
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 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.3 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่งระดับชั้น ป.3 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.4  มีทั้งหมด 5 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  

 
* คะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST” คิดจาก 5 วิชาแรก คือ คณิตศาสตร, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษาฯ และอังกฤษ 
** กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิเพียงวิชาเดียวท่ีสูงท่ีสุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปขึน้มารับแทน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 2 

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.3 
 

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 30-861-0016 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 436.00 
อันดับที่ 2 ณัชชา ดีจักรวาล 30-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 435.00 
อันดับที่ 3 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร 30-278-0030 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 432.00 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 3 

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.3 กรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ ์ 30-302-0091 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช)" 100.00 
วิชาภาษาไทย ป.3 ชนัดดา เกียรติก้องแก้ว 30-302-0083 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช)" 100.00 
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วชิรญาณ์ เหล่าประสิทธิ ์ 30-358-0124 อนุบาลสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี) 100.00 
 กชพรรณ ขุนชนะพันธุ ์ 30-344-0017 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ) 100.00 
 ปุนร์วสุ ทรัพยานนท ์ 30-307-0062 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 100.00 
 กานต์สิรี ปวิธวิรุฬห์ 30-307-0010 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 100.00 
 ก้องภพ รักษาธรรม 30-307-0071 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 100.00 
 ฮานาน ศิริพัธนะ 30-307-0026 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 100.00 
 ณิชนนัทน์ กวีวงศ์ประวัต ิ 30-875-0029 นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ (นครศรีธรรมราช) 100.00 
 ณภัทร โรจน์วชิรนนท ์ 30-302-0079 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช)" 100.00 
 ปภาวิน ขุนแก้ว 30-351-0008 อนุบาลยะลา (ยะลา) 100.00 
 ชัชชนน เฉลยวิจิตร 30-846-0005 อนุบาลวชิร (พิจิตร) 100.00 
 ธีรเทพ เกิดไก่แก้ว 30-372-0027 ธาดาอนสุรณ์ (ตรัง) 100.00 
 ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร 30-452-0042 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00 
 อชิระ มหรรณพนที 30-545-0104 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 100.00 
 แววปราชญ์ ทวีพาณิชย์กุล 30-545-0110 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 100.00 
 วีรภัทร เพ็ชสภา 30-545-0115 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 100.00 
 ชาลสิา โจมฤทธิ ์ 30-545-0123 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 100.00 
 อริสา ผลิตวานนท ์ 30-545-0126 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 100.00 
 ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ 30-530-0003 มารีวิทยา (ปราจนีบุรี) 100.00 
 ธีรศิลป์ อ่อนตา 30-512-0019 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ (ปราจีนบุรี) 100.00 
 พิมพ์พญา สุวรรณแก้ว 30-943-0273 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 100.00 
 เปรม สัจจวีรวรรณ 30-681-0012 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 100.00 
 ปุณยนชุ สุภมาตรา 30-628-0003 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยธุยา) 100.00 
 ธีรเมธ อู่วุฒิพงษ์ 30-628-0005 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยธุยา) 100.00 
วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภคพร โรจน์โมสิก 30-307-0008 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 77.00 
 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร 30-278-0030 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 77.00 
 สุภัสปภา อัตตาหกุล 30-681-0006 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 77.00 
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กัลยาณี อังศุไพศาล 30-223-0001 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) 100.00 
 ภูริภัทร ภาณุพิชิต 30-943-0260 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 100.00 
วิชา LAS-NT & O-NET ป.3 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 30-861-0016 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 93.00 
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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.3 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 แพงพธู โนวงัหาร 30-111-0072 เอกบูรพาวิเทศศึกษา (เขตมีนบรีุ ) 405.00 
อันดับที่ 2 ธัญลักษณ์ ตันตสิุธนารมย ์ 30-111-0022 วัฒนาวิทยาลัย (เขตวัฒนา) 404.00 
อันดับที่ 3 กฤตภาส โลหิตหาญ 30-138-0011 บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขนุเทียน) 401.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 
อันดับที่ 1 ณัชชา ดีจักรวาล 30-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 435.00 
อันดับที่ 2 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร 30-278-0030 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 432.00 
อันดับที่ 3 รัฐศาลธ์ ศรีสาตร ์ 30-229-0023 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 407.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคใต้) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 
อันดับที่ 1 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 30-861-0016 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 436.00 
อันดับที่ 2 ชนัดดา เกียรติก้องแก้ว 30-302-0083 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 428.00 
อันดับที่ 3 กรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ ์ 30-302-0091 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 421.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 
อันดับที่ 1 ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร 30-452-0042 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 425.00 
อันดับที่ 2 ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ 30-452-0090 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 421.00 
อันดับที่ 3 ปิ่นมณี ราชณุวงษ ์ 30-403-0018 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 420.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 
อันดับที่ 1 อริสา ผลิตวานนท ์ 30-545-0126 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 422.00 
อันดับที่ 2 ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 30-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 421.00 
อันดับที่ 3 ธนกฤต สานุสันต ์ 30-524-0081 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 419.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคกลาง-ภาคตะวันตก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 
อันดับที่ 1 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 30-687-0085 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 429.00 
อันดับที่ 2 ธีรเมธ อู่วุฒิพงษ์ 30-628-0005 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยธุยา) 409.00 
อันดับที่ 3 เปรม สัจจวีรวรรณ 30-681-0012 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 407.00 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 5 

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.3 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 ทัตเทพ ซื่อตรง 30-049-0002 โยนออฟอาร์ค 364.00 
 อันดับที่ 2 กานต์พิชชา ชุ่มชืน่ 30-072-0014 ราชวัตรวิทยา 337.00 
 อันดับที่ 3 ชลกร มณีวงษ ์ 30-072-0001 ราชวัตรวิทยา 333.00 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 นุชประวีณ์ คะจิตรแขม 30-007-0014 ราชินี (ประถม) 372.00 
 อันดับที่ 2 ณิชาลฎา ฉัตรธรรมธร 30-007-0017 ราชินี (ประถม) 311.00 
 อันดับที่ 3 อคัมย์สิริ สุวรรณรัชตมณี 30-007-0008 ราชินี (ประถม) 273.00 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 ฐิตารีย์ สุกิตติพฒันากุล 30-121-0021 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 384.00 
 อันดับที่ 2 พัณณิณ ต่อสุวรรณ 30-121-0010 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 370.00 
 อันดับที่ 3 รัญญรัตน์ โพธิ์ศรี 30-121-0017 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 365.00 
เขตปทุมวัน อันดับที่ 1 นภัสนนัท์ รณเกียรติ 30-111-0018 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 352.00 
เขตยานนาวา อันดับที่ 1 ณภัทร ลิ้มจําเริญ 30-007-0009 สารสาสน์พทิยา 301.00 
เขตสาทร อันดับที่ 1 ธนวรรณ จิตรวิศาลสกุล 30-195-0007 เซนต์หลุยส์ศึกษา 326.00 
 อันดับที่ 2 ปุญภากร โพธนิาลนั 30-195-0041 เซนต์หลุยส์ศึกษา 308.00 
 อันดับที่ 3 ภวินศ์ สุนทรวิภาต 30-195-0044 เซนต์หลุยส์ศึกษา 283.00 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 กฤตเมธ พรรณราย 30-070-0005 สวนบวั 315.00 
 อันดับที่ 2 ชญธกร พิบูลย ์ 30-070-0009 สวนบวั 280.00 
 อันดับที่ 3 ศุภิสรา ประฉามิตร 30-070-0008 สวนบวั 272.00 
เขตบางเขน อันดับที่ 1 กฤษ ธรรมมารักษ์ 30-111-0071 อมาตยกุล 344.00 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 โมไนย ไชยศรี 30-136-0035 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 350.00 
 อันดับที่ 2 ศิรณะ แซ่ซู้ 30-136-0025 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 342.00 
 อันดับที่ 3 อภิชญา หมายลาภ 30-005-0013 ศิริวัฒน์วิทยา 341.00 
เขตราชเทวี อันดับที่ 1 สรวมพร ทองด้วง 30-070-0018 พญาไท 220.00 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 จีรวัฒน์ ศรีภูมิ 30-036-0019 พระหฤทัยดอนเมือง 371.00 
 อันดับที่ 2 จุตติชัย ไกรภัทรพงศ ์ 30-036-0017 พระหฤทัยดอนเมือง 350.00 
 อันดับที่ 3 สุวิจักขณ์ ปราชญ์ศิลป ์ 30-036-0040 พระหฤทัยดอนเมือง 336.00 
เขตหลักสี่ อันดับที่ 1 ปริพัฒน์ ตน้สนีนท ์ 30-111-0045 เคหะทุ่งสองห้องวิทยา1 306.00 
 อันดับที่ 2 ขวัญชนก ศรีแสวง 30-097-0012 ชาลสีมุทร 266.00 
 อันดับที่ 3 จิดาภา พหลกุลบุตร 30-097-0007 ชาลสีมุทร 239.00 
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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.3 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ณชพล ภักดีโต 30-164-0031 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 375.00 
 อันดับที่ 2 ศุภเชฏฐ์ ต่อศักดิ์อุดม 30-164-0032 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 351.00 
 อันดับที่ 3 พงปภัช พูท่องคํา 30-164-0050 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 349.00 
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 อรอินทร์ เทพวุฑฒิ 30-069-0036 ฤทธิไกรศึกษา 317.00 
 อันดับที่ 2 อริยะ เทพวุฑฒ ิ 30-069-0003 ฤทธิไกรศึกษา 311.00 
 อันดับที่ 3 อัปสร จุลอักษร 30-032-0014 เทพเสนานสุรณ ์ 288.00 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 ธัญลักษณ์ ตันตสิุธนารมย ์ 30-111-0022 วัฒนาวิทยาลัย 404.00 
 อันดับที่ 2 ธรรมดล จิตทวีโรจน ์ 30-051-0044 อนุบาลพิบูลเวศม์ 343.00 
 อันดับที่ 3 กฤษดากร หนองหาร 30-051-0014 อนุบาลพิบูลเวศม์ 333.00 
เขตพระโขนง อันดับที่ 1 ปัณฑารีย์ ทองคํา * 30-104-0057 พิพัฒนา 378.00 
 อันดับที่ 2 ศิวัช สิริวัฒนานุสรณ ์ 30-104-0037 พิพัฒนา 370.00 
 อันดับที่ 3 ภัทรพล กัตติกมาส 30-104-0034 พิพัฒนา 325.00 
เขตห้วยขวาง อันดับที่ 1 อริย์ธัช พจนะแก้ว 30-073-0006 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 286.00 
 อันดับที่ 2 พุฒิพัฒน์ จารุธนพัฒน ์ 30-073-0011 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 273.00 
 อันดับที่ 3 สรธร ดวงด ี 30-073-0012 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 254.00 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 ธนิดา ตระกูลมีสุข 30-030-0024 สามัคคีบาํรุงวิทยา 333.00 
 อันดับที่ 2 แทนคุณ บุญเปง็ 30-030-0002 สามัคคีบาํรุงวิทยา 246.00 
 อันดับที่ 3 ธิติมา สุภาพ 30-030-0025 สามัคคีบาํรุงวิทยา 244.00 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 ธัญชนก เที่ยงแช่ม 30-111-0031 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 387.00 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 ใจบุญ จันทรสถาพร 30-043-0017 นราทร 349.00 
 อันดับที่ 2 วาริศา ศรีไข่มุก 30-043-0023 นราทร 329.00 
 อันดับที่ 3 แทนคุณ ระดับทอง 30-043-0022 นราทร 319.00 
  ณิชชานนัท์ ขุนพนิิจ 30-043-0010 นราทร 319.00 
เขตสวนหลวง อันดับที่ 1 ลักษณ์สุดา วจนะวิจารณ ์ 30-101-0001 จินดาพงศ์ 363.00 
 อันดับที่ 2 ภัทรธิดา โมระกุล 30-101-0002 จินดาพงศ์ 345.00 
 อันดับที่ 3 นันทน์ิชา พงษ์วีระชาต ิ 30-101-0004 จินดาพงศ์ 310.00 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 วิชญ์ภาส แท่นพรหม 30-090-0007 ถนอมบุตร 341.00 
 อันดับที่ 2 กัญญาภัค โพธิ์เงิน 30-090-0017 ถนอมบุตร 339.00 
 อันดับที่ 3 ปวริศา แดงสงูเนิน 30-090-0027 ถนอมบุตร 331.00 
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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.3 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 แพงพธู โนวงัหาร 30-111-0072 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 405.00 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 นภัสกร ช่วยสกุล 30-076-0009 ชินวร 346.00 
 อันดับที่ 2 อรจิรา สนิทม่วง 30-076-0011 ชินวร 298.00 
 อันดับที่ 3 ลักษมน คงเจริญ 30-076-0007 ชินวร 295.00 
เขตตลิ่งชัน อันดับที่ 1 ฐิตารีย์ รุจิวิพัฒน ์ 30-144-0015 อยู่เย็นวิทยา 364.00 
 อันดับที่ 2 กฤศคุณ มาแจ้ง 30-144-0005 อยู่เย็นวิทยา 359.00 
 อันดับที่ 3 ศุภิสรา จ้อยชรัตน ์ 30-144-0002 อยู่เย็นวิทยา 346.00 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 อลิชา โปทอง 30-003-0008 ธรรมภิรักษ์ 376.00 
 อันดับที่ 2 ณัฏฐณิชา พรหมภักดี 30-003-0003 ธรรมภิรักษ์ 333.00 
 อันดับที่ 3 เบญญาภา ดิศโรจน ์ 30-003-0006 ธรรมภิรักษ์ 332.00 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 ภัทรพร ธารวณิชย์การ 30-056-0110 กงลี้จงซัน 326.00 
 อันดับที่ 2 พัชระพรรณ์ เจนเกียรติฟู 30-056-0016 กงลี้จงซัน 323.00 
 อันดับที่ 3 อิทธิกร พนาสิทธิส์กุล 30-007-0010 ซางตาครู้สศึกษา 318.00 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 กฤตภาส โลหิตหาญ 30-138-0011 บางขุนเทียนศึกษา 401.00 
 อันดับที่ 2 พิจักษณ์ กิจวัฒนหิรัญ 30-138-0007 บางขุนเทียนศึกษา 334.00 
 อันดับที่ 3 นฤสรณ์ กลัดแก้ว 30-138-0033 บางขุนเทียนศึกษา 332.00 
เขตบางบอน อันดับที่ 1 ปราณขวัญ เชื้อสุข 30-007-0022 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 361.00 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 ณภัทร ฤกษ์สิรินุกูล 30-087-0002 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 344.00 
 อันดับที่ 2 ศุภิสรา บวรวงศ์เสถียร 30-087-0006 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 325.00 
 อันดับที่ 3 ภูเบศ เอ่ียมละออ 30-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 318.00 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 ปกสกนธ์ รุณจักร 30-008-0005 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 314.00 
 อันดับที่ 2 สิริทรัพย์ แสนโท 30-183-0003 สายประสิทธิ์วทิยา 297.00 
 อันดับที่ 3 นิธิศ เลิศบํารุงสุข 30-008-0001 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 291.00 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 วรภัทร ทองพิมพ์ 30-150-0010 เผดิมศึกษา 317.00 
 อันดับที่ 2 ปวีณนชุ รอดอยู่ 30-150-0001 เผดิมศึกษา 315.00 
 อันดับที่ 3 ศรัณยภัทร ลิมพวัฒน ์ 30-150-0009 เผดิมศึกษา 287.00 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 8 

