
 

 

 

 

 

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  1                 
ประจ าปีการศึกษา  2557    

 บัดนี้  โรงเรียนได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อแนบประกาศ  

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โครงการ  “เพชรบดินทร  จ านวน  36 คน 
2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน  154 คน 
 

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  16  ธันวาคม   พ.ศ. 2556 
  

 
 

( นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (โครงการเพชรบดินทร)  

ประจ าปีการศึกษา  2557 

ล าดับ
ท่ี 

เลขประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

ผู้สมัคร 
1 00178 ด.ช. ณัฐกิตต์ิ สงคราม ทรงวิทยาเทพารักษ์  
2 00023 ด.ญ. เพ็ญนภา พรมโคตร วัดบางพลีใหญ่ใน  
3 00007 ด.ญ. วราภรณ์ จุนจรูญ รัตนโกสินทร์ ๙  
4 00006 ด.ช. ณัฐวุฒิ สายไหม เตรียมปริญญาอนุสรณ์  
5 00174 ด.ญ. สรวีย์ รัตนอาภา ทรงวิทยาเทพารักษ์  
6 00002 ด.ช. วชิรพล สกุลใหลเจริญ วัดมงคลนิมิตร  
7 00176 ด.ช. กรวิชญ์ ศรีบุญข า ทรงวิทยาเทพารักษ์  
8 00179 ด.ช. ดนัยเดช ระรื่นสุข ทรงวิทยาเทพารักษ์  
9 00081 ด.ญ. นภัสสร ศรีโภคา รัตนโกสินทร์ ๙  

10 00103 ด.ญ. กชกร อุทาน เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
11 00016 ด.ญ. มนัสวี เวียงสุข วัดบางพลีใหญ่ใน  
12 00061 ด.ญ. รสกร สุนีย์ เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
13 00025 ด.ญ. วรัณยา บัวชื่น วัดบางพลีใหญ่ใน  
14 00066 ด.ช. พีรวิชญ์ ผู้มีสุข เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
15 00160 ด.ญ. จุฬาลักษณ ์ ณะกันท์ สุขเจริญผล  
16 00136 ด.ญ. ไอลดา เรืองแจ่ม วัดสร่างโศก  
17 00070 ด.ญ. ณัฐธิดา เทียนชัยอนันต์ เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
18 00063 ด.ช. ธนเสฏฐ์ รัตนาพันธ์ เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
19 00004 ด.ญ. วลัยธยาน ์ เกษทองมา เอ่ียมสุรีย์(อนุบาลเมืองสป.  
20 00064 ด.ญ. ณัฏฐณิชา บุญเกิด เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
21 00073 ด.ญ. เกตมณี อาบทอง เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
22 00021 ด.ช. ศุภกรณ์ มูลจันทร์ วัดบางพลีใหญ่ใน  
23 00104 ด.ญ. วารีรัตน์ พิลา เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
24 00186 ด.ญ. วิดาภา ชื่นมนัส ทรงวิทยาเทพารักษ์  
25 00009 ด.ญ. ตะวัน ภูศรีฤทธิ์ รัตนโกสินทร์ ๙  
26 00172 ด.ญ. ภัคธีมา จงจิตส าราญ ทรงวิทยาเทพารักษ์  
27 00096 ด.ช. กฤษณพงศ ์ วงษ์แก้ว รัตนโกสินทร์ ๙  



28 00119 ด.ญ. เจนจิรา จุรุฑา เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
29 00062 ด.ญ. ระพีพรรณ เพชรเลื่อน เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
30 00175 ด.ญ. พิมพ์อนงค์ วงไชยา ทรงวิทยาเทพารักษ์  
31 00101 ด.ญ. อัจฉรา เทพบุตร เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
32 00053 ด.ช. ชัชวาล มณีวรรณ รัตนโกสินทร์ ๙  
33 00106 ด.ญ. เขมจิรา โยทัยเที่ยง เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
34 00017 ด.ญ. ธนวรรณ เวชวิมล วัดบางพลีใหญ่ใน  
35 00067 ด.ญ. ทัศนีวรรณ สวนมาลี เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)  
36 00040 ด.ญ. พราวนภัส ปันทะนะ รัตนโกสินทร์ ๙  

