
 

 
 

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

---------------------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดสอบวัดแววนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        
ปีการศึกษา  2560  ในวันท่ี  19  มกราคม  2560 นั้น โรงเรียนจึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการ
ทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวนนักเรียนท้ังหมด 131  คน  และให้นักเรียน
มาเข้าค่ายวิชาการในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 08.00-12.00  น.  ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
   
 
           ประกาศ  ณ  วันท่ี  26    มกราคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
                                                 (นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
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รายช่ือนักเรียนท่ีสอบผ่านโครงการวัดแววนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

ปีการศึกษา  2560 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 ด.ญ. ปภาวริณ    สุวรรณพุ่ม ยินดีวิทย ์  

2 ด.ญ.  พัชรพร  ภู่จรัส รัตนโกสินทร์ ๙  
3 ด.ช. วาย ุ แสงจักร์ ทรงวิทยาเทพารักษ์  

4 ด.ช. นทีกานต์    พงษ์สระพงั รัตนโกสินทร์ ๙  
5 ด.ญ. รัตนาวดี   เสตสิทธิ์ รัตนโกสินทร์ ๙  
6 ด.ญ. นิชาภา    ต้ังโกศล ยินดีวิทย ์  

7 ด.ญ. ธนันดา    อินเจริญ ยินดีวิทย ์  

8 ด.ช. ชัยสิทธิ์   สุขกล่ิน คลองเจริญราษฎร์  

9 ด.ญ. รัชญา    สมถวิล ยินดีวิทย ์  

10 ด.ช. ธนทรัพย ์  ค าใส รัตนโกสินทร์ ๙  
11 ด.ช. ธนวิทย ์   พานไธสง ยินดีวิทย ์  

12 ด.ญ. กัญญาพัชร ปั้นแตง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

13 ด.ญ. ณัชฌารีย์    กลีบทอง รัตนโกสินทร์ ๙  
14 ด.ช. ชัยภัณฑ์    จันทร์เต็ม ยินดีวิทย ์  

15 ด.ช. อภิวัฒน ์ บางอีเกรง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

16 ด.ญ. จุฑาศิณี ธิถา อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

17 ด.ญ. ศิรินันท์   ชัยฉลาด รัตนโกสินทร์ ๙  
18 ด.ช. อรรถพล   ศรีเศษนาม รัตนโกสินทร์ ๙  
19 ด.ญ. ปิยธิดา    เวชวงค์ รัตนโกสินทร์ ๙  
20 ด.ญ. วันฟ้าใส ไวยวรรณ์ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

21 ด.ญ. มลฑิชา จันทร์เพิ้ง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

22 ด.ญ. ณัฏฐกมล    ชมถนอม ยินดีวิทย ์  

23 ด.ช. ชโนทัย   หวังพันกลาง รัตนโกสินทร์ ๙  
24 ด.ญ. ศศิกานต์   สืบราช รัตนโกสินทร์ ๙  
25 ด.ช. กษิฏิ์เดช พลหนองหลวง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

26 ด.ญ. อัญชลี    ฤกษ์วิเชียร รัตนโกสินทร์ ๙  
27 ด.ช. ธนวินธ ์   ชาเหลา รัตนโกสินทร์ ๙  
28 ด.ญ. กนกกานต์   น้อยทอง รัตนโกสินทร์ ๙  
29 ด.ญ. กาญติมา ไพรวนั รัตนโกสินทร์ ๙  
30 ด.ญ.  ภาคิณี   สังขพา รัตนโกสินทร์ ๙  
31 ด.ช. ธีรวัฒน ์  ยืนยง รัตนโกสินทร์ ๙  
32 ด.ช. จักรภัทร    ลุนละราช รัตนโกสินทร์ ๙  
33 ด.ญ. ปาริษา    ขาวสวย รัตนโกสินทร์ ๙  
34 ด.ญ. ปิยดา    เวชวงค์ รัตนโกสินทร์ ๙  
35 ด.ญ. นภัสสร    ภู่ซ้อน ยินดีวิทย ์  