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.3 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร 30-111-0065 อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) 366.00 
 อันดับที่ 2 ภาณุวัฒน์ มัฎฐาพนัธ ์ 30-027-0008 มณีวัฒนา 346.00 
  กวิน ติยะพงษ์ประพนัธ ์ 30-027-0070 มณีวัฒนา 346.00 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 นรกมล ทีโนรโีอ 30-187-0022 กรพิทักษ์ศึกษา 399.00 
 อันดับที่ 2 ชลธิชา สสีุข 30-187-0016 กรพิทักษ์ศึกษา 370.00 
 อันดับที่ 3 จินตารัตน์ ชนิเติมบุญผาสุข 30-187-0044 กรพิทักษ์ศึกษา 369.00 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 ชัยพงศ์ ใบโพธิ ์ 30-190-0013 ถนอมพิศวิทยา 399.00 
 อันดับที่ 2 ธัญชนก สงับัวแก้ว 30-190-0012 ถนอมพิศวิทยา 376.00 
 อันดับที่ 3 ณฐกร ปุรภาพงศ์ 30-190-0009 ถนอมพิศวิทยา 370.00 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 รมณ เชาวน์สงัเกต 30-013-0009 โสมาภานุสสรณ ์ 350.00 
 อันดับที่ 2 ต้นลม เธียรฐิติพฤฒ ิ 30-162-0001 ศิริเพ็ญ 340.00 
 อันดับที่ 3 ปพิชญา เจริญรวย 30-013-0021 โสมาภานุสสรณ ์ 336.00 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 ลัลน์ญดา มณีมาศ 30-155-0032 ทรงวิทย์ศึกษา 377.00 
 อันดับที่ 2 ปาลียย์า ปาละ 30-155-0042 ทรงวิทย์ศึกษา 351.00 
 อันดับที่ 3 ศักดินันท์ ปฏิภาณญาณกิตต ิ 30-155-0037 ทรงวิทย์ศึกษา 339.00 
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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.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อันดับที่ 1 ปิยพนธ์ หัสแดง 30-283-0023 ทองประสาทเวทย ์ 321.00 
 อันดับที่ 2 ปุณยพศวีร์ อินสวา่ง 30-283-0021 ทองประสาทเวทย ์ 298.00 
 อันดับที่ 3 ณัฐศักดิ์ นวลนชุ 30-248-0005 อนุศิษย์วิทยา 3 291.00 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร 30-278-0030 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 432.00 
 อันดับที่ 2 ปราณภัทร แสนแก้ว 30-278-0022 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 387.00 
 อันดับที่ 3 ปุณณภา สงัขดิษฐ ์ 30-278-0025 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 379.00 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 ปุณิกา เปรมปิยะกิจ 30-244-0015 อนุบาลกําแพงเพชร 371.00 
 อันดับที่ 2 อุรัสยา แก่นทอง 30-244-0034 อนุบาลกําแพงเพชร 343.00 
 อันดับที่ 3 กัลยดา มณีพราย 30-247-0001 สาธิต 331.00 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ณัชชา ดีจักรวาล 30-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 435.00 
 อันดับที่ 2 รัฐศาลธ์ ศรีสาตร ์ 30-229-0023 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 407.00 
 อันดับที่ 3 นิพพิชฌน์ ดีจักรวาล 30-229-0011 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 391.00 
พิจิตร อันดับที่ 1 ภัทรคีตา พลพวก 30-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 400.00 
 อันดับที่ 2 ชัชชนน เฉลยวิจิตร 30-846-0005 อนุบาลวชิร 366.00 
 อันดับที่ 3 ณฐภัทร สิงห์คาร 30-846-0003 อนุบาลวชิร 338.00 
เพชรบูรณ์ อันดับที่ 1 ธนพัฒน์ สารีคํา 30-839-0012 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 315.00 
 อันดับที่ 2 ทิวาภรณ์ วจีอรุโณทัย 30-839-0036 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 304.00 
 อันดับที่ 3 กมลพร หาหาญ 30-839-0024 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 299.00 
  นภัสกมล ก้อนจันเทศ 30-839-0027 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 299.00 
อุตรดิตถ์ อันดับที่ 1 บรรณกร เจนเขตรการ 30-226-0006 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 249.00 
 อันดับที่ 2 ทินภัทร สีลาํ 30-226-0007 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 228.00 
 อันดับที่ 3 ชวลิต ปาด้วง 30-226-0005 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 223.00 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 รัชพล สุวรรณรัตน ์ 30-218-0003 ฉือจี้เชียงใหม่ 304.00 
 อันดับที่ 2 ศุภวิชญ์ บัวหอม 30-218-0038 ฉือจี้เชียงใหม่ 283.00 
 อันดับที่ 3 ธนาวฒัน์ จนัทร์ตา 30-806-0063 พุทธิโศภณ 281.00 
เชียงราย อันดับที่ 1 ภาสกร รวมสุข 30-232-0043 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 323.00 
 อันดับที่ 2 ชาญวริศ ศิริสกุล 30-232-0037 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 321.00 
 อันดับที่ 3 ปาณิสรา อยู่รอง 30-232-0028 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 280.00 
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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.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 ศุภโชค ตั้งเมธิกุล 30-241-0009 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 374.00 
 อันดับที่ 2 วิชากร อุปจักร์ 30-241-0015 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 372.00 
 อันดับที่ 3 วิชญาพร หิรัญวิทย ์ 30-825-0026 อนุบาลอยู่วทิยา 357.00 
พะเยา อันดับที่ 1 ปาณนพิน ฟองคาํ 30-269-0039 ปิยมิตรวิทยา 391.00 
 อันดับที่ 2 วรากร คําแปง 30-269-0041 ปิยมิตรวิทยา 325.00 
 อันดับที่ 3 นพวรรธน์ ศิรินาม 30-269-0045 ปิยมิตรวิทยา 311.00 
แพร่ อันดับที่ 1 ณัฐชา วงษา 30-271-0003 อนุบาลแพร ่ 377.00 
 อันดับที่ 2 ญาณิศา มีสอง 30-271-0052 อนุบาลแพร ่ 324.00 
 อันดับที่ 3 วิชญ์วรัชญ์ ชุษณะโยธนิ 30-271-0048 อนุบาลแพร ่ 308.00 
ลําปาง อันดับที่ 1 ณัฐนันท์ นาควโิรจน ์ 30-200-0196 อัสสัมชัญลาํปาง 399.00 
 อันดับที่ 2 ชลธร มะโน 30-200-0005 อัสสัมชัญลาํปาง 365.00 
 อันดับที่ 3 ปองภพ รัตนประทีป 30-200-0013 อัสสัมชัญลาํปาง 362.00 
ลําพูน อันดับที่ 1 ภคพล จิตเผือก 30-211-0022 ใบบุญลาํพูน 322.00 
 อันดับที่ 2 เกรียงไกรวุฒิ อุตแจ่ม 30-211-0015 ใบบุญลาํพูน 321.00 
 อันดับที่ 3 กวิสรา อํ่ากําเนิด 30-211-0009 ใบบุญลาํพูน 305.00 
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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.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 30-351-0016 อนุบาลยะลา 391.00 
 อันดับที่ 2 สรวิศ วัชระสัมพนัธ ์ 30-351-0033 อนุบาลยะลา 371.00 
 อันดับที่ 3 ลลิตภัทร ศรีเทพ 30-351-0011 อนุบาลยะลา 353.00 
นราธิวาส อันดับที่ 1 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 30-861-0016 บางนราวิทยา 436.00 
 อันดับที่ 2 พลภูมิ ชูรูป 30-325-0004 บ้านสุไหงโก-ลก 374.00 
 อันดับที่ 3 ดานชิ ไชยทวีวงศ ์ 30-325-0014 บ้านสุไหงโก-ลก 329.00 
ปัตตาน ี อันดับที่ 1 ฟาตีมะฮ์ เกลาฉีด 30-341-0002 อามานะศักดิ ์ 333.00 
 อันดับที่ 2 อับดุลมูฮัยมนิ ยูโซะ 30-341-0112 อามานะศักดิ ์ 307.00 
 อันดับที่ 3 นิฮานา นิเดร์หะ 30-354-0001 แหลมทองอุปถัมภ์ 295.00 
สตูล อันดับที่ 1 ฐิติภา ลิขิตตาพงศ ์ 30-311-0003 สายเพชรศึกษา 391.00 
 อันดับที่ 2 เกศษิญา สุทธิพัฒน์อนนัต ์ 30-382-0007 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 318.00 
 อันดับที่ 3 พิชญ์สนิี ทองขาวบัว 30-345-0020 อนุบาลอรอนงค ์ 311.00 
สงขลา อันดับที่ 1 ชัญญนิษฐ์ ลีรพงศ์นนัต ์ 30-336-0011 ธิดานุเคราะห ์ 389.00 
 อันดับที่ 2 สืบสาน สมสุข 30-355-0032 อนุบาลสงขลา 375.00 
 อันดับที่ 3 พิชชานนัท์ พิทยาภา 30-336-0017 ธิดานุเคราะห ์ 370.00 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 ชนัดดา เกียรติก้องแก้ว 30-302-0083 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 428.00 
 อันดับที่ 2 กรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ ์ 30-302-0091 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 421.00 
 อันดับที่ 3 ณภัทร โรจน์วชิรนนท ์ 30-302-0079 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 414.00 
พัทลุง อันดับที่ 1 กชพรรณ ขุนชนะพันธุ ์ 30-344-0017 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 393.00 
 อันดับที่ 2 ชนกันต์ ทองบุญ 30-344-0014 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 358.00 
 อันดับที่ 3 ชุติกาญจน์ มุสิกิม 30-344-0011 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 354.00 
สุราษฎร์ธาน ี อันดับที่ 1 วชิรญาณ์ เหล่าประสิทธิ ์ 30-358-0124 อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี 394.00 
 อันดับที่ 2 ปนัญญกร ถาวโรจน ์ 30-397-0010 จอย 388.00 
 อันดับที่ 3 สุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ ์ 30-397-0040 จอย 385.00 
กระบี่ อันดับที่ 1 วรัญธนิญา สูงส่งเกียรต ิ 30-868-0245 อนุบาลกระบี ่ 387.00 
 อันดับที่ 2 กณิศา คงสงค ์ 30-868-0219 อนุบาลกระบี ่ 385.00 
 อันดับที่ 3 พรกรัณย์ อริยวงศ์ 30-868-0264 อนุบาลกระบี ่ 381.00 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 12 

