
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 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.4 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่งระดับชั้น ป.4 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.5  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.4) 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.4 
 

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที ่1 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 40-489-0034 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 450.00 
อันดับที ่2 ธนัช ศรีโคตา 40-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 448.00 
อันดับที ่3 อนันตญา ศรีผ่องงาม 40-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 444.00 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 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.4 เตชัส เวียงวีระ 40-602-0001 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 95.00 
วิชาภาษาไทย ป.4 อนันตญา ศรีผ่องงาม 40-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 97.00 
 นันทนัท สุขพนัธุ์ถาวร 40-550-0045 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 97.00 
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พลอยชมพู สาระรักษ ์ 40-307-0046 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 100.00 
 กชพรรณ สังข์ศรีอินทร์ 40-307-0025 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 100.00 
 พบธรรม ตันอารีย ์ 40-247-0001 สาธิต (กําแพงเพชร) 100.00 
 ปริยากร กาเยาว ์ 40-372-0018 ธาดาอนสุรณ์ (ตรัง) 100.00 
 ธีร์ธวัช อาวพิทักษ ์ 40-489-0001 อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) 100.00 
 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 40-489-0034 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 100.00 
 ณัฐนันท์ เอกทัศน ์ 40-403-0008 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 100.00 
 ธนภัทร จอมจันทร ์ 40-550-0011 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 100.00 
 ปริทัศน์ ติ๊บด ี 40-550-0035 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 100.00 
 ทักษพร ชวลิตอํานวย 40-536-0026 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 100.00 
 วรกมล แทนขํา 40-536-0027 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 100.00 
 พีรวิชญ์ นอบน้อม 40-687-0008 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 100.00 
วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ภัทรนิษฐ ลิ่มสกุล 40-660-0034 อนุบาลลพบุรี (ลพบุรี) 88.00 
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชัญญาพชัร์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ 40-325-0020 บ้านสุไหงโก-ลก (นราธิวาส) 97.00 
 ณัฐนรี โอสถานันต์กุล 40-164-0021 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.) 97.00 
 ธนัช ศรีโคตา 40-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 97.00 
 ลภนพัฒน์ บุญช่วย 40-560-0019 อนุบาลระยอง (ระยอง) 97.00 
วิชา LAS-NT & O-NET ป.4 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 40-489-0034 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 94.00 
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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.4 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที ่1 ณัฐภัสสร ศรแก้ว 40-111-0035 อนุบาลสามเสน (เขตพญาไท) 402.00 
อันดับที ่2 ณัฏฐ์ เทพเกลี้ยง 40-187-0047 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 398.00 
อันดับที ่3 ปรายฝน ชาวนา 40-003-0008 ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) 396.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 
อันดับที ่1 พบธรรม ตันอารีย ์ 40-247-0001 สาธิต (กําแพงเพชร) 432.00 
อันดับที ่2 กุลนัดดา ชูตระกูล 40-252-0036 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 423.00 
อันดับที ่3 ธราเทพ คงทวีเลิศ 40-229-0009 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 416.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคใต้) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 
อันดับที ่1 ชัญญาพชัร์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ 40-325-0020 บ้านสุไหงโก-ลก (นราธิวาส) 434.00 
อันดับที ่2 ฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย ์ 40-336-0009 ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) 405.00 
อันดับที ่3 จิรัชยา อิสรรักษ์ 40-355-0019 อนุบาลสงขลา (สงขลา) 402.00 
 สารัช สกุลวงศ ์ 40-307-0021 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 402.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 
อันดับที ่1 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 40-489-0034 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 450.00 
อันดับที ่2 ธนัช ศรีโคตา 40-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 448.00 
อันดับที ่3 อนันตญา ศรีผ่องงาม 40-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 444.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 
อันดับที ่1 นันทนัท สุขพนัธุ์ถาวร 40-550-0045 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 435.00 
อันดับที ่2 ปริทัศน์ ติ๊บด ี 40-550-0035 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 419.00 
อันดับที ่3 ทักษพร ชวลิตอํานวย 40-536-0026 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 407.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคกลาง-ภาคตะวันตก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 
อันดับที ่1 เตชัส เวียงวีระ 40-602-0001 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 427.00 
อันดับที ่2 ชาญสพุร ปฐมพรยิ่งเจริญ 40-681-0029 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 417.00 
อันดับที ่3 ญาณิศา อุดมพัฒน ์ 40-681-0007 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 414.00 
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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 ของเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที ่1 พัทธดนย์ รัตนะศร ี 40-049-0007 โยนออฟอาร์ค 346.00 
 อันดับที ่2 วรทย์ ผ่านภูวงษ ์ 40-111-0058 ราชวินิต (ประถม) 319.00 
 อันดับที ่3 พงศ์พีระ ทั่งทอง 40-007-0021 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 314.00 
เขตบางรัก อันดับที ่1 วิรชา วิรัชศิลป ์ 40-121-0025 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 393.00 
 อันดับที ่2 ภัทร์ฐานิษฐ์ ห้าประเสริฐ 40-121-0049 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 391.00 
 อันดับที ่3 ปวรรัตน์ อัมรี 40-111-0044 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์สลีม 378.00 
เขตยานนาวา อันดับที ่1 ณภัทร นันทบุศยชาต ิ 40-111-0013 สารสาสน์พทิยา 246.00 
เขตสาทร อันดับที ่1 อิษฎ์อาณิก เชาว์วิสุทธิกุล 40-195-0015 เซนต์หลุยส์ศึกษา 349.00 
 อันดับที ่2 ปัญญภัทร โพธนิาลัน 40-195-0036 เซนต์หลุยส์ศึกษา 336.00 
 อันดับที ่3 อัญชิสา คําแสนโคตร 40-195-0032 เซนต์หลุยส์ศึกษา 321.00 
เขตพญาไท อันดับที ่1 ณัฐภัสสร ศรแก้ว 40-111-0035 อนุบาลสามเสน 402.00 
 อันดับที ่2 กฤตนนท ลือสิริพาณิชย ์ 40-070-0007 สวนบวั 383.00 
 อันดับที ่3 วัชรวิชย์ วรรณสุศรี 40-111-0005 อนุบาลสามเสน 376.00 
เขตสายไหม อันดับที ่1 ชาญชัย อุ้ยนอก 40-136-0101 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 376.00 
 อันดับที ่2 อลิน ธนเจริญภัทระ 40-136-0144 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 362.00 
 อันดับที ่3 กรภัคมน ไทยทวีทรัพย ์ 40-136-0056 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 361.00 
  ภวิกา ประยูรศักดิ์ 40-136-0054 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 361.00 
เขตราชเทวี อันดับที ่1 ภูริญ กิตติจิตต์ 40-111-0045 เซนต์ดอมินิก 373.00 
 อันดับที ่2 จิรัฏฐ์ คณิศิรินทร์ 40-111-0046 เซนต์ดอมินิก 363.00 
 อันดับที ่3 ธัญชนน เสนาด ี 40-111-0048 เซนต์ดอมินิก 351.00 
เขตดอนเมือง อันดับที ่1 กฤชฐา แดงไสว 40-036-0041 พระหฤทัยดอนเมือง 382.00 
 อันดับที ่2 กันตวัฒน์ โพธิสทิธิศักดิ ์ 40-124-0060 ธนินทรวิทยา 366.00 
 อันดับที ่3 ปริญญา แนน่อุดร 40-124-0069 ธนินทรวิทยา 362.00 
เขตหลักสี่ อันดับที ่1 อาริสา ชนะม ี 40-097-0005 ชาลสีมุทร 248.00 
 อันดับที ่2 รณกฤต มิลลวงศ์ 40-097-0004 ชาลสีมุทร 205.00 
 อันดับที ่3 ขวัญข้าว ประกอบพรณ ์ 40-097-0008 ชาลสีมุทร 193.00 
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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 ของเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตจตุจักร อันดับที ่1 ณัฐนรี โอสถานันต์กุล 40-164-0021 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 347.00 
 อันดับที ่2 ณัชฌารีย์ บุณยนิตย ์ 40-164-0020 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 334.00 
 อันดับที ่3 อิสรีย์ สาริกะภูต ิ 40-164-0008 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 332.00 
เขตลาดพร้าว อันดับที ่1 ยาซาธุท 40-032-0007 เทพเสนานสุรณ ์ 307.00 
 อันดับที ่2 น้ําฝน ศักดิ์ชัย 40-069-0016 ฤทธิไกรศึกษา 294.00 
 อันดับที ่3 ธีระวัฒน์ งามลว้น 40-032-0041 เทพเสนานสุรณ ์ 291.00 
เขตวัฒนา อันดับที ่1 ภริม ปันทวังกูร 40-051-0001 อนุบาลพิบูลเวศม์ 297.00 
เขตพระโขนง อันดับที ่1 กิตติพัศ ปั้นปรชีา 40-104-0016 พิพัฒนา 393.00 
 อันดับที ่2 ต้นกล้า ชยเมธานนท ์ 40-104-0006 พิพัฒนา 373.00 
 อันดับที ่3 กฤษฏิ์ พุฒไทย 40-104-0037 พิพัฒนา 367.00 
เขตห้วยขวาง อันดับที ่1 วริศรา มูลศรี 40-073-0023 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 258.00 
 อันดับที ่2 ปพิชญา ภูลายยาว 40-073-0021 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 257.00 
 อันดับที ่3 พิชามญชุ์ เที่ยงจิตต ์ 40-073-0014 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 250.00 
เขตดินแดง อันดับที ่1 จิรชยา เวชวิเวก 40-030-0039 สามัคคีบาํรุงวิทยา 266.00 
 อันดับที ่2 คิวปกรณ์ สวัสดิ์เล็ก 40-030-0001 สามัคคีบาํรุงวิทยา 253.00 
 อันดับที ่3 ชลิณี บญุชูวงศ ์ 40-030-0042 สามัคคีบาํรุงวิทยา 252.00 
เขตคลองเตย อันดับที ่1 จิตตานนัทิ์ สบืสกุลผาต ิ 40-111-0054 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 301.00 
 อันดับที ่2 เหมกมล ศุกละ 40-111-0027 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 161.00 
เขตประเวศ อันดับที ่1 พิชากร ประเสริฐสุขยิง่ 40-043-0003 นราทร 361.00 
 อันดับที ่2 ภูดิศ บุตรดีวงษ ์ 40-043-0004 นราทร 325.00 
  กัลป์อิษฏาภรณ์ ลีลาชัย 40-043-0019 นราทร 325.00 
เขตสวนหลวง อันดับที ่1 ณิชาภา ไชยศรี 40-101-0001 จินดาพงศ์ 305.00 
เขตบางนา อันดับที ่1 พีรดนย์ เอ่ียมมหาลาภสกุล 40-111-0033 ลาซาลบางนา 321.00 
เขตบางกะป ิ อันดับที ่1 ศุภเวช อรุณจรัส 40-019-0029 บ้านบางกะป ิ 376.00 
 อันดับที ่2 ถาปัตย์ แสงจันทร ์ 40-019-0028 บ้านบางกะป ิ 343.00 
  ฤทัยกานต์ จนัทร์สุข 40-019-0026 บ้านบางกะป ิ 343.00 
เขตบึงกุ่ม อันดับที ่1 ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ 40-076-0012 ชินวร 366.00 
 อันดับที ่2 กฤตธีรา เมืองดี 40-076-0013 ชินวร 360.00 
 อันดับที ่3 ชยพล ชุ่ยหิรัญ 40-076-0006 ชินวร 328.00 
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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 ของเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตตลิ่งชัน อันดับที ่1 ภัทรธิดา ลาสูงเนนิ 40-144-0023 อยู่เย็นวิทยา 380.00 
 อันดับที ่2 ปุญญพัฒน์ ไชยเรืองกิตติ 40-144-0028 อยู่เย็นวิทยา 351.00 
 อันดับที ่3 อัคคกิตติ์ อาสิงสมานนัท ์ 40-144-0042 อยู่เย็นวิทยา 350.00 
เขตบางกอกน้อย อันดับที ่1 สรรพพัญญู สุขียามานนท ์ 40-007-0035 เทพกาญจนา 338.00 
เขตบางพลัด อันดับที ่1 ปรายฝน ชาวนา 40-003-0008 ธรรมภิรักษ์ 396.00 
 อันดับที ่2 ณิชา รักจรรยา 40-003-0004 ธรรมภิรักษ์ 373.00 
 อันดับที ่3 โชติกา ลักษณะภ ู 40-003-0003 ธรรมภิรักษ์ 370.00 
เขตธนบุรี อันดับที ่1 ณัฐภัทร สุภัทรบูรณ ์ 40-091-0026 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 373.00 
 อันดับที ่2 บุญนิสา มากเจริญชัย 40-091-0033 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 372.00 
 อันดับที ่3 วาสินี นิธิกุล 40-091-0005 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 325.00 
เขตบางขุนเทียน อันดับที ่1 ธัญสินี ประกอบเขาทอง 40-138-0021 บางขุนเทียนศึกษา 366.00 
 อันดับที ่2 สรรพวรรธน์ โสดา 40-107-0001 สุพิชญา 356.00 
 อันดับที ่3 อรุณพร เฉิน 40-138-0062 บางขุนเทียนศึกษา 352.00 
เขตบางบอน อันดับที ่1 ปวีร์กานต์ เชื้อสุข 40-007-0034 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 230.00 
เขตจอมทอง อันดับที ่1 ยามาโตะ ดีวงกิจ 40-087-0002 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 362.00 
 อันดับที ่2 ชนัญญ์ธนัฐ เบญจอัสสกนก 40-087-0017 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 341.00 