 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (ส ารอง)  

ประจ าปีการศึกษา  2557 
 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว 

ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
ผู้สมัคร 

1 00112 ด.ญ. สชานันท์  ศรีน้อย เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   

2 00188 ด.ญ. ธนัชชา มโนวรรณ ทรงวิทยาเทพารักษ ์   

3 00032 ด.ญ. พัชรินทร ์ ทินอยู่วงษ ์ รัตนโกสินทร ์๙   

4 00065 ด.ญ. ธมนวรรณ บุญพา เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   

5 00018 ด.ญ. รชต พรรณโรจน ์ วัดบางพลีใหญใ่น   

6 00019 ด.ช. ภูวดล แป่มจ านัก วัดบางพลีใหญใ่น   

7 00118 ด.ญ. ธนัชชา เคหะลุน เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   

8 00125 ด.ช. ภูเมศ ศรีวุทธานันท ์ เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   

9 00080 ด.ญ. ณัฐธยาณ์ บาริศร ี เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   

10 00170 ด.ญ. รัตนากร โชขุนทด ทรงวิทยาเทพารักษ ์   

11 00150 ด.ช. นันทวรรษ ดอนจนัดา รัตนโกสินทร ์๙   

12 00126 ด.ญ. กุลณัฐ จีนหน่ า เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   

13 00020 ด.ญ. อนุสรา อ้อยงาม วัดบางพลีใหญใ่น   

14 00164 ด.ช. ชญานนท ์ ศกุนตานุรักษ ์ ทรงวิทยาเทพารักษ ์   

15 00043 ด.ญ. อัยรินทร ์ อ ามะเรศ รัตนโกสินทร ์๙   

16 00166 ด.ญ. ธันย์จิรา เลิศธีรธรรมกุล ทรงวิทยาเทพารักษ ์   

17 00041 ด.ญ. จิรพรรณ ภูจ่าพล รัตนโกสินทร ์๙   

18 00054 ด.ช. ธัญชนก ไชยสาร รัตนโกสินทร ์๙   

19 00143 ด.ญ. ดาราวีร์ สีสัน รัตนโกสินทร ์๙   

20 00071 ด.ญ. ชลิตา เบญจมานุกูล เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   

21 00088 ด.ญ. พรปนัดดา ม่วงบัว รัตนโกสินทร ์๙   



22 00165 ด.ญ. ณัฐธิดา เพชรยาบาล ทรงวิทยาเทพารักษ ์   

23 00169 ด.ญ. จีรด ี นิลสนธ ิ ทรงวิทยาเทพารักษ ์   

24 00069 ด.ช. นนทกร คนเกณฑ ์ เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   

25 00013 ด.ญ. จินตนา วงศ์ไทย รัตนโกสินทร ์๙   

26 00151 ด.ญ. หทัยรัตน ์ แม้นวิสัย วัดจรเข้ใหญ ่   

27 00024 ด.ญ. พัชรี หมื่นสีพรม วัดบางพลีใหญใ่น   

28 00027 ด.ช. วรพัทธ์ิ พิพัฒน์รัตนชัย รัตนโกสินทร ์๙   

29 00128 ด.ญ. นาตยา ทังสุภูติ วัดสร่างโศก   

30 00183 ด.ญ. ไรวินท์ ถิรวุฒิธนาดุล ทรงวิทยาเทพารักษ ์   

31 00167 ด.ช. ณัฐพงษ์ ประทศิ ทรงวิทยาเทพารักษ ์   

32 00115 ด.ญ. พรชิตา จันทร์แก้ว เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   

33 00111 ด.ญ. จณิตา พหุลยุทธ เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   

34 00035 ด.ญ. อรอนงค ์ ไพศาลธรรม รัตนโกสินทร ์๙   

35 00083 ด.ช. วายุ เวชวงค์ รัตนโกสินทร ์๙   

36 00031 ด.ญ. สร้อยฟ้า แหว่ด่าหยะ รัตนโกสินทร ์๙   

37 00098 ด.ช. ธุวชิต โสดา รัตนโกสินทร ์๙   

38 00146 ด.ญ. ปรารถนา ธานะเวช รัตนโกสินทร ์๙   

39 00114 ด.ญ.  นภาวดี เพ็งอุ่น เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   