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.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ตรัง อันดับที่ 1 ธีรเทพ เกิดไก่แก้ว 30-372-0027 ธาดาอนสุรณ ์ 381.00 
 อันดับที่ 2 กานต์สิริ ทิมกลบั 30-372-0023 ธาดาอนสุรณ ์ 375.00 
 อันดับที่ 3 วรัชญา ขวัญนิมติร 30-326-0097 พรศิริกุล 364.00 
พังงา อันดับที่ 1 ธนภูมิ จุลแก้ว 30-317-0042 อนุบาลพังงา 384.00 
 อันดับที่ 2 ธีร์ธวัช ทิพยรส 30-317-0041 อนุบาลพังงา 355.00 
 อันดับที่ 3 กานต์ภูมิ ปิยะเดช 30-317-0033 อนุบาลพังงา 340.00 
ระนอง อันดับที่ 1 ณัฐธยาน์ บุญดาํรงสกุล 30-320-0014 อนุบาลระนอง 293.00 
 อันดับที่ 2 ณัฐชนน ชุมทองมา 30-320-0002 อนุบาลระนอง 292.00 
 อันดับที่ 3 อาจารี นาญาต ิ 30-320-0010 อนุบาลระนอง 272.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 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 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ปวริศา บุญช ู 30-736-0003 เซนต์เมร่ี 389.00 
 อันดับที่ 2 ธีรดนย์ บุตตะวงษ ์ 30-489-0013 อนุบาลอุดรธาน ี 372.00 
 อันดับที่ 3 ตรีทศพล อินทร์พันธ ์ 30-468-0009 สันติธรรมวิทยา 336.00 
ขอนแก่น อันดับที่ 1 สรวีย์ อํานวยวิเศษโชค 30-499-0008 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 364.00 
 อันดับที่ 2 วรวลัญช์ ซื่อศิริสวัสดิ ์ 30-499-0007 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 359.00 
 อันดับที่ 3 วชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล 30-499-0014 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 331.00 
เลย อันดับที่ 1 วิภู กุณวงค์ 30-494-0045 เมืองเลย 328.00 
 อันดับที่ 2 วรปรัชญ์ มาสวัสดิ ์ 30-494-0104 เมืองเลย 301.00 
 อันดับที่ 3 ภูริธาดา หวลระลึก 30-782-0024 แสงตะวนัพัฒนา 299.00 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร 30-452-0042 อนุบาลอุบลราชธาน ี 425.00 
 อันดับที่ 2 ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ 30-452-0090 อนุบาลอุบลราชธาน ี 421.00 
 อันดับที่ 3 ณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์ 30-452-0102 อนุบาลอุบลราชธาน ี 407.00 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 ภานุวัฒน์ เกียรติธีรรัตน ์ 30-788-0001 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 373.00 
 อันดับที่ 2 อภิชญา มาตรา 30-788-0011 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 298.00 
 อันดับที่ 3 สิรวิชญ์ โคตะนนท ์ 30-788-0002 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 290.00 
มหาสารคาม อันดับที่ 1 วชิรวิทย์ นามไพโรจน ์ 30-754-0021 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 348.00 
 อันดับที่ 2 กันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ ์ 30-754-0001 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 325.00 
  ณัฐชนนท์ สาฆ้อง 30-754-0035 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 325.00 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 ปิ่นมณี ราชณุวงษ ์ 30-403-0018 อนุบาลร้อยเอ็ด 420.00 
 อันดับที่ 2 ธนดล ศักดิ์ขวา 30-403-0039 อนุบาลร้อยเอ็ด 407.00 
 อันดับที่ 3 กฤษฏ์ บุตน ุ 30-403-0038 อนุบาลร้อยเอ็ด 393.00 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล 30-111-0066 สกุลศึกษา 344.00 
 อันดับที่ 2 กีรติกา เสขุนทด 30-758-0005 พงษ์ศิริวิทยา 336.00 
 อันดับที่ 3 ภัทรศญา พําขุนทด 30-758-0013 พงษ์ศิริวิทยา 294.00 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 กฤตเมธ สายแก้ว 30-458-0008 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 288.00 
 อันดับที่ 2 จุรีรัตน์ วงเวียน 30-458-0021 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 286.00 
 อันดับที่ 3 จิรัชญา แสนสิงห์ 30-458-0029 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 283.00 
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 ศรัณย์รันต์ ไกยสิทธิ ์ 30-786-0006 อนุบาลลืออํานาจ 259.00 
 อันดับที่ 2 พิชชานนัท์ เถาว์ทว ี 30-786-0001 อนุบาลลืออํานาจ 241.00 
 อันดับที่ 3 ธีรดลย์ ลาภสาร 30-786-0004 อนุบาลลืออํานาจ 237.00 
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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 ของภาคตะวันออก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 จิดาภา เนวนิช 30-525-0013 จุฑาทิพย ์ 322.00 
 อันดับที่ 2 นันทน์ภัส อนุสทิธิ ์ 30-590-0005 วัดดอนทอง 320.00 
 อันดับที่ 3 ศุกร์ภาพร วงษ์วุฒิพงษ ์ 30-525-0012 จุฑาทิพย ์ 284.00 
จันทบุรี อันดับที่ 1 ชัชพิสฐิ ไชยคํา 30-576-0073 สตรีมารดาพิทักษ ์ 376.00 
 อันดับที่ 2 อัครวินท์ ชัยชารี 30-576-0009 สตรีมารดาพิทักษ ์ 319.00 
 อันดับที่ 3 แน่จริง โชคภัทรวงค ์ 30-576-0068 สตรีมารดาพิทักษ ์ 311.00 
ชลบุรี อันดับที่ 1 อริสา ผลิตวานนท ์ 30-545-0126 อนุบาลชลบุรี 422.00 
 อันดับที่ 2 ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 30-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 421.00 
 อันดับที่ 3 ธนกฤต สานุสันต ์ 30-524-0081 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 419.00 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ 30-530-0003 มารีวิทยา 403.00 
 อันดับที่ 2 ปัณณทัต ทองกลัด 30-530-0009 มารีวิทยา 385.00 
 อันดับที่ 3 วรัญญา ไชยแสง 30-512-0085 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 382.00 
ระยอง อันดับที่ 1 ปิยะภัทร อัฒจักร์ 30-560-0004 อนุบาลระยอง 382.00 
 อันดับที่ 2 แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ ์ 30-560-0027 อนุบาลระยอง 370.00 
 อันดับที่ 3 การดี สุตันรักษ ์ 30-560-0022 อนุบาลระยอง 354.00 
ตราด อันดับที่ 1 เอลิษา พงษ์ศิริ 30-558-0005 มารดานสุรณ ์ 380.00 
 อันดับที่ 2 สุรพศ เถาหมอ 30-558-0004 มารดานสุรณ ์ 354.00 
 อันดับที่ 3 พรรณรมณ เวชสิทธิ ์ 30-558-0003 มารดานสุรณ ์ 350.00 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 กัญญาณัฐ สนัติปาต ี 30-501-0022 สันติดรุณ 376.00 
 อันดับที่ 2 วชิรวิทย์ จันทร์ควง 30-536-0017 ศรีวิทยาปากน้ํา 369.00 
 อันดับที่ 3 ปภาภัทร เศวตสุด 30-501-0029 สันติดรุณ 365.00 
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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.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 เขมจิรา รุจิรดานนท ์ 30-946-0086 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ 372.00 
 อันดับที่ 2 ระวิพัชร์ แสงวนัด ี 30-946-0090 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ 365.00 
 อันดับที่ 3 ณัฐรดา กสิพล 30-946-0051 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ 358.00 
  ณัฏฐ์พล สัจจะภัทรกุล 30-699-0021 ศรีจิตรา 358.00 
นครปฐม อันดับที่ 1 พิมพ์พญา สุวรรณแก้ว 30-943-0273 อนุบาลนครปฐม 394.00 
 อันดับที่ 2 ทัตพิชา จินต์จนัทรวงศ ์ 30-943-0269 อนุบาลนครปฐม 388.00 
 อันดับที่ 3 ธรัญรัตน์ พ่วงสมจิตต ์ 30-943-0270 อนุบาลนครปฐม 370.00 
สมุทรสาคร อันดับที่ 1 อดุลวิทย์ อุตสาห์พานิช 30-961-0039 อนุสรณ์ศุภมาศ 302.00 
 อันดับที่ 2 ศิริรัตน์ เอ่ียมจํารัส 30-961-0008 อนุสรณ์ศุภมาศ 274.00 
 อันดับที่ 3 วนัสนนัท์ บุญเต็ม 30-961-0028 อนุสรณ์ศุภมาศ 258.00 
ราชบุรี อันดับที่ 1 เปรม สัจจวีรวรรณ 30-681-0012 อุดมวิทยา 407.00 
 อันดับที่ 2 สุภัสปภา อัตตาหกุล 30-681-0006 อุดมวิทยา 389.00 
 อันดับที่ 3 ภันเต โปชยะวณชิ 30-681-0004 อุดมวิทยา 387.00 
กาญจนบุรี อันดับที่ 1 ธันยวดี กอวงษ ์ 30-007-0011 วีรศิลป ์ 183.00 
ประจวบคีรีขันธ ์ อันดับที่ 1 ตนุภัทร ปั่นส ี 30-648-0012 มัธยมนพคุณ 265.00 
 อันดับที่ 2 ภาวิลาศ หลอดจนัทึก 30-648-0002 มัธยมนพคุณ 256.00 
 อันดับที่ 3 ชิติพัทธ์ บุษมงคล 30-648-0007 มัธยมนพคุณ 253.00 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 อิงครัต เพชรประดิษฐ ์ 30-602-0005 วัดดอนไก่เตี้ย 388.00 
 อันดับที่ 2 ณฐวัฒน์ ยงัยิ้ม 30-603-0001 อรุณประดิษฐ 384.00 
 อันดับที่ 3 จิดาภา เกียรติเดชาวทิย ์ 30-602-0007 วัดดอนไก่เตี้ย 383.00 
สมุทรสงคราม อันดับที่ 1 ถิรคุณ ขันธ์เครือ 30-111-0048 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 317.00 
อยุธยา อันดับที่ 1 ธีรเมธ อู่วุฒิพงษ์ 30-628-0005 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 409.00 
 อันดับที่ 2 ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ 30-628-0056 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 399.00 
 อันดับที่ 3 พชรวินท์ สุขสมโภชน ์ 30-628-0012 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 392.00 
ลพบุรี อันดับที่ 1 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 30-687-0085 บรรจงรัตน ์ 429.00 
 อันดับที่ 2 ณรสิตา วาณิชย์เจริญพร 30-687-0040 บรรจงรัตน ์ 364.00 
 อันดับที่ 3 นราวุธ อาจคงหาญ 30-660-0058 อนุบาลลพบุรี 362.00 
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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.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
สระบุรี อันดับที่ 1 ธนภูมิ พลอยงาม 30-972-0006 อนุบาลวิชชากร 248.00 
 อันดับที่ 2 กลทีป์ เมืองดี 30-972-0004 อนุบาลวิชชากร 210.00 
 อันดับที่ 3 มนธิชา โคตรศรีสวัสดิ ์ 30-972-0011 อนุบาลวิชชากร 189.00 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 วราวรรณ ทิพยไพฑูรย์ 30-633-0046 อนุบาลสิงห์บุรี 360.00 
 อันดับที่ 2 ภูมิภากร วงษ์หอม 30-633-0064 อนุบาลสิงห์บุรี 352.00 
 อันดับที่ 3 รัญชน์รมณ ปิน่แก้ว 30-633-0011 อนุบาลสิงห์บุรี 343.00 
อ่างทอง อันดับที่ 1 นันทน์ภัส วงษ์สุวรรณ 30-631-0019 อนุบาลวัดอ่างทอง 383.00 
 อันดับที่ 2 ธันย์ฐิตตา กิตติอุดมธรรม 30-631-0030 อนุบาลวัดอ่างทอง 361.00 
 อันดับที่ 3 ศุภณัฐ มะกล่ําแดง 30-631-0021 อนุบาลวัดอ่างทอง 344.00 
นนทบุรี อันดับที่ 1 ปารณีย์ จงตระกูล 30-901-0010 พิชญศึกษา 376.00 
 อันดับที่ 2 อติกานต์ เจนเกรียงไกร 30-901-0033 พิชญศึกษา 367.00 
 อันดับที่ 3 ณัฏฐพล คําภานุช 30-986-0001 ประสาทวิทยานนทบุรี 331.00 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สุวพัชร เหมือนพะวงศ ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปาลียย์า ปาละ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศักดินันท์ ปฏิภาณญาณกิตต ิ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ลัลน์ญดา มณีมาศ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปิยธิดา ภูแลน่ด ี ได้คะแนน 83.00% 
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนวัต พูลทอง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รวิชญ์ภูมิ ขําบุญ ได้คะแนน 88.00% 
รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วริทธ์ธร สันติวราคม ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธิดากานต์ แสงจนัทร ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณชพล ภักดีโต ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปารามี ผาตนิรเวิท ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เอลิณา บีธานี พาร์มเมอร์ ได้คะแนน 94.00% 
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณภัทร ฤกษ์สิรินุกูล ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศุภิสรา บวรวงศ์เสถียร ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณชพัฒน์ พ่วงเจริญชัย ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อาลีฟ เกษมสวัสดิ ์ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภูเบศ เอ่ียมละออ ได้คะแนน 87.00% 
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เบญญาภา อยู่เลิศ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 มิณต์ตรา จีระกุล ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปาณิสรา ลีละภมรกิจ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 วิรุฬห์ลักษณ์ โสมยไ์พพศาลศิลป์ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อภิชา โฆษิตรเนศ ได้คะแนน 64.00% 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฐิติคุณ จริยนุชพงศ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธนาภา ปาลีพงศ์พนัธุ ์ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จีรวัฒน์ ศรีภูมิ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จีรวัฒน์ ศรีภูมิ ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สุวิจักขณ์ ปราชญ์ศิลป ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 จุตติชัย ไกรภัทรพงศ ์ ได้คะแนน 81.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 แทนคุณ บุญเปง็ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อิงครัตน์ วรพงษ์สุคนธ ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนิดา ตระกูลมีสุข ได้คะแนน 85.00% 
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาภาษาไทย ป.3 เนตรชนก สชุีวะกุล ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ทัตเทพ ซื่อตรง ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภารดี ทันไห่ ได้คะแนน 68.00% 
รร.ราชวัตรวิทยา (เขตดุสิต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชลกร มณีวงษ ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นภประอร ธารีบูรณช์ัย ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชยกร ศิริครินทร์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชิตวัน มะโน ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วรรณิดา จันทร์แดง ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กานต์พิชชา ชุ่มชืน่ ได้คะแนน 63.00% 
รร.อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชนั) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กฤศคุณ มาแจ้ง ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ขจิตทัศน์ เดชกําแหง ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฐิตารีย์ รุจิวิพัฒน ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อัชวิน เอ้ืออักษร ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศุภิสรา จ้อยชรัตน ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธัญพิสิษฐ์ คชาสัมฤทธิ ์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปฏิภาณ รัตนชวางกูร ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พัชระพรรณ์ เจนเกียรติฟู ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนินทร์ธร ศิวัฒม์หิรัญ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภัทรพร ธารวณิชย์การ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ลีออน มิวจอร์ค ได้คะแนน 81.00% 
รร.วัดกระจับพินิจ (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สุธาสนิีย์ แซ่โอว ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชรัณ เจริญไชย ได้คะแนน 74.00% 
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐพัชร์ ศรีสูงเนิน ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณิชชาณัน แซ่ฉ่ัว ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชฎากัญญ์ สุระกุล ได้คะแนน 92.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สิริธัญญ์ มงคลรุ่งเรือง ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พลอยณภัส ปาละพนัธ ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปพิชญา มาลากุล ได้คะแนน 86.00% 
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นิธิศ เลิศบํารุงสุข ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนภูมิ บุญมัน่ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อาทิมา พงศ์ศาล ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปกสกนธ์ รุณจักร ได้คะแนน 92.00% 
รร.ประถมทวีธาภิเศก (เขตบางกอกใหญ่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ขัตติยา ภิรมย์นิล ได้คะแนน 78.00% 
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธีรภัทร บุญเต็ม ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อารียัน ดูเบย ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สิริทรัพย์ แสนโท ได้คะแนน 86.00% 
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กัญญาภัค โพธิ์เงิน ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปวริศา แดงสงูเนิน ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิรพิภัทร สังข์สุวรรณ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พสธร จันทวงศ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ฑีฮารห์นา โวล์คแมนน ์ ได้คะแนน 79.00% 
รร.บ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อัครคุณ มูลจันทร์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พัฒนกิติ์ ทานนัโต ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชวัลวิทย์ บุญธรรม ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชวิน ดชัถุยาวัตร ได้คะแนน 54.00% 
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาภาษาไทย ป.3 กัญญาณัฐ เครื่องจันทร์ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 โมชาดา ศรีนาค ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สรณัฏฐ์ นิติชูวงศ์ ได้คะแนน 87.00% 
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชู หยู่ เฉิน ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัชพล ศรีบานเย็น ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วริยา ท่อนกระพี ้ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐชาวีร์ พนัธ์หมัย ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ฑิรารัศมิ์ ทวีวรกาญจน ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กฤตภาส โลหิตหาญ 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 เขต กทม. (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภคิน มลคล้ํา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สุภัสสร แก้วประเสริฐ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชินพฒัน์ กํ่าแก้ว ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุชานันท์ หกขุนทด ได้คะแนน 77.00% 
รร.ภาษานุสรณบ์างแค (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อริญชย์ สวนส้ม ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุกฤตา สระแก้ว ได้คะแนน 70.00% 
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชุติมันต์ พราหมพันธ ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วรินทร พุ่มแพร ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พีรดนย์ เจริญกิจวศิน ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภูวนิดา รัตนไกรอนันต ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธนกฤต อุ่นสกุล ได้คะแนน 84.00% 
รร.อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) (เขตบางแค) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 มุทิตา ธรรมปรีชาไว ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร ได้คะแนน 91.00% 
รร.ทิวไผ่งาม (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภากร ไวเมลืองอรเอก ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สตกมล ใจซื่อ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นาราชา อมาตยกุล ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ดุลยภาค อารยางกูร ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 รมิดา พงศ์ธาดาพร ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปณิตา ธรรมพีร ได้คะแนน 65.00% 
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วรรณรดา แสนด ี ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อลิชา โปทอง ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เบญญาภา ดิศโรจน ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศรสวรรค์ จุนแสงจันทร ์ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณัฏฐณิชา พรหมภักดี ได้คะแนน 53.00% 
รร.ประมุขวิทยา (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนกฤต สุมณาพรรณ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พรนัชชา ทั่งสุข ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พิชญะ โยธะการ ี ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เอกภวิทย์ ทองพันธ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปิยวัฒน์ จันจาด ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณัชชา คําช ู ได้คะแนน 64.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธีนิตา สมคิด ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พบพร ลิ้มศุภวานิช ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รัญญรัตน์ โพธิ์ศรี ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ฐิตารีย์ สุกิตติพฒันากุล ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พัณณิณ ต่อสุวรรณ ได้คะแนน 82.00% 
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นภัสกร ช่วยสกุล ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ลักษมน คงเจริญ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อรจิรา สนิทม่วง ได้คะแนน 59.00% 
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศุภสัณห์ จันทรเกษร ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 แทนคุณ ระดับทอง ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณิชชานนัท์ ขุนพนิิจ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นิชา ศรีสะอาด ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ใจบุญ จันทรสถาพร ได้คะแนน 86.00% 
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศุภิสรา ประฉามิตร ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชญธกร พิบูลย ์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กฤตเมธ พรรณราย ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ดลยา ชิดสวน ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ขวัญพิชชา สุทธคุณ ได้คะแนน 64.00% 
รร.พิพัฒนา (เขตพระโขนง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วสุธร จิราพัชรสนิ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จิรายุ บุนนาค ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภัทรดนัย เอ่ียมชู ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปัณฑารีย์ ทองคํา ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ฉันท์สินี ชัยประสิทธิผ์ล ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 โรเบิร์ต เอดิสัน ได้คะแนน 87.00% 
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รังสิตา เครืออินทร์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณเอก แจงจิรวัฒน์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐเศรษฐ แซ่แต้ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธัญวรัตน์ พลเสนา 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 เขต กทม. (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วรภัทร ทองพิมพ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปวีณนชุ รอดอยู่ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนกร อานุภาพบุญ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศรัณยภัทร ลิมพวัฒน ์ ได้คะแนน 67.00% 
รร.กัลยวิทย์ (เขตลาดพร้าว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อภิชญา มั่งมาก ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นรีกานต์ พิมรักษา ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 คีตา เจวรัมย์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สมิทธ์ เสนพนัธ ์ ได้คะแนน 50.00% 
รร.เทพเสนานุสรณ์ (เขตลาดพรา้ว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สุภัค ชาญชัยพาณิชย ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อัครามณี ประเทืองสุขสาคร ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อัปสร จุลอักษร ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณัฐชยา โลณะพานิช ได้คะแนน 50.00% 
รร.ฤทธิไกรศึกษา (เขตลาดพร้าว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อริยะ เทพวุฑฒ ิ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อรอินทร์ เทพวุฑฒิ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุพิชญา พวงสวุรรณ ได้คะแนน 90.00% 
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณฐกร ปุรภาพงศ ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วริศรา ทองปัจฉา ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชัยพงศ์ ใบโพธิ ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุรัชณา วีระภักด ี ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปพิชญา สัณห์พานนท ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธัญชนก สงับัวแก้ว ได้คะแนน 84.00% 
รร.อนุบาลพิบลูเวศม์ (เขตวัฒนา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธรรมดล จิตทวีโรจน ์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กฤษดากร หนองหาร ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กิตติพัทธ์ กําธรศิริวัฒน ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 จิระสุดา คําภักดี ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วิศรุต จารุสิริสกุล ได้คะแนน 74.00% 
รร.จินดาพงศ์ (เขตสวนหลวง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ทิชานันท์ คล้อยวิถี ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภัทรธิดา โมระกุล ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ลักษณ์สุดา วจนะวิจารณ ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นันทน์ิชา พงษ์วีระชาต ิ 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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิรทีปต์ สรรพฤษสนิ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ครรฉัตร สุทธิชัยบุญศิริ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ต้นลม เธียรฐิติพฤฒ ิ ได้คะแนน 82.00% 
รร.โสมาภานสุสรณ์ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฐิติภัทร์ อรทัยเกรียงไกร ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รุจิภาส สินสมบูรณ ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐกฤตา จารุวิทยากุล ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณิชา งามขํา ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ขวัญนภัช สังขกุล ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นุชรี ตรีศูลรัตน ์ ได้คะแนน 95.00% 
รร.เซนต์หลุยส์ศึกษา (เขตสาทร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นรพร หาดทราย ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธนวรรณ จิตรวิศาลสกุล ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อิงควัต สุวรรณสุขุม ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภวินศ์ สุนทรวิภาต ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปุญภากร โพธนิาลนั ได้คะแนน 83.00% 
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนโชติ ประชุมพร ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จตุรพรรษ ธีระโรจนารัตน ์ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปุณภณ บารมีภัคกุล ได้คะแนน 77.00% 
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐธิดา สอนสุภาพ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภิญญาพัชญ์ เมืองคํา ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นิสุตรี สีสอง ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 บุปผา เสนาพันธ ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 โมไนย ไชยศรี ได้คะแนน 95.00% 
รร.ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พบธรรม ศรีชุม ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศิโศณัศมิ์ สุชัยธนาวณชิ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศิวกร แก้วสุพรรณ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อภิชญา หมายลาภ ได้คะแนน 85.00% 
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ยุทธภูมิ ชัยสวสัดิ ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภาวิศิ พินทสุรชัย ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชยกร สุวรรณเทน ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชลธิชา สสีุข ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นรกมล ทีโนรโีอ ได้คะแนน 93.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชาลีสมุทร (เขตหลักสี่) วิชาภาษาไทย ป.3 จิดาภา พหลกุลบุตร ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนกร พวงจันทร ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พรชรินทร์ อุทัยรัตน ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ขวัญชนก ศรีแสวง ได้คะแนน 55.00% 
รร.พระราม ๙ กาญจนาภิเษก (เขตห้วยขวาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สรธร ดวงด ี ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นันทภัค โชติจิตร์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พุฒิพัฒน์ จารุธนพัฒน ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อริย์ธัช พจนะแก้ว 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กัลยดา มณีพราย ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วีริศ ทวีผล ได้คะแนน 79.00% 
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธัญลักษณ์ จิณะ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อุรัสยา แก่นทอง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กฤติธี อ่ิมทอง ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชัยศิษฏ์ พิทักษ์เดชะ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปุณิกา เปรมปิยะกิจ ได้คะแนน 78.00% 
รร.ปิยะพรพิทยา (เชยีงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อารียา เจริญทรัพย์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุทธิดา ลาหู่นะ ได้คะแนน 78.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย (เชยีงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนกิจ ดวงใจ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นลิน บั้งเงิน ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภาสกร รวมสุข ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 วนิชพร ปูบุ่ตรชา ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชาญวริศ ศิริสกุล ได้คะแนน 73.00% 
รร.ฉือจี้เชียงใหม่ (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อุ้มรัก อ่ินคํา ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศุภวิชญ์ บัวหอม ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รัชพล สุวรรณรัตน ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พัฒนกฤต สายหยุด ได้คะแนน 87.00% 
รร.พุทธิโศภณ (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปริญญาภรณ์ จันทร์โลหิต ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จารุภา บุญเรือง ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนาวฒัน์ จนัทร์ตา ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศิวกานต์ บุพศิริ ได้คะแนน 68.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เชยีงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชรัณย์ภัทร์ พงษ์เย็น ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชีวานนท์ จรัสนิวฒัน ์ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชลพิชา ณัฐจุรีกิจ ได้คะแนน 91.00% 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 26 