 อันดับที ่3 ต้องใจ พันธุ์ฤทธิ ์ 40-087-0019 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 316.00 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที ่1 กรเพชร โรจน์สืบศักดิ ์ 40-008-0001 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 347.00 
 อันดับที ่2 กนกวรรณ โพธิราช 40-008-0021 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 321.00 
 อันดับที ่3 ศศิกานต์ เกรียงไชยกิจกุล 40-008-0025 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 318.00 
เขตภาษีเจริญ อันดับที ่1 กฤษฏมนต์ แป้นสดใส 40-150-0004 เผดิมศึกษา 384.00 
 อันดับที ่2 ทิวัตถ์ เลิศนิติวาณชิย ์ 40-150-0002 เผดิมศึกษา 347.00 
 อันดับที ่3 เขมจิรา ศรีจรรยา 40-150-0005 เผดิมศึกษา 346.00 
เขตบางแค อันดับที ่1 กัญชิษฐาพร ตายัง 40-027-0108 มณีวัฒนา 383.00 
 อันดับที ่2 พิทวัส บุญธรรม 40-027-0093 มณีวัฒนา 371.00 
 อันดับที ่3 ญาญิศา ดาํรงธรรมวัฒนา 40-111-0019 อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) 366.00 
  กุลภรณ์ กุศลส่ง 40-027-0105 มณีวัฒนา 366.00 
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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 ของเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที ่1 ณัฏฐ์ เทพเกลี้ยง 40-187-0047 กรพิทักษ์ศึกษา 398.00 
 อันดับที ่2 วรพล พันธุ์เมธิศร์ 40-187-0056 กรพิทักษ์ศึกษา 394.00 
 อันดับที ่3 ณัชพล นัยวงค ์ 40-187-0038 กรพิทักษ์ศึกษา 389.00 
เขตวังทองหลาง อันดับที ่1 ทยา เลื่องลือเจริญกิจ 40-190-0008 ถนอมพิศวิทยา 369.00 
 อันดับที ่2 ธนากฤต ภัทรณัฐกุล 40-190-0007 ถนอมพิศวิทยา 352.00 
 อันดับที ่3 ตามขวัญ ไพศาลวฒันา 40-190-0011 ถนอมพิศวิทยา 344.00 
เขตสะพานสูง อันดับที ่1 พัทน์ชรากรณ์ รัตนสุธีรานนท ์ 40-013-0069 โสมาภานุสสรณ ์ 374.00 
 อันดับที ่2 ปุณยวีร์ พัฒนจิตติขจร 40-013-0074 โสมาภานุสสรณ ์ 373.00 
 อันดับที ่3 ปุณยาพร ขุขันธนิ 40-013-0030 โสมาภานุสสรณ ์ 371.00 
เขตคลองสามวา อันดับที ่1 ธนกฤต นันทวิจิตราภรณ ์ 40-111-0042 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 258.00 
 อันดับที ่2 เพ็ญพิชา นนัทวิจติราภรณ ์ 40-111-0041 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 225.00 
เขตคันนายาว อันดับที ่1 พชรพัชร์ แสงแก้ว 40-155-0032 ทรงวิทย์ศึกษา 356.00 
 อันดับที ่2 นรภัทร ภัคปิติวัฒนา 40-155-0027 ทรงวิทย์ศึกษา 347.00 
 อันดับที ่3 สุฐิตา สงิห์สัตย ์ 40-118-0003 ปรัชชาธร 343.00 
  วัลย์ณรัตน์ ทนิกรรัศมี 40-155-0035 ทรงวิทย์ศึกษา 343.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 9 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคเหนือ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อันดับที ่1 ทัชชกร มาเปียง 40-283-0002 ทองประสาทเวทย ์ 328.00 
 อันดับที ่2 อัลแบร์ วราวุธ เซโอล่า 40-283-0028 ทองประสาทเวทย ์ 318.00 
 อันดับที ่3 ณิชา พลูสุขเสริม 40-283-0013 ทองประสาทเวทย ์ 288.00 
พิษณุโลก อันดับที ่1 กุลนัดดา ชูตระกูล 40-252-0036 อนุบาลโรจนวทิย ์ 423.00 
 อันดับที ่2 ณัชชา ทิพนตั 40-252-0034 อนุบาลโรจนวทิย ์ 412.00 
 อันดับที ่3 จิรภัทร จันทร์รักษ์ 40-252-0042 อนุบาลโรจนวทิย ์ 397.00 
กําแพงเพชร อันดับที ่1 พบธรรม ตันอารีย ์ 40-247-0001 สาธิต 432.00 
 อันดับที ่2 กฤตภาส วิบูลสวัสดิ์วฒันา 40-244-0006 อนุบาลกําแพงเพชร 352.00 
 อันดับที ่3 ปุณณภพ สุขพร้อม 40-244-0011 อนุบาลกําแพงเพชร 345.00 
นครสวรรค์ อันดับที ่1 ธราเทพ คงทวีเลิศ 40-229-0009 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 416.00 
 อันดับที ่2 กรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ ์ 40-229-0008 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 397.00 
 อันดับที ่3 ชนนช์นก สวนดอกไม ้ 40-217-0080 อนุบาลนครสวรรค์ 386.00 
พิจิตร อันดับที ่1 ปทิดา บรรเจิดศิลป ์ 40-203-0008 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 404.00 
 อันดับที ่2 อินทัช ลลีากนก 40-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 385.00 
 อันดับที ่3 จุติวัฒน์ ศิริ 40-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 376.00 
เพชรบูรณ์ อันดับที ่1 รวิสรา เพ็งแสวง 40-839-0005 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 326.00 
 อันดับที ่2 พรธวัล คงปราการ 40-839-0038 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 296.00 
 อันดับที ่3 ณัฏฐธิดา คําโฉม 40-839-0007 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 292.00 
อุตรดิตถ์ อันดับที ่1 วริศรา สุ่มส ี 40-226-0006 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 299.00 
 อันดับที ่2 ชนกนนัท์ ลาํอิน 40-226-0004 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 297.00 
 อันดับที ่3 ณัฎฐณิชา สิทธิโสภณ 40-226-0010 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 212.00 
เชียงใหม่ อันดับที ่1 พันทวี กลัน่แฮม 40-806-0037 พุทธิโศภณ 308.00 
 อันดับที ่2 ธนภัทร แปงปวน 40-806-0071 พุทธิโศภณ 295.00 
 อันดับที ่3 ขวัญหล้า วิชัย 40-218-0039 ฉือจี้เชียงใหม่ 286.00 
เชียงราย อันดับที ่1 พิสิษฐ์ จันแปงเงิน 40-232-0003 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 300.00 
 อันดับที ่2 ราเมศวร์ พรมสุวรรณ์ 40-232-0004 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 275.00 
 อันดับที ่3 ณัฐวลัญช์ ทรายงาม 40-232-0011 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 250.00 
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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.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
น่าน อันดับที ่1 รสิตา ธิบด ี 40-825-0072 อนุบาลอยู่วทิยา 358.00 
 อันดับที ่2 อภิชญา วงค์จันต๊ะ 40-825-0046 อนุบาลอยู่วทิยา 351.00 
 อันดับที ่3 เอกหทัย ญาณะนันท ์ 40-825-0045 อนุบาลอยู่วทิยา 348.00 
พะเยา อันดับที ่1 พริมรตา กิตติชยากุล 40-269-0061 ปิยมิตรวิทยา 381.00 
 อันดับที ่2 ชวัลกร เชื้อเมืองพาน 40-269-0053 ปิยมิตรวิทยา 369.00 
 อันดับที ่3 เบญญาภา ขันเปี้ย 40-269-0040 ปิยมิตรวิทยา 344.00 
แพร่ อันดับที ่1 จิณณพัต กัลยา 40-271-0008 อนุบาลแพร ่ 333.00 
 อันดับที ่2 ปิณฑิรา สั่งสอน 40-271-0035 อนุบาลแพร ่ 332.00 
 อันดับที ่3 ปวิรภา ณ ลาํปาง 40-271-0005 อนุบาลแพร ่ 317.00 
  ณพัธ นักเทศน ์ 40-271-0074 อนุบาลแพร ่ 317.00 
ลําปาง อันดับที ่1 ปทิตตา แก้วม ี 40-297-0010 ดอนไชยวทิยา 389.00 
 อันดับที ่2 มณฑาทิพย์ รุจิพรธีรากุล 40-200-0028 อัสสัมชัญลาํปาง 372.00 
 อันดับที ่3 นัชชดา จริตงาม 40-200-0004 อัสสัมชัญลาํปาง 367.00 
ลําพูน อันดับที ่1 ธัญชนก พนัธุ์ทอง 40-211-0049 ใบบุญลาํพูน 311.00 
 อันดับที ่2 ธนภรณ์ สุนนัต๊ะ 40-211-0048 ใบบุญลาํพูน 297.00 
 อันดับที ่3 ณนท์ณะกิจ นิวรัตน ์ 40-211-0038 ใบบุญลาํพูน 288.00 
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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.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที ่1 โสภาพรรณ อุ่นแดง 40-350-0075 นิบงชนปูถัมภ์ 379.00 
 อันดับที ่2 วรดา ธรรมประพัทธ ์ 40-351-0023 อนุบาลยะลา 321.00 
 อันดับที ่3 พิชชานนัท์ เลิศวิลัย 40-351-0022 อนุบาลยะลา 320.00 
  อัญพัชร์ พนากิจสวัสดิ ์ 40-351-0016 อนุบาลยะลา 320.00 
นราธิวาส อันดับที ่1 ชัญญาพชัร์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ 40-325-0020 บ้านสุไหงโก-ลก 434.00 
 อันดับที ่2 ธัญยรัชต์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ 40-325-0021 บ้านสุไหงโก-ลก 380.00 
 อันดับที ่3 รณกฤต โสภณรัตนโภคิน 40-853-0003 เกษมทรัพย์ 353.00 
ปัตตาน ี อันดับที ่1 ธนกร งามสกุลพพิัฒน ์ 40-388-0045 อนุบาลปัตตาน ี 337.00 
 อันดับที ่2 บายาน ยโูซ๊ะ 40-388-0044 อนุบาลปัตตาน ี 309.00 
 อันดับที ่3 ณพวุฒิ สิริวัสนคุปต ์ 40-388-0052 อนุบาลปัตตาน ี 306.00 
สตูล อันดับที ่1 ศุภสรณ์ ตรงจิต 40-894-0094 อนุบาลสตูล 391.00 
 อันดับที ่2 สิริภัทร ศุขมณี 40-894-0104 อนุบาลสตูล 385.00 
 อันดับที ่3 ชนัญชิดา สุขไชยะ 40-894-0076 อนุบาลสตูล 357.00 
สงขลา อันดับที ่1 ฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย ์ 40-336-0009 ธิดานุเคราะห ์ 405.00 
 อันดับที ่2 จิรัชยา อิสรรักษ์ 40-355-0019 อนุบาลสงขลา 402.00 
 อันดับที ่3 นรวิชญ์ วีระสกุล 40-355-0007 อนุบาลสงขลา 396.00 
นครศรีธรรมราช อันดับที ่1 สารัช สกุลวงศ ์ 40-307-0021 เทศบาลวัดเสมาเมือง 402.00 
 อันดับที ่2 ชญาดา พลรัฐธนาสิทธิ ์ 40-307-0055 เทศบาลวัดเสมาเมือง 398.00 
 อันดับที ่3 ปวเรศ อินนุพัฒน ์ 40-302-0060 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 396.00 
พัทลุง อันดับที ่1 กิตติภพ รุ่งภูเขียว 40-344-0010 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 342.00 
 อันดับที ่2 ภัทราวดี อออิปก 40-344-0025 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 338.00 
 อันดับที ่3 ศุภาพิชญ์ บวัเนียม 40-344-0027 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 332.00 
สุราษฎร์ธาน ี อันดับที ่1 ศุภณัฐ ชีวศุภกร 40-397-0055 จอย 386.00 
 อันดับที ่2 รัญชิดา บญุประสงค ์ 40-358-0035 อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี 379.00 
 อันดับที ่3 ณภัทร สุนทรกรณีย ์ 40-397-0041 จอย 361.00 
กระบี่ อันดับที ่1 ตุลยดา แย้มยิง่ 40-868-0179 อนุบาลกระบี ่ 385.00 
 อันดับที ่2 กิตติธัช บุญสุข 40-334-0010 โชคชัยกระบี ่ 373.00 
 อันดับที ่3 เพ็ญสิริอร อาภาคัพภะกุล 40-868-0178 อนุบาลกระบี ่ 338.00 
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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.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ตรัง อันดับที ่1 ปริยากร กาเยาว ์ 40-372-0018 ธาดาอนสุรณ ์ 385.00 
 อันดับที ่2 ศิวกร ชัยเดช 40-371-0102 วิวัฒน์วทิยา 361.00 
 อันดับที ่3 ชัชพิมุข ฉิมพาล ี 40-372-0010 ธาดาอนสุรณ ์ 357.00 
พังงา อันดับที ่1 กันตพัฒน์ ผลแก้ว 40-317-0062 อนุบาลพังงา 344.00 
 อันดับที ่2 ธีรภัทร เรืองศรี 40-317-0095 อนุบาลพังงา 333.00 
  คุปดี เสรีรักษ์ 40-317-0096 อนุบาลพังงา 333.00 
ระนอง อันดับที ่1 วรนิษฐา โสทร 40-320-0010 อนุบาลระนอง 361.00 
 อันดับที ่2 ศภรดา ธัญสิริพงศ ์ 40-320-0006 อนุบาลระนอง 359.00 
 อันดับที ่3 ปณาฬี พงษ์พานชิ 40-320-0005 อนุบาลระนอง 323.00 
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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 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที ่1 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 40-489-0034 ดอนบอสโกวิทยา 450.00 
 อันดับที ่2 ธีร์ธวัช อาวพิทักษ ์ 40-489-0001 อนุบาลอุดรธาน ี 421.00 
 อันดับที ่3 พิชชาภา โมคา 40-489-0036 อนุบาลอุดรธาน ี 388.00 
ขอนแก่น อันดับที ่1 ภูมิกมล โชคภูเขียว 40-499-0043 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 402.00 
 อันดับที ่2 ธีมานนัท์ แก่นศักดิ์ศิริ 40-499-0003 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 390.00 
 อันดับที ่3 จารุพร บุญเกษมสิน 40-499-0006 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 368.00 
เลย อันดับที ่1 มนสกร วงค์โคกสูง 40-494-0023 เมืองเลย 380.00 
 อันดับที ่2 สรชัช นาคทรัพย ์ 40-494-0011 เมืองเลย 366.00 
 อันดับที ่3 ชญาภา บางยี่ขัน 40-494-0024 เมืองเลย 356.00 
อุบลราชธาน ี อันดับที ่1 ปุณยนชุ สุระชัย 40-452-0056 อนุบาลอุบลราชธาน ี 423.00 
 อันดับที ่2 วิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล 40-452-0047 อนุบาลอุบลราชธาน ี 400.00 
  สรวิชญ์ จันทร์โชติเสถียร 40-452-0049 อนุบาลอุบลราชธาน ี 400.00 
กาฬสินธุ ์ อันดับที ่1 ชญาภา คล้ายแก้ว 40-788-0007 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 373.00 
 อันดับที ่2 กุลปริยา กุคําอู 40-788-0017 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 371.00 
 อันดับที ่3 ซินเทีย มาลสิา บียูเรย 40-788-0020 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 356.00 
มหาสารคาม อันดับที ่1 ชนัญญา ศรีภัทรภิญโญ 40-754-0038 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 345.00 
 อันดับที ่2 ญาณิศา บุญประเสริฐ 40-754-0006 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 302.00 
 อันดับที ่3 ศิญาดา กัญญาคํา 40-754-0042 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 301.00 
ร้อยเอ็ด อันดับที ่1 ธนัช ศรีโคตา 40-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด 448.00 
 อันดับที ่2 อนันตญา ศรีผ่องงาม 40-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด 444.00 
 อันดับที ่3 กัลยารัตน์ แสนอุ่น 40-403-0017 อนุบาลร้อยเอ็ด 422.00 
นครราชสีมา อันดับที ่1 อาชวิน ชิณวงศ ์ 40-409-0002 สุขานารี 337.00 
 อันดับที ่2 ชลชาติ ปาละสาร 40-409-0001 สุขานารี 279.00 
 อันดับที ่3 เจนจิรา นาสองส ี 40-409-0004 สุขานารี 269.00 
สุรินทร ์ อันดับที ่1 ชุติมณฑน์ สมุททอง 40-458-0010 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 271.00 
 อันดับที ่2 ธนัท มะสูงเนิน 40-458-0025 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 267.00 
 อันดับที ่3 กานต์ธิดา ผลจนัทร ์ 40-458-0013 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 264.00 
อํานาจเจริญ อันดับที ่1 บุษรารักษ์ มารักษ ์ 40-786-0019 อนุบาลลืออํานาจ 360.00 
 อันดับที ่2 กัญญาณัฐ กระสุนทรัพย ์ 40-786-0018 อนุบาลลืออํานาจ 209.00 
 อันดับที ่3 วรัญญา นิลแสง 40-786-0001 อนุบาลลืออํานาจ 191.00 