40 00089 ด.ญ. ณัฐฐินันท ์ ใบมงคล รัตนโกสินทร ์๙   

41 00033 ด.ช. สรดิส บานนางแย้ม รัตนโกสินทร์ ๙   
42 00121 ด.ญ. ชลธิชา ปักกาสาสัง เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
43 00049 ด.ญ. พรรณพษา สวาทวงศ์ รัตนโกสินทร์ ๙   
44 00193 ด.ญ. ฐิตาภรณ ์ ทิพนัด ทรงวิทยาเทพารักษ์   
45 00171 ด.ญ. ดวงมณี สุริยะยานนท์ ทรงวิทยาเทพารักษ์   
46 00105 ด.ช. เมธาสิทธ์ิ สุวรรณ เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
47 00102 ด.ญ. อารียา พลหาร เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
48 00072 ด.ญ. ปณิดา อาจจ าปา เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
49 00014 ด.ญ. ศิรินภา ก่ิงสีดา รัตนโกสินทร์ ๙   
50 00052 ด.ญ. รุจิรา คุ้มสุวรรณ์ รัตนโกสินทร์ ๙   
51 00123 ด.ช. ศรันย์ โสดา เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
52 00156 ด.ญ. ทัศวรรณ เหล็กสี คลองเจริญราษฎ์   
53 00122 ด.ญ. พิชญา บุญปล้ืม เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
54 00140 ด.ญ. วชิรดา ซอพรมราช รัตนโกสินทร์ ๙   
55 00187 ด.ญ. ชลธิชา ปักกะสาตัง ทรงวิทยาเทพารักษ์   
56 00077 ด.ช. ชินกฤต จริตงาม เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
57 00045 ด.ญ. อภิสรา คุณทะนัง รัตนโกสินทร์ ๙   
58 00068 ด.ญ. นภาพร สินธุ เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
59 00154 ด.ญ. รติรส จิอู๋ สุขเจริญผล   