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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พสิษฐ์ โภครุ่ง ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นิพพิชฌน์ ดีจักรวาล ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัชชา ดีจักรวาล ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สุทธิกานต์ ครองสุขศิริชัย ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รัฐศาลธ์ ศรีสาตร ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 จิณณพัต ไหลบุตรด ี ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สลิลลา สุเมธโชติเมธา ได้คะแนน 86.00% 
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พัชรพร วุฒิถา ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐณิชา โพธิ์ฤทธิ ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีรนันท์ จารุวรรณ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สุพิชชา มะเมียเมือง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 รติกานต์ นาคทว ี ได้คะแนน 84.00% 
รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปิยาพชัร พิมสาร ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศุภโชค ตั้งเมธิกุล ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วิชากร อุปจักร์ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธรรมพิสุทธิ มาลาวิลาศ ได้คะแนน 54.00% 
รร.บ้านวังยาว (น่าน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชนัญชาดา วงศ์เทพ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐณิชา อะทะวงค ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อภิสรา คฤหัส ได้คะแนน 74.00% 
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิราพัชร พลธนะ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ขวัญภัสร์ กุณพันธุ ์ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐกฤตา ยศมงคล ได้คะแนน 90.00% 
รร.อนุบาลอยู่วิทยา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐภาคย์ กองมะณ ี ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วิชญาพร หิรัญวิทย ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กานตกิรตา ซุยหาญ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กมลวรรณ โพธิ์สุยะ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วรงขนิษฐ์ เรืองจันทร ์ ได้คะแนน 67.00% 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 27 

