
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   เพ่ือศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 
2563 นั้น  โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนในห้องเรียนดังกล่าวจ านวน 64 คน 
และให้นักเรียนมารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 12  มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ   
โรงเรียนบดินทร เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  
  
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  12  มีนาคม พ.ศ. 2563 
  

 
 

 
                   ( นางสาวนงลกัษณ์  เรือนทอง ) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ    ประจ าปีการศึกษา  2563 

วันที่ 12  มีนาคม  2563 
ล าดับที่ ประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ- สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 00010 น.ส. พัชรพร ภู่จรัส บดินทรเดชา ฯ สป.   
2 00011 น.ส. ศศิณาภรณ์ เหรียญทวนทอง บดินทรเดชา ฯ สป.   
3 00012 น.ส. จุฑาศิณี ธิถา บดินทรเดชา ฯ สป.   
4 00027 นาย ชัยสิทธิ ์ สุขกลิ่น บดินทรเดชา ฯ สป.   
5 00019 น.ส. รัตนาวดี เสตสิทธิ์ บดินทรเดชา ฯ สป.   
6 00018 น.ส. จิราพัชร โมบขุนทด บดินทรเดชา ฯ สป.   
7 00016 น.ส. ชลธิชา สุวรรณทิพย์ บดินทรเดชา ฯ สป.   
8 00057 นาย ชาญพิชช์ คลอดทองเพชร บดินทรเดชา ฯ สป.   
9 00002 น.ส. ศศิธร พิชัยชื่น บดินทรเดชา ฯ สป.   
10 00005 น.ส. ศุภิสรา อมรกุล บ้านขามพิทยาคม   
11 00006 นาย นภาเดช แก้วนอก บดินทรเดชา ฯ สป.   
12 00008 นาย นทีกานต์ พงษ์สระพัง บดินทรเดชา ฯ สป.   
13 00017 น.ส. ณัฐนิชา เกตุสุข า บดินทรเดชา ฯ สป.   
14 00023 น.ส. เกวลิน จันทร์แสง บดินทรเดชา ฯ สป.   
15 00033 น.ส. อทิตญา นามโพธิ์ บดินทรเดชา ฯ สป.   
16 00009 น.ส. พัชราภา แดงน้อย บดินทรเดชา ฯ สป.   
17 00021 น.ส. พิชชากร จองสันเทียะ บดินทรเดชา ฯ สป.   
18 00028 น.ส. ภรณ์ไพลิน น้อยหัวหาด บดินทรเดชา ฯ สป.   
19 00035 น.ส. ชนิสรา สุปัญญา บดินทรเดชา ฯ สป.   
20 00056 น.ส. เกศรา แสงเพชร บดินทรเดชา ฯ สป.   
21 00022 น.ส. สายฝน ชมมะลัง บดินทรเดชา ฯ สป.   
22 00031 นาย ชานนท์ ศรีษา บดินทรเดชา ฯ สป.   
23 00041 น.ส. ธมลวรรณ ววงขุนทด บดินทรเดชา ฯ สป.   
24 00044 นาย วุฒิชัย แสงจังหรีด บดินทรเดชา ฯ สป.   
25 00014 น.ส. มิ่งขวัญ ต้นบุญ บดินทรเดชา ฯ สป.   
26 00038 นาย ศรันยู โทราช บดินทรเดชา ฯ สป.   
27 00026 นาย อภิรัตน์ วิจิตร บดินทรเดชา ฯ สป.   
28 00032 น.ส. อัญชลี ฤกษ์วิเชียร บดินทรเดชา ฯ สป.   
29 00036 น.ส. จิตรตะวรรณ จินนะ บดินทรเดชา ฯ สป.   

 
 
 



 
 
ล าดับที่ ประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ- สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

30 00061 นาย วงศธร ดวงประทุม บดินทรเดชา ฯ สป.   
31 00064 นาย อับดุลวาริช ดือเร๊ะ บดินทรเดชา ฯ สป.   
32 00004 น.ส. ญานิกา อินทร์ทอง บดินทรเดชา ฯ สป.   
33 00013 น.ส. กัญญาภัค ทองส่งโสม บดินทรเดชา ฯ สป.   
34 00015 น.ส. นริศรา พ้ืนสะอาด บดินทรเดชา ฯ สป.   
35 00058 นาย จักรภัทร ลุนละราช บดินทรเดชา ฯ สป.   
36 00060 นาย กษิฏิ์เดช พลหนองหลวง บดินทรเดชา ฯ สป.   
37 00062 นาย ศุภณัฐ เฟ่ืองฟู บดินทรเดชา ฯ สป.   
38 00007 นาย ปรเมษฐ์ เสมส าราญ บดินทรเดชา ฯ สป.   
39 00048 นาย ธินกร เจริญรุ่งทวีกิจ บดินทรเดชา ฯ สป.   
40 00051 น.ส. พรพัฒนา น้อยกล่ า บดินทรเดชา ฯ สป.   
41 00001 นาย ภัทร สร้างการนอก บดินทรเดชา ฯ สป.   
42 00003 น.ส. กาญติมา ไพรวัน บดินทรเดชา ฯ สป.   
43 00024 น.ส. ปิยะธิดา สุภาพันธ์ บดินทรเดชา ฯ สป.   
44 00029 นาย กรัณย์ ไชยโสดา บดินทรเดชา ฯ สป.   
45 00034 น.ส. วิลาวัลย ์ งามแสง บดินทรเดชา ฯ สป.   
46 00054 น.ส. มัทนา คงลอย บดินทรเดชา ฯ สป.   
47 00020 น.ส. จณิสตา นามฤทธิ์ บดินทรเดชา ฯ สป.   
48 00025 น.ส. รินลณ ี เกษมรัตน์ บดินทรเดชา ฯ สป.   
49 00039 น.ส. ศุภนิดา โพธิ์สุภาพ บดินทรเดชา ฯ สป.   
50 00045 น.ส. มนธิกาญ มาช้าง บดินทรเดชา ฯ สป.   
51 00047 น.ส. อรอุมา บุญมานาง บดินทรเดชา ฯ สป.   
52 00042 น.ส. วัลล ี แสนป้อง บดินทรเดชา ฯ สป.   
53 00043 นาย ธีรภัทร์ สีเสือ บดินทรเดชา ฯ สป.   
54 00055 น.ส. ณัฐนิชา พุฒิมา บดินทรเดชา ฯ สป.   
55 00059 นาย อภิรักษ์ คล้ายทอง บดินทรเดชา ฯ สป.   
56 00063 นาย วัชระ พรมบุตร บดินทรเดชา ฯ สป.   
57 00030 นาย อัสสกุล สะอาจรัมย์ บดินทรเดชา ฯ สป.   
58 00050 น.ส. ปรียา สมใส บดินทรเดชา ฯ สป.   
59 00037 น.ส. กนกกานต์ น้อยทอง บดินทรเดชา ฯ สป.   
60 00046 น.ส. ฐิติกาญจน์ บุญพอ บดินทรเดชา ฯ สป.   

 
 
 



 
ล าดับที่ ประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ- สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

61 00052 น.ส. ธนภรณ์ นนทะน า บดินทรเดชา ฯ สป.   
62 00040 น.ส. พรฐิตา ปานรอด บดินทรเดชา ฯ สป.   
63 00053 น.ส. กมลพรรณ พลเสนา บดินทรเดชา ฯ สป.   
64 00049 นาย ชินดนัย อ่ิมพิชัย บดินทรเดชา ฯ สป.   

 
 
 


