
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์   เพ่ือศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น  โรงเรียน
จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนในห้องเรียนดังกล่าวจ านวน 72 คน และให้นักเรียนมารายงาน
ตัวในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ  
  
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  11  มีนาคม พ.ศ. 2563 
  

 
 
 

                   ( นางสาวนงลกัษณ์  เรือนทอง ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ    ประจ าปีการศึกษา  2563 
วันที่ 11  มีนาคม  2563 

 

ล าดับที่ ประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ- สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 00030 ด.ญ. ทิพปภา จันทบูรณ์ อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

2 00021 ด.ญ. เจียยิง ลี บ้านม่วงฝ้าย   

3 00033 ด.ญ. ธนพรพรรณ แซ่ซิม อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

4 00004 ด.ญ. พิชชานันทร์ เชยชื่น อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

5 00016 ด.ญ. ณัฐณิชา มะซอ สุเหร่าบ้านไร่   

6 00052 ด.ญ. เกศชณก บุญตา อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

7 00076 ด.ญ. ชฎาภรณ ์ ทองเย็น อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

8 00014 ด.ญ. เบญจพร รัตนวิชาธรรม อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

9 00040 ด.ช. อรุมา สุขประจันทร์ อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

10 00046 ด.ญ. ณัฐทิตา เอ่ียมสอาด อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

11 00073 ด.ญ. วีรกุล ค่ ายาง คลองเจริญราษฎร์   

12 00008 ด.ญ. ขวัญกมล ภู่จรัส คลองเจริญราษฎร์   

13 00051 ด.ญ. ภูริชญา ฤาชา อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

14 00061 ด.ญ. กิตติมาภรณ์ ดาราโพธิ์ อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

15 00027 ด.ช. ศุกลวัฒน์ ชื่นตา อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

16 00041 ด.ญ. นุชชนก ขาวผ่อง อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

17 00042 ด.ช. สหรัฐ แก้วจีน อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

18 00044 ด.ช. ปิยวัฒน์ ปิระนันท์ อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

19 00049 ด.ช. คณินท์ โยชนะ อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

20 00047 ด.ช. ศุกลวัฒน์ แท่นทองจันทร์ ธนสิทธิ์อนุสรณ์   

21 00055 ด.ญ. พจน์พิชชา ลือโฮ้ง อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

22 00011 ด.ญ. ณิชาพร ชัยพันธ์โท ยินดีวิทย์   

23 00026 ด.ญ. ภคนันท ์ ปะตังพะโล อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

24 00058 ด.ญ. มนัสนันท์ เทียนศิริ คลองเจริญราษฎร์   

25 00082 ด.ญ. วรัญญา สิงห์ลอ อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

26 00002 ด.ญ. อรไพลิน รัตนทิพย์ ด่านขุนทด   
 
 
 



 
 

ล าดับที่ ประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ- สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

27 00005 ด.ญ. กรวรรณ ยอดยา อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

28 00007 ด.ช. ภูริทัต แป่มจ านัก อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

29 00010 ด.ช. พานรินทร์ เผือกใจเริง ยินดีวิทย์   

30 00056 ด.ญ. สุมินตรา ศาสนา คลองเจริญราษฎร์   

31 00057 ด.ญ. รุ้งนภา ครองโนนคร้อ คลองเจริญราษฎร์   

32 00080 ด.ญ. ทิวาพร แน่นอุดร วัดมงคลนิมิตร   

33 00083 ด.ญ. ประภากรณ์ ค่อมสิงห์ อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

34 00006 ด.ญ. วสุกัญญา มาพะเนา อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

35 00035 ด.ช. ธนกฤต มูลพานิชย์ อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

36 00048 ด.ช. นเรนธร สาธราลัย สุเหร่าบ้านไร่   

37 00031 ด.ญ. ณัฐธิดา แฝงราช อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

38 00077 ด.ญ. จิดาภา ไชยรักษา คลองเจริญราษฎ์   

39 00079 ด.ช. จิรชัย มิมะรัมย์ บ้านหนองกับ   

40 00084 ด.ช. ชิณวุฒิ บุญธรรม อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

41 00018 ด.ญ. พัชราภรณ์ พูลทับ อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

42 00032 ด.ช. กันตพงศ์ รัตนราช ยินดีวิทย์   

43 00060 ด.ญ. กัญญาภัค ลุนพิลา อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

44 00062 ด.ญ. วริศรา สาทะ อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

45 00064 ด.ช. พีรพัฒน์ สังข์ทอง อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