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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รมณ สุริยะวงศ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ฐปนวฒัน์ บุญวงศ ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปาณนพิน ฟองคาํ ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 วรากร คําแปง ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สิริยากร เบ้าทอง ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อักษราพร รงค์บัญฑิต ได้คะแนน 63.00% 
รร.นรบุตรศึกษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กุลณภัสสร์ เปี่ยมสนิ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 เกณิกา หิรัญญลาวัลย ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 คณิศร กงสอน ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 จารุกิตติ์ มากพา ได้คะแนน 58.00% 
รร.อนุบาลวชิร (พจิิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณฐภัทร สิงห์คาร ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พาขวัญ ดิวรางกูร ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชัชชนน เฉลยวิจิตร ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ฐณัฐนันท์ ยอดจันทร ์ ได้คะแนน 52.00% 
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สรศักดิ์ เจ็ดกริช ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณชนก วาณิชกมลนันทน ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภัทรคีตา พลพวก ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พีรวัศ สมัครการ ได้คะแนน 76.00% 
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปราณภัทร แสนแก้ว ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปิญณ์มาดา สุ่มพทิักษ์สกุล ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ทวีรัฐ ถาวรยศนนท ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปุณณภา สงัขดิษฐ ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณวัฒน์ ไรอัน ดัฟฟิลดิ ์ ได้คะแนน 86.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบลูสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 คิดชอบ ชา่งพินจิ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 มนุเชษฐ วชิิตนาค ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปาณิสรา สุขใส ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 รวิภา นาแก้ว ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กัลยาณี อังศุไพศาล ได้คะแนน 100.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กุลจิรา สโมสร ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ทักษพร ศิษยศาสตร์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สรวิชญ์ ตรงต่อกิจ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ธัญชนก พึ่งทรัพย ์ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธมนวรรณ์ ศรีวรรณาวีรกุล ได้คะแนน 50.00% 
รร.อนุบาลทิพยาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ทิวาภรณ์ วจีอรุโณัทัย ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธนพัฒน์ สารีคํา ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุวพิชญ์ แย้มสุข ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศุภวิชญ์ ธรรมศุภโกศล ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สิรวิชญ์ ปนูกลาง ได้คะแนน 81.00% 
รร.อนุบาลแพร่ (แพร่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วิชญ์วรัชญ์ ชุษณะโยธนิ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐชา วงษา ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ญาณิศา มีสอง ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชนัญญา ธรรมใจ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กษดิศ รักนา ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อติวัณ กันแก้ว ได้คะแนน 66.00% 
รร.ดอนไชยวิทยา (ลาํปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จณิสตา ชื่นดวง ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พรนภัส ยอดใจ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูริภพ ควรสุวรรณ ได้คะแนน 86.00% 
รร.ไตรภพวิทยา (ลาํปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ประวีณ ตาคํา ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปิยะธิดา พิจอมบุตร ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กาณฑ์ ก่อพานชิกุล ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณัฐณิชา บุษบงค ์ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปวาริศ สมพล ได้คะแนน 58.00% 
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ญาณิศา ญานะ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปองภพ รัตนประทีป ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐนันท์ นาควโิรจน ์ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สรัลพร สารธรรม ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พีรวิชญ์ นาโตนด ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 รักธัมม์ วัฒนานุกิจ ได้คะแนน 93.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ใบบุญลําพนู (ลาํพูน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภะสาร์ แก้วสา ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กวิสรา อํ่ากําเนิด ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เกรียงไกรวุฒิ อุตแจ่ม ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภคพล จิตเผือก ได้คะแนน 65.00% 
รร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร (อุตรดิตถ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 บรรณกร เจนเขตรการ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชวลิต ปาด้วง ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ทินภัทร สีลาํ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สรพันธ์ ดวงอิน ได้คะแนน 52.00% 
รร.ทองประสาทเวทย์ (อุทัยธาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปิยพนธ์ หัสแดง ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 มนสิชา บุตรดอน ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปุณยพศวีร์ อินสวา่ง ได้คะแนน 92.00% 
รร.อนุศิษย์วิทยา 3 (อุทัยธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐศักดิ์ นวลนชุ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปาณิสรา มาศขาว ได้คะแนน 70.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 30 