36 ด.ช. เจษฎา   หาญวีระพล  ยินดีวิทย ์  

37 ด.ญ. ศศิวิมล โสไกรศรี อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

38 ด.ญ. กฤษฎาภา เมืองซอง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

39 ด.ญ. ปนัสยา    แนวทัศน์ ยินดีวิทย ์  

40 ด.ญ. ปทิตตา    การะเกษ ยินดีวิทย ์  

41 ด.ญ. ชลธิชา    ก้อนทอง รัตนโกสินทร์ ๙  
42 ด.ญ. จุฬารัตน์    สีงาม รัตนโกสินทร์ ๙  
43 ด.ช. อภิรัตน์    วิจิตร ยินดีวิทย ์  

44 ด.ช. ยศนันท์ อ้อนวอน อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

45 ด.ญ. อรอภิญญา   ทองเฟื่อง รัตนโกสินทร์ ๙  
46 ด.ญ. ภัทรภร สระสาลี อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

47 ด.ญ. จิราพัชร โมบขุนทด อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

48 ด.ช. วสุ    แก้วเล็ก ยินดีวิทย ์  

49 ด.ญ. โชติกา มุนินทร อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

50 ด.ญ. ศิรรินทร์    เชิดฉาย ยินดีวิทย ์  

51 ด.ช. ภาณุพงศ์   จันทร์ทอง รัตนโกสินทร์ ๙  
52 ด.ช. เนติธร   เณรจิตร์ ยินดีวิทย ์  

53 ด.ญ. กัญญาณัฐ    งามประเสริฐ ยินดีวิทย ์  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

54 ด.ญ. ศศิธร    พิชัยช่ืน ยินดีวิทย ์  

55 ด.ญ. ปรียาณุช ตรีบุพชาติสกุล ทรงวิทยาเทพารักษ์  

56 ด.ญ. โสภิตนภา    สัมพันธมิตร ยินดีวิทย ์  

57 ด.ช. ปุณญพัฒน ์   เรืองนก ยินดีวิทย ์  

58 ด.ช. นภาเดช    แก้วนอก ยินดีวิทย ์  

59 ด.ช. ชินดนัย   อิ่มพิชัย รัตนโกสินทร์ ๙  
60 ด.ญ. นภาพร    ไผ่พงษ ์ รัตนโกสินทร์ ๙  
61 ด.ญ. กมลวรรณ   รัศมียัง รัตนโกสินทร์ ๙  
62 ด.ช. ภาณุวัฒน์ จงโวหาร อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

63 ด.ญ. วิลาวัลย์    งามแสง รัตนโกสินทร์ ๙  
64 ด.ญ. หทัยภัทร์ คณะเมือง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

65 ด.ญ. ขนิษฐา    สิรพันธกุล รัตนโกสินทร์ ๙  
66 ด.ช. บูรณ์พิภพ    พรหมเขจร ยินดีวิทย ์  

67 ด.ช. ณัฐภูมิ     สีผ้ึง ยินดีวิทย ์  

68 ด.ช. ภัทร   สร้างการนอก รัตนโกสินทร์ ๙  
69 ด.ญ. สุขฤทัย แคทอง วัดจรเข้ใหญ่  

70 ด.ญ. พิชชานันท์     ดิษแช่ม ยินดีวิทย ์  

71 ด.ญ. อทิตญา   นามโพธิ ์ รัตนโกสินทร์ ๙  
72 ด.ช. ธัชชัย    อิ่มพิชัย รัตนโกสินทร์ ๙  
73 ด.ญ. มิ่งขวัญ     ต้นบุญ วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)   

74 ด.ญ. สุภาวิดา   ธาตุทองค า วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)   

75 ด.ญ. มณฑิตา    ต่อนค าสนธ์ ยินดีวิทย ์  

76 ด.ญ.  ฝน  วงค์ยะ รัตนโกสินทร์ ๙  
77 ด.ช. นภัส    กระจ่าง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

78 ด.ญ. ศุภณัฐ    เฟื่องฟ ู คลองเจริญราษฎร์  

79 ด.ช. ทินภัทร    คงเจริญ รัตนโกสินทร์ ๙  
80 ด.ญ. ณัฐนนท์ อาธิตั้ง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

81 ด.ช. อภิวัฒน ์   ศรีสุข  วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)   
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

82 ด.ช. อมร   โสมไชย รัตนโกสินทร์ ๙  
83 ด.ญ. จณิสตา   นามฤทธิ์ รัตนโกสินทร์ ๙  
84 ด.ช. ภาธร สหะวิเศษไชยชาญ ทรงวิทยาเทพารักษ์  

