตร์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
80 ด.ญ. ณัฐณิชา สุขถนอม อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
81 ด.ช. จักริน สุวรรณ์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
82 ด.ญ. สุภา จันดา วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
83 ด.ญ. อารียา หมัดแสง สุเหร่าบางกะสี  
84 ด.ช. สรศักดิ์ ด้วงโต คลองเจริญราฎร์  
85 ด.ช. ดรัสวิน เกษดํารงพันธ์ ทรงวิทยาเทพารักษ์  
86 ด.ญ. พลอย ภู่ทัศนะ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
87 ด.ญ. วลัยภรณ์ ขําปลอดภัย อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  



ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
88 ด.ช. สุรเชษฐ์ เสามัน อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
89 ด.ญ. พิยนันท ์ จันทร อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
90 ด.ญ. ฐิติมา ธีระเขต วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
91 ด.ญ. ชนิดา แก้วมาลา สุเหร่าบางกะสี  
92 ด.ญ. ทัศวรรณ เหล็กสี คลองเจริญราฎร์  
93 ด.ช. อนุเทพ พึ่งสามัคคี อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
94 ด.ช. ธีรธร พรมตา วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
95 ด.ช. สมพงษ ์ มีคุณ วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
96 ด.ญ. พรนภา การวิจิตร วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
97 ด.ช. หิรัญ ครบกลาง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
98 ด.ญ. เขมรัศมี เกื้อรอด วัดมงคลนิมิตร  
99 ด.ช. ธีรภัทร์ แจ้งพลอย ยินดีวิทย์  

100 ด.ญ. สุนิสา แซ่จิ๋ว สุเหร่าบางกะสี  
101 ด.ญ. ธมนวรรณ ปลื้มชัย คลองเจริญราฎร์  
102 ด.ช. อดิเทพ จูหมี วัดจรเข้ใหญ่  
103 ด.ญ. ชลธิตา เอ่ียมประโคน ยินดีวิทย์  
104 ด.ช. อรรถชล กรรเชียง ยินดีวิทย์  
105 ด.ช. ธีรดา สมพงษ ์ ยินดีวิทย์  
106 ด.ญ. โยษิตา ศิริรักษ์ วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
107 ด.ญ. ยุพิน สะอาด คลองเจริญราฎร์  
108 ด.ญ. เพ็ญนภา วงศ์ถนอม คลองเจริญราฎร์  
109 ด.ญ. กันทิมา วงศ์นิลจันทร์ วัดบางพลีใหญ่ใน  
110 ด.ช. นพภาณุ คล้ายมีปาน อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
111 ด.ช. กชกร เหล่าแสงไทย อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
112 ด.ญ. สุพัตรา พูนทวี อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
113 ด.ช. นิรมิต แตงหอม อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
114 ด.ญ. กนกวรรณ พุ่มผกา วัดบางพลีใหญ่ใน  
115 ด.ช. ธวัชชัย อุ่นวงษ์ วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)  
116 ด.ญ. อารยา หมัดแสง สุเหร่าบางกะสี  
117 ด.ญ. ชัยวัฒน์ หอมระหัด สุเหร่าบางกะสี  



ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
118 ด.ช. วงศธร ทสสอน สุเหร่าบางกะสี  
119 ด.ช. จักรนรินทร์ จันทร์นิล รัตนโกสิทร์ ๙  
120 ด.ญ. อัมพร ลือพญา คลองเจริญราฎร์  
121 ด.ช. ณัฐวุฒิ ไชยปัญหา อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
122 ด.ช. เอกฐากร เมธวัจน์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
123 ด.ญ. เกศรา ช้างรักษา สุเหร่าบางกะสี  
124 ด.ช. ทศพร มุสะฃพันธ์ สุเหร่าบางกะสี  
125 ด.ญ. นุสลัน ยีสมัน สุเหร่าบางกะสี  
126 ด.ญ. อพินญา จิตรจักร สุเหร่าบางกะสี  
127 ด.ญ. สุกัญญา เชียงสาพันธ์ คลองเจริญราฎร์  
128 ด.ญ. ธิติยา โยธาหาร คลองเจริญราฎร์  
129 ด.ญ. สุพรรษา ผลชุ คลองบางแก้ว  
130 ด.ช. จตุพล รบกล้า อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
131 ด.ช. อนุวัฒน์ ยอดดําเนิน อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
132 ด.ช. อภิสิทธิ์ โลทันเทียะ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปีสปช.)  
133 ด.ญ. สุธาสิน ี ศรีอุ่น สุเหร่าบางกะสี  
134 ด.ช. ระพีพัฒน์ เต่ือยชาวนา คลองเจริญราฎร์  
135 ด.ญ. อารยา พยัคคง คลองบางแก้ว  
 