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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อริยพล เสดสัน ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กณิศา คงสงค ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีธวัช เลาหบรรจง ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 วรัญธนิญา สูงส่งเกียรต ิ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 มนสิชา สารแก้ว ได้คะแนน 91.00% 
รร.ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วงศพัทธ์ พลรักษ ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กานต์สิริ ทิมกลบั ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีรเทพ เกิดไก่แก้ว ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภานุรุจ ชัยเวทย ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปริวัฒน์ ศรีหน ู ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อลงกรณ์ รักดํา ได้คะแนน 56.00% 
รร.บ้านทุ่งต่อ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐณิชา จนัทร์หอม ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฎธิดา เมฆซ้อน ได้คะแนน 66.00% 
รร.พรศิริกุล (ตรัง)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เปรม ไกรสุรสีห์ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วรัชญา ขวัญนิมติร ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กันตพัฒน์ บูรพาศิริวฒัน ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เศรษฐกรณ์ สุขไพบูลย์วฒัน ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สุทัตตา เหม็นแก้ว ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภูริช สุนทรทรัพย ์ ได้คะแนน 82.00% 
รร.วิวัฒน์วิทยา (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธันยกานต์ สังข์แก้ว ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พัชรกมล รัตนพล ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ทิพพิมล สุกรอดรู้ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 เพ็ชรน้ําหนึ่ง กูหมัด ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พัชรพล หิรัณย์รักษ์ ได้คะแนน 67.00% 
รร.กาญจนศึกษาพัฒนาการ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปริยากร บุญสง่ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กัญจนพร บุญตั้ง ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นภัสฐ์นนัท์ ภูริพงศธร ได้คะแนน 87.00% 
รร.ชูศิลป์วิทยา (นครศรีธรรมราช) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุทธิชา ปานดาํ ได้คะแนน 61.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 บาซิล บุญเทียม ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐธิดา สงิห์สุข ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อิงชนก มณีพงศ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศุชญาพัสดุ์ คงศิริวัฒนา ได้คะแนน 59.00% 
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศิวกร ลักษณะสว่างวิทย ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปนัชช์ ค้าของ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กานต์สิรี ปวิธวิรุฬห์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฮานาน ศิริพัธนะ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปุนร์วสุ ทรัพยานนท ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ก้องภพ รักษาธรรม ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภคพร โรจน์โมสิก ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ลักษณ์นารา พิพัฒน์ผล ได้คะแนน 82.00% 
รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กมลพร อักษรนิตย์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธนพร ชูแก้ว ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณิชนนัทน์ กวีวงศ์ประวัต ิ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณิชารีย์ อริยสัจจะมงคล ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พิชามญธุ์ เตยแก้ว ได้คะแนน 86.00% 
รร.บ้านขอนหาด (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.3 นันทกานต์ คงสุวรรณ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฐิติวัฒน์ ใจดาํ ได้คะแนน 81.00% 
รร.วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อดิเทพ มณีโชต ิ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อภิชาดา รัศมีพัฒนานุกูล ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กษิดิศ รุจิระอนันตกุล ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชัชนดิา สายศิลป ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศุภฤกษ์ กิจไพบูลทว ี ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อศลย์ พิมลศิริผล ได้คะแนน 82.00% 
รร.วัดพระมหาธาตุ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นิวิฐ เพิงคาม ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 เบญญาภา ชาตโิรจันทร ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กัลยกร ทองส่งโสม ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สิราวรรณ พันธุคุปต ์ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นัฐพร ช่วยแก้ว ได้คะแนน 73.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชนัดดา เกียรติก้องแก้ว ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณภัทร โรจน์วชิรนนท ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปัณฑารีย์ ชัยติสุข ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปณวรรต ไสยแก้ว ได้คะแนน 92.00% 
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชัญญา ธนกิจบุญญา ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 โซเฟีย รีเป็น ได้คะแนน 73.00% 
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิราภรณ์ มหาหิงษ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กตัญญุตา เสวาฤทธิ ์ ได้คะแนน 59.00% 
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ทวีศักดิ์ เศวตพาณิชย ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชละชา ห้ินสกุล ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พลภูมิ ชูรูป ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ดานชิ ไชยทวีวงศ ์ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ฟาลิชา อิสาเฮาะ ได้คะแนน 82.00% 
รร.เพชรชูนุเคราะห์ (ปัตตานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พีรดา ปะบัง ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ทิพวรรณ จันทรสวสัดิ ์ ได้คะแนน 74.00% 
รร.แหลมทองอุปถัมภ์ (ปัตตานี) วิชาภาษาไทย ป.3 นาดนี สาแยตือปะ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นิฮานา นิเดร์หะ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อิกรอม สายสหัส ได้คะแนน 53.00% 
รร.อามานะศักดิ์ (ปัตตาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อานัส เจ๊ะอาล ี ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นัซมี เฮง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อับดุลมูฮัยมนิ ยูโซะ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นูรยุสรีตา พงษ์ประเสริฐ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ฟาตีมะฮ์ เกลาฉีด ได้คะแนน 86.00% 
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชรินทวชัร์ อันติมานนท ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พิชชานนั พรรณราย ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีร์ธวัช ทิพ์ยรส ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ธนภูมิ จุลแก้ว ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 แพรวา มธุรส ได้คะแนน 90.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศรัณย์พร จิตตยานนท ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชนกันต์ ทองบุญ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กชพรรณ ขุนชนะพันธุ ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สุทธินนัต์ เพ็งหน ู ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สาสน์รักษ์ ด้วงเอียด ได้คะแนน 73.00% 
รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ยศวดี บุสมา ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กวิญตรา ด้วงเอียด ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐธีร์ เหล็มปาน ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สฤษฎ์ มุณีกาญจน ์ ได้คะแนน 57.00% 
รร.นิบงชนปูถัมภ์ (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฟาดิล แปเหาะอิเล ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ฐานิกา มหาวงศ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ยศพล พรหมจันทร ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พิชญ์พิมล รัตนมณ ี ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กฤษณศร ลิ่มกังวาฬมงคล ได้คะแนน 54.00% 
รร.รังสีอนุสรณ์ (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฟิรฮาน วาแวน ิ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วินฑนา ล้อมกลาง ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฟาริส ศุกรวัติ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สิรวิชญ์ ใหม่พุ่ม ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นุรฟาราห์ มามะ ได้คะแนน 52.00% 
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สรวิศ วัชระสัมพนัธ ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พิมพ์พัชรี จําเริญ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปภาวิน ขุนแก้ว ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 จิราภรณ์ ศิริพนาภรณ ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณัฐริณีย์ กอวัฒนากุล ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ ได้คะแนน 88.00% 
รร.อนุบาลระนอง (ระนอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐชนน ชุมทองมา ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 รัตนาภรณ์ โสทร ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เบญญาภา นุ่นลอย ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อาจารี นาญาต ิ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณัฐธยาน์ บุญดาํรงสกุล ได้คะแนน 80.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.กลับเพชรศึกษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นราวิชญ์ เทพจันทร ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อังคณา ยินด ี ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พนิตพิชา แก้ววิลัย ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สิรภพ เพชรสลับศรี ได้คะแนน 60.00% 
รร.ทวีรัตน์ (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เบญยาพร บัวหลวง ได้คะแนน 90.00% 
รร.ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พรศศวรรณ์ ธรรมประภาส ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สุวิชชา วริทธสิาร ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สกุลทิพย์ ไกรเลิศอัครพร ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สุภนิชา บาํรุงพฤกษ ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชัญญนิษฐ์ ลีรพงศ์นนัต ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พิชชานนัท์ พิทยาภา ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณิชนนัทน์ ไชยานวุงศ ์ ได้คะแนน 87.00% 
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนกฤต สุวรรณกูล ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ยศพนธ์ เนียมสวัสดิ ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 บุญสิตา สมวิวฒันกุล ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศิรวุฒิ สุขมิ่ง ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วรเมธ ยางทอง ได้คะแนน 53.00% 
รร.บุญเลิศอนุสรณ์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนชาต กาญจนเพ็ญ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 เสมวรรณ์ แซ่ลิ่ม ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณภัทรลภา จันทร์ผุด ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 มณฐกานต์ แพทอง ได้คะแนน 50.00% 
รร.วิเชียรชม (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณฐกร สุขประเสริฐ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐธีรา ใจห้าว ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อชิรญาณ์ คงม ี ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พิมพ์บุญ เมืองทอง ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รณกร พุดเอียด ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ทะเลสวย นวลศรี ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 แจนฮาคิม ดี คาสโตร 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลสงขลา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชินภัทร ชัยอ่อนแก้ว ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พัทธ์วิรา คเชนทองสุวรรณ ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กมลนัทธ์ เสาวคนธ ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รวิสรา จริตงาม ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปวริศา บุญส่ง ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สืบสาน สมสุข ได้คะแนน 93.00% 
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐณิชา ขันนุ้ย ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 เกศษิญา สุทธิพัฒน์อนนัต ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฮากิฟ หมาดสกุล ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 คุณวิสิฐ หนูชสูุก ได้คะแนน 53.00% 
รร.สายเพชรศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฐิติภา ลิขิตตาพงศ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นิชานาฏ โสสนุย ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชญานิศ สํานักพงศ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นุรดิยาอ์ หลงสลํา ได้คะแนน 61.00% 
รร.อนุบาลทักษิณสยาม (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สุชานาฎ ทองพจิิตร์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วาระฏา เต๊ะสาโหม ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิรภัทร เอ้งฉ้วน ได้คะแนน 80.00% 
รร.อนุบาลรุ่งทิพย์ (สตูล) วิชาภาษาไทย ป.3 นูรีซัน มรรคาเขต ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ญาณเทพ ณถลาง ได้คะแนน 86.00% 
รร.อนุบาลสตลู (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เปรมยาดา รัตนบุรี ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 รณัสถ์ชัย วงศ์อนันต ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ซัลมีญ่า แหล่ทองคํา ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อัลยาอ์ พันกาแด ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เพลงพฤกษา ชชู่วย ได้คะแนน 74.00% 
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐนรี ภู่ระหงษ ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จิดาภา ดาํฝา้ย ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พิชญ์สนิี ทองขาวบัว ได้คะแนน 95.00% 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 36 