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคตะวันออก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที ่1 พีรวิชญ์ เนวนชิ 40-525-0003 จุฑาทิพย ์ 327.00 
 อันดับที ่2 นวพร เหล็กเพ็ชร์ 40-525-0056 จุฑาทิพย ์ 274.00 
 อันดับที ่3 พัชรพร กุลภาภัทร 40-525-0010 จุฑาทิพย ์ 258.00 
จันทบุรี อันดับที ่1 พงศ์พสิน แก้วแกมกาญจน ์ 40-576-0004 สตรีมารดาพิทักษ ์ 369.00 
 อันดับที ่2 กชพร สรรเสริญ 40-576-0014 สตรีมารดาพิทักษ ์ 360.00 
 อันดับที ่3 วรกมล งามม ี 40-576-0024 สตรีมารดาพิทักษ ์ 336.00 
ชลบุรี อันดับที ่1 นันทนัท สุขพนัธุ์ถาวร 40-550-0045 เจริญสุขวิทยา 435.00 
 อันดับที ่2 ปริทัศน์ ติ๊บด ี 40-550-0035 เจริญสุขวิทยา 419.00 
 อันดับที ่3 บุญราศี เอ่ียมอารีรัตน์ 40-545-0108 อนุบาลชลบุรี 400.00 
ปราจีนบุรี อันดับที ่1 มาณวี สุเมธาศร 40-530-0014 มารีวิทยา 349.00 
 อันดับที ่2 ทีปกร ทรัพย์เจริญ 40-530-0167 มารีวิทยา 337.00 
  ณัฐปคัลภ์ ขจรพฤกษ์ 40-530-0174 มารีวิทยา 337.00 
ระยอง อันดับที ่1 สิรวุฒิ กุลอารีย์รัตน ์ 40-560-0018 อนุบาลระยอง 402.00 
 อันดับที ่2 จิรภัทร พุฒิไพสิฐ 40-560-0022 อนุบาลระยอง 397.00 
 อันดับที ่3 ลภนพัฒน์ บุญช่วย 40-560-0019 อนุบาลระยอง 394.00 
ตราด อันดับที ่1 สุรพัศ เถาหมอ 40-558-0002 มารดานสุรณ ์ 381.00 
 อันดับที ่2 รินทร์ณภัทร แก้วกําเหนิดพงษ ์ 40-558-0003 มารดานสุรณ ์ 335.00 
 อันดับที ่3 ชินัญญา แกล้วกล้า 40-558-0001 มารดานสุรณ ์ 269.00 
สมุทรปราการ อันดับที ่1 ทักษพร ชวลิตอํานวย 40-536-0026 ศรีวิทยาปากน้ํา 407.00 
 อันดับที ่2 ทักษพร ชําปฏิ 40-536-0013 ศรีวิทยาปากน้ํา 376.00 
  ปุณยนชุ สวสัด ี 40-536-0002 ศรีวิทยาปากน้ํา 376.00 
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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.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที ่1 พุธิตา บุญอาจ 40-946-0041 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ 386.00 
 อันดับที ่2 โภคากร ทองต้นรัตนากร 40-946-0085 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ 385.00 
 อันดับที ่3 ชลพร ปิยะธรรมกุล 40-946-0082 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ 384.00 
นครปฐม อันดับที ่1 ระติวัฑฒ์ โพธิ์แก้ว 40-943-0029 อนุบาลนครปฐม 388.00 
 อันดับที ่2 ฌิณสภัคต์ ทองม ี 40-943-0023 อนุบาลนครปฐม 374.00 
 อันดับที ่3 สิริปรียา จูธารี 40-943-0033 อนุบาลนครปฐม 372.00 
สมุทรสาคร อันดับที ่1 กานติมา บุญนนัท ์ 40-961-0002 อนุสรณ์ศุภมาศ 333.00 
 อันดับที ่2 กันตเมศฐ์ กุลเพชรงามไมตร ี 40-961-0001 อนุสรณ์ศุภมาศ 283.00 
 อันดับที ่3 นลทพฒัน์ ดาํรงธรรมวัฒนา 40-111-0020 ทานตะวันไตรภาษา 271.00 
ราชบุรี อันดับที ่1 ชาญสพุร ปฐมพรยิ่งเจริญ 40-681-0029 อุดมวิทยา 417.00 
 อันดับที ่2 ญาณิศา อุดมพัฒน ์ 40-681-0007 อุดมวิทยา 414.00 
 อันดับที ่3 พิชญะ หรรษา 40-681-0050 อุดมวิทยา 412.00 
ประจวบคีรีขันธ ์ อันดับที ่1 พุทธ พงศ์อรพินท ์ 40-609-0008 ภัทราวดี หัวหิน 274.00 
 อันดับที ่2 วรรณวิษา สินทอง 40-609-0006 ภัทราวดี หัวหิน 264.00 
 อันดับที ่3 อัญชิสา โยธามาตร 40-609-0002 ภัทราวดี หัวหิน 262.00 
เพชรบุรี อันดับที ่1 เตชัส เวียงวีระ 40-602-0001 วัดดอนไก่เตี้ย 427.00 
 อันดับที ่2 ศิริกานดา บวับัลลังก์ 40-007-0033 อนุบาลเพชรบุรี 409.00 
 อันดับที ่3 กล้าภวิชญ์ เซ่งลา่ย 40-602-0004 วัดดอนไก่เตี้ย 387.00 
อยุธยา อันดับที ่1 ณัฏฐ์ แสงอาวุธ 40-628-0002 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 387.00 
 อันดับที ่2 ณุฤดี พันธุ์โชต ิ 40-628-0007 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 383.00 
 อันดับที ่3 อชิรญา อัศวราชันย ์ 40-628-0049 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 376.00 
  ณัฐณิชา คํารพ 40-638-0011 ปัณณวิชญ ์ 376.00 
ลพบุรี อันดับที ่1 ภัทรนิษฐ ลิ่มสกุล 40-660-0034 อนุบาลลพบุรี 408.00 
 อันดับที ่2 รมณ สิทธินววิธ 40-687-0032 บรรจงรัตน ์ 381.00 
 อันดับที ่3 จุฬาลักษณ์ พานทอง 40-687-0024 บรรจงรัตน ์ 360.00 
สระบุรี อันดับที ่1 พงศธร เกชยันต ์ 40-972-0002 อนุบาลวิชชากร 254.00 
 อันดับที ่2 สุวีรยา ศรีลาดเบอร์ 40-972-0007 อนุบาลวิชชากร 209.00 
 อันดับที ่3 ธมนวรรณ สุขโต 40-972-0006 อนุบาลวิชชากร 195.00 
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที ่1 เกล้าฤทัย กฤดาญชล ี 40-633-0021 อนุบาลสิงห์บุรี 379.00 
 อันดับที ่2 อรณัฐ เร้าสูงเนิน 40-633-0009 อนุบาลสิงห์บุรี 370.00 
 อันดับที ่3 ปาณิศา อมรประสิทธิ ์ 40-633-0010 อนุบาลสิงห์บุรี 364.00 
อ่างทอง อันดับที ่1 ณัฏฐณิชา มากสังข ์ 40-631-0063 อนุบาลวัดอ่างทอง 338.00 
 อันดับที ่2 กิตติภัทร หวังสะและฮ ์ 40-631-0022 อนุบาลวัดอ่างทอง 331.00 
 อันดับที ่3 ธัญญาภรณ์ จันทรป์ระสิทธิ ์ 40-631-0056 อนุบาลวัดอ่างทอง 327.00 
นนทบุรี อันดับที ่1 ปรียาภรณ์ กิจไพบูลย์รัตน ์ 40-901-0018 พิชญศึกษา 369.00 
 อันดับที ่2 ศศิรดา ขัติยะวรา 40-901-0014 พิชญศึกษา 359.00 
 อันดับที ่3 ลัทธิชัย บุบผา 40-901-0021 พิชญศึกษา 348.00 
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นรภัทร ภัคปิติวัฒนา ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วัลย์ณรัตน์ ทนิกรรัศมี ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พัทธมน ภาคอินทรีย์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พชรพัชร์ แสงแก้ว ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พีรวิชญ์ เสมอพิทักษ ์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กุลธาดา ศักดิ์ศรีศิริกุล ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 บุญธิชา มณีรัตน ์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นรภัทร ภัคปิติวัฒนา ได้คะแนน 86.00%  
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อาณิศรา นันทะใส ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชวกรณ์ ตั้งประดษิฐ์ชัย ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุฐิตา สงิห์สัตย ์ ได้คะแนน 86.00%  
รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อิสรีย์ สาริกะภูต ิ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 เบน ตลึงจติร ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธัญวรัชย์กร ชูชาต ิ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิชัญกานต์ นาคะเวช ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พชรพล ยอดพิจิตร ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐนรี โอสถานันต์กุล ได้คะแนน 97.00%  
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) วิชาภาษาไทย ป.4 ชนัญญ์ธนัฐ เบญจอัสสกนก ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ยามาโตะ ดีวงกิจ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชนัญญ์ธนัฐ เบญจอัสสกนก ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ต้องใจ พันธุ์ฤทธิ ์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฐกาญจน์ ลาอ่อน ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กันตวัฒน์ โพธิสทิธิศักดิ ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปริญญา แนน่อุดร ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พิชญธิดา วรบุตร ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศิรินทรทิพย์ ทองประเสริฐ ได้คะแนน 88.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนกร กาญจนะโกมล ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กฤชฐา แดงไสว ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วิริทธิ์พล สุขอ่อน ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พสิษฐ์ หาบสา ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 คณุตม์พงศ์ ศรีบ้าน ได้คะแนน 80.00%  
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุรยุทธ แซ่เบ ๊ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 จิรชยา เวชวิเวก ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วงศกร รุ่งเรือง ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สองปราการ จิตรัตจนิดา ได้คะแนน 60.00%  
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาภาษาไทย ป.4 พัทธดนย์ รัตนะศร ี ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กิตติ์รัฐ กระจ่างโลก ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณิชา ดวงมาลย ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จิรัชญา อ่อนคํา ได้คะแนน 74.00%  
รร.ราชวัตรวิทยา (เขตดุสิต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สมชาย หาญอิสริยะ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อริสรา แหวนทอง ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปิยะนชุ จูมสีมา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชวัลวิทย์ ทองเกิด ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ลฎาภา ช้างสุวัฒน ์ ได้คะแนน 67.00%  
รร.อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชนั) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภูวภัท ภู่นพคุณ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 บุณรดา สวา่งแสง ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชยกร เทพอาวุธ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อัคคกิตติ์ อาสิงสมานนัท ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภัทรธิดา ลาสูงเนนิ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปุญญพัฒน์ ไชยเรืองกิตติ ได้คะแนน 85.00%  
รร.วัดกระจับพินิจ (เขตธนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.4 แก้วกาญจนา นามวงค์พรหม ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปภิณวิทย์ แอบครบุรี ได้คะแนน 86.00%  
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.4 นัธทวัฒน์ ศรีสุวรรณ ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิมพ์ชนก สะเมนรัมย ์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 แซมม่ี พรหมเมศ แดนเจอร์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อัญชิสา นวลศิริ ได้คะแนน 53.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พิมพ์ณัฐชยา ปัน้กาญจนโต ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฐภัทร สุภัทรบูรณ ์ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 บุญนิสา มากเจริญชัย ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พชร พวงทวสีุข ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐวัฒน์ สกุลวัฒนกิจ ได้คะแนน 57.00%  
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศศิกานต์ เกรียงไชยกิจกุล ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กนกวรรณ โพธิราช ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กรเพชร โรจน์สืบศักดิ ์ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ธนิษฐา ชื่นคา้ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พรทิพย์ กันเชียง ได้คะแนน 58.00%  
รร.ประถมทวีธาภิเศก (เขตบางกอกใหญ่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กมลลักษณ์ ธนาลักษณส์มบัต ิ ได้คะแนน 68.00%  
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรืองเกียรติ ดิลกปุรพงศ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภัทรสุดา วันอุทา ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 มุนินทร์ พุดไทย ได้คะแนน 60.00%  
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาภาษาไทย ป.4 ศุภณัฐ ตั้งสถิตย์วัฒนากุล ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุทธวีร์ สันตะนาโท ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนภูมิ รักษารักษ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณธิดา คุระจอก ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปฏิภาณ นามวงค ์ ได้คะแนน 68.00%  
รร.บ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กฤชณรงค์ ธนไชย ์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ฤทัยกานต์ จนัทร์สุข ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศุภเวช อรุณจรัส ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ถาปัตย์ แสงจันทร ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศิริอารีย์ ชูวัฒนา ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐธิดา มาเมือง ได้คะแนน 60.00%  
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธีรพัฒน์ คงสว่าง ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูปกรณ์ เม่าทอง ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นภัสส์ลดา แก่นแก้ว 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 เขต กทม. (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภาณุวัฒน์ พงศ์ถ่ินทองงาม ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธัญสินี ประกอบเขาทอง ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชญารินทร์ วิวัฒน์วิกัย ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อนัญญา แสนคํา ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พรหมพร พรหมสาย ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธีรเมธ แสงแก้ว ได้คะแนน 84.00%  
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาภาษาไทย ป.4 นพรัตน์ แสงโตนด ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สรรพวรรธน์ โสดา ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชยากร แก้วหลวง ได้คะแนน 68.00%  