85 ด.ญ. เมธาพร พิลาม วัดจรเข้ใหญ่  

86 ด.ญ. เมธิณี มะโนขันธ ์ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

87 ด.ญ. ณิชวรรณ    บุญคุ้ม รัตนโกสินทร์ ๙  
88 ด.ญ ดวงพร    ค าเมฆ รัตนโกสินทร์ ๙  
89 ด.ช. รพีภัทร์ ค าหุ่น อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

90 ด.ญ. ณัฐกานต์ ใสดี อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

91 ด.ช. มาวิน       พิมบูรณ์ วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)   

92 ด.ญ. ศศิณาภรณ์ เหรียญทวนทอง วัดจรเข้ใหญ่  

93 ด.ช. มนัสวิน    เร็มศรีงาม ยินดีวิทย ์  

94 ด.ช. พงศพัฒน ์ เหล่าดี อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

95 ด.ญ. วินันทณา   โพธิ์ทอง รัตนโกสินทร์ ๙  
96 ด.ญ. ปิยะภัสร์ มณีโชติ ทรงวิทยาเทพารักษ์  

97 ด.ญ. ธนิฐชา สมบูรณ์ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

98 ด.ช. สุทธนา    มันตะสูตร ยินดีวิทย ์  

99 ด.ญ. ธนภรณ์   องค์ลอย ทรงวิทยาเทพารักษ์  

100 ด.ญ. สุภาพร    อยู่สุข คลองเจริญราษฎร์  

101 ด.ญ. สายฝน    ชุมมะลัง รัตนโกสินทร์ ๙  
102 ด.ญ.  สุพินภรณ์    ช้างวิเศษ รัตนโกสินทร์ ๙  
103 ด.ญ. ปลายฝน    อัปมะเย คลองเจริญราษฎร์  

104 ด.ญ. พุทธรักษ์    จิตรบันเจิด ยินดีวิทย ์  

105 ด.ญ. อนรรฆว ี  ใหม่สุวรรณ ยินดีวิทย ์  

106 ด.ญ.  ปรียา    สมใส รัตนโกสินทร์ ๙  
107 ด.ช. อภิรักษ์    คล้ายทอง ยินดีวิทย ์  

108 ด.ช. พรพัฒนา    น้อยกล่ า คลองเจริญราษฎร์  

109 ด.ญ. รัตนาวดี    เหมือนถนอม คลองเจริญราษฎร์  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

110 ด.ญ. ณัฎฐณิชา กลัดทอง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

111 ด.ช. เมธัส    จันทร์งาม ยินดีวิทย ์  

112 ด.ช. ภัทรดนัย   แซ่เจ่ีย รัตนโกสินทร์ ๙  
113 ด.ช. ศิวัช สุขสะอาด ทรงวิทยาเทพารักษ์  

114 ด.ญ. กิ่งกาญจน ์  นิยมชม รัตนโกสินทร์ ๙  
115 ด.ช. ธนาพิพัฒน ์  ดวงหิรัญภักด ี  ยินดีวิทย ์  

116 ด.ญ. เพชรรัตน์    สุทธิบุญ ยินดีวิทย ์  

117 ด.ญ. ชาลิสา   ทองเพียร วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)   

118 ด.ญ.  ฐิติกาญจน์    บุญพอ รัตนโกสินทร์ ๙  
119 ด.ช. พัชรพล    โออุไร ยินดีวิทย ์  

120 ด.ช. คฑาวุธ ประยุทเต อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

121 ด.ญ. อภิชญา ไกรรุง่ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

122 ด.ช. อัจฉริยาพร เศรษฐีรุ่งภพ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

123 ด.ญ. อภิรัตน์    แจ่มใส อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)  

124 ด.ญ.  มัทนา   คงลอย รัตนโกสินทร์ ๙  
125 ด.ญ. ญานิกา    อินทร์ทอง รัตนโกสินทร์ ๙  
126 ด.ช. มนัสชนก    สิมบุตร คลองเจริญราษฎร์  

127 ด.ญ. เบญจมาภรณ์ กล่ าข ามี ทรงวิทยาเทพารักษ์  

128 ด.ช. พีรพล     ต๊ิบนา วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)   

129 ด.ญ. มุขมณี กองบุญมา วัดจรเข้ใหญ่  

130 ด.ญ. หทัยภัทร    ฉัตรแก้ว คลองเจริญราษฎร์  

131 ด.ช. อภิสิทธิ์   จอเจริญ วัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)   
 


