
1 
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เร่ือง ประกาศผลการสอบของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ในโครงการวดัแววนักเรียน 
ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  

---------------------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ไดจ้ดัสอบวดัแววนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1        
ปีการศึกษา  2559 ในวนัท่ี  12 มกราคม  2559 นั้น โรงเรียนจึงขอประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีผา่นการทดสอบ
เขา้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวนนกัเรียนทั้งหมด   156    คน  และให้นกัเรียนมา
เขา้ค่ายวิชาการในวนัท่ี  27  มกราคม  2559 เวลา  08.00  -  12.00  น.  ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
   
 

           ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19    มกราคม  พ.ศ. 2559 
 

 
 
 

                                                         ( นายชวลิต   แดงเปล่ง ) 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน  

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
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รายช่ือนักเรียนทีส่อบผ่านโครงการวดัแววนักเรียนห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
ปีการศึกษา  2559 

ล าดบัที ่ เลขประจ าตวั ช่ือ-สกลุ โรงเรียน หมายเหตุ 

1 00052 ด.ญ. ณฐัรีญากร เศรษฐกิจ ยนิดีวทิย ์   

2 00064 ด.ญ. จินดามณี จิรสรวงเกษม ยนิดีวทิย ์   
3 00050 ด.ญ. ภทัศา เขื่อนแปด ยนิดีวทิย ์   

4 00036 ด.ญ. บุปผา อเนก ยนิดีวทิย ์   

5 00163 ด.ญ. จนัทรรัตน ์ สืบวสิยั รัตนโกสินทร์ ๙   

6 00140 ด.ญ. เปรมสุดา บุรพรัตน ์ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
7 00048 ด.ญ. มนสันนัท ์ พรหมศร ยนิดีวทิย ์   

8 00195 ด.ช. ธนภทัร์ จนัทร์คูเมือง ยนิดีวทิย ์   

9 00039 ด.ญ. คะนึงนิจ มลิวลัย ์ ยนิดีวทิย ์   

10 00040 ด.ญ. อนญัญา สินไชย ยนิดีวทิย ์   
11 00047 ด.ญ. เนติพล หกพนันา ยนิดีวทิย ์   

12 00080 ด.ช. พงศพ์ิชาญ สวนมะนดั ทรงวทิยาเทพารักษ ์   

13 00153 ด.ช. ฐานิสร์ กลีบรักซอ้น อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

14 00158 ด.ญ. ปานวลิน พรมป้อง รัตนโกสินทร์ ๙   
15 00017 ด.ญ. จุฑามาศ แบบขนุทด ชุมชนบา้นระกาศ   

16 00042 ด.ญ. พลอยชมพู ชมพโูคตร ยนิดีวทิย ์   

17 00105 ด.ญ. พิยดา ระเบียบ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

18 00116 ด.ช. บุญยกร เกตุแกว้ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
19 00166 ด.ญ. รัตนาภรณ์ ชยัวงษ ์ รัตนโกสินทร์ ๙   

20 00053 ด.ช. ศิลา กิจกทรัพย ์ ยนิดีวทิย ์   

21 00072 ด.ญ. ธนัยพร โพธ์ิศรี ทรงวทิยาเทพารักษ ์   

22 00119 ด.ช. สุวจัน์ พนัธ์เขียว อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
23 00127 ด.ช. โชกนุ อนุอนั อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

24 00130 ด.ญ. บุญยา สบายดี อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

25 00046 ด.ญ. ธนวชิญ ์ สกุลทองไพศาล ยนิดีวทิย ์   

26 00069 ด.ช. ปิยยก์ฤษณ์ วงศเ์กษมศกัด์ิ ยนิดีวทิย ์   
27 00104 ด.ญ. ญานิศา สีสนั อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

28 00139 ด.ญ. ธมนวรรณ เต้ียมจุมพล อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

29 00162 ด.ญ. เมทนี หล่ิวนารี รัตนโกสินทร์ ๙   

30 00183 ด.ช. รัตนพงษ ์ ม่วงกระโทก รัตนโกสินทร์ ๙   
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ล าดบัที ่ เลขประจ าตวั         ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน หมายเหตุ 