รร.ภาษานุสรณบ์างแค (เขตบางแค) วิชาภาษาไทย ป.4 ธนพร สิริรัตนา ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุทธิวัฒน์ พิทักษ์กมลพร ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ธนโชติ กลิ่นสุวรรณ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ยุทธวีร์ อัชชพฤกษ ์ ได้คะแนน 81.00%  
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กุลภรณ์ กุศลส่ง ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กัญชิษฐาพร ตายัง ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิทวัส บุญธรรม ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พรวลัย แก้วอยู่ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศุภณัฐ บุญประภาร ได้คะแนน 81.00%  
รร.อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) (เขตบางแค) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ญาญิศา ดาํรงธรรมวัฒนา ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พลอยไพลนิ พูลลาภ ได้คะแนน 85.00%  
รร.ทิวไผ่งาม (เขตบางพลัด) วิชาภาษาไทย ป.4 ธัญนัท อินทรา ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศุภรากร ตรองจิตต์ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปถพล สามิภักดิ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฏฐวีร์ เทย์เลอร์ ได้คะแนน 91.00%  
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณิชา รักจรรยา ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สาริศา โสระดา ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปรายฝน ชาวนา ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 เขมิกา นรกิตติสง่า ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 โชติกา ลักษณะภ ู 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 เขต กทม. (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ประมุขวิทยา (เขตบางพลัด) วิชาภาษาไทย ป.4 เนตรนภา จันทร์พันธุ ์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภัทรานิษฐ์ บุญชาํนาญ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นภสร ภู่เด่นตา ได้คะแนน 67.00%  
รร.พิมลวิทย์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พงศกร เกตุศรี ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สรวิศ อรัณยะนาค ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนิก พูลโภคัยกุล ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนณัฏฐ์ อัครอธิวัฒน ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อติวิชญ์ เพิ่มทอง ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สรัลวลัย ณ นคร ได้คะแนน 62.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฐิตารีย์ ฐิติถากุล ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปัทมพร ศรีสําราญ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อภิชญา อภิญญายรรยง ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชวิศา เกตุควบรัตนส์ุข ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 จิตติพัฒน์ รุจิวพิัฒน ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วิรชา วิรัชศิลป ์ ได้คะแนน 91.00%  
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ยศพัทธ์ รัฐพงษ์กานต ์ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชยพล ชุ่ยหิรัญ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สโรชินี ก่ิงจําปา ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กฤตธีรา เมืองดี ได้คะแนน 82.00%  
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาภาษาไทย ป.4 ปัณชนิตา ขรุรัมย ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณตะวัน พสิัยสม ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิชากร ประเสริฐสุขยิง่ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิมพ์ธิดา บญุด ี ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สวิชญา คงจันทร์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปฏิพัทธ์ บบุผาชาต ิ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พิฐชญาณ์ สุทธิธนวรารมย ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 โจนาธาน อเดนิยิ โอกุงอาด ิ ได้คะแนน 88.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปราชญ์ น้อยเคียง ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กฤตนนท ลือสิริพาณิชย ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชนิกานต์ เพชรนาใหญ่ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นวลปราง แทนธาน ี ได้คะแนน 64.00%  
รร.พิพัฒนา (เขตพระโขนง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กิตติพัศ ปั้นปรีชา ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พีรดา ขัตติยะ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศุภธัช พลอยเลิศ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นภัทร สุโกศล ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณพล ไวทยานุวัตต ิ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ต้นกล้า ชยเมธานนท ์ ได้คะแนน 93.00%  
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สาคเรศ ขําทว ี ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อภิวิชญ์ เกลียวสัมพันธ ์ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุชาวรรณ จนัทร์ศรี ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นันธกาญจน์ ลาวัลย ์ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัชชา รติวัชรากร ได้คะแนน 64.00%  
รร.เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 บุญฤทธิ์ วลัญไชย ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กฤษฏมนต์ แป้นสดใส ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ทิวัตถ์ เลิศนิติวาณชิย ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชานิกา ชนุธีรสรรค์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เขมจิรา ศรีจรรยา ได้คะแนน 66.00%  
รร.กัลยวิทย์ (เขตลาดพร้าว) วิชาภาษาไทย ป.4 รัชพล แพน้อย ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิมพ์อัปสร เวียงวิเศษ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชลณัชชา ตันรุจิเลิศ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ฉัฏญาดา ปดัทุมมา ได้คะแนน 79.00%  
รร.เทพเสนานุสรณ์ (เขตลาดพรา้ว) วิชาภาษาไทย ป.4 กําไร คงทน ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธีระวัฒน์ งามลว้น ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ยาซาธุท ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ไอริสา กมลเลิศ 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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ฤทธิไกรศึกษา (เขตลาดพร้าว) วิชาภาษาไทย ป.4 นริศรา หนูหลง ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศิวะพร ติรักษา ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 น้ําฝน ศักดิ์ชัย ได้คะแนน 62.00%  
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนากฤต ภัทรณัฐกุล ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ตามขวัญ ไพศาลวฒันา ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กันตภณ วณิชชานุกร ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ทยา เลื่องลือเจริญกิจ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภวินท์ จงไพศาล ได้คะแนน 79.00%  
รร.อนุบาลพิบลูเวศม์ (เขตวัฒนา) วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภริม ปันทวังกูร ได้คะแนน 78.00%  
รร.จินดาพงศ์ (เขตสวนหลวง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณิชาภา ไชยศรี ได้คะแนน 80.00%  
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาภาษาไทย ป.4 รัศมิ์ชญาณ์ แผน่ดินทอง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นัทธี ฤทธิ์เนติกุล ได้คะแนน 74.00%  
รร.โสมาภานสุสรณ์ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปฐมฤกษ์ ส่องแสงเจริญ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พัทน์ชรากรณ์ รัตนสุธีรานนท ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุนิธิ เด่นดวงหทัย ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ภูมินันท์ รัตนสุวรรณ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปุณยวีร์ พัฒนจิตติขจร ได้คะแนน 81.00%  
รร.เซนต์หลุยส์ศึกษา (เขตสาทร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนวิทย์ ดุษฏีวณิชยา ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อิษฎ์อาณิก เชาว์วิสุทธิกุล ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูผา ศาสนวบิูลย ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิมพ์ลภัทร เจริญโภคานนท ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ธีระพงศ์ ตันวิเชียร ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปัญญภัทร โพธนิาลัน ได้คะแนน 88.00%  
รร.ซอยแอนเนกซ์ (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อนันตญา คงกัลป ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชัชวาลย์ สายภัทรานุสรณ ์ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วราลี ขจรกลิ่น ได้คะแนน 52.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาภาษาไทย ป.4 ยุวดี แซ่แต้ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พัฒน์ เตรียมรุ่ง ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 บวรกวินทร์ กางทอง ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เนตรอัปสร นําภา ได้คะแนน 60.00%  
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กรภัคมน ไทยทวีทรัพย ์ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พิชญ์สนิี ศิลปสมศักดิ์ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภานุวัฒน์ เข้มสกุล ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นิรมล พลรักษา ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สิรินดา มิ่งเมือง ได้คะแนน 88.00%  
รร.ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) วิชาภาษาไทย ป.4 ภูริภัค คนชม ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อัครชัย วาระมาล ิ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กวีพัฒน์ หวัง ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปารมี กานต์ประชา ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สิฏฐะพร จันทร์ธนวงษ ์ ได้คะแนน 89.00%  
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วรพล พันธุ์เมธิศร์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฏฐ์ เทพเกลี้ยง ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กฤตภาส นพวรรณพร ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วิริญญา ภู่ดํารงค ์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กัลยพัชร์ จิตพิสิฐชัย ได้คะแนน 86.00%  
รร.ชาลีสมุทร (เขตหลักสี่) วิชาภาษาไทย ป.4 อาริสา ชนะม ี ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ขวัญข้าว ประกอบพรณ ์ ได้คะแนน 75.00%  
รร.พระราม ๙ กาญจนาภิเษก (เขตห้วยขวาง) วิชาภาษาไทย ป.4 วริศรา มูลศรี ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อภิภู เลิศลบ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พิชามญชุ์ เที่ยงจิตต ์ ได้คะแนน 57.00%  
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 25 

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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต (กําแพงเพชร) วิชาภาษาไทย ป.4 เมธาพร กิตติขจร ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พบธรรม ตันอารีย ์ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภูริสุขมงคล ศรีมงคล ได้คะแนน 58.00%  
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปณิตา แจ่มจาํรัส ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จิรัชญา ทศวารจันทรา ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปุณณภพ สุขพร้อม ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กฤตภาส วิบูลสวัสดิ์วฒันา ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณิชาณีย์ ตนัติสนัติสม ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กนกลักษณ์ เฟื่องวาณิชย ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ทศวุธ สนมวฒันะวงค ์ ได้คะแนน 75.00%  
รร.ปิยะพรพิทยา (เชยีงราย) วิชาภาษาไทย ป.4 ปุณฐิภาภัคร์ โรจน์คําลือ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วีรากร เหมะสุทธินันท ์ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วรรณวษา นาใจ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภูฐาน บวังาม ได้คะแนน 51.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย (เชยีงราย) วิชาภาษาไทย ป.4 ณาตาร์ ผาสุข ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิสิษฐ์ จันแปงเงิน ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชญานิษฐ์ อุ่นอินตะ๊ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐวลัญช์ ทรายงาม ได้คะแนน 53.00%  
รร.ฉือจี้เชียงใหม่ (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ถนอมเพชร ชูประจง ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 นันทกันต์ วรรณวงศ์สอน ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชนสษิฏ์ ศรีบุตร ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ขวัญหล้า วิชัย ได้คะแนน 67.00%  
