
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบโครงการวัดแววนักเรียน 

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

 ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดสอบวัดแววนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน และให้นักเรียนมาเข้าค่ายวิชาการใน            
วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. สถานที่ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ  
   
 
           ประกาศ  ณ  วันที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                                 (นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
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รายชื่อนักเรียนท่ีสอบผ่านโครงการวัดแววนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 ด.ญ. วทันยา   ขจรเสถียรวรกุล อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

2 ด.ญ. ปรีชญา จารียพานิช ยินดีวิทย์   

3 ด.ช. พีรวิชญ์ ดิษฐ์สูงเนิน ยินดีวิทย์   

4 ด.ช. วิชาการ สมถวิล ยินดีวิทย์   

5 ด.ญ. กฤตยา  กฤตยาน าสิน อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

6 ด.ช. ชญานนท์ อ่างแก้ว ยินดีวิทย์   

7 ด.ญ. ชนิดาภา กังวานสุระ ยินดีวิทย์   

8 ด.ญ. ขวัญสิรดา ขยันท า ยินดีวิทย์   

9 ด.ญ. พิชญาภา ทองสืบแสง ยินดีวิทย์   

10 ด.ญ. พิชาวีร์   แก้วมาตร์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

11 ด.ญ. นันทรัตน์  ชราพก อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

12 ด.ญ ชญาภา โกเมฆ ยินดีวิทย์   

13 ด.ญ. ศุจีภรณ์  ศรีค า อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

14 ด.ญ. สิตานัน แสงสอน ยินดีวิทย์   

15 ด.ญ. พรพักตร์ ลักษณ์ไกศร ยินดีวิทย์   

16 ด.ญ. เขมณัฏฐ์  จันทร์หอม อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

17 ด.ญ. จิราพัชร ปัญญาใส ยินดีวิทย์   

18 ด.ช. ศิวนาถ แจ้งกระจ่าง วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง   

19 ด.ญ. จุฑาธิป สีไว วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง   

20 ด.ญ. กุลนิษฐ์    ตรงต่อกิจ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

21 ด.ช. นันทวัฒน์   ถิ่นไทรขึง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

22 ด.ช. รชต เนืองจากจันทร์ ยินดีวิทย์   

23 ด.ช. ปภังกร ค าตอบ ยินดีวิทย์   

24 ด.ญ. กฤติยา เถาปรัก ยินดีวิทย์   
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

25 ด.ญ. จิรัชญา ปัญญาใส ยินดีวิทย์   

26 ด.ญ. ภคนันท์  ปะตังพะโล อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

27 ด.ช. พานรินทร์ เผือกใจเริง ยินดีวิทย์   

28 ด.ญ. กัญญชัญญ์ วงศ์สอนธรรม ยินดีวิทย์   

29 ด.ญ. กฤษพงศ์ น้อยประเสริฐ คลองเจริญราษฎร์   

30 ด.ญ. ทิพปภา จันทบูรณ์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

31 ด.ญ. กัญญาภัค  ดาวัลย์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

32 ด.ช. สหรัฐ  แก้วจีน อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

33 ด.ญ. สุกฤตรา สังเวียนวงค ์ สุเหร่าบ้านไร่   

34 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ จันทร์ศรี ยินดีวิทย์   

35 ด.ญ. ชลิตา  จันธิราช อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

36 ด.ช. อรุชา  อรุชา  อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

37 ด.ช. วัชรากร ทาทอง ยินดีวิทย์   

38 ด.ญ. พิชญธิดา  เพ่ิมพูน อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

39 ด.ญ. ธิดาพัฒน์  ไพรเขียว อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

40 ด.ช. วัชรากร  แพงรูป อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

41 ด.ญ. ณิชาพร ชัยพันธ์โท ยินดีวิทย์   

42 ด.ญ. ณัฐณิชา มะซอ สุเหร่าบ้านไร่   

43 ด.ช. ปิยะพงษ์ พ่วงพูล วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง   

44 ด.ญ. พิชชานันทร์    เชยชื่น อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

45 ด.ญ. รวิภา  เทพภูษาวัฒนา อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