31 00010 ด.ช. รัฐนนท ์ ทวพีนัธ์ เตรียมปริญญานุสรณ์   
32 00037 ด.ญ. วรรษธมน ทองบุตร ยนิดีวทิย ์   
33 00078 ด.ช. พีรณฐั พลูทอง ทรงวทิยาเทพารักษ ์   

34 00113 ด.ช. คชาพล ดว้งมูล อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

35 00151 ด.ช. มินทาดา พวัพนัธ์ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
36 00152 ด.ช. ธีรณฐั ศรีไล ้ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
37 00181 ด.ช. ปัญณวชิญ ์ บุราคร รัตนโกสินทร์ ๙   

38 00194 ด.ญ. รัฐพร แกว้พลงาม วดับางพลีใหญ่กลาง   

39 00038 ด.ญ. ชนมนิ์ภา ซิมสุรชาติ ยนิดีวทิย ์   

40 00049 ด.ญ. มินตรา พลิคามิน ยนิดีวทิย ์   
41 00118 ด.ช. ชนกนัต ์ ชูเชิด อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

42 00138 ด.ช. ธนกฤต ทาเอ้ือ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

43 00054 ด.ช. อชิตพล เหล่าจนัอนั ยนิดีวทิย ์   

44 00083 ด.ญ. ชลลดา โลหะเลิศ วดัเสาธงนอก   
45 00102 ด.ช. ชยัอนนัต ์ มีพนัธ ์ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

46 00150 ด.ญ. ธนญัญา มสัเยาะ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

47 00186 ด.ญ. ภริตพร แซ่แต ้ รัตนโกสินทร์ ๙   

48 00074 ด.ญ. อุนนฟิน เตม็ศกัด์ิ ทรงวทิยาเทพารักษ ์   
49 00115 ด.ญ. ดวงเดือน แก่นใจ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

50 00141 ด.ช. ธเนศ อินเป็ง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

51 00143 ด.ช. ศาศวตั ป้อช านิ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

52 00188 ด.ญ. พรมจารี ภูมิโสภ วดัมงคลนิมิตร   
53 00045 ด.ญ. ญาณากร หศักรรจ ์ ยนิดีวทิย ์   

54 00076 ด.ช. อรุชิดา วรีะสุนทร ทรงวทิยาเทพารักษ ์   

55 00165 ด.ช. ปิตุภูมิ แจง้สวา่ง รัตนโกสินทร์ ๙   

56 00167 ด.ญ. พลอยพรรณี ชมจนัทร์ รัตนโกสินทร์ ๙   
57 00182 ด.ญ. มลัลิกา สียะราช รัตนโกสินทร์ ๙   

58 00201 ด.ช. บูรณฤทธ์ิ กิจสถาพรชยั วดับางเพรียง   

59 00055 ด.ช. ชิติพทัธ์ นงนุช ยนิดีวทิย ์   

60 00063 ด.ญ. ปานระพ ี คชชารีย ์ ยนิดีวทิย ์   
61 00084 ด.ญ. ปนสัญา แสงงาม วดัเสาธงนอก   

62 00090 ด.ญ. กนกพิชญ ์ เมืองหลา้ วดับางพลีใหญ่กลาง   

63 00117 ด.ญ. ณฐัสุดา ไศลบาท อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

64 00123 ด.ญ. วรินธร ปัตตายะสงั อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
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ล าดบัที ่ เลขประจ าตวั  ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน หมายเหตุ 

65 00184 ด.ญ. จิราภรณ์ คนดี รัตนโกสินทร์ ๙   
66 00192 ด.ช. อรรชยั คุม้ชยั อนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพฒัน์รังสรรค)์   
67 00015 ด.ช. ชลกานต ์ ข ามาก ชุมชนบา้นระกาศ   

68 00071 ด.ญ. มุขรินทร์ ค าศรี ทรงวทิยาเทพารักษ ์   

69 00077 ด.ญ. ญาดาภูมิ มาสขาว ทรงวทิยาเทพารักษ ์   
70 00109 ด.ญ. พณัณ์ชิตา วทิยาจิรพฒัน ์ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
71 00111 ด.ญ. ตมิสา หาญกาย อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

72 00125 ด.ญ. อญัญารัตน ์ อปัการัตน ์ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

73 00145 ด.ช. กมลวชิ ทองศรี อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

74 00149 ด.ญ. ณฏัฐธิดา บวัแกว้ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
75 00196 ด.ช. ปัณณวตัน์ ฉ ่าช่ืน ยนิดีวทิย ์   

