
 
ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 

**************************************** 
 

 ตามท่ีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 นั้น บัดนี้ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเข้าเรียนใน
กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังนี้ 
 
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมศักยภาพภาษาไทย 
ที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง 
1 43476 เด็กชายพลาธิป สิงห์ชู ม.1/5 
2 43488 เด็กหญิงณิชกมล พาชื่น ม.1/5 
3 43497 เด็กหญิงพจนกร สุบรรณ ม.1/5 
4 43708 เด็กชายรัชพล เฉลิมรัตนสกุล ม.1/10 
5 43779 เด็กหญิงวีรนัญดา ศรีรักษา ม.1/11 

  
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมนักกฎหมายน้อย 
ที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง 
1 ๔๓๔๙๐  เด็กหญิงนฤพร   ทองปัจฉา ม.1/5 
2 ๔๓๗๒๔ เด็กหญิงปทุมวรรณ    อักษรนิตย์ ม.1/10 
3 ๔๓๗๒๙ เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชัยมงคล ม.1/10 
4 ๔๓๗๙๙ เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์   ใจสบาย ม.1/12 
5 ๔๓๘๐๕ เด็กหญิงณัฏศิณี        ชินราช ม.1/12 
6 ๔๓๘๕๑ เด็กหญิงณิชกมล    ทองธวัช ม.1/13 
7 ๔๓๘๖๖ เด็กหญิงสิริราช      สุวรรณมลิวงศ์ ม.1/13 
8 ๔๓๙๔๔ เด็กชายสิทธันต์  อารมณ์ประเสริฐ ม.1/15 

 
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมดนตรีสากล 
ที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง 
1 43482 เด็กหญิงกันติชา มาลาสินธุ์ ม.1/5 
2 43487 เด็กหญิงณัฐฐิรา เอบาตา ม.1/5 
3 43562 เด็กชายนิชคุณ โกวิทวัฒนชัย ม.1/7 



ที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง 
4 43618 เด็กชายรัฐภูม ิ สงเคราะห ์ ม.1/8 
5 43642 เด็กหญิงมิน ฮี คัง ม.1/8 
6 43669 เดก็ชายอัฑฒ์วิชญ์ ฉลาดธัญญกิจ ม.1/9 
7 43701 เด็กชายปรัชญา ศรีศิริกุล ม.1/10 
8 43704 เด็กชายภูมิกิติ ปราสาทวัฒนา ม.1/10 
9 43713 เด็กหญิงชุตินันท์ เจริญดี ม.1/10 

10 43751 เด็กชายปรัชญา อนุรักษ์กิตติ ม.1/11 
11 43914 เด็กชายกฤชณัท มระมิ้ง ม.1/15 
12 43925 เดก็ชายณภัสวัศ แซ่ย่าง ม.1/15 
13 43966 เด็กชายนวพล โชคกิจเจริญชัย ม.1/16 
14 43976 เด็กชายอาชวิน เอ็นดู ม.1/16 
 
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมนาฏศิลป์ 
ที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง 
1 43638 เด็กหญิงพิมพ์นารา แก้งค า ม.1/8 
2 43716 เด็กหญิงณัฐนันท์ ไตรภัคพงศ์สกุล ม.1/10 
3 43816 เด็กหญิงมัชฌิมา สุวรรณกูล ม.1/12 
4 43808 เด็กหญิงนภัสกร บัวสุวรรณ์ ม.1/12 
5 43850 เด็กหญิงณัฐฑิตา วงศ์ธนโรจน์ ม.1/13 
6 43912 เด็กหญิงอภิญญา เอ้ือปัญญาสีห์ ม.1/14 