รร.พุทธิโศภณ (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 รักษ์ เลิศสลัก ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พันทวี กลัน่แฮม ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฐธยาน์ ศักดสิกุลพงษ ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 หิรัญ คงทรัพย์ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ธนภัทร แปงปวน ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชนม์ณพรรษ์ กองอารินทร ์ ได้คะแนน 69.00%  
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เชยีงใหม่) วิชาภาษาไทย ป.4 กัญญรัตน์ สินธชุัย ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รชนนท์ สุภาวงค์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พชรดนัย ถาวราคม ได้คะแนน 52.00%  
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธราเทพ คงทวีเลิศ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณิชมน รอดประเสริฐ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นัทธศาสตร์ ธารทองวงศ ์ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 รัศม์ณัฐนรี ตันติวัฒน ์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ขยันดี ตันติวฒัน ์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ ์ ได้คะแนน 93.00%  
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 บรรณวัชร พัฒนาอิทธิกุล ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 เปรมปิติ คงถาวร ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กชพร สิงห์ดา ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชนนช์นก สวนดอกไม ้ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สาริศา นาคเกษม ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ภัครภัทร์ กุ่มดวง ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปภาวรินทร์ ชูแช่ม ได้คะแนน 91.00%  
รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฐิติกร คําอ้าย ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภูริชญา สบานงา ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชัชชยั กันทะวงค ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พัสกร ธนะขว้าง ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุรัมภา กันทะโฮ้ง ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปภาวี เมฆะแสน ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กิตติกวิน โลหะโชต ิ ได้คะแนน 79.00%  
รร.บ้านวังยาว (น่าน) วิชาภาษาไทย ป.4 บุญุรักษา วิชัยต๊ะ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นรีกานต์ สุขยิง่ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปภังกร วงค์คําฝัน้ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปิ่นทิพย์ สัตพนัธ ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พีรวิชญ์ แก้วใหม่ 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาภาษาไทย ป.4 ธนกฤต แสวงผล ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ญาณิศา จนัทร์ด ี ได้คะแนน 93.00%  
รร.อนุบาลอยู่วิทยา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อภิชา บุญเรือง ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 เอกหทัย ญาณะนันท ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อภิชญา วงค์จันต๊ะ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นิรุชชา เงินทอง ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สุพิชชา เป็งจนัตา ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รสิตา ธิบด ี ได้คะแนน 78.00%  
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 บุรินทร์ มังคลาด ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 เบญญาภา ขันเปี้ย ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พริมรตา กิตติชยากุล ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กฤดิชาติ พราหมณะนันทน ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 บุรัชกร บริบูรณ ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชวัลกร เชื้อเมืองพาน ได้คะแนน 85.00%  
รร.นรบุตรศึกษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภูมิพัฒน์ พิณพาทย ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อนัญญา แก่นกําจร ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พัสวีพิชญ์ ศรีบญุเรือง ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 จิรชญา มะสิน ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภูมิพัฒน์ พิณพาทย ์ ได้คะแนน 77.00%  
รร.อนุบาลวชิร (พจิิตร) วิชาภาษาไทย ป.4 พีระญาณ์ ทองปลิว ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธัญญานชุ เอ่ียมอุไร ได้คะแนน 67.00%  
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อินทัช ลลีากนก ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 จุติวัฒน์ ศิริ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณิชาวีร์ เธียรชัยพงษ ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พีระวุฒิ ธรรมมา ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปทิดา บรรเจิดศิลป ์ 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ญาณาพนัธุ์ บษุบารต ิ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ศุภณัฐ กล้าจริง ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กันตพงศ์ บทกระโทก ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธัญญรัศม์ อภิบาลไกรศร ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พีรวิชญ์ ทรงไพรเดช ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชญะ วณชิชากร ได้คะแนน 66.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สิสิร กิจสนาโยธนิ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธันวดา จนัด ี ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภัทรธนวีร์ ฤทธิวงศ ์ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วริศ บูรณโชคไพศาล ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กันตภณ สุระดม ได้คะแนน 94.00%  
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กุลนัดดา ชูตระกูล ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สุประวีณ์ วฒันวงค์พิทักษ ์ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สิริกัลพรรษร สุรฤทธิ์โยธิน ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัชชา ทิพนตั ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ภรภรณ์ ฟักศรี ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ฉัตรตวัน มากศรทรง ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จิรภัทร จันทร์รักษ์ ได้คะแนน 77.00%  
รร.ฤทัยทิพย์ (เพชรบูรณ์) วิชาภาษาไทย ป.4 ธนกฤต ทรงทอง ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พลลภัตม์ บางทบั ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปาริชาต อาจวชิัย ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นภัสกมล จันทร์หอม ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศรัณย์พร ก้อนคํา ได้คะแนน 73.00%  
รร.อนุบาลทิพยาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปริยากร พันผง ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พรธวัล คงปราการ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รวิสรา เพ็งแสวง ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปริยากร เทียมเศวต ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รนาวี อุตม์อ่าง ได้คะแนน 65.00%  
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 29 

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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลแพร่ (แพร่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จรุงจิต พันธุ์เวช ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปิณฑิรา สั่งสอน ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐพงษ์ จันทินทรางกูล ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 จิณณพัต กัลยา ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วุฒิพร สังข์ทอง ได้คะแนน 65.00%  
รร.ดอนไชยวิทยา (ลาํปาง) วิชาภาษาไทย ป.4 ราชาวดี ธนนัไชย ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปทิตตา แก้วม ี ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พิชญ์สุกานต์ กวางประเสริฐ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชาลสิา คหปตาน ี ได้คะแนน 62.00%  
รร.ไตรภพวิทยา (ลาํปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ยศกร ปราณพานชิกิจ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธนัช ไชยมงคล ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นรภัทร ต๊ะวงศ์ษา ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นภัทร โพธิต ิ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธัญพิชชา ถามล ได้คะแนน 56.00%  
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฐปนรรฆ์ เทียมถนอม ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 วรภัทร เจตเกษตรการณ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณฐนนท์ ศักดิช์ัย ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 มณฑาทิพย์ รุจิพรธีรากุล ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อริญญ์ชัย กิมวังตะโก ได้คะแนน 85.00%  
รร.ใบบุญลําพนู (ลาํพูน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปภาวลัญช์ มณีจนัสุข ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธัญชนก พนัธุ์ทอง ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฏฐกิตติ์ นันตากาศ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชุติพันธุ์ แปงใจ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนภรณ์ สุนนัต๊ะ ได้คะแนน 65.00%  
รร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร (อุตรดิตถ์) วิชาภาษาไทย ป.4 วริศรา สุ่มศรี ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อรพินท์ เทิ้นด้วง ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชนกนนัท์ ลาํอิน ได้คะแนน 59.00%  
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ทองประสาทเวทย์ (อุทัยธาน)ี วิชาภาษาไทย ป.4 ทัชชกร มาเปียง ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อภิญญา เขียวทอง ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 จิรัชญา ไพมุ้ย ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อัลแบร์ วราวุธ เซโอล่า ได้คะแนน 74.00%  
รร.อนุศิษย์วิทยา 3 (อุทัยธานี) วิชาภาษาไทย ป.4 กชพรรณ พิทักษ์ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พชรพล ขัตติโยทัยวงศ ์ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นันทรัตน์ คํากลึง ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 คันธรัตน์ สมจิตร์ ได้คะแนน 50.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฐกฤต พรหมศรี ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กิตติธัช บุญสุข ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อธิป เวทยายงค์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณัฐญาดา อังสุมาล ี ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฏฐนนท์ ดีอ้อม ได้คะแนน 74.00%  
รร.อนุบาลกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภูริชญา สุรวัฒนพนัธุ ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พลกฤต คงสุข ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นันทน์ภัส นลิเนาวรัตน ์ ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ธนภัทร พรรณรังษี ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ตุลยดา แย้มยิง่ ได้คะแนน 89.00%  
รร.ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นันทน์ลนิ บุญชัย ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชาลสิา ชุมศรี ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 จิรกฤษ เพ็ชรฤทธิ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปริยากร กาเยาว ์ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สุริยะ ปัน้ทอง ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชัชพิมุข ฉิมพาล ี ได้คะแนน 87.00%  
รร.บ้านทุ่งต่อ (ตรัง) วิชาภาษาไทย ป.4 ชนาธินาถ ชุมนาค ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุภัสสรา บุญเลิศ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปาลิกา เกตทอง ได้คะแนน 53.00%  
รร.พรศิริกุล (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เธอธาวัลย์ เจริญกุล ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธีรารักษ์ บุณยบวรวิวฒัน ์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ก้องภพ พรหมมี ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อินทัช อิดทิ้ง ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พุทธิดา หลีกภัย ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 คุณา เวศกิจกุล ได้คะแนน 77.00%  
รร.วิวัฒน์วิทยา (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธัญจิรา คงสุดรู้ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ศักดิธัช หลีซี่ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณฐกร วงศ์สําราญ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 จิราภรณ์ วาทีตรง ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชนินทร์ สงศรีจันทร์ ได้คะแนน 69.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.กาญจนศึกษาพัฒนาการ (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฐชนนัท์ ชูศิริ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐชา นวลละออง ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุวภัทร นาคแท ้ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนภณ จันทร์แก้ว ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พรรัมภา ทองอร่าม ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐณิชา ไชยปอง ได้คะแนน 53.00%  
รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุธางศ์รัตน์ เดชเปีย ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธนภรณ์ อินทรสุวรรณ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิชญ์สนิี ไชยจูตร ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ฤทัยรัตน์ ธาณุกิจ ได้คะแนน 82.00%  
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภัทรกร สวัสดิ์พิพัฒสถิต ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สิริกร คงทอง ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชาลสิา เลิศวสิุทธิกุล ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กชพรรณ สังข์ศรีอินทร์ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พลอยชมพู สาระรักษ ์ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 เตชภณ ขุนพารเพิง ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชญาดา พลรัฐธนาสิทธิ ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุพิชญา ทองขาว ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธรินทร์นัทธ์ สุวรรณไชย ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วัชรธร คังฆะ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ภูวษา วุฑฒยากร ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐวุฒิ ไทยถิรโรจน ์ ได้คะแนน 79.00%  
รร.บ้านขอนหาด (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.4 พงศกร แทนโป ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กัญญารัตน์ สู่ภิภักดิ ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พัชรพล แตงเพ็ชร ได้คะแนน 72.00%  
รร.บ้านชะอวด (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อรุณกมล นิตย์วิมล ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปฐพี จิตประกอบ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิดาภา ตระกูลวณิชชากร ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ทักษอร พานะหิงษ ์ ได้คะแนน 56.00%  
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 33 

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

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชัญญา แจ้งนิลรัตน ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณิชาภัทร เห็นจริง ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิชญาภา สุยศรีสุข ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 รมิดา พูลสุข ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จักรภัทร อุดมดี ได้คะแนน 58.00%  
รร.วัดพระมหาธาตุ (นครศรีธรรมราช) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กฤษกร มัทยาติ ได้คะแนน 72.00%  
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปวเรศ อินนุพัฒน ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พิมพ์ชนก ภูมิประเสริฐ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ฉัตรฐิติ ลิ้มสมเกียรติ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 วิทิตพงษ์ วงศน์พสุวรรณ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 มารดา อาร์ริงตัน ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 เพียบพร้อม ดาราสูรย ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กฤษฏ์ เกียรติศิริโรจน์ ได้คะแนน 93.00%  
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รณกฤต โสภณรัตนโภคิน ได้คะแนน 88.00%  
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาภาษาไทย ป.4 ตาริคคาน พาเลสคาน ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อโณทัย เพชรรัตน ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ศุภานัน ศรีพจน ์ ได้คะแนน 59.00%  
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ยศวร แซ่ว่อง ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธัญยรัชต์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นูรีดาเนีย ไชยทวีวงศ ์ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 จิรวดี วงศ์นราสนิ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชัญญาพชัร์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ ได้คะแนน 97.00%  
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาภาษาไทย ป.4 ฮานฟีา เจ๊ะแม ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อินอาม สาและ ได้คะแนน 53.00%  
รร.เพชรชูนุเคราะห์ (ปัตตานี) วิชาภาษาไทย ป.4 ฟาฎิล มิแย ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นรีรัตน์ บาเหม ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 แพรวา สะน ิ ได้คะแนน 50.00%  
รร.แหลมทองอุปถัมภ์ (ปัตตานี) วิชาภาษาไทย ป.4 ปวริศา ยืนชนม ์ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 มะหเดร์ สะแยตือปะ ได้คะแนน 74.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลปัตตานี (ปัตตาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณพวุฒิ สิริวัสนคุปต ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 บายาน ยโูซ๊ะ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนกร งามสกุลพพิัฒน ์ ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 เมธาวี สมัญ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อนัญลักษณ์ แซ่เฮง ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปัณณธร ดํารงสุสกุล ได้คะแนน 77.00%  
รร.อามานะศักดิ์ (ปัตตาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฮาชีเราะห์ บาตูแน ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 คาลีฟาร์ บัวหลวง ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อับดุลฮาลิม อิสมิน ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 มูยาฮีด ดือราแม ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อัชรอฟ วงศ์ปราณ ี ได้คะแนน 80.00%  
รร.บ้านทุ่งเจดีย์ (พังงา) วิชาภาษาไทย ป.4 ชนันธร การะเกตุ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อับดุลลาเตะ๊ หะยีบาเหม ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชญานภัส ประโพธิเทศ ได้คะแนน 68.00%  
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วีรภัทรา ภูถนอมสิน ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พนิดา จนีเอียด ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กันตพัฒน์ ผลแก้ว ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อาจารียา ณ นคร ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ธีรภัทร เรืองศรี ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เมธาพร สิงหวรรณกุล ได้คะแนน 80.00%  
รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฐกานต์ เสน็ฤทธิ ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กิตติภพ รุ่งภูเขียว ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปิยาพชัร สังข์ศิริ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภัทราวดี อออิปก ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ศุภาพิชญ์ บวัเนียม ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นัซมี สันสาคร ได้คะแนน 67.00%  
รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อาทิมา แปน้ชุม ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พันธิสา หอกเพ็ชร์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 โสภณวิชญ์ ด้วงไข่ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปัณฑิตา หนูเทพ ได้คะแนน 70.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.นิบงชนปูถัมภ์ (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชากีรีน เจ๊ะแวสะนงุ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ฟิกรี กมาลอดิง ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 โสภาพรรณ อุ่นแดง ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สุกัญญา โกมลเมนะ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ดารียา สะน ี ได้คะแนน 70.00%  
รร.รังสีอนุสรณ์ (ยะลา) วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฐนิชา บุตตสัสะ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วันอัฟซา หะยีแวจ ิ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 คูซัยมะห์ ขาเร็ง ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วรากร ศรีนวล ได้คะแนน 78.00%  
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นะโม รัฐพิทักษส์ันต ิ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อัญพัชร์ พนากิจสวัสดิ ์ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธีนิดา โชติมารัตน ์ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วาริส ศรีศรยุทธ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 บุณณดา อินทนนท ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วรดา ธรรมประพัทธ ์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.อนุบาลระนอง (ระนอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วรนิษฐา โสทร ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ศภรดา ธัญสิริพงศ ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชาลสิา ทองสกุล ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปณาฬี พงษ์พานชิ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปิ่นแก้ว มากจริง ได้คะแนน 56.00%  
รร.กลับเพชรศึกษา (สงขลา) วิชาภาษาไทย ป.4 โศศิษฐา ณ ถลาง ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เอกภพ เขียวชุม ได้คะแนน 65.00%  
รร.ทวีรัตน์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปรีย์นันท์ ปานสวัสดิ ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 วริศรา บุสโร ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ออมพลอย จันทรัตน ์ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นันทน์ภัส ปยิะญาต ิ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปุณยวีร์ ทองอินทราช ได้คะแนน 69.00%  
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย ์ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปทิตตา สิทธิวรากุล ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 โชติกา โชติธรรมรส ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 มนัสนนัท์ ไตรจุฑากาญจน ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปาริชา วัชรานนท ์ ได้คะแนน 89.00%  
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชยณัฐ เมฆสุวรรณ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฏฐา โชติช่วง ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูมิพัฒน์ เอียดเปรียว ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ฑิมพิกา ประทุมศรี ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภาพิชมนทร์ ยงธนวัฒน ์ ได้คะแนน 68.00%  
รร.บุญเลิศอนุสรณ์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วรณัณ แซ่ลิ่ม ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ลลิดา มุณีกด ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พีรดา คงนุ้ย ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 รวิวรรณ บัวพันธ ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปุณณวิช สุดธาราภิรมณ์ ได้คะแนน 83.00%  
รร.วิเชียรชม (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภัคธดา พิธาวราธร ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 เอมิกา ประสานสงฆ ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ยุคนธร แก่นเพชร ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นภสร เจริญราษฏร์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศิริรดา นามเสน ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กานต์นที โรตม์ชโยดม ได้คะแนน 89.00%  
รร.อนุบาลสงขลา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จิรัชยา อิสรรักษ์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภัทรวลัญชญ์ ไพบลูย ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กลวิชร หนูฤทธิ ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นรวิชญ์ วีระสกุล ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วรกันต์ วิทยปรัชญานันท ์ 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาภาษาไทย ป.4 กุลลีญา มรรคาเขต ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นิสรีน หมีนคลาน ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปุญญพัฒน์ ไพบูลย ์ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อรีณี่ ปาทาน ได้คะแนน 65.00%  
รร.สายเพชรศึกษา (สตลู) วิชาภาษาไทย ป.4 นัศรุน มงคลเจริญ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เสฏฐพันธ์ หอพิสุทธิสาร ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภัทรพร ละอองโชค ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อภิชญา เดชอรัญ ได้คะแนน 69.00%  
รร.อนุบาลทักษิณสยาม (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 คณิสสร ทุมพร ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อภิวิชญ์ จุลรัตน ์ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศรัณย์ภัทร บุญรัตนไมตร ี ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 มุคลิศ สุขสง่า ได้คะแนน 55.00%  