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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.จอย (สุราษฎร์ธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พัทธนันท์ ดิเรกสุนทร ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภูนาถ เดชชนะ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ ์ ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ญาณิศา ธรรมรักษา ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 รชต ธนอดิโรจน ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปนัญญกร ถาวโรจน ์ ได้คะแนน 84.00% 
รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิชญาภา เจริญสุขสมบูรณ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฎฐกัญญา ภูมิจิตร ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วชิรญาณ์ เหล่าประสิทธิ ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กุญช์ชญา สุริยาชัย ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธิติวุฒิ ชูเสือหึง ได้คะแนน 78.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภานุวัฒน์ เกียรติธีรรัตน ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อภิชญา มาตรา ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สิรวิชญ์ โคตะนนท ์ ได้คะแนน 89.00% 
รร.พรชัยวิชชาลัย (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จารุชา บัวจูม ได้คะแนน 59.00% 
รร.สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) (ขอนแก่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 คณพศ ตั้งพูลผลวนชิย ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วรวลัญช์ ซื่อศิริสวัสดิ ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สรวีย์ อํานวยวิเศษโชค ได้คะแนน 71.00% 
รร.พงษ์ศิริวิทยา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภัทรศญา พําขุนทด ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กีรติกา เสขุนทด ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธชาทชั ธนโชตธาริน ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วราพร ศรีดงยาง ได้คะแนน 53.00% 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) (มหาสารคาม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กษิดิ์เดช บัวลาด ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พูลสิน สินพลู ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฎฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วชิรวิทย์ นามไพโรจน ์ ได้คะแนน 72.00% 
รร.อนุบาลมหาสารคาม (มหาสารคาม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชนากานต์ อังวราวงศ ์ ได้คะแนน 79.00% 
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พงษ์พิพัฒน์ นามกันยา ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กฤษฏ์ บุตน ุ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปิ่นมณี ราชณุวงษ ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีรัตน์ สุพรหมอินทร์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นครินทร์ ถวิลรักษ ์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธนดล ศักดิ์ขวา ได้คะแนน 91.00% 
รร.เมืองเลย (เลย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วรปรัชญ์ มาสวัสดิ ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปิยาภา ภักด ี ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วิภู กุณวงค์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศศิธร ทิพย์สุวรรณ 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 ภาคอีสาน (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.แสงตะวันพัฒนา (เลย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธฤดี ลีกระจ่าง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภูริธาดา หวลระลึก ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พรรณปพร อมาตยกุล ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วรวุฒิ สระฎัน ได้คะแนน 63.00% 
รร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” (สริุนทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิรัชญา แสนสิงห์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กวินธิดา ยนืยาว ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กฤตเมธ สายแก้ว ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปพน ประจัด ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จุรีรัตน์ วงเวียน ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณัฐภัทร สระแก้ว ได้คะแนน 50.00% 
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศรัณย์รันต์ ไกยสิทธิ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พิชชานนัท์ เถาว์ทว ี ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีรดลย์ ลาภสาร ได้คะแนน 61.00% 
รร.เซนต์เมรี่ (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วริชญาภรณ์ ภูริศรี ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อังศุมาลิน พลโยธ ี ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 บัญฑิตา แข็งขัน ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณัฐรุจา ศรีษะ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปวริศา บุญช ู ได้คะแนน 85.00% 
รร.สันติธรรมวิทยา (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิมพ์ชนก คําพิมพ์ปิด ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นิติธร สร้อยคํา ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ตรีทศพล อินทร์พันธ ์ ได้คะแนน 85.00% 
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธีรดนย์ บุตตะวงษ ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พิรพัฒน์ ริมสกุล ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นรากร ศรีภูมั่น ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศตพร นามวิจิตร ได้คะแนน 62.00% 
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูริชญะ สุขสวา่ง ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัช จูมพระบตุร ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิรัฐกานต์ พลไชย ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 รวินทร์นิภา ศรีธาน ี ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ ได้คะแนน 96.00% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 39 

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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อุบลวิทยาคม (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 บิลพัสดุ์ คงสนัน่ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กัญญา ลาภพิกิตติ์ภัทร ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชนิดาภา สามารถ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นิรัชพร พลราช ได้คะแนน 57.00% 
รร.ฮั้วเฉียวกงฮัก (อุบลราชธาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูมิบวร แซ่เตียว ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปุญญพัฒน์ ติรเศรษฐเสมา ได้คะแนน 78.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ ์(จันทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 แน่จริง  โชคภัทรวงค ์ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 รัฐภูมิ ภูสีฤทธิ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชวนนท์ รุ่งศิริยืนยง ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณชสร คลองคต ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชัชพิสฐิ ไชยคํา ได้คะแนน 81.00% 
รร.จุฑาทิพย ์(ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศุกร์ภาพร วงษ์วุฒิพงษ ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศุกร์พเกศ วงษ์วุฒิพงษ ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สรวิชญ์ เส็งม ี ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิดาภา เนวนิช ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 บงกช สวรรณพชื ได้คะแนน 57.00% 
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศักดิภัทร ศักดิ์ศรีวัฒนา ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เบญญาภา วงศ์รัตน ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นันทน์ภัส อนุสทิธิ ์ ได้คะแนน 75.00% 
รร.เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐรัฐ ศรีสวัสดิ ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นภัทร คานเจริญ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนวัฒน์ บุญวรรณ ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กันตภณ มั่งมีผล ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ยุภาพักตร์ ยั่งยืน ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วรปรัชญ์ วิทยอภินนัท ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภัคพล สามารถ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พิชัยบัณฑิต สุระวชิัย ได้คะแนน 94.00% 
รร.เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นราธิป อุทาวงค ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณฐาทอง อินด ี ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อารีพร ราศรีจันทร์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปวริศา ผ่องอําพรรณ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชัชญาสุ์ มะโนมัย ได้คะแนน 94.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กันตธีร์ ศรีณรงค์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศภัญรัชต์ เสมอวงษ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อชิระ มหรรณพนที ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 แววปราชญ์ ทวีพาณิชย์กุล ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วีรภัทร เพ็ชสภา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชาลสิา โจมฤทธิ ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อริสา ผลิตวานนท ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ฐปนรร มงคลเอกเลิศ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภูสิทธิ์ธรณ์ เดชพิสทุธิธรรม ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สิรภพ ศรีอุทัยศิริวงศ์ ได้คะแนน 91.00% 
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐพงศ์ หอมกลั่น ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จิรภัทร พูลหวัง ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ตุลธร จริตพจน ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นิศาชล กองทอง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธนกฤต สานุสันต ์ ได้คะแนน 96.00% 
รร.กิตติวิทยา (ตราด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศิริวดี มัณฑนาภรณ ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณิชาพร ธนากิจ ได้คะแนน 76.00% 
รร.คีรีศรีสาครวิทยา (ตราด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จุรีรัตน์ กาลมูล ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สายรุ้ง คําสวรรค์ ได้คะแนน 76.00% 
รร.มารดานุสรณ ์(ตราด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิมพ์ชนก อยู่ละออ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สุรพศ เถาหมอ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เอลิษา พงษ์ศิริ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พรรณรมณ เวชสิทธิ ์ ได้คะแนน 77.00% 
รร.มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูดิท เครือวีระ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กันติมา สมบูรณ ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีรศิลป์ อ่อนตา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 วรัญญา ไชยแสง ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธนิสร อรรควัตร์ ได้คะแนน 85.00%  
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ลัลนา เหลืองรัตนะ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปัณณทัต ทองกลัด ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 โชติมณี ศรีถัน ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปัญจรัตน์ ตลอดพงษ ์ ได้คะแนน 84.00% 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ (ปราจนีบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พีรพัฒน์ บญุถึก ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐภัสสร เพ็ชรรัตน ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิรัชญา ไตรสูงเนนิ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 จิตตานนัท์ กิจผดงุ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ฉัตรบุรี  มงคล ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สิทธิกวิน ทองพิระ ได้คะแนน 54.00% 
รร.หทัยชาติ (ปราจีนบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เพียงพอ ศีลสุจริต ได้คะแนน 71.00% 
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศรัญญา เครือจันทร์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กิตติกวิน หนูเอียด ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สรวิชญ์ คําภิละปาวงศ ์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สิตานนัท์ ต่วนศิลกิจ ได้คะแนน 71.00% 
รร.รุ่งนภาพิทยา (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กชพร เทพอรัญ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 รัชชานนท์ นามภักด ี ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชญาดา รัสมีทอง ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วริศรา ชมจิตต ์ ได้คะแนน 81.00% 
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิงกัน โพธิ์ศิริกุล ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปองคุณ สกุลวงษ ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กวินสิทธิ์ เสริมศิริโภคา ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณัฐณิชา มีแก้ว ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ทัสดา ชาตสิุวรรณ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปิยะภัทร อัฒจักร์ ได้คะแนน 86.00% 
รร.เฉลิมไฉไลวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.3 ธนดล ปิยะพงศส์ิริ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นาตาชา ชโลธร ได้คะแนน 72.00% 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 43 