46 00015 ด.ญ. ณัฏฐณิชา บุษบง อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

47 00019 ด.ช. วิทยายุทธ โคตรวงษา ยินดีวิทย์   

48 00036 ด.ช. ธนากร ทาปัน อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

49 00043 ด.ญ. พศิกา สุวรรณรัตน์ ยินดีวิทย์   

50 00045 ด.ญ. วรัญญา โสภาใต้ คลองเจริญราษฎร์   

51 00050 ด.ญ. จุฑามาศ แสงเพชร อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

52 00075 ด.ญ. ศิริธาดา เป็งนาค คลองเจริญราษฎ์   

53 00013 ด.ญ. อรัญญา จูงาม รัตนโกสินทร์ ๙   

54 00017 ด.ช. ประชาธิปไตย ทาศรี อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

55 00063 ด.ช. นครินทร์ สว่างยอดทอง ยินดีวิทย์   

56 00001 ด.ช. พงษ์พรรณ   เรียงหา อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   
 
 
 



 
 

ล าดับที่ ประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ- สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

57 00023 ด.ช. พรพรหม อุปโคต รัตนโกสินทร์ ๙   

58 00072 ด.ญ. ขวัญชนก พันธ์โพคา อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

59 00012 ด.ช. เฉลิมชัย พันนานน์ รัตนโกสินทร์ ๙   

60 00020 ด.ญ. รินรดา บุญนนท์ อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

61 00028 ด.ญ. ลักษิกา แสงล้ า อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

62 00025 ด.ญ. นิติพร ปัญญาประดิษฐ์ ยินดีวิทย์   

63 00054 ด.ช. ชยากร สุพลจิตร์ อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

64 00024 ด.ญ. ชัญญานุช เหลาสิงห์ รัตนโกสินทร์ ๙   

65 00037 ด.ช. จิรพัส เกตุสุข า อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

66 00071 ด.ญ. ณัชชานิษฐ์ ศรีอวยพร คลองเจริญราษฎ์   

67 00074 ด.ญ. พิลาวรรณ เสียงดัง คลองเจริญราษฎ์   

68 00053 ด.ญ. พัชริดา บุญญามิ่ง ยินดีวิทย์   

69 00003 ด.ญ. รุ่งไพลิน โยศรีธา อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช)   

70 00070 ด.ช. สิทธิการ โค้งอาภาส รัตนโกสินทร์ ๙   

71 00066 ด.ญ. ศศิธร นิยมพันธุ์ ยินดีวิทย์   

72 00059 ด.ช. ธนกร ขัตติยะ ยินดีวิทย์   

ล าดับที่ ประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ- สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

73 00039 ด.ช. นพรัตน์ เกาะนาค อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช) ส ารองคนท่ี 1 

74 00065 ด.ญ. จรรยพร สิงสูงเนิน คลองเจริญราษฎ์ ส ารองคนท่ี 2 

75 00085 ด.ญ. กรพินท์ เย็นแม้น รัตนโกสินทร์ ๙ ส ารองคนท่ี 3 

76 00029 ด.ญ. พรปวีณ์ เหล่าเคน อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช) ส ารองคนท่ี 4 

77 00034 ด.ช. ปิติโชติ ขาวฟ้อน อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช) ส ารองคนท่ี 5 

78 00081 ด.ช. กฤษณะ ดาวเรือง อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช) ส ารองคนท่ี 6 

79 00022 ด.ญ. ชลิตา โทเสริฐ คลองเจริญราษฎร์ ส ารองคนท่ี 7 

80 00068 ด.ญ. พิกุลแก้ว สวนจังหรีด คลองเจริญราษฎ์ ส ารองคนท่ี 8 

81 00078 ด.ญ. จิรภัทร ดอนบัวโคตร อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช) ส ารองคนท่ี 9 

82 00038 ด.ญ. ชนาภา ก าพล อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช) ส ารองคนท่ี 10 

83 00067 ด.ช. กิตติพงษ์ ขุนภักดี อนุบาลเคหะบางพลี (10ปีสปช) ส ารองคนท่ี 11 

84 00069 ด.ช. ศุภกร เงิดกระโทก รัตนโกสินทร์ ๙ ส ารองคนท่ี 12 
หมายเหตุ กรณีนักเรียนที่ติดส ารองคนที่ 1 - 12   ถ้านักเรียนตัวจริงมารายงานตัวไม่ครบ ทางโรงเรียนจะติดต่อกับ
ผู้ปกครองให้นักเรียนที่ติดส ารองมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 17  มีนาคม 2563 