46 ด.ช. ณัฐกร  ศรีธรรม อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

47 ด.ช. ปัณณวิชณ์ มีมา ยินดีวิทย์   

48 ด.ช. ดลวิชช ์ จันทรัตนะ ยินดีวิทย์   

49 ด.ช. ปฏิภาณ คุณหัวโหน ยินดีวิทย์   

50 ด.ช. นพรัตน์ นาดี ยินดีวิทย์   

51 ด.ช. ปิยวัฒน์  ปิระนันท์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

52 ด.ช. ธนกฤต  มูลพานิชย์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

53 ด.ญ. ธนพรพรรณ  แซ่ซิม อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

54 ด.ช. ศิวกร  จันทะโร อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

55 ด.ช. ภูวดล  พรมศรี อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

56 ด.ญ. มนัสนันท์ เทียนศิริ คลองเจริญราษฎร์   

57 ด.ญ. ชัญญานุช เหลาสิงห์ รัตนโกสินทร์ ๙   

58 ด.ช. อติวิชญ์ เจ็กภา ยินดีวิทย์   

59 ด.ญ. ชญาภา สังข์สุวรรณ ยินดีวิทย์   

60 ด.ช. ภูริทัต แป่มจ านัก อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

61 ด.ญ. ลักษิกา   แสงล้ า อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

62 ด.ญ. ภูริชญา ฤาชา อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

63 ด.ญ. ณัฐทิตา เอ่ียมสอาด อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

64 ด.ญ. ณัฐธิดา แฝงราช อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

65 ด.ญ. ขนิษฐา ละออ ยินดีวิทย์   

66 ด.ญ. ชนิดาภา เผือกโฉลง ยินดีวิทย์   

67 ด.ญ. สุพรรษา ศิลไชย อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

68 ด.ญ. รุ่งไพลิน โยศรีธา อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

69 ด.ช. ธนวัฒน ์ ภาค า อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

70 ด.ญ. พรปวีณ์  เหล่าเคน อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

71 ด.ญ. รพินทร์อร   นภาปักษาภิรมย์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

72 ด.ญ. ณัฐชฎาภรณ์ โพธิ์ชัยยา ยินดีวิทย์   

73 ด.ญ. พรพรรณ มีชัยโย ยินดีวิทย์   

74 ด.ญ. พิมนภา มณีศรี ยินดีวิทย์   

75 ด.ญ. อรัญญา จูงาม รัตนโกสินทร์ ๙   

76 ด.ญ. เบญจพร  รัตนวิชาธรรม อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

77 ด.ช. คณินท์  โยชนะ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

78 ด.ญ. พัชรกันย์   พิทักษ์ณรงค์พร อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

79 ด.ญ. วรัญญา   สิงห์ลอ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

80 ด.ญ. ภรณ์ภุมรินทร์ ก้อนทองดี คลองเจริญราษฎร์   

81 ด.ช. ธนชาติ แก้วมรกต วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง   

82 ด.ญ. วิรัญชนา ภู่เย็น วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง   

83 ด.ญ. อรวรรณ วงค์ประพันธ์ รัตนโกสินทร์ ๙   

84 ด.ช. ศุภวิชญ์  ถนอมไสว อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

85 ด.ญ. กัญญาภัค   ลุนพิลา อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

86 ด.ช. ชนาธิป   หล้าวิไลย์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

87 ด.ญ. กิตติมาภรณ์  ดาราโพธิ์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

88 ด.ญ. ปุญญิพัฒน์ โรจน์วิจิตรรัตน ์ ยินดีวิทย์   

89 ด.ญ. ธมลวรรณ เอ่ียมผ่อง ยินดีวิทย์   

90 ด.ญ. ขวัญกมล ภู่จรัส คลองเจริญราษฎร์   

91 ด.ช. ศุลกลวัฒน์ ชื่นตา อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

92 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เกษแก้ว อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

93 ด.ช. ธนชัย ทองทับ ยินดีวิทย์   

94 ด.ญ. ณัฐฑิตา ปักขะมา คลองเจริญราษฎร์   

95 ด.ญ. วีรกุล ค่ ายาง คลองเจริญราษฎร์   

96 ด.ญ. ธนพัฒน์ วิชาชัย รัตนโกสินทร์ ๙   

97 ด.ช. ปิติโชติ   ขาวฟ้อน อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