76 00202 ด.ญ. ณฐัฐินนัท ์ ผานะวงค ์ ทรงวทิยาเทพารักษ ์   

77 00011 ด.ญ. บณัฑิตา สุขศรี เตรียมปริญญานุสรณ์   

78 00112 ด.ญ. ปุณณภา วทิยกอบกลุ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
79 00121 ด.ญ. วลิาสินี นาคประเสริฐ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

80 00148 ด.ญ. ปาริดา ยศปัญญา อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

81 00159 ด.ญ. ปุณณดา เจริญสุขปภาดา รัตนโกสินทร์ ๙   

82 00174 ด.ช. ยศกร แก่นแกว้ รัตนโกสินทร์ ๙   
83 00175 ด.ญ. ปิยวดี แกว้ศรี รัตนโกสินทร์ ๙   

84 00198 ด.ญ. สุวนนัท ์ ทองอู๋ วดับางเพรียง   

85 00029 ด.ญ. ณฐัธิดา ทองโล่ห์ วดัเสาธงกลาง   

86 00180 ด.ญ. สุธิษา พลูสวสัด์ิ รัตนโกสินทร์ ๙   
87 00057 ด.ญ. ณิชชา จรูญศกัด์ิสิริ ยนิดีวทิย ์   

88 00065 ด.ญ. อาทิตยา เรืองฤทธ์ิ ยนิดีวทิย ์   

89 00122 ด.ญ. พิมพพ์จี เศรษฐีรุ่งภพ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

90 00018 ด.ช. พสักร พกุเป่ียม ชุมชนบา้นระกาศ   
91 00051 ด.ญ. พีรตา จุลลวาทีเลิศ ยนิดีวทิย ์   

92 00075 ด.ช. ธนกฤต ศิลาเงิน ทรงวทิยาเทพารักษ ์   

93 00120 ด.ช. ปริวตัร อินทริง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

94 00133 ด.ญ. ธนญัญา มีสวา่ง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
95 00170 ด.ช. พชัรินทร์ ใหม่โสภา รัตนโกสินทร์ ๙   

96 00199 ด.ช. ชยัวฒัน์  แกว้นุช วดับางเพรียง   

97 00013 ด.ช. นรคุญ เลือดลน้ เตรียมปริญญานุสรณ์   

98 00103 ด.ช. รัชชานนท ์ บวัชุม อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
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ล าดบัที ่ เลขประจ าตวั     ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน หมายเหตุ 

99 00171 ด.ช. ไชยวฒัน์ บุญปลูก รัตนโกสินทร์ ๙   
100 00001 ด.ช. สหรัด พทุธิวงค ์ เตรียมปริญญานุสรณ์   
101 00019 ด.ญ. ฉนัทลกัษณ์ ทองสาย ชุมชนบา้นระกาศ   

102 00041 ด.ญ. ประกายฟ้า ตั้งค  า ยนิดีวทิย ์   

103 00044 ด.ญ. นภสัวรรณ วรรณขาว ยนิดีวทิย ์   
104 00059 ด.ญ. บุษยมาศ บุญเขียว ยนิดีวทิย ์   
105 00068 ด.ญ. ยกิู อนัโด ้ ยนิดีวทิย ์   

106 00134 ด.ญ. อรณิชา พลอยสารี อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

107 00146 ด.ช. กาจพล รัตนภรณ์ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

108 00156 ด.ญ. ฉตัรชนก เจริญสุข อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
109 00168 ด.ญ. วณัฑการ ษาองักฤษ รัตนโกสินทร์ ๙   

110 00178 ด.ญ. ทิพวมิล สอนคราม รัตนโกสินทร์ ๙   

111 00179 ด.ญ. อนุสรา กวางแกว้ รัตนโกสินทร์ ๙   

112 00197 ด.ญ. องักฤษ ผลทิพย ์ ยนิดีวทิย ์   
113 00014 ด.ช. ธีรเจต ศรีสุข เตรียมปริญญานุสรณ์   

114 00025 ด.ญ. รัตนามณี คุม้ยะฤทธ์ิ วดัเสาธงกลาง   

115 00043 ด.ญ. พลอยชมพู เรืองภทัรโรจน ์ ยนิดีวทิย ์   

116 00086 ด.ญ. วราพร เวฬุวนาทร วดัเสาธงนอก   
117 00107 ด.ญ. จิดาภา กนัทวงศ ์ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