 
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมวิทยากรคอมพิวเตอร์ 
ที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง 
1 43477 เด็กชายพิชิต    ทองเงิน ม.1/5 
2 43478 เด็กชายวสวัตติ์    กรกุลชาติ ม.1/5 
3 43499 เด็กหญิงพรรณ์พิชา   ธรรมพันธ์ ม.1/5 
4 43509 เด็กหญิงวิิชญาดา    แซ่แต้ ม.1/5 
5 43517 เด็กชายณัฐพนธ์    ไชยธวัชพุทธิพร ม.1/6 
6 43519 เด็กชายธนภณ    ก าจรกิจการ ม.1/6 
7 43523 เด็กชายบารมี   ศรสุวรรณกิจ ม.1/6 
8 43525 เด็กชายปวริศร์    ผลแก้ว ม.1/6 
9 43526 เด็กชายปุญญพัฒน์   โรจน์ธนพงศา ม.1/6 

10 43529 เด็กชายภารัล   ศิริตระกูล ม.1/6 
11 43531 เด็กชายรัตนวิชญ์   เอนกทรัพย์ ม.1/6 
12 43532 เด็กชายราเมศ   ถาวรมั่นกิจการ ม.1/6 
13 43533 เด็กชายวัชรวีร ์  วิริยะเมธานนท์ ม.1/6 
14 43544 เด็กหญิงณิชาภัทร    กองหล้า ม.1/6 
15 43545 เด็กหญิงนพรดา   วงศ์ประชา ม.1/6 



ที ่ เลขประจ าตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง 
16  43557 เด็กชายกันติทัต   ประสงค์สุขสันต์ ม.1/7 
17 43558 เด็กชายชโยดม   จินดาธรรม ม.1/7 
18 43559 เด็กชายชลิต   จิติวัฒนากุล ม.1/7 
19 43563 เด็กชายปรมะ   สร้อยทอง ม.1/7 
20 43574 เด็กชายอัครวินท์   วันทะวงษ์ ม.1/7 
21 43589 เด็กหญิงปาลิตา    มุริจันทร์ ม.1/7 
22 43610 เด็กชายธีรนัย    ธรรมเพชร ม.1/8 
23 43614 เด็กชายพชรภัทร    เสริญสุขสัมฤทธิ์ ม.1/8 
24 43619 เด็กชายฤกษ์ฟ้าคราม   พงศ์เพชรดิถ ม.1/8 
25 43655 เด็กชายชวิศ   แสงเจริญ ม.1/9 
26 43657 เด็กชายธารินทร์    แผ่นงา ม.1/9 
27 43698 เด็กชายธัญพิสิษฐ์   ศิริเวชภัณฑ์ ม.1/10 
28 43732 เด็กหญิงภัศรา    จิตรานนท์ ม.1/10 
29 43783 เด็กชายก้องกิดากร   รัตนกูล ม.1/12 
30 43865 เด็กหญิงวิลาสินี    ศรวิไล ม.1/13 
31 43879 เดก็ชายธนินท์รัฐ    ชีวศรีพฤฒา ม.1/14 
32 43883 เด็กชายปิโยรส    ภาสกานนท์ ม.1/14 
33 43887 เด็กชายมหานที    แสงดอกไม้ ม.1/14 
34 43931 เด็กชายปรีดาวัฒน์    โพธิ์ศรี ม.1/15 

 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติมต่างๆ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 

พ.ศ.2562 คาบเรียนที่ 8 และ 9 เวลา 14.20 – 16.00 น. ณ สถานที่ดังนี้ 
 

กลุ่มวิชาเพิ่มเติม ห้องเรียน ครูผู้สอน 
ศักยภาพภาษาไทย 2401 นายอาลี  สาและ 
นักกฎหมายน้อย 3201 นายศุภโชค  ศรีสังข์ 
ดนตรีสากล 4109 นายสุพจน์  เจนณะสมบัติ 
นาฎศิลป์ 4110 นางสาวภัทรี  ชุมช่วย 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7304 นายพิชญเมธี  แสงดี 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

            
 

ลงชื่อ              
    (นายวิสิทธิ์       ใจเถิง) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 