รร.อนุบาลรุ่งทิพย์ (สตูล) วิชาภาษาไทย ป.4 พรศิริ องอาจ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อัลเดียร์น่า ชูแก้ว ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ภูวณัฏฐ์ บุราญรมย ์ ได้คะแนน 75.00%  
รร.อนุบาลสตลู (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชัยวัฒน์ ยิ้มเย็น ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธีรัตม์ ปานยิ่ง ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 รัชชานนท์ อดิศักดิ์ภิรมย ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศุภสรณ์ ตรงจิต ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 เพ็ญพิชชา สุวรรณรัตน ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สิริภัทร ศุขมณี ได้คะแนน 93.00%  
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาภาษาไทย ป.4 ขวัญสิริ ศรีภักดี ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นพณัฐ ไชยมะโณ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กชกร ดํานุ้ย ได้คะแนน 63.00%  
รร.จอย (สุราษฎร์ธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณภัทร สุนทรกรณีย ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ศุภณัฐ ชีวศุภกร ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พัชรพร แดงดา ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นันทิตา พรหมคุ้ม ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นาถนภา สังข์ทองจนี ได้คะแนน 86.00%  
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 38 

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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เบญญาภา มสีวัสดิ ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 รัญชิดา บญุประสงค ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ฐปนี กล่อมเมือง ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปวีณา เนื่องเกต ุ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณฐรินีย์ หรนนุ้ย ได้คะแนน 88.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กุลปริยา กุคําอู ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชญาภา คล้ายแก้ว ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กันย์สินี โชติเตชากิตติ ์ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ตรีทิพย์นิภา เทือกภูเขียว ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธันยพร เก่งกว่าสิงห์ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณัฐฐาพร จันทพล ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สุธีรา สาํราญพฒัน ์ ได้คะแนน 81.00%  
รร.พรชัยวิชชาลัย (กาฬสินธุ์) วิชาภาษาไทย ป.4 พิชชาพร เเสงนิกุล ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ญาณิศา เจริญไทย ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ตรีดาว สายสมบูรณ ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐดนย์ ทองหล่อ ได้คะแนน 64.00%  
รร.สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) (ขอนแก่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จารุพร บุญเกษมสิน ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธนกร ปทุมนากุล ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภูมิกมล โชคภูเขียว ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปุณณภา ลิ้มธนาคม ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ทักษ์ดนัย ทวีรุ่งศรีทรัพย ์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธีมานนัท์ แก่นศักดิ์ศิริ ได้คะแนน 90.00%  
รร.สุขานารี (นครราชสีมา) วิชาภาษาไทย ป.4 อาชวิน ชิณวงศ ์ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปรินทร์กวี แท้สูงเนนิ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชลชาติ ปาละสาร ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เจนจิรา นาสองส ี ได้คะแนน 57.00%  
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) (มหาสารคาม) วิชาภาษาไทย ป.4 ญาณิศา บุญประเสริฐ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กฤษณ์ธนัญกร เกตุธาน ี ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชนัญญา ศรีภัทรภิญโญ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วรันธร ศโรภาส ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศิญาดา กัญญาคํา ได้คะแนน 75.00%  
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 40 

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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลมหาสารคาม (มหาสารคาม) วิชาภาษาไทย ป.4 ทชาเดช บํารุงพฤกษ์ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชนัญชิดา เทาศิริ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นันทิยา ภุวนาถ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กฤษกร เวียงบาล ได้คะแนน 72.00%  
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กัลยารัตน์ แสนอุ่น ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อนันตญา ศรีผ่องงาม ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐนันท์ เอกทัศน ์ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พลกฤต ศิริเลี้ยง ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนัช ศรีโคตา ได้คะแนน 97.00%  
รร.เมืองเลย (เลย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชญาภา บางยี่ขัน ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 มนสกร วงค์โคกสูง ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภัทราพร นินทรีย ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณภัทร แสนเมือง ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สรชัช นาคทรัพย ์ ได้คะแนน 78.00%  
รร.แสงตะวันพัฒนา (เลย) วิชาภาษาไทย ป.4 วรรษชล เอมอ่ิมอนันต์ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กวินธินาฏ ปาล ี ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พิชญาภา ธัญญะวนั ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศรัญย์วิชญ์ เรืองโชติวัฒน ์ ได้คะแนน 51.00%  
รร.หนองโตง "สุรวิทยาคม" (สุรินทร์) วิชาภาษาไทย ป.4 ชุติมณฑน์ สมุททอง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนัท มะสูงเนิน ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ยศกฤต คุณนาม ได้คะแนน 64.00%  
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาภาษาไทย ป.4 กัญญาณัฐ กระสุนทรัพย ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 บุษรารักษ์ มารักษ ์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.เซนต์เมรี่ (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุชาดา ธรรมฤทธิ ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สิริน ใจศิริ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุพิชชา เสวะโก ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ภูชญาภา ชีวินเจริญรุ่ง ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศุภานัน เรืองเทพ ได้คะแนน 89.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สันติธรรมวิทยา (อุดรธานี) วิชาภาษาไทย ป.4 ไพลิน วิเชียรสะอาด ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภัทรพล เหล่าชัย ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พิรญาณ ละครจนัทร ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 มุอีน ประพฤติชอบ ได้คะแนน 59.00%  
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กวีณวัช รอดชมภู ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อรฉัตร เบ้าทองหล่อ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธีร์ธวัช อาวพิทักษ ์ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วิไลลักษณ์ ทําทอง ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชชาภา โมคา ได้คะแนน 88.00%  
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สรวิชญ์ จันทร์โชติเสถียร ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 นพรุจ บริสุทธิโ์ชตพิงศ ์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนดล ชิราวุฒ ิ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปุระชัย อืนทะนา ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ขวัญลดา จึงวิมตุิพันธ ์ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปุณยนชุ สุระชัย ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูษณิศา ศิริรังสรรค์กุล ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ศุภากาญจน์ จามรโชต ิ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วีรภัทร ชัยทวังกูล ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อัยยาริณณ์ ช้างสาร ได้คะแนน 89.00%  
รร.อุบลวิทยาคม (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 โชติวฒัน์ พลูแสน ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 มุฑิตา มาเฉลิม ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐธยาน์ มงุคุณ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พิณศิริ แจ้งจิตร ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปภังกร สุภาพันธ ์ ได้คะแนน 55.00%  
รร.ฮั้วเฉียวกงฮัก (อุบลราชธาน)ี วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิตตินันท์ ชะนะนิล ได้คะแนน 87.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ ์(จันทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปาริชาติ รักษ์พงษ ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 พงศ์พสิน แก้วแกมกาญจน ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กชพร สรรเสริญ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นันทกานต์ พลสิน ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วรกมล งามม ี ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รชต เวชกรรม ได้คะแนน 84.00% 
รร.จุฑาทิพย ์(ฉะเชิงเทรา) วิชาภาษาไทย ป.4 นวพร เหล็กเพ็ชร์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พีรวิชญ์ เนวนชิ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พนัชกร ภักดีศรี ได้คะแนน 60.00% 
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาภาษาไทย ป.4 ปุณยนชุ คํารังษ ี ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อาทิตย์ พงศ์แสนพัน ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชญุตม์ จิตตาณิชย ์ ได้คะแนน 73.00% 
รร.เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อัญชสา กอบการุณ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 นันทนัท สุขพนัธุ์ถาวร ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนภัทร จอมจันทร ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปริทัศน์ ติ๊บด ี ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สุธาสนิี ธนะนิมิตร ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พัสชมณท์ มณีกูลโรจน ์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เบญญาภา เลิศนิมิตเทวัญ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วิรชา จันทรโรทัย ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 เบญญาภา สุขสว่าง ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชนัญชิดา จนัทร์โต ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กุลธิดา งามกิตติเจริญกุล ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 บุญราศี เอ่ียมอารีรัตน์ ได้คะแนน 92.00% 
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พรประภา จิตติวงษ ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภัฏนวรัตน์ หอมจันทึก ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 นิธิวิทย์ รัศมิ์กนกศิริ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปริยากร จิตติวงษ ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ทิพวรรณ บุญเสถียรวงศ ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 มสารัศม์ ภควัตศิตานนท ์ ได้คะแนน 90.00% 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.กิตติวิทยา (ตราด) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ออมสิน นําประดิษฐ ์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.คีรีศรีสาครวิทยา (ตราด) วิชาภาษาไทย ป.4 ศิรภัสสร ไชยะวงษ ์ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธานุพงษ์ โคตมา ได้คะแนน 67.00% 
รร.มารดานุสรณ ์(ตราด) วิชาภาษาไทย ป.4 ชินัญญา แกล้วกล้า ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุรพัศ เถาหมอ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชวัลลักษณ์ หยกจนิดา ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รินทร์ณภัทร แก้วกําเหนิดพงษ ์ ได้คะแนน 84.00% 
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศุภณัฐ แขกพงษ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 จตุรวิทย์ หาญชิงชัย ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ทีปกร ทรัพย์เจริญ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นันทชัพร ชปูระเสริฐ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 มาณวี สุเมธาศร ได้คะแนน 85.00% 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ (ปราจนีบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 มณีรัตน์ หมวกสกุล ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 สิริภัสสร รัตนวงษ ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชญาภา อินทรศักดิ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชณัญทิตา ปรีชาเตชสนุทร ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จิรพัฒน์ ลนีา ได้คะแนน 57.00% 