118 00124 ด.ช. อดิเทพ รุ่งแจง้ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

119 00131 ด.ญ. อุทิษา โพธ์ิเงิน อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

120 00160 ด.ญ. มินตรา บุญยา่ยยาว รัตนโกสินทร์ ๙   
121 00177 ด.ญ. จารุวรรณ พนัธ์ุละออง รัตนโกสินทร์ ๙   

122 00034 ด.ช. ธนพงศ ์ ทองดี วดัเสาธงกลาง   

123 00023 ด.ญ. ลทัธวรรณ ทน้ชม ชุมชนบา้นระกาศ   

124 00033 ด.ญ. ธนาพร ยะสุทธ์ิตา วดัเสาธงกลาง   
125 00058 ด.ญ. ปวณ์ีกร แกว้วฒันะ ยนิดีวทิย ์   

126 00073 ด.ช. วชัริศ ลาเลิศ ทรงวทิยาเทพารักษ ์   

127 00108 ด.ญ. ณฐัสุดา สวยบ ารุง อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

128 00176 ด.ญ. จิรนนัท ์ โคนนัทะ รัตนโกสินทร์ ๙   
129 00187 ด.ญ. ณฐัสุดา ประก่ิง รัตนโกสินทร์ ๙   

130 00200 ด.ช. รัชชานนท ์ เหลือสิน วดับางเพรียง   

131 00020 ด.ญ. ศุภวรรณ สม้ดี ชุมชนบา้นระกาศ   

132 00021 ด.ญ. สิริกญัญา ใจดี ชุมชนบา้นระกาศ   
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ล าดบัที ่ เลขประจ าตวั      ช่ือ-สกลุ  โรงเรียน หมายเหตุ 

133 00022 ด.ญ. ณฐัธิดา ทองอ่วม ชุมชนบา้นระกาศ   
134 00031 ด.ญ. อารยา จินดาใส วดัเสาธงกลาง   
135 00035 ด.ช. พีรพล พกุเท่ียง วดัเสาธงกลาง   

136 00061 ด.ช. ธนวฒัน์ วาดพิมาย ยนิดีวทิย ์   

137 00066 ด.ญ. ภทัรภร พลบูรณ์ ยนิดีวทิย ์   
138 00129 ด.ญ. ฐานิดา ศรีสมยั อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
139 00142 ด.ญ. วฒันวดี สิงห์คะบูลย ์ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

140 00144 ด.ช. ณฐัพงศ ์ ค าเขียว อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

141 00169 ด.ญ. ณฐัธิดา ยนึประโคน รัตนโกสินทร์ ๙   

142 00172 ด.ญ. การบุหนิง โล่ ทอง รัตนโกสินทร์ ๙   
143 00097 ด.ญ. วริศรา วงษเ์ขียว วดับางพลีใหญ่กลาง   

144 00136 ด.ญ. จิราภา กะการดี อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

145 00155 ด.ญ. จารุภา ชารีชยั อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

146 00161 ด.ญ. รสิกา ศาลางาม รัตนโกสินทร์ ๙   
147 00173 ด.ญ. กฤติยาณี แกว้ศรี รัตนโกสินทร์ ๙   

148 00189 ด.ช. ภาคภูมิ จิตรไทย วดัมงคลนิมิตร   

149 00114 ด.ญ. ชนิดา นฤภยั อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

150 00126 ด.ญ. ณฐักาล นาคบุญ อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   
151 00137 ด.ญ. สุภาภรณ์ พรมส าพราน อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

152 00193 ด.ญ. อินธิรา เหลืองอ่อน อนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพฒัน์
รังสรรค)์   

153 00012 ด.ญ. ฐิติวรรณ ขนัชะลี เตรียมปริญญานุสรณ์   

154 00026 ด.ญ. องัควรา อารักษ ์ วดัเสาธงกลาง   
155 00085 ด.ญ. สุจิตรา เพชรดี วดัเสาธงนอก   

156 00132 ด.ญ. ชนษัฎา จีรัตนะภวบูิล อนุบาลเคหะฯ (๑๐ ปี สปช.)   

 
 
 
 
 

 

 


