
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบโครงการวัดแววนักเรียน 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
---------------------------------------------------------------------------- 

 ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดสอบวัดแววนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน  และให้นักเรียนมาเข้าค่ายวิชาการในวันที่          
12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
   
 
           ประกาศ  ณ  วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
                                                 (นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
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รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านโครงการวัดแววนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 00043 ด.ญ. ภัทธิรา บุญเตี่ยม ยินดีวิทย ์
 

2 00004 ด.ญ. ชญานิศ ชัยประเดิมศักดิ์ ยินดีวิทย ์   
3 00020 ด.ญ. พิมพ์นารา บุญเลิศ ยินดีวิทย ์   
4 00099 ด.ญ. พิสิฎฐา วิยาสิงห์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
5 00041 ด.ญ. ธนพร เกตุกุล ยินดีวิทย ์   
6 00038 ด.ญ. พิชญา นิลเยี่ยม ยินดีวิทย ์   
7 00008 ด.ญ. พิชชา อ่ิมเอก ยินดีวิทย ์   
8 00018 ด.ช. พลกฤต กันใจสอน ยินดีวิทย ์   
9 00101 ด.ญ. สิริอร อินสกูล อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
10 00031 ด.ญ. สรวีย ์ โชติบุตร ยินดีวิทย ์   
11 00034 ด.ช. คณิศร พูลผล ยินดีวิทย ์   
12 00015 ด.ญ. เปมิกา แซ่ตึ๊ง ยินดีวิทย ์   
13 00030 ด.ญ. รมิตา ประสาร ยินดีวิทย ์   
14 00106 ด.ช. ชลธาร ค าเหล็ก อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
15 00045 ด.ญ. พิมพ์มาดา สีสังวาลย ์ ยินดีวิทย ์   
16 00133 ด.ญ. ขวัญฤทัย ช านาญ รัตนโกสินทร์ ๙   
17 00061 ด.ช. ณัฐดนัย มากเหลือ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
18 00056 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ธนันชัยนิรัชพร อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
19 00028 ด.ญ. จิรประภา ทัศนา ยินดีวิทย ์   
20 00025 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา แก้วสัมฤทธิ์ ยินดีวิทย ์   
21 00129 ด.ญ. นรีรัตน์ มุลเมืองแสน รัตนโกสินทร์ ๙   
22 00021 ด.ญ. สิริภัทร์ นิภัทร์วรกานต์ ยินดีวิทย ์   
23 00006 ด.ญ. วริศรา วงษ์แก้ว ยินดีวิทย ์   
24 00007 ด.ญ. ธิดารัตน์ นพพิบูลย์ ยินดีวิทย ์   
25 00083 ด.ญ. จันทร์เจ้า บุไทยสงค์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
26 00160 ด.ญ. มนทิราพร สุริโท รัตนโกสินทร์ ๙   
27 00017 ด.ญ. ชญาดา บุญเขียว ยินดีวิทย ์   
28 00105 ด.ญ. นารีรัตน์ น้อยบุ้งค้า อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
29 00103 ด.ช. นราวิทย์ ยาค า อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
30 00002 ด.ช. ชัยนรินทร์  ผาติด ารงศักดิ์ ยินดีวิทย ์   
31 00072 ด.ช. เนติภัทร พุ่มยินดี อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
32 00003 ด.ญ. สุวิชญา บุญเพ็ง ยินดีวิทย ์   
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