60 00168 ด.ญ. อภิสรา เจริญวัฒนสิริกุล ทรงวิทยาเทพารักษ์   
61 00090 ด.ญ. กวินธิดา ภู่จรัส รัตนโกสินทร์ ๙   
62 00003 ด.ช. วงศกร บัวพรม สันต์เสริมวิทย์   
63 00127 ด.ญ. สุพรรษา เหมือนวิหาร วัดสร่างโศก   
64 00135 ด.ญ. ปิยนันท์ อุดทา วัดสร่างโศก   
65 00177 ด.ช. ศักย์ศรณ ์ สุขส าราญ ทรงวิทยาเทพารักษ์   
66 00051 ด.ญ. นันทิญาภรณ์ เอกวารีย์ รัตนโกสินทร์ ๙   
67 00107 ด.ช. อภิรักษ์ ศรีสุขา เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
68 00173 ด.ช. สรกิจ ศรีแก้ว ทรงวิทยาเทพารักษ์   
69 00075 ด.ญ. ขวัญชนก ยางสุข เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
70 00157 ด.ญ. พิรดา เชิดศร ี คลองเจริญราษฎ์   
71 00060 ด.ญ. วราพร ปิ่นวิเศษ รัตนโกสินทร์ ๙   
72 00026 ด.ญ. ศุภวรรณ พันธ์งาม รัตนโกสินทร์ ๙   
73 00039 ด.ญ. จิรพรรณ เวียงนนท์ รัตนโกสินทร์ ๙   
74 00042 ด.ญ. อังศนา ลี่มู้ รัตนโกสินทร์ ๙   
75 00008 ด.ญ. เกษราภรณ ์ บูรพา รัตนโกสินทร์ ๙   
76 00010 ด.ช. ณัฐพล บุราณเดช รัตนโกสินทร์ ๙   
77 00116 ด.ญ. จารุวรรณ จันทะมารถ เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
78 00109 ด.ญ. ทิวารี โสวาท ี เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
79 00078 ด.ญ. สุพัตรา แสงมณี เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
80 00085 ด.ญ. สุพัตรา เฮ้าทา รัตนโกสินทร์ ๙   
81 00037 ด.ญ. ศิรินญา หลาบมาลา รัตนโกสินทร์ ๙   
82 00093 ด.ญ. แพรพิไล ทองอินทร์ รัตนโกสินทร์ ๙   
83 00155 ด.ช. ปกรณ์ศิลป์ คณะด ี คลองเจริญราษฎ์   
84 00137 ด.ญ. กฤษสดี เฮงมุ้ย วัดสร่างโศก   
85 00194 ด.ญ. ทิพยาภรณ ์ ศรีตา ทรงวิทยาเทพารักษ์   
86 00059 ด.ญ. สุนิสา บัวดี รัตนโกสินทร์ ๙   
87 00012 ด.ญ. ชิดชนก เสือทะเล รัตนโกสินทร์ ๙   
88 00190 ด.ญ. พรนภา บัวขวัญ ทรงวิทยาเทพารักษ์   
89 00108 ด.ญ. กัลยารัตน์ เสาะลาย เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
90 00087 ด.ญ. กัลยากร โสภาระ รัตนโกสินทร์ ๙   
91 00110 ด.ญ. สุดารัตน์ ดีม่ัน เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
92 00082 ด.ช. ภานุพงค ์ เจนโรจน์พลเดช รัตนโกสินทร์ ๙   
93 00036 ด.ญ. กานต์ทิตา จ าปาโท รัตนโกสินทร์ ๙   
94 00044 ด.ญ. จิตตานันท์ สิงสาวแห รัตนโกสินทร์ ๙   
95 00181 ด.ญ. สิริวรรณ วัฒนทรงกิตติ ทรงวิทยาเทพารักษ์   
96 00120 ด.ญ. ศุภสุตา พรหมเปลว เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   



97 00015 ด.ญ. ณัฐกุล  เบ็ญกูล รัตนโกสินทร์ ๙   
98 00084 ด.ญ. วิชุดา ศรีดาจันทร์ รัตนโกสินทร์ ๙   
99 00161 ด.ญ. ธนพร พรพิพัฒน์ศิริกุล เกวลินวิทยา   

