
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 1 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น  ระดับชั้น ป.2 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่งระดับชั้น ป.2 ในปีนี้  
ระดับประเทศ ไดแก 1. ผูทําคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST”* ไดสูงเปนอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ  ในแตละระดับชัน้ คือ 
    - อันดับท่ี 1 ของประเทศ ไดรับทุนการศึกษา 4,000 บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
    - อันดับท่ี 2 ของประเทศ ไดรับทุนการศึกษา 3,000 บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
    - อันดับท่ี 3 ของประเทศ ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
   2. ผูทําคะแนนไดสูงสุดในแตละวิชาของประเทศ  จะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ  
ระดับภาค  ไดแก ผูทําคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST”* ไดสูงเปนอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค  ในแตละระดับชั้นจะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ  
ระดับจังหวัด  ไดแก ผูทําคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST”* ไดสูงเปนอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของจังหวัด  ในแตละระดับชั้นจะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ  
ระดับโรงเรียน  ไดแก ผูท่ีทําคะแนน “ประถมศึกษา TEST”* ไดสูงสุดในแตละวิชา/ชัน้ ของโรงเรียนท่ีเปดเปนสนามสอบ และไดคะแนนไมนอยกวา 50% 
จะมีสิทธิไดรับทุนใชงาน “คลังโจทยออนไลน” ในวิชานั้นของชั้นท่ีจะเรียนในปตอไปเพียงวิชาเดียว** ฟรี 6 เดือน (ต้ังแต 1 เม.ย. - 31 ต.ค. 61)  
 
 
 
 
กําหนดมอบรางวัล  จะสงรางวัลทุกประเภทไปใหท่ีโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 
หมายเหตุ  นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนัน้ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50%  

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่ง “ระดับโรงเรียน” ในปีนี้ 
พิเศษ! นักเรียนที่สอบ PRE-ประถมศึกษา ไดคะแนนสูงสุดในแตละวิชา/ชั้น ของโรงเรียนที่เปดเปนสนามสอบ 
และไดคะแนนไมนอยกวา 50% จะไดรับทุนใชงาน “คลังโจทย์ออนไลน์” ในวิชาน้ันของชั้นที่จะเรียนในปตอไป 
เพียงวิชาเดียว  ฟรี 6 เดือน (ตั้งแต 1 เม.ย. - 31 ต.ค. 61)  พรอมสิทธิซื้อหนังสือ “คัมภีร์พิชิตข้อสอบ” 
ในวิชา/ชั้นนั้นๆ อีก 1 เล่ม ในราคาลด 50% (จากราคาปกติ 159 บาท/เลม ลดเหลือ 80 บาท/เลม) 

(กรณีทําคะแนนไดสูงสุดมากกวา 1 วิชา จะใหสิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงท่ีสุด สวนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปขึ้นมารับรางวัลแทน)  

 
 
 
 
 

หนังสือชุด “คัมภีร์พิชติขอ้สอบ” ชั้น ป.3  มีทั้งหมด 5 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  

 
* คะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST” คิดจาก 5 วิชาแรก คือ คณิตศาสตร, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษาฯ และอังกฤษ 
** กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิเพียงวิชาเดียวท่ีสูงท่ีสุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปขึน้มารับแทน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
 

 
นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น นอกจากจะได้รับรางวัล “ทุนการศึกษา หรือ ใบประกาศเกียรติคุณ” แล้ว ยังมีสิทธิสมัครเรียน
กวดวิชาแนวใหม่กับบัณฑิตแนะแนว “ฟร ีหรือ ใช้เป็นส่วนลด” ได้ดังนี้ (ดตูารางเรียนไดจ้าก www.bunditnaenaew.com) 
1. ผูท่ีสอบไดคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST”* อันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ  มีสิทธิสมัครเรียนกวดวิชากับบัณฑิตแนะแนว “ฟรี หรือ ใช้

เป็นส่วนลด” มูลคาไมเกิน 4,000 บาท สําหรับคอรสท่ีเปดสอนสดท่ีอาคารบัณฑิตแนะแนวภายใน 1 ป นับแตไดรับรางวัล*** 
2. ผูท่ีสอบไดคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST”* ไดอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค  มีสิทธิสมัครเรียนกวดวิชากับบัณฑิตแนะแนว “ฟรี หรือ ใช้

เป็นส่วนลด” มูลคาไมเกิน 3,000 บาท สําหรับคอรสท่ีเปดสอนสดท่ีอาคารบัณฑิตแนะแนวภายใน 1 ป นบัแตไดรับรางวัล*** 
3. ผูท่ีสอบไดคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST”* อันดับท่ี 4-100 คนแรกของประเทศ  หรือผูท่ีทําคะแนนสอบรวม “ประถมศึกษา TEST”*     

ไดสูงสุดของจังหวัด  มีสิทธิสมัครเรียนกวดวิชากับบัณฑิตแนะแนว “ฟรี หรือ ใช้เป็นส่วนลด” มูลคาไมเกิน 2,000 บาท สําหรับคอรสท่ีเปดสอนสด
ท่ีอาคารบัณฑิตแนะแนวภายใน 1 ป นับแตไดรับรางวัล***  

(หมายเหต ุ • ต้องติดต่อขอรับสิทธิภายใน 30 เม.ย. 61 ผูท่ี้ติดต่อก่อนจะได้รับสิทธิก่อน เพราะอาจจะเต็มได้ 
• คอร์สท่ีเปิดสอนสดภายใน 1 ปี นับแต่ได้รับรางวัล*** คือ คอร์สท่ีเปิดสอนสดระหว่าง พ.ค. 61 - มี.ค. 62 เท่านั้น 

• กรณีทําคะแนนสอบได้มากกว่า 1 รางวัล จะสามารถใช้สิทธิเรียนกวดวิชาข้างต้นได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น) 
 

  

 

นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น  ระดับชั้น ป.2 
 

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 อริณดา ป้อมน้อย 20-144-0030 อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชัน กทม.) 463.00 
อันดับที่ 2 ปิติสิทธิ สกลรักษ ์ 20-144-0004 อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชัน กทม.) 461.00 
อันดับที่ 3 พุฒิพงษ์ ทองพนู 20-550-0041 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 451.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 

 
คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ 

วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สุรกิติ์ แว่นรัมย์ 20-452-0084 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 95.00 
 วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย ์ 20-111-0023 อัสสัมชัญสมทุรปราการ (สมุทรปราการ) 95.00 
 ปริทัศน์ เกียรติเดชาวิทย ์ 20-602-0004 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 95.00 
วิชาภาษาไทย ป.2 อารยา นันทานนท ์ 20-550-0023 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 100.00 
 ชลธีร์ แก้วมั่น 20-550-0050 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 100.00 
 ญาโณทัย บุญวรรณ ์ 20-550-0054 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 100.00 
 ธนพร งามสุข 20-550-0056 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 100.00 
 เพ็ญพัฒน์ อมรินทร ์ 20-550-0027 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 100.00 
 นลินรัตน์ พรมมา 20-550-0028 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 100.00 
 กรรณิการ์ มิ่งมิตร 20-550-0029 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 100.00 
 ธณกฤต สนิทกูล 20-550-0010 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 100.00 
 วินด์วายญุ์ วิบูรณน์รชาต ิ 20-550-0014 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 100.00 
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชมศิรินทร์ พันธ์พลากรชัย 20-545-0118 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 100.00 
 ฐิติพันธ์ บญุมาธนารักษ ์ 20-545-0120 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 100.00 
 ชลธีร์ แก้วมั่น 20-550-0050 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 100.00 
 ปานพิมพ์ ไพยรนิทร ์ 20-452-0109 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00 
 ปัญญาพล ขันแข็ง 20-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 100.00 
 ธนปิติพล จรณายุธ 20-590-0003 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 100.00 
 ธัญญ์นรี ชัยวิรัตน ์ 20-452-0036 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00 
 ศิวกร ลอยหา 20-452-0124 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00 
 มินนารา สุวรรณศิริ 20-452-0070 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00 
 ภัทรดนัย ปัญญาคม 20-452-0012 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00 
 เมธาพร โสภาจันทร ์ 20-452-0072 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00 
 พสธร สืบภา 20-452-0076 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00 
 สุวพิชญ์ นิยมพานิชพัฒนา 20-452-0083 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00 
 พิมพกานต์ พุทธเสน 20-452-0033 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00 
 พรนภัส วังตา 20-825-0047 อนุบาลอยู่วทิยา (น่าน) 100.00 
 ณัฐนิชา จันทร 20-825-0053 อนุบาลอยู่วทิยา (น่าน) 100.00 
 ชยกร เชื้อกุดรู 20-190-0026 ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง กทม.) 100.00 
 อาณิสา ลาํอิน 20-019-0027 บ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ กทม.) 100.00 
 ชนิสรา ฤดีกุลธํารง 20-111-0026 ราชินี (ประถม) (เขตพระนคร กทม.) 100.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 

 
คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ 

วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณิชกานต์ เนื่องจํานงค ์ 20-550-0032 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 89.00 
วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ 20-351-0014 อนุบาลยะลา (ยะลา) 98.00 
 พิชชานนัท์ โภควนิภูดิสนนัท ์ 20-200-0043 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 98.00 
วิชา LAS-NT & O-NET ป.2 ณัฐกฤตา แจ้งยุบล 20-536-0014 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 95.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับภาค 