33 00102 ด.ญ. พิชชาภา ไขศรี อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
34 00026 ด.ญ. จิดาภา ชิวปรีชา ยินดีวิทย ์   
35 00051 ด.ญ. ภูศิญาลักษณ์ วงกอด อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
36 00063 ด.ช. สิทธิกร แย้มพลาย อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
37 00005 ด.ญ. วรินทร จรูญศักดิ์สิริ ยินดีวิทย ์   
38 00057 ด.ช. ภูมิพัฒน์ แก้วมะ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
39 00166 ด.ช. วรโชต ิ ชัยสงค์ รัตนโกสินทร์ ๙   
40 00171 ด.ญ. ณัฐชา กองศรี รัตนโกสินทร์ ๙   
41 00142 ด.ช. หรรษา ภูศรีฤทธิ์ รัตนโกสินทร์ ๙   
42 00086 ด.ช. จิรวัชร เงินโม ้ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
43 00130 ด.ญ. เปรมมิกา ทองกระโทก รัตนโกสินทร์ ๙   
44 00170 ด.ญ. พรรษชล ซื่อตรง รัตนโกสินทร์ ๙   
45 00010 ด.ญ. พนิดา สีท ามา ยินดีวิทย ์   
46 00078 ด.ญ. มีนา สมานมิตร อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
47 00104 ด.ช. ศุภชัย ด้วงเจริญ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
48 00044 ด.ญ. เมธาพร สุงขัง ยินดีวิทย ์   
49 00167 ด.ญ. กุลธิดา ทุมพล รัตนโกสินทร์ ๙   
50 00032 ด.ช. วรพล ตันเจริญ ยินดีวิทย ์   
51 00055 ด.ช. นัฐภูม ิ อ่อนเพ็ง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
52 00069 ด.ช. ภานุวัฒน ์ สุกใส อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
53 00011 ด.ญ. กนกพรรณ ใหม่สุวรรณ ยินดีวิทย ์   
54 00144 ด.ช. พรหมมินทร์ จิกจักร รัตนโกสินทร์ ๙   
55 00070 ด.ช. จตุรงค์ ชอบสอาด อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
56 00058 ด.ญ. พิมพ์มาดา ใสรังกา อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
57 00065 ด.ญ. กรวิภา ถาวรสาลี อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
58 00033 ด.ช. ณัฐดนัย เจริญช้าง ยินดีวิทย ์   
59 00159 ด.ญ. วัลคุ์วดี ระหาร รัตนโกสินทร์ ๙   
60 00054 ด.ญ. วกุลทิพย์ เทศพูล อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
61 00082 ด.ญ. พิภัทรา วงศ์ค าสี อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
62 00126 ด.ช. ด ารงศักดิ์ คงยิ้ม คลองเจรญิราษฎร ์   
63 00134 ด.ญ. ศรุตา กุลเกลี้ยง รัตนโกสินทร์ ๙   
64 00074 ด.ช. ศุภโชค ค าใส อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
65 00110 ด.ช. นนภัทร ราชาวงษ ์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
66 00124 ด.ช. ชาย ค าแลง คลองเจรญิราษฎร ์   
67 00181 ด.ญ. คริษฐา หอมนาน  อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
68 00100 ด.ญ. ปัณณรัตน์ วิทยาจิรพัฒน์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
69 00138 ด.ญ. กุลวดี เสนาพันธ์ รัตนโกสินทร์ ๙   
70 00016 ด.ญ. นิธยาภรณ์ ใจตึก ยินดีวิทย ์   
71 00009 ด.ช. สุพัฒธกร ทองคงอ่วม ยินดีวิทย ์   
72 00128 ด.ญ. วลีพร เพชรกลัด รัตนโกสินทร์ ๙   
73 00176 ด.ช. พฤหัส เกามะณี รัตนโกสินทร์ ๙   
74 00169 ด.ช. เศรษฐพงศ์ น่าบรรดิษฐ์ รัตนโกสินทร์ ๙   
75 00182 ด.ช. ธนกร หงษ์ตะใน  อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
76 00164 ด.ญ. ธนัญชนก พิมพา รัตนโกสินทร์ ๙   
77 00027 ด.ช. ภูริณัฐ ยั่งยืน ยินดีวิทย ์   