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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พร้านีลวัชระ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รัชพล คงอินทร ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พรรทิพภา เผ่ากัณหา ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วชิรวิชญ์ ภูมิม ี ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชนิกานต์ จําเนียร ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภัสสร์ศศิร์ ชาววาป ี ได้คะแนน 65.00% 
รร.ศรีวิทยาปากน้าํ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กันตณัฐ ศิกษมัต ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สโรชา แสงพิทยา ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นภัทร ศรีจตุรพร ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สิริกร สืบบุก ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วรัญญา คเชนทร ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พุฒิธาดา ทองบญุนาค ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สุวรรณี จันทมนตรี ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ทิโอน่า ซูซาน  ไวท์เฮา้ส ์ ได้คะแนน 90.00% 
รร.สันติดรุณ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐวิภา วงศ์ทองเครือ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ฮิชมะห์ ห้องสุวรรณ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อณาเขต โต๊ะหวัง ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปภาภัทร เศวตสุด ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กัญญาณัฐ สนัติปาต ี ได้คะแนน 92.00% 
รร.สุขเจริญผลแพรกษา (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นครินทร์ ฤทธิ์ผลไพศาล ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปพิชญา เรืองเดช ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชุติกาญจน์ ดอนเหลือม ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปภาวรินทร์ เข็มอุทา ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พัทธ์ธีรา นพรัตน์เรืองชัย ได้คะแนน 73.00% 
รร.อนุบาลวัดพชิัยสงคราม (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กิตติภพ อินทสอน ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วรภพ อุบล ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พุฒิศักดิ์ ชัยพรมเขียว ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นรีรัตน์ วงหนองแจ้ง ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชนิกานต์ สุวรรณชนานันท ์ ได้คะแนน 64.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อํานวยวิทย ์(สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สิริขวัญ พงอัจฉรีย์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปุญรวิภา นวอนุรักษ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วารินทร์ธร ดามพ์หิรัณย ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัทณิชา ศรีศักดิ์อนันต ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 บุณยอร ก้อนคํา ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พิชญากร เทพพรบริสุทธิ ์ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปิยธิดา ชัยสัมพนัธ์สกุล ได้คะแนน 98.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปภังกร ขันแก้ว ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อัลิปรียา ศิริรัตน์ไพจิตร ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พิมพ์พญา สุวรรณแก้ว ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 วิภวานี พึ่งนุสนธิ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภูริภัทร ภาณุพิชิต ได้คะแนน 100.00% 
รร.นานาชาตลิิตเติ้ลดราก้อนส์ (นนทบุรี) วิชาภาษาไทย ป.3 ธีภพ คงธนชาต ิ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศิริกาญจน์ ฝั่นแก้ว ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 โภคิน พิบลูปภาพงศ ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นพมาศ เกิดแสง ได้คะแนน 95.00% 
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฏฐพล คําภานุช ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชิษณุพงศ์ ทวทีรัพย ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สรวิชญ์ ชัยศิริถาวรกุล ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภวัต เอ่ียมพ่วง ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เฟรนซิน เจด เอ็ม ดีเวร่า ได้คะแนน 67.00% 
รร.พิชญศึกษา (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปุญณสา ชาญพินิจ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปารณีย์ จงตระกูล ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อติกานต์ เจนเกรียงไกร ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 คริสตัล บรู๊ค ลองเฮิร์ทส ได้คะแนน 95.00% 
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อัฒฑ์ศุรวินทร์ โชติอภิชนากุล ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วราภรณ์ เชียงต้น ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พิทยาภรณ์ ภาคภูม ิ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อธิชาติ แข็งแรง ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชรินทิพย์ แผว่ฉิมพล ี ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชอนน์ เควิน แมคลอกท์ลนิ ได้คะแนน 90.00% 
รร.บรรจบรักษ์ (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นฤมล ศรีนนชัย ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปภาวดี นิจเมืองปัก ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณฐกร พิมพาทอง ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชญานิษฐ์ จิตบุญ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณิชานาฎ แสงนิกรเกียรติ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 แพรวชญาน์ แซ่จาง ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 บุญนิสา มุกขุนทด ได้คะแนน 63.00% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.3) 46 

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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิรพันธุ์ กําสมุทร ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐรดา กสิพล ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เขมจิรา รุจิรดานนท ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปรินทร แรมกระโทก ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณัฐฐรินทร์ ศรีเวียง ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ทราวิส มาเหล็ม แคนนอน ได้คะแนน 98.00% 
รร.ศรีจิตรา (ปทุมธาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชวัลวิทย์ ฉิรินัง ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฏฐ์พล สัจจะภัทรกุล ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นัชชนันท์ วรพรรณโสภาค ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณิชภัทร อํานวยวฒันกุล ได้คะแนน 69.00% 
รร.สีวลี (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กฤตภาส ตรีโพราแทน ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อรรัมภา กลิ่นอยู่ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปาณัสม์ โศจิพลกุล ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชนม์นิภา แดงวบิูลย ์ ได้คะแนน 58.00% 
รร.อุดมวิทยา (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สรวิศ วงษ์ตา ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กรวัฒน์ แก้วทอง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กันตภณ ตีระพิมลจนัทร ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีรภัทร ถ่อมดี ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รมิดา วงศ์นรา ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สิริมงคล กอลึ ได้คะแนน 57.00% 
รร.ภัทราวดี หัวหิน (ประจวบครีีขันธ์) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ติณต์ พิพัฒนะมงคล ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สุนิสสา ลงีกาน ได้คะแนน 90.00% 
รร.มัธยมนพคุณ (ประจวบคีรีขันธ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ตนุภัทร ปั่นส ี ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชิติพัทธ์ บุษมงคล ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภาวิลาศ หลอดจนัทึก ได้คะแนน 63.00% 
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิรัฏฐ์ จักรกฤษณ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภูบดี โค้วบุญญะราศร ี ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปภังกร คงหนู ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชนัญชิต เงินประดับ ได้คะแนน 65.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ประตูชัย (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปุณยนชุ แก้วบุญทอง ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศิรสิทธิ์ ฉํ่าฉลวย ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปฐมพร เชยวิจิตร ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 รวินท์นิภา เสง็พานิช ได้คะแนน 52.00% 
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศุภิสรา ลาดลัน ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สรวิชญ์ เกียรติไพบลูย ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พรรณปพร คงเพชราทิพย ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พิมพ์มาดา บุตรราช ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ได้คะแนน 64.00% 
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 คุณาสิน ทองธาน ี ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ไหมฟ้า สุขแสน ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สุธีรา เสนาขันธ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พันวิชา เนืองม ี ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สุภัคปรัชญ์ คํามลูตา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปานรดา เชาว์ธรรม ได้คะแนน 69.00% 
รร.รอตเสวกวิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เบญญาภา กองไลย ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภัทรธิดา ทองสุข ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นารีรัตน์ มะโนแจ่ม ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กิตติยา ใยสําล ี ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัชพล ช่วยภักด ี ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ธันยกานต์ หนูเงิน ได้คะแนน 51.00% 
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 คู่บุญ นามโสภา ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปัณฑารีย์ มัง่คั่ง ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พชรวินท์ สุขสมโภชน ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อรจิรา สุขสมบูรณ ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปุณยนชุ สุภมาตรา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีรเมธ อู่วุฒิพงษ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 มธุริน ขุมทรัพย์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณัฐพัชร์ ลิ่มอรุณ 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 ภาคกลาง (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เอกอโยธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูมิพัฒน์ เชาวนาภิรมย์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศิโรรัตน์ เกตุอร่าม ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูมิพัฒน์ จาํเนียรพล ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ทักษอร หาญณรงค์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 จิรอร โสรัตน์ ได้คะแนน 53.00% 
รร.วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิรสิตา อรุณโรจน ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชนัญชิดา กลัดปิ่น ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุเมธ อิศราธิกูล ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อิงครัต เพชรประดิษฐ ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กัญณลัคน์ รัตนทรัพย์ศิริ ได้คะแนน 84.00% 
รร.อรุณประดิษฐ (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปวีณ์ธิดา มทีรัพย ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อภิชญา พานเพชร ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณฐวัฒน์ ยงัยิ้ม ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กีรติกานต์ พรรณรักษ์ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ลภัสรดา อารยาภชิาต ิ ได้คะแนน 73.00% 
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชยุต คงคลา้ย ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กมลนัทธ์ เชิดช ู ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สิริกัญญา ฉินทองประเสริฐ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กัลยกร อํานวยพร ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เคลิน่า เสียงเกษม บาลมาเซด้า ได้คะแนน 87.00% 
รร.แย้มวิทยการ (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พีรภัทร นาคทั่ง ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พรเพ็ญ จังพานชิ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปุณยากร ดีมา ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศศิภัสสร วงศ์สุวรรณ ได้คะแนน 58.00% 
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สิริเกษ เกตุหลิม ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ญานิสา รักชาต ิ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พนิธนาฏ อยู่คง ได้คะแนน 62.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อุดมวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กิตติภูมิ จงดีทวีทรัพย ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นพรุจ ตั้งวงค ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เปรม สัจจวีรวรรณ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สุภัสปภา อัตตาหกุล ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธนภร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ได้คะแนน 91.00% 
รร.นารายณ์วิทยา (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พงศ์ฑัต แก้วปนทอง ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปรายฝน โลหะเวช ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฏฐวัฒน์ แทนทรัพย ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนวรรษ สุขใจ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พิมพ์นัดดา เพียดขุนทด ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณิชชยา สมบัต ิ ได้คะแนน 82.00% 
รร.นารายณ์วิทยาท่าหลวง (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐนรี มั่นเหมาะ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชลลดา ปกสนัเทียะ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อิสริยา ศรสิทธิ ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ลักษมี บุญทว ี ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กนกรัตน์ ประทุมพงษ ์ ได้คะแนน 55.00% 
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 คมิก เทพธาราทิพย ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อรพิม จันทรารัตน ์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พุฒิ ดวงพัตรา ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศุภณัฐ พลแย้ม ได้คะแนน 75.00% 
รร.อนุบาลลพบุรี (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปิลันท์ บุญช ู ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัชชา ลวกุล ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นราวุธ อาจคงหาญ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปวริสา จูเจีย ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วริสราภรณ์ พรมอ่อน ได้คะแนน 70.00% 
รร.อนุสรณ์ศุภมาศ (สมุทรสาคร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐวุฒิ แซ่เจี่ย ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศิริรัตน์ เอ่ียมจํารัส ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อดุลวิทย์ อุตสาห์พานิช ได้คะแนน 93.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กลทีป์ เมืองดี ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนภูมิ พลอยงาม ได้คะแนน 81.00% 
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศุภณัฐ กลัดสอาด ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วราวรรณ ทิพยไพฑูรย์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูมิภากร วงษ์หอม ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภูมิอิทธิกร รุ่งแสง ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธีทัต สําแดงภัย ได้คะแนน 77.00% 
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สุพิชญา พึ่งทรัพย ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธันย์ฐิตตา กิตติอุดมธรรม ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นันทน์ภัส วงษ์สุวรรณ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณัฐภัสสร อนุปัญญาวฒัน ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศุภณัฐ มะกล่ําแดง ได้คะแนน 85.00% 
 
 

 



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)   