98 ด.ช. ประชาธิปไตย ทาศรี อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

99 ด.ช. อภิชาติ พูนสง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

100 ด.ญ. ชฎาภรณ ์  ทองเย็น อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

101 ด.ญ. ณัฏฐณิชา บุษบง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

102 ด.ญ. ธัญญลภัส โสธรา อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

103 ด.ช. กิตติพงษ์  ขุนภักดี อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

104 ด.ช. พชรพล ปราบภัย คลองเจริญราษฎร์   

105 ด.ญ. จิรชยา หอมเกตุ คลองเจริญราษฎร์   
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

106 ด.ช. สิทธิการ โค้งอาภาส รัตนโกสินทร์ ๙   

107 ด.ญ. วสุกัญญา มาพะเนา อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

108 ด.ช. ธนเศรษฐา พิลาไชย อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

109 ด.ญ. เกศชณก   บุญตา อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

110 ด.ญ. เบญจวรรณ จันท า ยินดีวิทย์   

111 ด.ช. นเรนธร สาธราลัย สุเหร่าบ้านไร่   

112 ด.ญ. จิรภัทร  ดอนบัวโคตร อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

113 ด.ช. ธนา  ฉ่ าเสาวรส อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

114 ด.ญ. รินรดา บุญนนท์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

115 ด.ญ. ธนัชพร  กิ่งทอง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

116 ด.ญ. วิมลณัฐ  พันธ์นาเหนือ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

117 ด.ญ. ณัฐณิชา เสตะพระ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

118 ด.ญ. ณิชา พิพัฒนสารากุล ยินดีวิทย์   

119 ด.ช. วิทยายุทธ โคตรวงษา ยินดีวิทย์   

120 ด.ช. ธนกฤต พิศลืม ยินดีวิทย์   

121 ด.ญ. มินตรา สาลี ยินดีวิทย์   

122 ด.ญ. ณัชชานิษฐ์ ศรีอวยพร คลองเจริญราษฎร์   

123 ด.ญ. ชลิตา โทเสริฐ คลองเจริญราษฎร์   

124 ด.ช. ประเสริฐ แซ่ตั้ง คลองเจริญราษฎร์   

125 ด.ช. ชิณวุฒิ  บุญธรรม อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

126 ด.ช. นพรัตน์ เกาะนาค อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

127 ด.ญ. กชพรรณ  กลัดทอง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

128 ด.ญ. ปุญญาดา วราพิธากุล ยินดีวิทย์   

129 ด.ญ. กรนันท์ ศิริเลิศสมบัติ สุเหร่าบ้านไร่   

130 ด.ช. ศุภกร เงิดกระโทก รัตนโกสินทร์ ๙   

131 ด.ญ. กรพินท์ เย็นแม้น รัตนโกสินทร์ ๙   
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132 ด.ญ. ประภากรณ์  ค่อมสิงห์ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

133 ด.ช. กฤษณะ  ดาวเรือง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)  

134 ด.ญ. พจน์พิชชา ลือโฮ้ง อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

135 ด.ญ. ชนาภา ก าพล อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

136 ด.ญ. พัชราภรณ์  พูลทับ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปีสปช)   

137 ด.ช. ประสบโชค ดาอ ากวย ยินดีวิทย์   

138 ด.ญ. พศิกา สุวรรณรัตน์ ยินดีวิทย์   

139 ด.ญ. พัชริดา บุญญามิ่ง ยินดีวิทย์   

140 ด.ญ. ธัญทิพย์ อินเจริญชัย ยินดีวิทย์   

141 ด.ญ. จรรยพร สิงสูงเนิน คลองเจริญราษฎร์   

142 ด.ญ. รุ้งนภา ครองโนนคร้อ คลองเจริญราษฎร์   

143 ด.ญ. สุมินตรา ศาสนา คลองเจริญราษฎร์   

144 ด.ญ. วรัญญา โสภาใต ้ คลองเจริญราษฎร์   

 
 
 
หมายเหตุ  - ให้นักเรียนมาเข้าค่ายวันท่ี  7 กุมภาพันธ ์ 2563  เวลา  เวลา 08.00-12.00 น.   

    - นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนนักเรียน  
    - โรงเรียนมีอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน 

             - สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 089 -7741523  (ครูชรินทร์ทิพย์  ปราบพารา) 