100 00005 ด.ญ. พรนภา การวิจิตร วัดมงคลนิมิตร   
101 00095 ด.ญ. รสสุคนธ์ วัชนุชา รัตนโกสินทร์ ๙   
102 00099 ด.ญ. พรรณิภา สุดชาต ิ รัตนโกสินทร์ ๙   
103 00124 ด.ช. ภานุวัฒน์ นาน้อย เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
104 00145 ด.ญ. พนาวัลย์ ศรีจรุง รัตนโกสินทร์ ๙   
105 00048 ด.ญ. จิตริน แสนนาม รัตนโกสินทร์ ๙   
106 00057 ด.ช. คมกฤษณ์ อันมัย รัตนโกสินทร์ ๙   
107 00092 ด.ญ. ธณัฐนันท์ นวนโพธ์ิ รัตนโกสินทร์ ๙   
108 00180 ด.ญ. นัญชพรลักษณ์ อุ่นเจริญ ทรงวิทยาเทพารักษ์   
109 00191 ด.ญ. ธาวัลย์ นาคงาม ทรงวิทยาเทพารักษ์   
110 00097 ด.ช. วัชรพล อังคสิงห์ รัตนโกสินทร์ ๙   
111 00094 ด.ญ. วรรณษา ลาเทิง รัตนโกสินทร์ ๙   
112 00046 ด.ญ. รินลณี งามนาศรี รัตนโกสินทร์ ๙   
113 00058 ด.ช. นราธิป เจริญพานิช รัตนโกสินทร์ ๙   
114 00034 ด.ญ. กิตติพิชญ์ เชิดกาย รัตนโกสินทร์ ๙   
115 00117 ด.ญ. ไอรญา เย็นวนิช เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
116 00050 ด.ญ. วิภาภรณ ์ พรมสุวรรณ์ รัตนโกสินทร์ ๙   
117 00028 ด.ญ. แนลณัชฌา แซ่ตัง รัตนโกสินทร์ ๙   
118 00163 ด.ญ. อัฏฉราภรณ์ แสนอุบล รัตนโกสินทร์ ๙   
119 00185 ด.ญ. มัลลิกา กากแก้ว ทรงวิทยาเทพารักษ์   
120 00192 ด.ญ. ธนภรณ์ กุลจารุอมร ทรงวิทยาเทพารักษ์   
121 00100 ด.ช. วรวุฒ ิ ยืนยิง รัตนโกสินทร์ ๙   
122 00055 ด.ญ. รัตติยาภรณ ์ วาปีกัง รัตนโกสินทร์ ๙   
123 00038 ด.ญ. พันพษา บุญคง รัตนโกสินทร์ ๙   
124 00130 ด.ญ. ชนัญญา แววมยุรี วัดสร่างโศก   
125 00029 ด.ญ. กนกวรรณ เพิ่มพร รัตนโกสินทร์ ๙   
126 00129 ด.ญ. วรดา ถนอมใจ วัดสร่างโศก   
127 00195 ด.ญ. ปริตา  สวัสด ี รัตนโกสินทร์ ๙   
128 00047 ด.ญ. รุ่งนภา โค้งอาภาส รัตนโกสินทร์ ๙   
129 00056 ด.ช. กฤษฏา ปัญญา รัตนโกสินทร์ ๙   
130 00149 ด.ช. ศิวกร โคธิเสน รัตนโกสินทร์ ๙   
131 00144 ด.ญ. ดาราวรรณ หล่าชาญ รัตนโกสินทร์ ๙   
132 00113 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ทองเหลือง เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
133 00076 ด.ช. นครินทร์ ช้างแก้ว เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   



134 00091 ด.ญ. กาญจนา จันทะแสน รัตนโกสินทร์ ๙   
135 00148 ด.ช. สุรวุฒ ิ สิมมะลา รัตนโกสินทร์ ๙   
136 00152 ด.ญ. เกศวรินทร์ แสงทิม วัดจรเข้ใหญ่   
137 00132 ด.ญ. วิมลจิรา โขงโกบ วัดสร่างโศก   
138 00134 ด.ญ. ศยามล ทองดี วัดสร่างโศก   
139 00022 ด.ญ. จุฑามาศ แก้วกล้า วัดบางพลีใหญ่ใน   
140 00153 ด.ญ. รติมา จิอู๋ สุขเจริญผล   
141 00138 ด.ช. อนพัทย์ เรืองพยัคฆ์ วัดสร่างโศก   
142 00030 ด.ญ. อนงค์นาฏ ยิ้มจันทร์ รัตนโกสินทร์ ๙   
143 00133 ด.ญ. ดาว   วัดสร่างโศก   
144 00147 ด.ญ. เสาวลักษณ์ โมจินดา รัตนโกสินทร์ ๙   
145 00141 ด.ช. มินธดา จุ่นนีวงษ์ รัตนโกสินทร์ ๙   
146 00184 ด.ญ. อรวด ี ทองส่งเสริม ทรงวิทยาเทพารักษ์   
147 00086 ด.ญ. ศิริขวัญ บุญธรรม รัตนโกสินทร์ ๙   
148 00131 ด.ญ. ปฏิมากร คงคาสุริฉาย วัดสร่างโศก   
149 00162 ด.ญ. เขมินทรา อังสุวรรณ เกวลินวิทยา   
150 00079 ด.ญ. ลาภิสรา บัวศรี เคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช.)   
151 00142 ด.ญ. ณิรชา ล าภา รัตนโกสินทร์ ๙   
152 00159 ด.ญ. อัมพร ลือพญา คลองเจริญราษฎ์   
153 00139 ด.ช. ธรากร รัตนประทานพร วัดสร่างโศก   
154 00011 ด.ญ. ริสสรา แก้วมณีโชติ รัตนโกสินทร์ ๙   

 
 