78 00112 ด.ช. ไรวินทร์ กลิ่นพวง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
79 00073 ด.ญ. ณฐภรณ์ บัวกอง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
80 00158 ด.ญ. พิชชาภา บุญสุด รัตนโกสินทร์ ๙   
81 00161 ด.ญ. ณัฐธีรา เธียรธีรา รัตนโกสินทร์ ๙   
82 00059 ด.ช. ลิมปพัทธ์ มุ่งพันกลาง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   
83 00040 ด.ญ. ศศิภา ซิมสุรชาติ ยินดีวิทย ์   
84 00075 ด.ญ. กฤชญา จินดาสวัสดิ์ อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   
85 00141 ด.ช. ชาคริต หลงจิ รัตนโกสินทร์ ๙   
86 00143 ด.ญ. อภัสรา จันทร์คาม รัตนโกสินทร์ ๙   
87 00173 ด.ญ. สุนิษา พจนิตย์ รัตนโกสินทร์ ๙   
88 00022 ด.ช. นิรภัฎ นามสีอุ่น ยินดีวิทย ์   
89 00050 ด.ญ. พริมา อริยะเดช อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   
90 00066 ด.ช. พีรพัฒน์ มนต์ก้อม อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   
91 00177 ด.ช. สวัสดิพร ลาดนอก รัตนโกสินทร์ ๙   
92 00071 ด.ญ. อณัญญา เพลินพร้อม อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   
93 00079 ด.ญ. นภาพร บุญเงิน อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   
94 00122 ด.ช. สุพล ระย้างาม คลองเจรญิราษฎร ์   
95 00183 ด.ญ. ปภาดา ร่มเย็น ยินดีวิทย ์   
96 00013 ด.ช. กานต์ชนก  สุขเลิศ ยินดีวิทย ์   
97 00154 ด.ญ. คนึงนิตย์ สวัสด ี รัตนโกสินทร์ ๙   
98 00163 ด.ญ. จิราพรรณ ไชยศรี รัตนโกสินทร์ ๙   
99 00094 ด.ช. ภุสกร ศุภวีรฤทธิ์ อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   
100 00060 ด.ญ. จิตรลดา สุวรรณทอง อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   
101 00107 ด.ญ. ณัฎฐชา ภูมิไธสง อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   
102 00111 ด.ช. ปกเกศ ถวิลไพร อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
103 00123 ด.ญ. พิมชนาถ เป็งแก้ว คลองเจรญิราษฎร ์   
104 00150 ด.ญ. ญาณวดี สุขบาล รัตนโกสินทร์ ๙   
105 00052 ด.ช. ปิยะวัฒน์ เรืองจันทร์ อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   
106 00121 ด.ญ. วราภรณ์ สะระกุดิง สุเหรา่บ้านไร ่   
107 00127 ด.ญ. บัญฑิตา เทียนปิ๋วโรจน์ รัตนโกสินทร์ ๙   
108 00149 ด.ช. นิธิภูมิ ใจยา รัตนโกสินทร์ ๙   
109 00180 ด.ช. ธนวัฒน ์ ศรีบุญ คลองบางแก้ว   
110 00132 ด.ญ. ปฏิมาภรณ์ ส าเริงศิลป์ รัตนโกสินทร์ ๙   
111 00139 ด.ช. ศรัณย์ธร วโรรส รัตนโกสินทร์ ๙   
112 00156 ด.ญ. ณัฐชยา ไชยโส รัตนโกสินทร์ ๙   
113 00089 ด.ช. ประเสริฐ ปฏิเส อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   
114 00175 ด.ช. ชุติวัติ สุขไกรรัตน์ รัตนโกสินทร์ ๙   
115 00053 ด.ญ. สรัญญา สุทธิจันทร์ อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   
116 00108 ด.ช. จีรศักดิ์ แก้วสุพรรณ อนุบาลเคหะบางพล ี(๑๐ปี สปช.)   

 
  

หมายเหตุ  - ให้นักเรียนมาเข้าค่ายวันท่ี 12 กุมภาพันธุ์  2562  เวลา  เวลา 08.30-12.00 น.   
    - นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนนักเรียน   

             - สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 089 -7741523  (ครูชรินทร์ทิพย์  ปราบพารา) 