 
คนเก่งระดับภาค (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 อริณดา ป้อมน้อย 20-144-0030 อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชัน) 463.00 
อันดับที่ 2 ปิติสิทธิ สกลรักษ ์ 20-144-0004 อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชัน) 461.00 
อันดับที่ 3 ธัญญวัฒน์ จันทรอุไร 20-164-0010 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) 432.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 
อันดับที่ 1 ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ 20-278-0016 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 431.00 
อันดับที่ 2 ปัณณวิชญ์ สุขผล 20-244-0015 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 424.00 
อันดับที่ 3 กมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช 20-212-0012 ราชานุบาล (น่าน) 416.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคใต้) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 
อันดับที่ 1 อุสิชา ไกรนรา 20-868-0239 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 400.00 
อันดับที่ 2 ทักษดนย์ แซ่โค้ว 20-326-0068 พรศิริกุล (ตรัง) 397.00 
อันดับที่ 3 พิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ ์ 20-302-0115 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช)395.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 
อันดับที่ 1 ปภาวรินศ์ แก้วกันยา 20-452-0102 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 420.00 
อันดับที่ 2 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 20-403-0004 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 418.00 
อันดับที่ 3 ธัญญชนก แสงนิล 20-452-0101 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 416.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 
อันดับที่ 1 พุฒิพงษ์ ทองพนู 20-550-0041 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 451.00 
อันดับที่ 2 ชาญเมธี กิจบาํรุงลาภ 20-545-0122 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 448.00 
อันดับที่ 3 ชลธีร์ แก้วมั่น 20-550-0050 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 444.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคกลาง-ภาคตะวันตก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 
อันดับที่ 1 ระรินตา เอียมเอก 20-602-0016 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 423.00 
อันดับที่ 2 นวพร โรจนโพธิ ์ 20-602-0012 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 411.00 
อันดับที่ 3 ธีรสิทธิ์ บุญรอด 20-602-0003 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 404.00 
 เมชาวี เกิดงาม 20-628-0061 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 404.00 
 สรัลพร รัตนอมรชัย 20-631-0076 อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) 404.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 ปุญยวีร์ วัชรัตน์พงศ ์ 20-049-0018 โยนออฟอาร์ค 330.00 
 อันดับที่ 2 โรมัน สุขสุมิตร์ 20-111-0017 เซนต์คาเบรียล(ประถม) 309.00 
 อันดับที่ 3 แอมลินทร์ ชยะ 20-049-0019 โยนออฟอาร์ค 277.00 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 20-111-0029 ราชินี (ประถม) 378.00 
 อันดับที่ 2 กุลญาดา สัมประชาโน 20-007-0015 ราชินี (ประถม) 355.00 
 อันดับที่ 3 ชนิสรา ฤดีกุลธํารง 20-111-0026 ราชินี (ประถม) 319.00 
เขตบางซื่อ อันดับที่ 1 ธันวา ลาล้าํ 20-111-0033 เทพสัมฤทธิ์วิทยา 229.00 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 ดวงฤดี ลี ่ 20-121-0008 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 392.00 
 อันดับที่ 2 ปราณิศา บุญธนวีรกุล 20-121-0030 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 356.00 
 อันดับที่ 3 ภัทราพร นาคเมือง 20-121-0013 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 345.00 
เขตปทุมวัน อันดับที่ 1 ธนิสรา สิงหถนัดกิจ 20-070-0018 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 288.00 
เขตสาทร อันดับที่ 1 กิตติพัชร ธันญะทว ี 20-007-0007 เซนต์หลุยส์ศึกษา 312.00 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 มนรดา สายเนียม 20-111-0036 อนุบาลสามเสน 339.00 
 อันดับที่ 2 อนาวิลธุ์ ดา่นสวัสดิ ์ 20-070-0002 สวนบวั 325.00 
 อันดับที่ 3 วรณัน บุญความด ี 20-111-0035 อนุบาลสามเสน 318.00 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 สีหราช วังริยา 20-136-0006 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 382.00 
 อันดับที่ 2 ธนภัทร ใจอ่อน 20-136-0005 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 363.00 
 อันดับที่ 3 ปวรรณ เจริญสิทธิ ์ 20-136-0041 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 360.00 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 ชิษณุพงษ์ จันทร์เหลือง 20-124-0036 ธนินทรวิทยา 378.00 
 อันดับที่ 2 พชรมน โพธิป์ระดิษฐ ์ 20-124-0030 ธนินทรวิทยา 377.00 
 อันดับที่ 3 พิชญธิดา โชชื่น 20-124-0055 ธนินทรวิทยา 376.00 
เขตหลักสี่ อันดับที่ 1 ชวิน ปัณฑรางกูร 20-111-0038 ไผทอุดมศึกษา 316.00 
 อันดับที่ 2 พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน ์ 20-111-0039 ไผทอุดมศึกษา 309.00 
 อันดับที่ 3 ภัทรพงษ์ ไตรทิพย ์ 20-097-0012 ชาลสีมุทร 307.00 
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ธัญญวัฒน์ จันทรอุไร 20-164-0010 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 432.00 
 อันดับที่ 2 กวินภพ สื่อสวน 20-164-0006 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 379.00 
 อันดับที่ 3 ณัฐทิตา จุติมา 20-164-0056 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 351.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 ทยากร วังสนิธุ ์ 20-032-0026 เทพเสนานสุรณ ์ 327.00 
 อันดับที่ 2 ถิรคุณ ทองเอิบ 20-032-0018 เทพเสนานสุรณ ์ 312.00 
 อันดับที่ 3 ธันวา อาปะจนิดา 20-032-0005 เทพเสนานสุรณ ์ 291.00 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 รัฐธีร์ ศรีประยูรสกุล 20-051-0041 อนุบาลพิบูลเวศม์ 365.00 
 อันดับที่ 2 วิวิธวินท์ พัวรุ่งโรจน ์ 20-051-0024 อนุบาลพิบูลเวศม์ 359.00 
 อันดับที่ 3 สถาปัตย์ อุทัยแจ่ม 20-051-0008 อนุบาลพิบูลเวศม์ 326.00 
เขตห้วยขวาง อันดับที่ 1 ตรีชาวัชร์ จิรกุลเธียรสนิ 20-073-0005 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 363.00 
 อันดับที่ 2 พิทวัส ตุรวรรณ์ 20-073-0009 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 302.00 
 อันดับที่ 3 ปริญดา สุวรรณรอด 20-073-0015 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 259.00 
  ณัฐนนท์ พูพวก 20-073-0031 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 259.00 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 วรวุฒิ คุณกิตติรักษ์ 20-111-0001 ปัญจทรัพย ์ 314.00 
 อันดับที่ 2 ราเชน ทัฬหรัตน ์ 20-111-0045 ปัญจทรัพย ์ 289.00 
  จักรภพ วงเวียน 20-030-0005 สามัคคีบาํรุงวิทยา 289.00 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 อินทัช วงศ์เสงี่ยม 20-043-0005 นราทร 356.00 
 อันดับที่ 2 ธนดล อุตะมะโยธนิ 20-043-0009 นราทร 338.00 
 อันดับที่ 3 จิรัชยา กลิน่ทอง 20-043-0012 นราทร 322.00 
เขตสวนหลวง อันดับที่ 1 กุลรัศมิ์ พรลาภวณิชกุล 20-111-0054 ปาณยา พัฒนาการ 269.00 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 รติรัตน์ พรมีศรี 20-090-0021 ถนอมบุตร 411.00 
 อันดับที่ 2 พิชามญชุ์ กุลจิราพงศ์ 20-090-0022 ถนอมบุตร 408.00 
 อันดับที่ 3 อาณิสา ลาํอิน 20-019-0027 บ้านบางกะป ิ 400.00 
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 พิธา โนวังหาร 20-111-0055 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 301.00 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 กันตดนย์ ศิริวรรณ 20-076-0011 ชินวร 364.00 
 อันดับที่ 2 พงศ์ศรัณย์ แก้วมณีชัย 20-076-0019 ชินวร 352.00 
 อันดับที่ 3 กันติทัต มีระกูล 20-076-0008 ชินวร 350.00 
  ดิถดนัย แก้วน้ําคํา 20-076-0009 ชินวร 350.00 
เขตตลิ่งชัน อันดับที่ 1 อริณดา ป้อมน้อย 20-144-0030 อยู่เย็นวิทยา 463.00 
 อันดับที่ 2 ปิติสิทธิ สกลรักษ ์ 20-144-0004 อยู่เย็นวิทยา 461.00 
 อันดับที่ 3 ชญาดา คํามานิตย ์ 20-144-0043 อยู่เย็นวิทยา 382.00 
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 ธรรมรัต ผดุงวัย 20-003-0005 ธรรมภิรักษ์ 359.00 
 อันดับที่ 2 สุวรีย์ ฉัตรรัตนศักดิ์ 20-149-0015 ทิวไผ่งาม 353.00 
 อันดับที่ 3 อนัญญา วงศ์รุ่งโรจน์กิจ 20-003-0004 ธรรมภิรักษ์ 349.00 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 ภัทรเวท ไชยมาคํา 20-091-0028 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 370.00 
 อันดับที่ 2 ภูวนนท์ มีวอน 20-091-0031 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 369.00 
 อันดับที่ 3 สีสรรค์ กฤชเลิศกุล 20-091-0038 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 362.00 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 นภัสชฏา ชาเนตร 20-138-0077 บางขุนเทียนศึกษา 367.00 
 อันดับที่ 2 ลภัสรดา เฟืองชนะภัย 20-138-0059 บางขุนเทียนศึกษา 364.00 
 อันดับที่ 3 พนธกร พรมแสง 20-138-0046 บางขุนเทียนศึกษา 358.00 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 จิรทีปต์ ศิลปอาชา 20-087-0010 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 412.00 
 อันดับที่ 2 พัชรวัฒน์ วงศ์ศรีกุล 20-087-0003 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 286.00 
 อันดับที่ 3 กฤษณ์ สิงห์นําวงศ ์ 20-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 266.00 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 อนาวิน เกตุบาํรุง 20-008-0004 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 304.00 
 อันดับที่ 2 ทีมาพร เพ็ชรบูรณ ์ 20-008-0010 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 297.00 
 อันดับที่ 3 วรวัชร์ ชุติกุลรังษ ี 20-008-0003 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 268.00 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 ปัณฑรีย์ เขียวไข่กา 20-012-0016 ฐานปัญญา 278.00 
 อันดับที่ 2 ประกายดาว น้อยนารถ 20-012-0013 ฐานปัญญา 245.00 
 อันดับที่ 3 สุภิสรา ยิ่งสกุล 20-012-0001 ฐานปัญญา 241.00 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ชิษณุพงศ์ ตายัง 20-027-0109 มณีวัฒนา 394.00 
 อันดับที่ 2 กิตติ จันทร์เรือง 20-027-0024 มณีวัฒนา 370.00 
 อันดับที่ 3 ชัชนนัท์ กลา้รอญ 20-027-0072 มณีวัฒนา 354.00 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 กุลพรภัสร์ จิริณีธรรมกุล 20-187-0036 กรพิทักษ์ศึกษา 418.00 
 อันดับที่ 2 ธนินโชตน์ ภิรมย์โชติศิริ 20-187-0031 กรพิทักษ์ศึกษา 376.00 
 อันดับที่ 3 กานต์รวี โทจาํเริญวัฒน ์ 20-187-0041 กรพิทักษ์ศึกษา 372.00 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 สุณิศา มั่นคง 20-190-0031 ถนอมพิศวิทยา 405.00 
 อันดับที่ 2 ณดณ บินกาซาน ี 20-190-0025 ถนอมพิศวิทยา 383.00 
 อันดับที่ 3 ภาวินี สนูย์ไธสง 20-190-0035 ถนอมพิศวิทยา 366.00 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 9 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ญาณินณชิา แก้วยอดทอง 20-013-0073 โสมาภานุสสรณ ์ 391.00 
 อันดับที่ 2 ศศินา ทองตําลึง 20-013-0070 โสมาภานุสสรณ ์ 359.00 
 อันดับที่ 3 พิชญ์ณัฏฐ์ พัฒนจิตติขจร 20-013-0017 โสมาภานุสสรณ ์ 334.00 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 ภวธร วัชรอาภานุกร 20-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 370.00 
 อันดับที่ 2 วริศรา นาพฒันกิจ 20-155-0006 ทรงวิทย์ศึกษา 346.00 
  เกศแก้ว ศิริมณฑล 20-155-0047 ทรงวิทย์ศึกษา 346.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 10 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคเหนือ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อันดับที่ 1 ณัฏฐิกาภัค ธนกัญจน์รัตน ์ 20-283-0025 ทองประสาทเวทย ์ 311.00 
 อันดับที่ 2 เปรมวาคริชจ์ หอมชะเอม 20-283-0019 ทองประสาทเวทย ์ 301.00 
 อันดับที่ 3 วรินยุพา ทองแทง่ 20-283-0042 ทองประสาทเวทย ์ 289.00 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ 20-278-0016 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 431.00 
 อันดับที่ 2 อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 20-252-0009 อนุบาลโรจนวทิย ์ 385.00 
 อันดับที่ 3 ณภัทร นิ่มพิทักษณ์พงศ ์ 20-222-0001 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 375.00 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 ปัณณวิชญ์ สุขผล 20-244-0015 อนุบาลกําแพงเพชร 424.00 
 อันดับที่ 2 ชนัฐปภา นิระคม 20-244-0005 อนุบาลกําแพงเพชร 399.00 
 อันดับที่ 3 สุพศิน สุวรรณวิสทุธิ ์ 20-244-0041 อนุบาลกําแพงเพชร 386.00 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 อุดมฤกษ์ พุทธคุณสกุลพร 20-229-0033 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 397.00 
 อันดับที่ 2 อนภรณ์ แก้วแสงทอง 20-217-0027 อนุบาลนครสวรรค์ 365.00 
 อันดับที่ 3 ปราณปวณี์ พุกเปี่ยม 20-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 364.00 
พิจิตร อันดับที่ 1 ภีมะ ศรีวนิชย ์ 20-203-0025 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 322.00 
 อันดับที่ 2 ธนวัฒน์ ทองใบ 20-846-0001 อนุบาลวชิร 320.00 
 อันดับที่ 3 เหย่าเหมย ก๊ก 20-203-0022 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 318.00 
เพชรบูรณ์ อันดับที่ 1 วัชรธร ธีรธรรมธาดา 20-839-0004 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 385.00 
 อันดับที่ 2 ชวัลวิทย์ แก้วเกิด 20-839-0005 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 289.00 
 อันดับที่ 3 ยุวรรณดา ด้วงมาลา 20-839-0035 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 286.00 
  ปวีณ์ธิดา วีรวรรณ 20-839-0031 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 286.00 
อุตรดิตถ์ อันดับที่ 1 สุชานาถ คําม ี 20-226-0005 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 207.00 
 อันดับที่ 2 พิชญาภา ดีมาสู ่ 20-226-0003 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 161.00 
 อันดับที่ 3 จีราภัคค์ แก้วจ้อน 20-226-0004 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 157.00 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 อัจลา วรรณวงศ์สอน 20-218-0023 ฉือจี้เชียงใหม่ 285.00 
 อันดับที่ 2 ธัญญลักษณ์ เจิดจีระสทิธิ ์ 20-806-0077 พุทธิโศภณ 281.00 
 อันดับที่ 3 เมธาวี ยอมใจอยู่ 20-806-0044 พุทธิโศภณ 274.00 
เชียงราย อันดับที่ 1 เพ็ญพิชชา ตันตรา 20-808-0007 ปิยะพรพิทยา 327.00 
 อันดับที่ 2 ศิริภูมิ โป่งเส็ง 20-232-0010 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 265.00 
 อันดับที่ 3 อับดุลก็อยยุม บินมสุตอปา 20-808-0020 ปิยะพรพิทยา 260.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคเหนือ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 กมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช 20-212-0012 ราชานุบาล 416.00 
 อันดับที่ 2 ภิระดา ยูนาคิม 20-212-0011 ราชานุบาล 369.00 
 อันดับที่ 3 พรนภัส วังตา 20-825-0047 อนุบาลอยู่วทิยา 368.00 
พะเยา อันดับที่ 1 อารยา บุญโชคช่วย 20-269-0033 ปิยมิตรวิทยา 375.00 
 อันดับที่ 2 ภาคภูมิ นุชนิยม 20-269-0030 ปิยมิตรวิทยา 374.00 
 อันดับที่ 3 ณัฐธยาน์ หวนัเหล็ม 20-269-0021 ปิยมิตรวิทยา 367.00 
แพร่ อันดับที่ 1 ธนภณ เวฬุวนารักษ์ 20-271-0024 อนุบาลแพร ่ 308.00 
 อันดับที่ 2 พีรวิชญ์ ใจวงศ ์ 20-271-0010 อนุบาลแพร ่ 295.00 
  จิราธิวัฒน์ พรหมเมศ 20-271-0039 อนุบาลแพร ่ 295.00 
ลําปาง อันดับที่ 1 เมโลดี้ จีน คัมมิ่ง 20-200-0042 อัสสัมชัญลาํปาง 382.00 
 อันดับที่ 2 พิชชานนัท์ โภควนิภูดิสนนัท ์ 20-200-0043 อัสสัมชัญลาํปาง 380.00 
 อันดับที่ 3 ณัฐณิชา มณีมลู 20-200-0013 อัสสัมชัญลาํปาง 365.00 
ลําพูน อันดับที่ 1 ธนัญชนก คะโสธร 20-211-0039 ใบบุญลาํพูน 316.00 
 อันดับที่ 2 คุณณาวัฒน์ คําทอง 20-211-0028 ใบบุญลาํพูน 259.00 
 อันดับที่ 3 ชิติภัทธ์ ประเสริฐดาํรงชยั 20-211-0032 ใบบุญลาํพูน 255.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคใต้ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ 20-351-0014 อนุบาลยะลา 393.00 
 อันดับที่ 2 ฐิติวรภา บุญปถัมภ์ 20-351-0040 อนุบาลยะลา 372.00 
 อันดับที่ 3 นิธิกันต์ อักษรพิบูลย ์ 20-351-0046 อนุบาลยะลา 345.00 
นราธิวาส อันดับที่ 1 วริศ ศักดิรัตน์ 20-853-0005 เกษมทรัพย์ 368.00 
 อันดับที่ 2 พิมพ์ลภัส เอ่ียมสะอาด 20-861-0001 บางนราวิทยา 332.00 
 อันดับที่ 3 อรพิชญ์ พุมณี 20-325-0005 บ้านสุไหงโก-ลก 287.00 
ปัตตาน ี อันดับที่ 1 ปณิตตรา กออวยชัย 20-354-0009 แหลมทองอุปถัมภ์ 296.00 
 อันดับที่ 2 วันนัสฟู โด 20-341-0022 อามานะศักดิ ์ 241.00 
 อันดับที่ 3 ฟิรดาวส์ จนัทรเพท 20-341-0030 อามานะศักดิ ์ 215.00 
สตูล อันดับที่ 1 ปณิธิ วิจิตรจรรยา 20-894-0099 อนุบาลสตูล 370.00 
 อันดับที่ 2 ธัญชนก เอ่ียมสอาด 20-894-0108 อนุบาลสตูล 357.00 
 อันดับที่ 3 ชยุต จิรโสภณ 20-894-0094 อนุบาลสตูล 315.00 
  ณัฐชยา ก้องเอกภพ 20-311-0022 สายเพชรศึกษา 315.00 
สงขลา อันดับที่ 1 พร้อมขวัญ ยอดขยัน 20-336-0001 ธิดานุเคราะห ์ 360.00 
 อันดับที่ 2 คชพล พัฒโร 20-300-0177 วิเชียรชม 353.00 
 อันดับที่ 3 ภวัต ทรัพย์เพิ่ม 20-300-0047 วิเชียรชม 349.00 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 พิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ ์ 20-302-0115 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 395.00 
 อันดับที่ 2 ทัศนนนัท์ ขุนเพชร 20-302-0105 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 394.00 
 อันดับที่ 3 พีรวัส ดลกิจ 20-302-0119 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 367.00 
พัทลุง อันดับที่ 1 ศรัณย์ชัย นะนุ้ย 20-344-0004 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 390.00 
 อันดับที่ 2 วาทิต ทิวทัศน ์ 20-344-0003 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 388.00 
 อันดับที่ 3 ภัทรภร กฤตรัชตนันต ์ 20-344-0028 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 373.00 
สุราษฎร์ธาน ี อันดับที่ 1 พีรชาดา ศักดาพันธุไ์พศาล 20-397-0032 จอย 369.00 
 อันดับที่ 2 วิริทธิ์พล ภู่ทอง 20-397-0035 จอย 347.00 
 อันดับที่ 3 ศุภิสรา เกษมสิทธิพร 20-358-0035 อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี 341.00 
กระบี่ อันดับที่ 1 อุสิชา ไกรนรา 20-868-0239 อนุบาลกระบี ่ 400.00 
 อันดับที่ 2 ณนธภร โชคคําสีลา 20-868-0258 อนุบาลกระบี ่ 371.00 
 อันดับที่ 3 ชนัญชิดา ผิวด ี 20-868-0038 อนุบาลกระบี ่ 346.00 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 13 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคใต้ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ตรัง อันดับที่ 1 ทักษดนย์ แซ่โค้ว 20-326-0068 พรศิริกุล 397.00 
 อันดับที่ 2 ชญาดา ศรีวะรมย ์ 20-326-0059 พรศิริกุล 360.00 
 อันดับที่ 3 ณิชนนัทน์ เชาว์กิจค้า 20-326-0039 พรศิริกุล 352.00 
พังงา อันดับที่ 1 ยศวรรธน์ นรินรัตน ์ 20-317-0062 อนุบาลพังงา 358.00 
 อันดับที่ 2 ศตนันท์ วฒุิกรภัณฑ ์ 20-317-0059 อนุบาลพังงา 329.00 
 อันดับที่ 3 นัทธ์ธนนั มงกุฎเพชร 20-317-0046 อนุบาลพังงา 282.00 
ระนอง อันดับที่ 1 สัลฑิลา พรัดรักษา 20-320-0008 อนุบาลระนอง 295.00 
 อันดับที่ 2 ปรัชญ์ เอ่ียมจิตต ์ 20-320-0020 อนุบาลระนอง 271.00 
  กัญญานัช อินทสวสัดิ ์ 20-320-0016 อนุบาลระนอง 271.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 14 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ณัฐวรา ศิริรัตน์ไพบูลย ์ 20-736-0003 เซนต์เมร่ี 359.00 
 อันดับที่ 2 รมิดา ใจศิริ 20-736-0002 เซนต์เมร่ี 332.00 
 อันดับที่ 3 ธนวิน อันทฤทธิ ์ 20-489-0026 อนุบาลอุดรธาน ี 327.00 
ขอนแก่น อันดับที่ 1 ณัฐกฤตา อังคณาวรกุล 20-499-0035 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 396.00 
 อันดับที่ 2 พิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสนิ 20-499-0044 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 393.00 
 อันดับที่ 3 ชยพล เนียมกุล 20-499-0025 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 377.00 
เลย อันดับที่ 1 ณิชานันท์ สองเมือง 20-494-0051 เมืองเลย 370.00 
 อันดับที่ 2 ตุลาการ คุนาพันธ ์ 20-782-0029 แสงตะวนัพัฒนา 327.00 
 อันดับที่ 3 สิรวิชญ์ บุญราชา 20-494-0062 เมืองเลย 319.00 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ปภาวรินศ์ แก้วกันยา 20-452-0102 อนุบาลอุบลราชธาน ี 420.00 
 อันดับที่ 2 ธัญญชนก แสงนิล 20-452-0101 อนุบาลอุบลราชธาน ี 416.00 
 อันดับที่ 3 สุรกิติ์ แว่นรัมย์ 20-452-0084 อนุบาลอุบลราชธาน ี 413.00 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 ธนนนัท์ พงษจ์ิตร์ภักดิ์ 20-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 129.00 
มหาสารคาม อันดับที่ 1 ศิรดา กัญญาคํา 20-754-0049 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 363.00 
 อันดับที่ 2 ชฎาฉัตร จันทคัต 20-754-0038 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 306.00 
 อันดับที่ 3 พลอยชนก เสงี่ยมศักดิ ์ 20-754-0047 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 299.00 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 20-403-0004 อนุบาลร้อยเอ็ด 418.00 
 อันดับที่ 2 จิณัชชา โอวรากร 20-403-0008 อนุบาลร้อยเอ็ด 395.00 
 อันดับที่ 3 ปริญญพงษ์ แสงเงิน 20-403-0007 อนุบาลร้อยเอ็ด 379.00 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 กฤติธี เจริญศรี 20-758-0033 พงษ์ศิริวิทยา 334.00 
 อันดับที่ 2 อโรชา สายน้าํเย็น 20-758-0040 พงษ์ศิริวิทยา 327.00 
 อันดับที่ 3 สุรจิตรี ขนายกลาง 20-758-0013 พงษ์ศิริวิทยา 305.00 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 คุณข้าว บัวไข 20-458-0019 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 335.00 
 อันดับที่ 2 จักรกฤช อินทรมณี 20-458-0021 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 237.00 
 อันดับที่ 3 รักชาติ เกษรบัว 20-458-0017 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 235.00 
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 ขนิษฐา บุญเรือง 20-786-0001 อนุบาลลืออํานาจ 223.00 
 อันดับที่ 2 ทักษอร ประสระตา 20-786-0006 อนุบาลลืออํานาจ 215.00 
 อันดับที่ 3 อลิชา เนืองมัจฉา 20-786-0005 อนุบาลลืออํานาจ 212.00 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 15 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคตะวันออก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 ธนปิติพล จรณายุธ 20-590-0003 วัดดอนทอง 341.00 
 อันดับที่ 2 ภูมิรพีร์ พวงขํา 20-590-0004 วัดดอนทอง 311.00 
 อันดับที่ 3 ธัญพร แก้วนพกุล 20-590-0002 วัดดอนทอง 301.00 
จันทบุรี อันดับที่ 1 มุกวดี โปเล็ต ดูพุย 20-576-0003 สตรีมารดาพิทักษ ์ 362.00 
 อันดับที่ 2 อันนา ฉัตรภูต ิ 20-576-0014 สตรีมารดาพิทักษ ์ 356.00 
 อันดับที่ 3 กฤตัชญ์ จันทิวาริน 20-576-0022 สตรีมารดาพิทักษ ์ 353.00 
ชลบุรี อันดับที่ 1 พุฒิพงษ์ ทองพนู 20-550-0041 เจริญสุขวิทยา 451.00 
 อันดับที่ 2 ชาญเมธี กิจบาํรุงลาภ 20-545-0122 อนุบาลชลบุรี 448.00 
 อันดับที่ 3 ชลธีร์ แก้วมั่น 20-550-0050 เจริญสุขวิทยา 444.00 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 จันทิมา ทองนาม 20-530-0125 มารีวิทยา 369.00 
 อันดับที่ 2 บุษบาวิลิศ คงภักด ี 20-519-0010 มารีวิทยาศรีมโหสถ 366.00 
 อันดับที่ 3 รมย์ชลี โชิตรัตน ์ 20-530-0005 มารีวิทยา 364.00 
ระยอง อันดับที่ 1 ชนัญธิดา บุญไชโย 20-560-0016 อนุบาลระยอง 428.00 
 อันดับที่ 2 ภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ ์ 20-560-0018 อนุบาลระยอง 425.00 
 อันดับที่ 3 ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ ์ 20-560-0038 อนุบาลระยอง 403.00 
ตราด อันดับที่ 1 ภูมิพิชชา เหลา่ชัย 20-558-0014 มารดานสุรณ ์ 392.00 
 อันดับที่ 2 ขวัญหทัย อยู่เกษม 20-558-0011 มารดานสุรณ ์ 387.00 
 อันดับที่ 3 ทิพย์วิมล ทองโชต ิ 20-531-0012 กิตติวิทยา 334.00 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 ณัฐกฤตา แจ้งยุบล 20-536-0014 ศรีวิทยาปากน้ํา 413.00 
 อันดับที่ 2 พิทยุตม์ บปุผาดา 20-536-0063 ศรีวิทยาปากน้ํา 379.00 
 อันดับที่ 3 ธนพล มุสะนะ 20-536-0026 ศรีวิทยาปากน้ํา 378.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 มณียา ปล้องแก้ว 20-946-0042 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ 393.00 
 อันดับที่ 2 ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง 20-946-0049 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ 385.00 
 อันดับที่ 3 มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา 20-946-0066 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ 360.00 
  วิชรวิชญ์ สายเสมา 20-630-0037 เตรียมบัณฑิต 360.00 
นครปฐม อันดับที่ 1 กวิตา กาญจนาพฤกษ ์ 20-943-0058 อนุบาลนครปฐม 360.00 
 อันดับที่ 2 จันทร์ดาริน ดาราวโิรจน ์ 20-943-0052 อนุบาลนครปฐม 337.00 
 อันดับที่ 3 ญาณภัทร รุ่งสวา่ง 20-943-0053 อนุบาลนครปฐม 316.00 
สมุทรสาคร อันดับที่ 1 กมลลักษณ์ เจริญศรี 20-961-0021 อนุสรณ์ศุภมาศ 259.00 
 อันดับที่ 2 ณฐพร ขาวพุ่ม 20-961-0008 อนุสรณ์ศุภมาศ 251.00 
 อันดับที่ 3 ศุภกร คุ้มจาด 20-961-0019 อนุสรณ์ศุภมาศ 236.00 
  ธนภัทร กล้าหาญ 20-961-0005 อนุสรณ์ศุภมาศ 236.00 
ราชบุรี อันดับที่ 1 ณัฏฐณิชา สุทธิรัตนากร 20-681-0001 อุดมวิทยา 361.00 
 อันดับที่ 2 สุมิตรา ประทุมมา 20-681-0067 อุดมวิทยา 360.00 
 อันดับที่ 3 เจนวรวิทย์ บุญสิน 20-681-0024 อุดมวิทยา 355.00 
ประจวบคีรีขันธ ์ อันดับที่ 1 ฟ็อค การ์ดเนอร์ 20-609-0001 ภัทราวดี หัวหิน 161.00 
 อันดับที่ 2 ปัญญา กินลา 20-609-0002 ภัทราวดี หัวหิน 117.00 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 ระรินตา เอียมเอก 20-602-0016 วัดดอนไก่เตี้ย 423.00 
 อันดับที่ 2 นวพร โรจนโพธิ ์ 20-602-0012 วัดดอนไก่เตี้ย 411.00 
 อันดับที่ 3 ธีรสิทธิ์ บุญรอด 20-602-0003 วัดดอนไก่เตี้ย 404.00 
อยุธยา อันดับที่ 1 เมชาวี เกิดงาม 20-628-0061 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 404.00 
 อันดับที่ 2 จิรภัทร เต็มแสงสุขมณี 20-638-0003 ปัณณวิชญ ์ 377.00 
 อันดับที่ 3 คุณัชญ์ คุณะดิลก 20-638-0018 ปัณณวิชญ ์ 365.00 
ลพบุรี อันดับที่ 1 ณัฐชญาพชัร์ โพธสิุวรรณ 20-660-0047 บรรจงรัตน ์ 386.00 
 อันดับที่ 2 ธีราทร รัมกรี 20-660-0012 อนุบาลลพบุรี 384.00 
 อันดับที่ 3 กฤตศราภัช สารพัฒน ์ 20-660-0031 อนุบาลลพบุรี 344.00 
สระบุรี อันดับที่ 1 ธิเบต จํานงค์ภักดิ์ 20-972-0006 อนุบาลวิชชากร 212.00 
 อันดับที่ 2 อมลวรรณ สุวรรณรัตน์ 20-972-0012 อนุบาลวิชชากร 206.00 
 อันดับที่ 3 เขมจิรา ทองศรี 20-972-0011 อนุบาลวิชชากร 205.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย ์ 20-633-0067 อนุบาลสิงห์บุรี 346.00 
 อันดับที่ 2 ปัณณวิชญ์ สมานรัตนเสถียร 20-633-0001 อนุบาลสิงห์บุรี 341.00 
 อันดับที่ 3 ศาสตราวุธ สมัครวงษ ์ 20-633-0013 อนุบาลสิงห์บุรี 309.00 
อ่างทอง อันดับที่ 1 สรัลพร รัตนอมรชัย 20-631-0076 อนุบาลวัดอ่างทอง 404.00 
 อันดับที่ 2 วริศรา พูลประเสริฐ 20-631-0075 อนุบาลวัดอ่างทอง 398.00 
 อันดับที่ 3 จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย 20-631-0035 อนุบาลวัดอ่างทอง 389.00 
นนทบุรี อันดับที่ 1 ปิยธรรม สังข์โบสถ์ 20-111-0031 อนุราชประสิทธิ ์ 376.00 
 อันดับที่ 2 ณัช สุรคัมภีรานนท ์ 20-901-0019 พิชญศึกษา 364.00 
 อันดับที่ 3 โชติกา อุดไธสง 20-901-0011 พิชญศึกษา 356.00 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชานน ชาย เลว ี ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ภวธร วัชรอาภานุกร ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วันมงคล พลิาศร ี ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณัฐธิดา เรืองเดช ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณธกร โชคไมตร ี ได้คะแนน 88.00% 
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชัชชญา พลซื่อ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พรรลวดี บิลหร่อหีม ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นะดา ยีกา ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปุณวิช วฒันสินไพศาล ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วัชรดา อินทชัย ได้คะแนน 85.00% 
รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วรายุส์พัชร กุลกรินีธรรม ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 แพรวา สินสิริสกุล ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธัญญวัฒน์ จันทรอุไร ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 อะตอม จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กวินภพ สื่อสวน ได้คะแนน 92.00% 
รร.มาร์มาร่า จินดามณ ี(เขตจอมทอง) วิชาภาษาไทย ป.2 มูนา ทรงวีระ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จิรทีปต์ ศิลปอาชา ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พัชรวัฒน์ วงศ์ศรีกุล ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กฤษณ์ สิงห์นําวงศ ์ ได้คะแนน 92.00% 
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิชญธิดา โชชื่น ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ภูมิศกร ปุจฉากาญจน ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณฐกฤต  เทพภูธร ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กวินธิดา ไชยรักษ ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พีรณัฐ โพธิสิทธิศักดิ ์ ได้คะแนน 83.00% 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ทักษ์ดนัย พบัเจริญ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 มณฑล ศรีอินทสุทธิ ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นิติภูมิ ขาวนวน ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 จิรัชย์ ศรีสุขวงษ ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พิรดา ต้นอานันทส์กุล ได้คะแนน 75.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาภาษาไทย ป.2 ภูวเดช เดชปกครอง ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จักรภพ วงเวียน ได้คะแนน 92.00% 
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปุญยวีร์ วัชรัตน์พงศ ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นิรมล พิศูจน ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนกฤต ชัยนราพิพัฒน ์ ได้คะแนน 91.00% 
รร.อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชนั) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธรรมวุฒิ ตันฑเทอดธรรม ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ตุลยวัต เทด ี ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปิติสิทธิ สกลรักษ ์ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อริณดา ป้อมน้อย ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ชญาดา คํามานิตย ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ยุวรัตน์ สัจจนกุล ได้คะแนน 89.00% 
รร.วัดกระจับพินิจ (เขตธนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.2 จิรพัฒน์ เจียรสมบูรณส์ุข ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธีรภัทร พานิช ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นันทกร อุ่นใช ้ ได้คะแนน 69.00% 
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กัญญาพัชญ์ สุภัทท์นนัทกุล ได้คะแนน 50.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สิรวิชญ์ พูลสวัสดิ ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พรชลิต กนิษฐสุต ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ภัทรเวท ไชยมาคาํ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พอ พนธิตรกุล ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภูวนนท์ มีวอน ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 สีสรรค์ กฤชเลิศกุล ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ฉัตรสุนทร สวนปรางค์ ได้คะแนน 86.00% 
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วรวัชร์ ชุติกุลรังษ ี ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วราภรณ์ ขันตีกุล ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อนาวิน เกตุบาํรุง ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปิงปิง ตั้งประเสริฐพงศ ์ ได้คะแนน 52.00% 
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาภาษาไทย ป.2 นับคลืน่ แข็งพิลา ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เบญริสา ทนงตน ได้คะแนน 71.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นันทมโนชัย เครืออินตา ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 รติรัตน์ พรมีศรี ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิชามญชุ์ กุลจิราพงศ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 อัปสร อํานวยชัยดิลก ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชวกร เพชรเสน ได้คะแนน 86.00% 
รร.บ้านบางกะป ิ(เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปกรณ์ มิ่งมาลัยรักษ ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นนทิยุต เลา่เลิศ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อาณิสา ลาํอิน ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 อรนิชา มังคลา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภูมิพัฒน์ แสนบรรดิษฐ ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชุติมา ชายา ได้คะแนน 72.00% 
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาภาษาไทย ป.2 อันนา ซาโต ้ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พลภัทร คงสว่าง ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภูเบศ ภูติวาณิชย ์ ได้คะแนน 57.00% 
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พนธกร พรมแสง ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐชกร ข้อบาง ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กวินท์ แซ่จ๋าว ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นภัสชฏา ชาเนตร ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ลภัสรดา เฟืองชนะภัย ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อัญญาณี กุลวัฒน์ธนงั ได้คะแนน 92.00% 
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เมธาสิทธิ์ บญุเจือ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณิชาภัทร โมง้น้อย ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พิชามญชุ์ บุญเจือ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พัชญ์มญ ประยงค์รักษ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณัชชา ปรีชาพัชรกุล ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สิทธิโชค โคจะนา ได้คะแนน 65.00% 
รร.ภาษานุสรณบ์างแค (เขตบางแค) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พุทธภูมิ ชัยสา ได้คะแนน 71.00% 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 21 

หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชิษณุพงศ์ เปรมสุกาญจน ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กิตติ จันทร์เรือง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชิษณุพงศ์ ตายัง ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภคิน ศรีประดับทอง ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จิราพัชร ศิริเลิศพรรณา ได้คะแนน 90.00% 
รร.ทิวไผ่งาม (เขตบางพลัด) วิชาภาษาไทย ป.2 รัตนพงศ์ หลักเฉลิมพร ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สุพรรษา สิงห์ทอง ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุวรีย์ ฉัตรรัตนศักดิ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธรุจ กิจศรีโอภาค ได้คะแนน 78.00% 
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธรรมรัต ผดุงวัย ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อนัญญา วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ดุจเทพ โอภาสวฒันกุล ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เฌนน์ ออกัสติน เหวน ได้คะแนน 97.00% 
รร.ประมุขวิทยา (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชนาธิป บุศบัน ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธนภัทร นุตจรัส ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วรินทรา หมื่นจาํนงค ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นันทวดี รังแก้ว ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธนกร นามนนท ์ ได้คะแนน 77.00% 
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 บุณยชา เสริมสุข ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปราณิศา บุญธนวีรกุล ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฐิตาภา วีรเมธาชัย ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ชญานภัส ธนชัดิษย ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ดวงฤดี ลี ่ ได้คะแนน 88.00% 
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ดิถดนัย แก้วน้ําคํา ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กันตดนย์ ศิริวรรณ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณฐกร อาษาสนา ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 รชนิกร รุ้งสิริเดชา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ซีโมเน อนุวัตน์ กรีมาลดี ได้คะแนน 82.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จิรัชยา กลิน่ทอง ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อภิชญา รักวงศ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนดล อุตะมะโยธนิ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ฮุสนา บุญงาม ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อินทัช วงศ์เสงี่ยม ได้คะแนน 91.00% 
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นพรรษอร ผลิใบ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กานต์ชนก หนูนารถ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ยศวริศ ชัยธวัลภัสร์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ชนภัทร ชูใจ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อนาวิลธุ์ ดา่นสวัสดิ ์ ได้คะแนน 71.00% 
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาภาษาไทย ป.2 ปัณฑรีย์ เขียวไข่กา ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อาฒัยวัต มงคลชาติพาณชิย ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัฐชยา ธนะวงัน้อย ได้คะแนน 68.00% 
รร.เทพเสนานุสรณ ์(เขตลาดพรา้ว)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ถิรคุณ ทองเอิบ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธันวา อาปะจนิดา ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิเชฐไกรสร  ผลพนัธิน ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ทยากร วังสนิธุ ์ ได้คะแนน 58.00% 
รร.ฤทธิไกรศึกษา (เขตลาดพร้าว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กมลวรรณ ลําจวน ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พรรษา หอมจันทร์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุเมธาวัฒน์ สระบัว ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปัณณธร พาวนิัย ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พรศิวะ สุดงามวงศ์ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นิชาภา ศิริโสภณ ได้คะแนน 61.00% 
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณดณ บินกาซาน ี ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สุณิศา มั่นคง ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชยกร เชื้อกุดรู ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภาวินี สนูย์ไธสง ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปณิดา อังกุรวณิชช ์ ได้คะแนน 70.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลพิบลูเวศม์ (เขตวัฒนา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สถาปัตย์ อุทัยแจ่ม ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 รัฐธีร์ ศรีประยูรสกุล ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วิวิธวินท์ พัวรุ่งโรจน ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ไอยวริญท์ กุลแก้ว ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภาณุวรรธน์ ชาเรณู ได้คะแนน 58.00% 
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชวัลวิทย์ เอียดแก้ว ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐกฤตา วิทูรสุนทร ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อธิวัฒน์ ปรางค์ศรีทอง ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เขมินทรา จุลกรานต ์ ได้คะแนน 61.00% 
รร.โสมาภานสุสรณ ์(เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นรภัทร เพลงวัฒนา ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ญาณินณชิา แก้วยอดทอง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนกฤติ คําวอน ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปรียาภัทร จรรยาวด ี ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ศศินา ทองตําลึง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พิชามญชุ์ แก้วอัมพร ได้คะแนน 84.00% 
รร.เซนต์หลุยส์ศึกษา (เขตสาทร)   วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กิตติพัชร ธันญะทว ี ได้คะแนน 93.00% 
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชญานนท์ บัวสาํอางค ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พชร ศรีดารานชุิต ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พราว เตรียมรุ่ง ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภาณุรุจ เลิศหัสดิน ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 โภควินทร์ รวมธรรม ได้คะแนน 52.00% 
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สีหราช วังริยา ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นันทรัตน์ สําลีวิสทิธิ ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธันวา วิริยกอบกุล ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กัลยภรณ์ เรืองเจริญผล ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ถลัชนนัท์ คุณากรนิรันดร์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กัญญานิษฐ์ ก่ันเปี่ยมแจ่ม ได้คะแนน 89.00% 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 24 

หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปราชญา พิธาวรภัค ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วิรัลพัชร แก้วมณี ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 รดากานต์ มุทธากาญจน ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 เตชินทร์ ผิวนิล ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อิสแคนแดร์ ชาฮนิ ได้คะแนน 88.00% 
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นิพิฐพนธ์ ชัยเจริญ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธนิดา แซ่ฟอง ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กุลพรภัสร์  จิริณีธรรมกุล ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 สุวภัทร ปราณีตพลกรัง ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กัญจนภัคร์ จตุรงค์เสรีกุล ได้คะแนน 92.00% 
รร.ชาลีสมุทร (เขตหลักสี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภัทรพงษ์ ไตรทิพย ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อภิชญา อารีย ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พนัชกร สัณฑมาศ ได้คะแนน 83.00% 
รร.พระราม ๙ กาญจนาภิเษก (เขตห้วยขวาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ตรีชาวัชร์ จิรกุลเธียรสนิ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อธิป ชูไสว ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นภาพรรณ ประสม ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พิทวัส ตุรวรรณ์ ได้คะแนน 54.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต (กําแพงเพชร) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กอบบุญ ตันอารีย ์ ได้คะแนน 89.00% 
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กัญญาภัค บุสด ี ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สุพศิน สุวรรณวิสทุธิ ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปัณณวิชญ์ สุขผล ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณัฐกิตติ์ พุฒิพรชยานนัท ์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชนัฐปภา นิระคม ได้คะแนน 91.00% 
รร.ปิยะพรพิทยา (เชยีงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อาณกร มีเครือรอด ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 รัมภา ชัยชนะ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เพ็ญพิชชา ตันตรา ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ศศิชา เครือปาน ได้คะแนน 73.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย (เชยีงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จิรกร ไหวพริบ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สุพิชญา มณีรัตน ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิริภูมิ โป่งเส็ง ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จิ้งฉี ซุน ได้คะแนน 70.00% 
รร.ฉือจี้เชียงใหม่ (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เบญญาภา ทองแก้ว ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นนทกร สุรินทร์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อัจลา วรรณวงศ์สอน ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 บุญรักษา เป่าพิษ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พิมพ์พิชชา ออง ได้คะแนน 58.00% 
รร.พุทธิโศภณ (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธเนศ นันต ิ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชิติพัทธ์ ไชยน้อย ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เมธาวี ยอมใจอยู่ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กัลยกร ก่ิงแก้ว ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธัญญลักษณ์ เจิดจีระสทิธิ ์ ได้คะแนน 84.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เชยีงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐภาค บุญประดับพร ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณดา สวา่งแจ้ง ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อชิรญาณ์ ปวงย้อยแก้ว ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปุณณวิชญ์ วารีดํา ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 หทัยชนก เหลาพรม ได้คะแนน 50.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อุดมฤกษ์ พุทธคุณสกุลพร ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ศุภวิชญ์ เสาวะใน ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปราณปวณี์ พุกเปี่ยม ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปารณีย์ สทิธิเลิศประสิทธิ ์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สาญ์วิกร แก้วอ่อน ได้คะแนน 64.00% 
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปุณณภพ สุวรรณเลิศ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สุพิชญา หาทรัพย ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อนภรณ์ แก้วแสงทอง ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ฐรินดา นรสิงห์ ได้คะแนน 55.00% 
รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณภัทร กิวัฒนา ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อภิชญา ศรีเมือง ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เขมมิอร ขาววงศ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปุณญพร มหายศนนัทน ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พิมพ์รพี อนุจรพันธ ์ ได้คะแนน 87.00% 
รร.บ้านวังยาว (น่าน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สิรวิชญ์ แพทยส์มาน ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เมษา แก้วใหม่ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุริยนต์ กองทอง ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 อดิเทพ พอใจ ได้คะแนน 64.00% 
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รัฐนันท์ ก้อนแก้ว ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภิระดา ยูนาคิม ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปิติยินดี คุ้มปรีด ี ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จันทรารัศมี ณ นา่น ได้คะแนน 64.00% 
รร.อนุบาลอยู่วิทยา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนกฤต อ่ินแก้ว ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นงนภัส ใหวพรม ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พรนภัส วังตา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐนิชา จันทร ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภัคนันท์ อภัยรุณ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พราวพิศุทธิ์ หอมสิงห์ทอง ได้คะแนน 56.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 คุณานนท์ อุทธิยา ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐธยาน์ หวนัเหล็ม ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคภูมิ นุชนิยม ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 อารยา บุญโชคช่วย ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วชิรวิทย์ ยศพล ได้คะแนน 95.00% 
รร.นรบุตรศึกษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วิสิษฐ์พล ผลประเสริฐศรี ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อนัญญา เสาวรส ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธรรมภรณ์ อํ่าทิม ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธนกฤต ศักดิ์ศรีธารากุล ได้คะแนน 58.00% 
รร.อนุบาลวชิร (พจิิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนวัฒน์ ทองใบ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐดนัย บญุตา ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ฉัตรานันท์ ศักดิ์ทอง ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 มณฑาทิพย์ เจริญสุข ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วชิรญาณ์ สงัข์แสง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วรกร นิรัญศิลป ได้คะแนน 64.00% 
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศิรวริณศ์ ประทินทอง ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปิยภรณ์ ศรีสวรรค์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พชร สกุลศักดิ ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เหย่าเหมย ก๊ก ได้คะแนน 90.00% 
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภูมิใจ คิดเก้ือการุญ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ทักษอร มนะเกษตรธาร ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธัญญพัชร์ บุญตา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชนมน พัทธวีรกุล ได้คะแนน 90.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบลูสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วัชรนนท์ ศักดิ์ศรีพาณิชย ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สลิล สุขสงวน ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พาฝัน ภิรมย์ราช ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภพฐนฎา วฒันกุล ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชวรัตน์ อ่ิมคง ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภรภัทร วีระเวช ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วิรัลพัชร ธนานิธิศักดิ ์ ได้คะแนน 68.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชวนนัท์ อมาตยกุล ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สิริรัญญา อุ่นทิพย์ฉัตร ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภูธเนศ หล่อพัฒนากุล ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วัชรพล บุญรอด ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พศิกา แสงฉันท ์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธัญญรัตน์ จันทร์ใจดี ได้คะแนน 71.00% 
รร.อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภูภณัท สุนทรวร ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐภัสสร เติมธีรพรพิมล ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณภัทร นิ่มพิทักษณ์พงศ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กฤตภาส ภัทรปัญญาภรณ ์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณภัทร อ้วนเจริญผล ได้คะแนน 92.00% 
รร.อนุบาลทิพยาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กุลภรณ์ เบ้าสุด ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อัศวิน ไกรทอง ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พอหทัย  จิตทรงบุญ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณัฐวรา โรจนโรวรรณ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วัชรธร ธีรธรรมธาดา ได้คะแนน 85.00% 
รร.อนุบาลแพร่ (แพร่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนพัฒน์ ขันทรง ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 จิราธิวัฒน์ พรหมเมศ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 รัชพล กาศแสวง ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธนภณ เวฬุวนารักษ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พีรวิชญ์ ใจวงศ ์ ได้คะแนน 77.00% 
รร.ดอนไชยวิทยา (ลาํปาง) วิชาภาษาไทย ป.2 รฐปัญญ์ เชียงทอง ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พัชรธิดา คู่กระสังข ์ ได้คะแนน 85.00% 
รร.ไตรภพวิทยา (ลาํปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วรัทยา นนทะวงษ ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 คทาวุธ อินต๊ะ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภูมิสวัสดิ์ นชุิด ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 จิตติมา โนรี ได้คะแนน 52.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปุญญพัฒน์ ทนิอยู่ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พิชญาภา บุรารักษ ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐณิชา มณีมลู ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปุณณดา วฒันานสุิทธิ ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 เมโลดี้ จีน คัมมิ่ง ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พิชชานนัท์ โภควนิภูดิสนนัท ์ ได้คะแนน 98.00% 
รร.ใบบุญลําพนู (ลาํพูน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พรปวีณ์ เหล่างาม ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พรรษชล ฟุกุชิมา ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนัญชนก คะโสธร ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 คุณณาวัฒน์ คําทอง ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 มิรา สวามิส ได้คะแนน 50.00% 
รร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร (อุตรดิตถ์) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุชานาถ คําม ี ได้คะแนน 69.00% 
รร.ทองประสาทเวทย์ (อุทัยธาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เปรมวาคริชจ์ หอมชะเอม ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อรปรียา สมศรี ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วรินยุพา ทองแทง่ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฏฐิกาภัค ธนกัญจน์รัตน ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ศักดิ์วรินทร์ ขําพวง ได้คะแนน 57.00% 
รร.อนุศิษย์วิทยา 3 (อุทัยธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พัชรพร รอดอ่อน ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อาฟรีด้า บัวสําล ี ได้คะแนน 83.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาภาษาไทย ป.2 กิตติภพ สว่างภพ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กัลยาภา เม่งบตุร ได้คะแนน 86.00% 
รร.อนุบาลกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อุสิชา ไกรนรา ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ชนัญชิดา ผิวด ี ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อนาวิล เพ็ชร์กุล ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปิญชาณ์ กลัดพฒุ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จัญยวรรธณ์ วนจารุโรจน ์ ได้คะแนน 84.00% 
รร.ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พนธ์วิสิทธิ์ คงพล ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ญาณิศา พนมรักษ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พชรพร จงใจ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปุณยกร เม่งช่วย ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปริยา รักเหมือน ได้คะแนน 58.00% 
รร.บ้านทุ่งต่อ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐนนท์ สมจิตร ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปริญญา ด้วงเพชร ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธิดารัตน์ บรรณกิจ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธีรภัทร ปะดุกา ได้คะแนน 88.00% 
รร.พรศิริกุล (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธมกร วุฒิเดชารัตน ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พงษ์เพชร ช่วยหน ู ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐวรรธน์ ตันตบิรรพกุล ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เตชสิทธิ์ สทิธินนัทพนัธุ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ทักษดนย์ แซ่โค้ว ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นภัสกรณ์ เยาว์ดํา ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พิชชานนัท์ ธรรมปริพัตรา ได้คะแนน 89.00% 
รร.วิวัฒน์วิทยา (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ญาณกวี หาญกิจ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปทิตตา ส่องแก้ว ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วรปรัชญ์ เก้ือพันธุ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ตรังยุดา โทธรรม ได้คะแนน 66.00% 
รร.ชูศิลป์วิทยา (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.2 ภูริดา เต็มสังข์ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 คิตาภัส วัฒนภิรมย ์ ได้คะแนน 82.00% 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 31 

หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.2 ชนิตสิรี มลูหา ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ทินภัทร สงวนทอง ได้คะแนน 68.00% 
รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภาณุรัตน์ วีรเดชกุล ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อาทิตยา ศรีทองทราย ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ทองไพรํา พนัธุ์สนิท ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นันทน์ภัส อักษรกาญจน ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ชาลสิา หวังปิยะวฒัน ์ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นัทธี จีนนุกุล ได้คะแนน 72.00% 
รร.บ้านขอนหาด (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.2 กชพร แซ่คู ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 รชต จอมเสนา ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปณิสรา ขาวสังข ์ ได้คะแนน 66.00% 
รร.วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐนันท์ จิ๋วพัฒนกุล ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปิ่นประภา ทิพย์มงคล ได้คะแนน 90.00% 
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ทัศนนนัท์ ขุนเพชร ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ศุภาพิชญ์ เอ่ียมคง ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชนะศึก บญุมาช่วย ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณัฐปภัสร์ ศุภธรรมกุล ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัฐนภัสส์ วทิยานุภากร ได้คะแนน 95.00% 
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 บิสมิน หะยีเซะ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วริศ ศักดิรัตน์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 รินรดา อาภาธนานนท ์ ได้คะแนน 62.00% 
รร.บางนราวทิยา วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธัญวิชญ์ จอมสุริยะ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พิมพ์ลภัส เอ่ียมสะอาด ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วรเมธ จันทรโคบุตร ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กัญตอัญทิชา มะสัญ ได้คะแนน 56.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นันทน์ภัส รัตนบุรี ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อรพิชญ์ พุมณี ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปุญญพัฒน์ ยุทธโกษา ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ดวงฉัตรณภัทร จริงจิตร ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปณิฏฐา ถ่ินจะนะ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นฤเบศ นันตา ได้คะแนน 52.00% 
รร.แหลมทองอุปถัมภ์ (ปัตตานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปณิตตรา กออวยชัย ได้คะแนน 81.00% 
รร.อามานะศักดิ์ (ปัตตาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วันนัสฟู โด ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อิหซาน มะรือสะ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฟิรดาวส์ จนัทรเพท ได้คะแนน 62.00% 
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศุภโชค อุดมสินค้า ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รัตนาวรรณ เต็มราม ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นัทธ์ธนนั มงกุฎเพชร ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศตนันท์ วฒุิกรภัณฑ ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พลอยนภัส วิรัตนเสรีกุล ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ยศวรรธน์ นรินรัตน ์ ได้คะแนน 87.00% 
รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศรัณย์ชัย นะนุ้ย ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พลอยนภัส วิโชคจุลเศรษฐ ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วาทิต ทิวทัศน ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธีธัช รอดชุม ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภูริชญา เกลี้ยงเมือง ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปภานิจ จันทร์แก้ว ได้คะแนน 91.00% 
รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รัชวัฒน์ ชุมนุ้ย ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วิยะดา เศียรอุ่น ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศุภัสรา รัตนวิเชียร ได้คะแนน 85.00% 
รร.รังสีอนุสรณ์ (ยะลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 รุสริณดา สือแม ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ทิชานันท์ แก้วหมุน ได้คะแนน 76.00% 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 33 

หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปวริศ ชูทอง ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ฐิติวรภา บุญปถัมภ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ถามวัต ฆังคะรัตน ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นิธิกันต์ อักษรพิบูลย ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ ได้คะแนน 98.00% 
รร.อนุบาลระนอง (ระนอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนาวนิ มณีศรี ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กัญญานัช อินทสวสัดิ ์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สัลฑิลา พรัดรักษา ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วริศา อังษานาม ได้คะแนน 60.00% 
รร.กลับเพชรศึกษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พสิษฐ์ ผมทอง ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ดาณีน หมีดเส็น ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภูมิรภี สุดอ่อน ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธนภัทร แก้วจรวย ได้คะแนน 62.00% 
รร.ทวีรัตน์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภัทรพล เก้าเอ้ียน ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กันต์ อุษาสุมงคล ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เพชรชนะ ทองหน ู ได้คะแนน 88.00% 
รร.ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พร้อมขวัญ ยอดขยัน ได้คะแนน 94.00% 
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ฐิติกร สุวรรณรัตน์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ชานษิสา มูสิกพงศ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณพล อินทรพานิช ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณัฐดนัย จนัรัตนา ได้คะแนน 59.00% 
รร.บุญเลิศอนุสรณ์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กันยากร เหลาะเหม ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 รสริน แสงประดับ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิมพ์พิศา สุทธะระ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธันยชนก ทองราช ได้คะแนน 56.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.วิเชียรชม (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภวัต ทรัพย์เพิ่ม ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สิรพงศ์ แสงเจริญ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุพิชญา แก้วคง ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กนกกร อินทรัตน์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 คชพล พัฒโร ได้คะแนน 89.00% 
รร.อนุบาลสงขลา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เอกปวินท์ หนูน้อย ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เกียรติขจร โคษาราช ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นิติธร เขียวหอม ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธีรภัทร์ มีสกุล ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พรรณธร ไผทรักษ์ ได้คะแนน 89.00% 
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อริสรา ยาชาํนาญ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กูฟิรฮาน ยาแบโต ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศุภณัฐ หาดหาย ได้คะแนน 85.00% 
รร.สายเพชรศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นัซนีน หรันหลงั ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐชยา ก้องเอกภพ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อัซรีญา ฮะปาน ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 รักชนก สุวรรณสาล ี ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ฟารีซา ชาชา ได้คะแนน 57.00% 
รร.อนุบาลทักษิณสยาม (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ฐิดาภรฌ์ ชูขํา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พาขวัญ เส็มสัน ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชญานิศ ตะโกบ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ต้นกล้า เพชรเต็ม ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อ้อมใจ ทวีกาญจน์ ได้คะแนน 64.00% 
รร.อนุบาลรุ่งทิพย์ (สตูล) วิชาภาษาไทย ป.2 ปกรณ์ ชูเจริญ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ญาณิศา หาหลัง ได้คะแนน 75.00% 
รร.อนุบาลสตลู (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธีวสุ วีระไพบูลย ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ศิริณี กรมเมือง ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธัญชนก เอ่ียมสอาด ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กานต์สิมา ดําเต๊ะ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปณิธิ วิจิตรจรรยา ได้คะแนน 96.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สิรธีร์ แซ่ฮั่น ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พิมพ์นิภา สนีวนเอียด ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 โชติกา พชิัยรัตน ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ศิรสิทธิ์ ศรีภักดี ได้คะแนน 52.00% 
รร.จอย (สุราษฎร์ธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สิปปนนท์ ศรียา ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปุณณพัฒน์ พาพล ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วิริทธิ์พล ภู่ทอง ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นลิน บุญชยั ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ก่ิงโสม หวั่งประดษิฐ ์ ได้คะแนน 82.00% 
รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภวินท์ โตะ๊อีสอ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปวริศา กลัดทอง ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 รัชชานนท์ ไมตรีสวสัดิ ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 สวภัทร ดรดีเลิศ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เบญญาพร มีสวสัดิ ์ ได้คะแนน 87.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคอีสาน (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) (ขอนแก่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐกฤตา อังคณาวรกุล ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ฐิติรัตน์ พั่วโพธิ ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วีรดา เบ้าสาทร ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พีรญา ภัทรกิจกําจร ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสนิ ได้คะแนน 88.00% 
รร.พงษ์ศิริวิทยา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กรรวี เนตรสูงเนิน ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปภังกร บัตรจัตุรัส ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กฤติธี เจริญศรี ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 อโรชา สายน้าํเย็น ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สุรจิตรี ขนายกลาง ได้คะแนน 78.00% 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) (มหาสารคาม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชฎาฉัตร จันทคัต ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พลอยชนก เสงี่ยมศักดิ ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิรดา กัญญาคํา ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 จิรัฏฐ์ ออกสุข ได้คะแนน 57.00% 
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศิรสิทธิ์ พ้องเสียง ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 จิณัชชา โอวรากร ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปัญญาพล ขันแข็ง ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปริญญพงษ์ แสงเงิน ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม ได้คะแนน 95.00% 
รร.เมืองเลย (เลย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อัครวัฒน์ อินพะเนาว ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐกฤตา รีทหาร ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฐกลรัตน์ ศรีสุด ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณิชานันท์ สองเมือง ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 สิรวิชญ์ บุญราชา ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นภัสรา โพธิ์ปลดั ได้คะแนน 51.00% 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 37 

หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคอีสาน (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.แสงตะวันพัฒนา (เลย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กมลรัตน์ จันทร์ดาํ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ตุลาการ คุนาพันธ ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิชชญาณีย์ มูณละศรี ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พชรวรรณ สะครรัมย์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วชิรวิทญ์ สนุทราวิวฒัน ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จินตวัฒน์ สาครรัมย์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กมลพร จันทวงศ ์ ได้คะแนน 61.00% 
รร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” (สริุนทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จักรกฤช อินทรมณี ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปาลิตา สมจนัทร ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 คุณข้าว บัวไข ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ศักรินทร์ วสุวัชร ์ ได้คะแนน 54.00% 
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ขนิษฐา บุญเรือง ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ทักษอร ประสระตา ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นันทิญา นลิพาทย ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ชิณรัตน์ สุดชาวงศ ์ ได้คะแนน 50.00% 
รร.เซนต์เมรี่ (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กัญญาภัค จิตติพร ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐวรา ศิริรัตน์ไพบูลย ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 รมิดา ใจศิริ ได้คะแนน 81.00% 
รร.สันติธรรมวิทยา (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อดิศร อุ่นศรี ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วชิรพล รุ่งเทิน ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฐปนรรฆ์ จีระพันธ ์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธรณิศ บุตรวงศ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เหมรัศมิ์ วนาปิยสวัสดิ ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ชนนนท์ วงษ์คลองเขื่อน ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปัณฑิตา นาวัง ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 บุญริดา วงศไ์ชยา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธนวิน อันทฤทธิ ์ ได้คะแนน 79.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคอีสาน (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สุรกิติ์ แว่นรัมย์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธัญญชนก แสงนิล ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภัทรดนัย ปัญญาคม ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิมพกานต์ พุทธเสน ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธัญญ์นรี ชัยวิรัตน ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 มินนารา สุวรรณศิริ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เมธาพร โสภาจันทร ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พสธร สืบภา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุวพิชญ์ นิยมพานิชพัฒนา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปานพิมพ์ ไพยรนิทร ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิวกร ลอยหา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กุลณัท กุลสถิรวงษ ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปภาวรินศ์ แก้วกันยา ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 มีแกน ชิงถง ฉัตรขจรเกียรติ ได้คะแนน 95.00% 
รร.อุบลวิทยาคม (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนาวนิ เปาคาํ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อรณัชชา โสมณ ี ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนดล ทา้วแก้ว ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พชรพล วริพันธ ์ ได้คะแนน 85.00% 
รร.ฮั้วเฉียวกงฮัก (อุบลราชธาน)ี วิชาภาษาไทย ป.2 ตีรณา บัวละออ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 โชติกา อุทุมพร ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ศศธร พรหมสีดา ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เปมิกา โคตรพันธ ์ ได้คะแนน 58.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 มุกวดี โปเล็ต ดูพุย ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นีรชา อ่ิมรัตน ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปุณยนชุ งามศรี ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นันทน์ภัส อุดมเจริญพันธ ์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กฤตัชญ์ จันทิวาริน ได้คะแนน 79.00% 
รร.จุฑาทิพย์ (ฉะเชงิเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภูมิพัฒน์ ศรีใย ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อารียา บุตรด ี ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนวิชญ์ กรียพนัธ ์ ได้คะแนน 80.00% 
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธัญพร แก้วนพกุล ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สุภาวิตา เจตนเสน ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนปิติพล จรณายุธ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภูมิรพีร์ พวงขํา ได้คะแนน 95.00% 
รร.เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชวกร บุญย่างอนันต ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธณกฤต สนิทกูล ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วินด์วายญุ์ วิบูรณน์รชาต ิ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อารยา นันทานนท ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เพ็ญพัฒน์ อมรินทร ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นลินรัตน์ พรมมา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กรรณิการ์ มิ่งมิตร ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ชลธีร์ แก้วมั่น ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ญาโณทัย บุญวรรณ ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธนพร งามสุข ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฐิติวัฒน์ หลา้อ่อนส ี ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เอมภิกา ไทธะน ุ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณิชกานต์ เนื่องจํานงค ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พุฒิพงษ์ ทองพนู ได้คะแนน 95.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 หฤษฎ จัทรสา ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ชาญเมธี กิจบาํรุงลาภ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชมศิรินทร์ พันธ์พลากรชัย ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฐิติพันธ์ บญุมาธนารักษ ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณัฐธยาน์ พงษ์ทองเจริญ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พจน์ภัสสรฑ์ พวงลาํใย ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภูมิธรรม เนติวิภัชธรรม ได้คะแนน 95.00% 
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สุคนธิ์ทิพย์ รุ่งเรืองพานิชกิจ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัชณิชา ปราชญ์เปรื่อง ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 บัญญวัต กายทอง ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พิมพ์ชนก สง่ศิลปส์อาด ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณิชาภัทร จนัทร์ช่วย ได้คะแนน 87.00% 
รร.กิตติวิทยา (ตราด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 โชตินภา อินอํ่า ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นัฏฐ์นรี ไชยสิทธิ ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ทิพย์วิมล ทองโชต ิ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 สุกฤตา ยี่หวา ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ศรัณย์วิชญ์ ทองอินทร ์ ได้คะแนน 70.00% 
รร.คีรีศรีสาครวิทยา (ตราด) วิชาภาษาไทย ป.2 นภาวรรณ อาคะพงษ ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วริยา คัมภิรานนท ์ ได้คะแนน 65.00% 
รร.มารดานุสรณ์ (ตราด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปภัสร์สิตา กุมภะ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐกมล สัมมา ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภูมิพิชชา เหลา่ชัย ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พิชชาภา ศิลาอาสน ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ขวัญหทัย อยู่เกษม ได้คะแนน 93.00% 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 41 

หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กรวัฒน์ ธรรมโหร ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นันทิมา นาคนวล ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปริชญา อร่ามเรือง ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 รมย์ชลี โชิตรัตน ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พสิษฐ์ ชัยประเสริฐสุด ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จันทิมา ทองนาม ได้คะแนน 84.00% 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ (ปราจนีบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นันทน์ลนิ ทําความชอบ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 จิรัชญา จิโรจคุณากรศิริ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อดิศักดิ์ แสงโพธิ ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 รุจนาถ หงษ์วิจิตร ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ฐิติชญาน์ บีซนั ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 บุษบาวิลิศ คงภักด ี ได้คะแนน 95.00% 
รร.หทัยชาติ (ปราจนีบุรี) วิชาภาษาไทย ป.2 ธัญรดา ภักดีศุภผล ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เปรมปวีณ์ ปภัสร์จิรโชต ิ ได้คะแนน 73.00% 
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 มนัสวีร์ ขันทะบุตร ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ลอราช แก้ววิเศษ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อริยพล พิพิธวัฒนรัฐ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุริยากาญจน์ รอบรู้ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พชรวัธน์ ลิ้มคงทรัพย ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ชวรัตน์ ชะฎาแก้ว ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กิรณา ศรีเมือง ได้คะแนน 75.00% 
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชญานิสรา พงษ์พัว ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 อังกูร พิทักษา ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชนัญธิดา บุญไชโย ได้คะแนน 97.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เฉลิมไฉไลวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.2 ณิชา ศรีทับทิม ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนพร อ่อนจินดา ได้คะแนน 81.00% 
รร.ศรีวิทยาปากน้าํ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิทยุตม์ บปุผาดา ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปัทมวรรณ ช้างศิลา ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐกฤตา แจ้งยุบล ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ฐิตารีย์ ภัสสรเรืองรอง ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ฐิตินันท์ ทองบุญรอด ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อุไรวรรณ แสนเสม ได้คะแนน 95.00% 
รร.สันติดรุณ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธาริต วรหวัง ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ฟาเรีย ไวยศิลป ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อันดา ปะอิกูล ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ฮัซวานี หมัดโน๊ต ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นันทกร นนัทกสิกร ได้คะแนน 90.00% 
รร.สุขเจริญผลแพรกษา (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สรัญรัตน์ หมั่นกิจ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วิทธวินทร์ เพ็งธรรม ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วรินรัตน์ ทั่งเชียงใหม่ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วิรชา ละหอม ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เจษฎา สีสุธรรม ได้คะแนน 72.00% 
รร.อํานวยวิทย์ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พงศ์ธาริน ศักดิ์ปิยะพันธ ์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อดิศร อู่ศิลป์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชยพล เลิศสถาพรสุข ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธนชนก ชุ่มสมบัต ิ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กนก ทัศนา ได้คะแนน 66.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชัยมงคล สุขสวัสดิ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 จันทร์ดาริน ดาราวโิรจน ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิชฎา ป้องกงลาด ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กรวรรณ ฆ้องพาหุ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กวิตา กาญจนาพฤกษ ์ ได้คะแนน 89.00% 
รร.นานาชาตลิิตเติ้ลดราก้อนส์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กันตภณ ตั้งจิตเพียรพงศ ์ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณพัส หลิว ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาวิญ ไวทยะวิญญ ู ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชัชณัฐฐา พรวิจิตรพิศาล ได้คะแนน 90.00% 
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐธยาน์ พิชญช์น ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นภัทร มามีเกตุ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปัณณธร รัตนกิจกมล ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พิชาภพ สายบัวสกุลวงศ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปุญญิศา รักหบุตร ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กฤษชวุฒิ พรพรหมศรี ได้คะแนน 52.00% 
รร.พิชญศึกษา (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัช สุรคัมภีรานนท ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ชยพัทธ์ ไพบลูย์ปรีด ี ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 โชติกา อุดไธสง ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 เตชินท์ เฟื่องฟ ู ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นันทน์ภัส ลีวศิรินันท ์ ได้คะแนน 85.00% 
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชนกนนัท์ วงค์มิ่ง ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วิชรวิชญ์ สายเสมา ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ญานิศา โปร่งฟา้ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ไอศูรย์ กองแก้ว ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภัทรพัฒน์ ดั่งศิริโชค ได้คะแนน 55.00% 
รร.บรรจบรักษ์ (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กันต์ธีร์ วิลเลี่ยม ชิดดิงตัน ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วีรุตธิมา เปรมสมบัต ิ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐธิดา จัน่ประดบั ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วโรดม ละวนันา ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ไอยวรินทร์ นิลณะบด ี ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กฤติพัฒน์ ขําผักแวน่ ได้คะแนน 54.00% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.2) 44 

หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 มณียา ปล้องแก้ว ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 มัชฌิมา ศรีสุขวัฒนา ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 บุณยวีร์ ยินด ี ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภคภรณ์ เรืองสินทรัพย ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 หลุยส์ เลลมวน ได้คะแนน 95.00% 
รร.สีวลี (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พชร ทรัพย์แก้ว ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อินทิรา เสวตสมบูรณ ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปัญจพร พยัฆษา ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนกฤต สีโทม ี ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กรรณิกา พันธุ์มะณ ี ได้คะแนน 54.00% 
รร.เจนอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปิยะพล น้อยผล ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พรปวีณ์ ตลบัทอง ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ดารินทร์ พรมรุกขชาต ิ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วรฤทัย สังข์หล่อ ได้คะแนน 85.00% 
รร.ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กฤติกร จันทรอัมพร ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เบญญาภา ศรีนาค ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วรพล ปานปัน้ ได้คะแนน 80.00% 
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)  วิชาภาษาไทย ป.2 พอพบสุข ปานประดิษฐ ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 รัตนพร นิยมแสง ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธนพร วรรธนะอมร ได้คะแนน 85.00% 
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วชิรวิชญ์ ลาภเกิน ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณิชนนัทน์ จนีเมือง ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พชรดนัยธ์ วงษ์ธัญกรณ ์ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จิรภัทร เต็มแสงสุขมณี ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธนัญชนก เจริญทอง ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 บัวบชูา นาคะตะ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 คุณัชญ์ คุณะดิลก ได้คะแนน 86.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.รอตเสวกวิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กิตติธร สงวนวฒันา ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พิณพิชญา อากาศโสภา ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วิมลณัฐ กล้วยน้ํา ได้คะแนน 91.00% 
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นิติภัทร ทาตะรัตน ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พุทธิมา ไพศาลศุภนิมิต ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธีธวัช แกวธัญญานุกูล ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วิชญ์วิสิฐ ตนัวนีุกูล ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เมชาวี เกิดงาม ได้คะแนน 93.00% 
รร.เอกอโยธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 น่านฟ้า ไวยโภคา ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปิติภัทร สุทธิรักษ ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธฤตวัน ผิวผนั ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วชัญญา จนัทร์หาญ ได้คะแนน 52.00% 
รร.วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปริทัศน์ เกียรติเดชาวิทย ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ระรินตา เอียมเอก ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 หิรัญกฤษณ์ ทองคํา ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พิชญาภัคร สมิทธวิิโรจน ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธีรสิทธิ์ บุญรอด ได้คะแนน 92.00% 
รร.อรุณประดิษฐ (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อนัญพร ทรงทอง ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เกล้ากันยา ฉิมสัญชาต ิ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เฌอฟ้า เติมศักดิ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พิมนภัส ใจหลัก ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัฐชนน ผาตินุวัต ิ ได้คะแนน 74.00% 
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศรัณย์รัตน์ ทองมา ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 บริพัตร มิ่งสําแดง ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สิริกร เลขกะสุวรรณ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ชานน พ่วงทอง ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัฐชยา รุ่งหลุ่ม ได้คะแนน 58.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อุดมวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พงษ์พิชญ์ ตัง้ศรีพงศ ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วีรวงศ์ นนทารักษ ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐนันท์ สันติภาพ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณัฐพนิต อธิกุลรัตน ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัฏฐณิชา สุทธิรัตนากร ได้คะแนน 90.00% 
รร.นารายณ์วิทยา (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กร ศิริวัฒน์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธนาภา หอมอินทร ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 โพธิสุทธิ์ ดนิรมรัมย ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กฤษฏิคุณ ไกรนรา ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศรัณย์ ยิ้มแย้ม ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พีชชานนัท์ ศรีแก้วอ่อน ได้คะแนน 66.00% 
รร.นารายณ์วิทยาท่าหลวง (ลพบุรี) วิชาภาษาไทย ป.2 จักรพงษ์ ศรีนวล ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภัทรกร หมอดี ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภวัต คุ้มอ่ิมเอิบ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พัชระ ปิน่วันนา ได้คะแนน 52.00% 
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐชญาพชัร์ โพธสิุวรรณ ได้คะแนน 94.00% 
รร.อนุบาลลพบุรี (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ต้องตา เทพปนิตา ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ไปรยา นาคเจริญ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธีราทร รัมกรี ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 มุกมณี ไชยวงษ ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กฤตศราภัช สารพัฒน ์ ได้คะแนน 75.00% 
รร.อนุสรณ์ศุภมาศ (สมุทรสาคร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนภัทร กล้าหาญ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปนัดดา เมืองแสน ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศุภกร คุ้มจาด ได้คะแนน 84.00% 
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาภาษาไทย ป.2 ธนัชพร บญุสวน ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เขมจิรา ทองศรี ได้คะแนน 72.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปัณณวิชญ์ สมานรัตนเสถียร ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศาสตราวุธ สมัครวงษ ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุชาดา แดงสกุล ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฏฐกฤษฏิ์ วรรณรัตน์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วันปิติ แสงดาว ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภูเทพ ลาวัลย ์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วริศรา พูลประเสริฐ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วรินทร คงเจริญ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นาวนิ ศรีคชไกร ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปราชญา คัชชิมา ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สรัลรัตน์ จึงธนวงศ ์ ได้คะแนน 91.00% 
 
 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
 



ใบสั่งซ้ือหนังสือของบัณฑิตแนะแนว  ระดับประถม’60 
(ถายเอกสารหรือเขียนใบสั่งซ้ือตามแบบฟอรมนี้ แลวสงไปยังสํานักงานบัณฑิตแนะแนว ทานจะไดรับหนังสือภายใน 10 วัน)  

ข้าพเจ้าชื่อ-สกุล.................................................................. เลขประจําตัวสอบ PRE-ประถมศึกษา’60................................... เป็นนักเรียน 
ชั้น.......... ของโรงเรียน..................................................................... จังหวัด.........................................  ขอสั่งซ้ือหนังสือ ดังต่อไปน้ี  
1. หนังสือชุด TOP ประถมศึกษา เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาสําคัญของหลักสูตรประถมศึกษา ในแต่ละวิชาของแต่ละระดับชั้นพร้อมแบบฝึกหัด

ท้ายบท สําหรับใช้อ่านทบทวนความรู้ จัดพิมพ์แยกตามระดับชั้นๆ ละ 5 วิชา ดังนี้ (ช้ัน ป.1-ป.3 ราคา 89 บาท/เล่ม ช้ัน ป.4-ป.6 ราคา 109 บาท/เล่ม) 
 (  ) TOP  ชั้น ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TOP  ชั้น ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 วิชาภาษาไทย ....................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TOP  ชั้น ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ.................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TOP  ชั้น ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ .................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TOP  ชั้น ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 วิชาสังคมศึกษา .................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
2. หนังสือชุด TEST ประถม เป็นหนังสือที่รวบรวมโจทย์แบบฝึกหัดเรียงตามบทเรียนแต่ละเรื่องในแต่ละวิชา ครอบคลุม ครบถ้วนและพลิกแพลง 

เพื่อใช้ฝึกทําพัฒนาความรู้ด้วยตัวเอง จัดพิมพ์แยกตามระดับชั้นๆ ละ 5 วิชา ดังนี้ (ช้ัน ป.1-ป.3 ราคา 69 บาท/เล่ม ช้ัน ป.4-ป.6 ราคา 79 บาท/เล่ม) 
 (  ) TEST  ชั้น ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TEST  ชั้น ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 วิชาภาษาไทย ....................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TEST  ชั้น ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ.................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TEST  ชั้น ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ .................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TEST  ชั้น ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 วิชาสังคมศึกษา .................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
3. หนังสือชุด โจทย์ข้ันเทพ-เซียนโจทย์ และ คลังโจทย์-พิชิตโจทย์ 8 วิชา เป็นหนังสือที่รวมโจทย์ข้อสอบวัดระดับความรู้พร้อมเฉลย

ละเอียดของแต่ละระดับชั้น จัดพิมพ์แยกเป็นหลายเล่มตามระดับชั้นดังนี้ (โจทย์ข้ันเทพ-เซียนโจทย์ เป็นหนังสือรวมโจทย์ข้อสอบระดับสูง 
เช่น ข้อสอบแข่งขัน-ข้อสอบชิงทุน ฯลฯ  คลังโจทย์-พิชิตโจทย์ 8 วิชา เป็นหนังสือรวมโจทย์ข้อสอบวัดพื้นฐานความรู้ในแต่ละวิชาของชั้นนั้นๆ) 

 (  ) คลังโจทย์ (เล่ม 1) ........ชั้น ( ) ป.2 ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6  (ราคา 199 บาท/เล่ม) .... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คลังโจทย์ (เล่ม 2)........ชั้น ( ) ป.2 ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6  (ราคา 199 บาท/เล่ม) .... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คลังโจทย์ (เล่ม 3)....................ชั้น ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6  (ราคา 199 บาท/เล่ม) .... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) โจทย์ขั้นเทพ (เล่ม 1).....ชั้น ( ) ป.2 ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6  (ราคา 199 บาท/เล่ม) .... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) โจทย์ขั้นเทพ (เล่ม 2) ................ชั้น ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6  (ราคา 199 บาท/เล่ม) .... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) พิชิตโจทย์ 8 วิชา ...........ชั้น ( ) ป.2 ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6  (ราคา 199 บาท/เล่ม) .... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) เซียนโจทย์......................ชั้น ( ) ป.2 ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6  (ราคา 159 บาท/เล่ม) .... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
4. หนังสือชุด คู่มือสอบ NT, O-NET และ LAS เป็นหนังสือรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตัวอย่างแนวข้อสอบจริง 

พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อใช้ดูเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ NT, O-NET และ LAS จริง พิมพ์แยกเป็น 4 เล่ม ด้วยกระดาษอย่างดี ดังนี้ 
 (  ) หนังสือ คู่มือสอบ ( ) NT-LAS ช้ัน ป.2   ( ) O-NET ช้ัน ป.3  (ราคา 89 บาท/เล่ม) .................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) หนังสือ คู่มือสอบ ( ) NT-LAS ช้ัน ป.5   ( ) O-NET ช้ัน ป.6  (ราคา 109 บาท/เล่ม) .................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
5. หนังสือชุด “คัมภีร์และสุดยอดเก็งเข้า ม.1, EP และ GIFTED”  รวมข้อมูลและหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้า ม.1 ของ สพฐ. และ

สาธิตชั้นนํา ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 จริง และชุดเก็งข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด จัดพิมพ์แยกเป็น 3 เล่ม คือ 
 (  ) หนังสือ สุดยอดเก็งเข้า ม.1, EP และ GIFTED  (ราคา 159 บาท/เล่ม) ......................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) หนังสือ คัมภีร์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต  (ราคา 299 บาท/เล่ม) ............................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) หนังสือ เฉลยข้อสอบจริงเข้า ม.1  (เฉพาะหนังสือราคา 159 บาท/เล่ม) ........................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
6. หนังสือชุด “คัมภีร์สรุปเนื้อหา-ตะลุยโจทย์-พิชิตข้อสอบ”  เป็นหนังสือสําหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้ประสบความสําเร็จสูงสุด

ชุดใหม่ ที่สามารถใช้บริการออนไลน์เพิ่มเติมได้ โดย ป.2-ป.6 จัดพิมพ์แยกเป็น 5 ชั้น ชั้นละ 5 วิชา แต่ละวิชามี 3 เล่ม ราคาเล่มละ 159 บาท 
(ปัจจุบันเล่มคัมภีร์พิชิตข้อสอบจัดพิมพ์เสร็จแล้วทุกชั้น ส่วนเล่มคัมภีร์สรุปเนื้อหา และคัมภีร์ตะลุยโจทย์ อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์) ดังนี้ 

 (  ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6  (ราคา 159 บาท) จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ  วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6  (ราคา 159 บาท) จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ  วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6  (ราคา 159 บาท) จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ  วิชาภาษาไทย ชั้น ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6  (ราคา 159 บาท) จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ  วิชาสังคมศึกษาฯ ชั้น ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6  (ราคา 159 บาท) จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
 รวมสั่งซื้อทั้งหมด..............รายการ  เป็นเงิน........................บาท 
 ข้าพเจ้าได้ส่งเงินมาให้แล้ว ในนามนายไพบูลย์ ศุภพิมล โดยทาง 
 (  )  ธนาณัติ สั่งจ่าย ปท.สนามเป้า (10406) 
 (  )  โอนเงินเข้าบัญชอีอมทรัพย์  (แล้วแฟกซ์ใบ Pay in มาที่ 02-2796611) 
        ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า  เลขบัญชี 029-2-30636-9 
        ธ.กรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยฯ  เลขบัญชี 007-0-11271-1 
        ธ.กรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์  เลขบัญชี 210-0-57659-0  
 โปรดส่งหนังสือให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ต่อไปนี้       

 
คุณ..................................................................................................... 
เลขที่.................. หมู่ที่......... ซอย/ถนน............................................. 
ตําบล........................................ อําเภอ.............................................. 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์......................... 

(หมายเลขโทรศัพท์.........................................................)  
พิเศษ  สามารถใช้ “เลขประจําตัวสอบ” ซื้อหนังสือข้างบนในราคาลด 10-20% ได้ถึง 30 เม.ย. 61 เท่านั้น 

โดยกรณีไปซ้ือและรับหนังสือที่บัณฑิตแนะแนวเองจะได้รับส่วนลด 20%    ส่วนกรณีส่ังซ้ือแล้วให้ส่งทางไปรษณีย์จะได้รับส่วนลด 10% (ฟรีค่าส่ง)   