รร.หทัยชาติ (ปราจีนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.4 วรวิช จุฬาริกุล ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูวิตรา วรมานะกุล ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ภัทรพล วชิรบัณฑูร ได้คะแนน 57.00% 
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาภาษาไทย ป.4 นุชจรี บุตดา ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พรประภา พงษ์เจริญชัย ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พิลาศลักษณ์ พฒันะเศรษฐกุล ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จักราวุธ เซเฟอร์ ได้คะแนน 76.00% 
รร.รุ่งนภาพิทยา (ระยอง) วิชาภาษาไทย ป.4 ขวัญข้าว ราญรอน ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นิตยา คงกลา้ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พจน์ภิญโญ ศรีธรรมวิจิตร 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 ภาคตะวันออก (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณิชกุล ตันบุญเอก ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ทัชชกร แปน้เนียม ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สิรวุฒิ กุลอารีย์รัตน ์ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 จิรภัทร พุฒิไพสิฐ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ลภนพัฒน์ บุญช่วย ได้คะแนน 97.00% 
รร.เฉลิมไฉไลวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.4 ธัญวรัตน์ สนิเขียว ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กฤษณ์ สามสมุทร ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 จิรพัฒน์ ทัศนสมบูรณ ์ ได้คะแนน 58.00% 
รร.พร้านีลวัชระ (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.4 นันทพทัธ์ วานิชเฟื่องฟ ู ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รังสิมันต์ วิเชียรสาร ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นนทกร ทรัพย์สมบัต ิ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ขวัญจิรา กลายชัยภูม ิ ได้คะแนน 75.00% 
รร.ศรีวิทยาปากน้าํ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุวิจักขณ์ ศรีใจวงศ์ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 วาทกาญจน์ ยิ่งดอน ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ทักษพร ชวลิตอํานวย ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วรกมล แทนขํา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปภังกร คงกระพันธ ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พชรพร ปลอดโปร่ง ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ทักษพร ชําปฏิ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อภิชญา ตั้งสทุธิกุล ได้คะแนน 89.00% 
รร.สันติดรุณ (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.4 ญามิล มินทราศักดิ ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 มูฮัมหมัดลุตฟี เจ๊ะแม็ง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กวิน อาลีมีน ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สิรวิชญ์ อับดุลเลาะห์ ได้คะแนน 67.00% 
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สุขเจริญผลแพรกษา (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พรนัชชา วงค์กําภู ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 รามิล เตสุกุล ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภัทรศยา วันทอง ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิณณธรรม์ธรณ์ อ่อนภูงา ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สิปปกร หมั่นกิจ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธิติพงศ์ คําศรี ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พลอยปภัส ธัญอนนัต์สิริ ได้คะแนน 69.00% 
รร.อนุบาลวัดพชิัยสงคราม (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฐนกร เบนอารีย ์ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 เกสรา แผ่นผา ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนกร อนันต์ธนโชค ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ดากานดา สาํรวญรื่น ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธันยพร กล่ําธัญญา ได้คะแนน 53.00% 
รร.อํานวยวิทย ์(สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จีรนันท์ เขมะศิริวิทย ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปุญญพัฒน์ กุศลส่ง ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 บวรรัตน์ ธนตพิุกนนท ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณัฐวีร์ สงวนประเสริฐ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปณิธาน หล่อเลอเกียรติ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชวกร วิริยแสงธรรม ได้คะแนน 80.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฌิณสภัคต์ ทองม ี ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ประภาศรี มีทรัพย์มั่น ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุวิชญา ไชยศร ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ระติวัฑฒ์ โพธิ์แก้ว ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นรุตม์ชัย อยู่จงด ี ได้คะแนน 91.00% 
รร.นานาชาตลิิตเติ้ลดราก้อนส ์(นนทบุรี)   วิชาภาษาไทย ป.4 ธัญชนก คงธนชาต ิ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กุลธิดา บุญฟ ู ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภูวเมศฐ์ ภัสร์เกษมศักดิ์ ได้คะแนน 91.00% 
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปารมิสร์ รัตนพนัธุ ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธีธัช ศรไชย ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนันท์รัฐ สาลิกา ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชยพล อุณหะกะ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นันทลักษณ์ วศะรงรอง ได้คะแนน 83.00% 
รร.พิชญศึกษา (นนทบุรี)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ลัทธิชัย บุบผา ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 จิรัฏฐ์ อภิโชคมงคลกุล ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปรียาภรณ์ กิจไพบูลย์รัตน ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อชิระ เอ่ียมอรุณ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วิชญาพร ณ วงศ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศศิรดา ขัติยะวรา ได้คะแนน 89.00% 
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธาน)ี   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธัญญาภรณ์ ดวงแข ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 สุพิชชา เรไร ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัชชา แสงเดช ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พีระพัฒน์ มีจนัทร ์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชชากร จิตตรีพล ได้คะแนน 62.00% 
รร.ทิพพากรวิทยาการ (ปทุมธานี)   วิชาภาษาไทย ป.4 ธนภัส จันทร์ดอก ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กัญญาพร ศรวงษ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ธิดารัตน์ สร้อยพิลึก ได้คะแนน 60.00% 
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บรรจบรักษ์ (ปทุมธาน)ี   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จุฑาจุฬา สุภัททธรรม ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 จิรัชยา ภู่สาร ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ลลิตภัทร อรรถฉัตร ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 เพ็ญพิชญา ลนัขุนทด ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนกฤต มึสกุล ได้คะแนน 74.00% 
รร.บีคอนเฮาส ์แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธาน)ี   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชลพร ปิยะธรรมกุล ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กชพร ดีมีชัย ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปรีชญา ปีติโกศล ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุชัญญา เอ่ียมสมบูรณ ์ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 โภคากร ทองต้นรัตนากร ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฏฐ์วัชญ์กฤช เพชรมุณ ี ได้คะแนน 95.00% 
รร.สีวลี (ปทุมธาน)ี   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อารยะ ทัศนานุสทิธิ ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชญานิษฐ์ มุ่งงาม ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สิมิลัน ภาคย์เติมพงศ ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 เปรมวุฒิ ศรีกองทอง ได้คะแนน 60.00% 
รร.อุดมวิทยา (ปทุมธาน)ี   วิชาภาษาไทย ป.4 กุลนัฐดา กดนอก ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พัทธนันท์ จอมคําสิงห์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กัญญาวีร์ ประมวญรัฐการ ได้คะแนน 59.00% 
รร.ภัทราวดี หัวหิน (ประจวบครีีขันธ์)   วิชาภาษาไทย ป.4 อัญชิสา โยธามาตร ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พุทธ พงศ์อรพินท ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วรรณวิษา สินทอง ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สว่าง ตงิ ได้คะแนน 80.00% 
รร.มัธยมนพคุณ (ประจวบคีรีขันธ)์   วิชาภาษาไทย ป.4 นิดานุช ราชเสน ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พศวีร์ หนูรุ่ง ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณัฐธีรา พาลีบุตร ได้คะแนน 51.00% 
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วิรากร ชูฉัฏฐะ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 อรอมล สุวรรณกนิษฐ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูมิภัทร วงกต ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ดากานดา น้อมระว ี ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สุพิตตา จนัทร์อ่วม ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เขมจิรา รุ่งศรี ได้คะแนน 57.00% 
รร.ประตูชัย (อยุธยา)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พิรพัฒน์ ตรีเดช ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณิชกานต์ ตันสวุรรณ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศตพร อินธาระ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 จรัสพร สุขทรัพย์ศรี ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนสร หวังจิตร์ ได้คะแนน 59.00% 
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)   วิชาภาษาไทย ป.4 นันทน์ภัส ครุฑธา ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุรดิศ กิจนิตย์ชีว ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศุภธนิศร์ ประเสริฐเศรษฐ ได้คะแนน 62.00% 
รร.ปัณณวิชญ ์(อยุธยา)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุชาวดี ยอดสุทธ ิ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กัญญาภัค ปานรัตน ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 เปรมสินี บุญชาโด ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคิน วงษ์แป้น ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐณิชา คํารพ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ญาณพัฒน์ ศิรถิรกุล ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สิรภัทร อักษรศรีสกุล ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ฐิติรัตน์ แป้งทา ได้คะแนน 65.00% 
รร.รอตเสวกวิทยา (อยุธยา)   วิชาภาษาไทย ป.4 จิรภัทร ผิวขํา ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐพันธ์ ทองเสน ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ศุวภัช เจริญสุข ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พัชรนภา วฒันามัย ได้คะแนน 69.00% 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 49 

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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พิพัฒน์ สัตยวิวฒัน ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณุฤดี พันธุ์โชต ิ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุวพัชร นาคกระสัน ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณัฏฐ์ แสงอาวุธ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อชิรญา อัศวราชันย ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชชาพร พาลพีจน ์ ได้คะแนน 89.00% 
รร.เอกอโยธยา (อยุธยา)   วิชาภาษาไทย ป.4 บุญฑริกา พิมพบ์ึง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อมริศา ดีวัน ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อริยวรรณ คุ้มภัย ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปิติภัทร เกิดกล้า ได้คะแนน 83.00% 
รร.วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เตชัส เวียงวีระ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กล้าภวิชญ์ เซ่งลา่ย ได้คะแนน 82.00% 
รร.อรุณประดิษฐ (เพชรบุรี)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศุภกฤต ปรัตถจริยา ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธนพล แกล้วกลา้ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อนงค์วรรณ น้ําใจเย็นฉ่ํา ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปิยาอร รุ่งเจริญ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พอเพียง พนัสนาช ี ได้คะแนน 91.00% 
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี)   วิชาภาษาไทย ป.4 ปุณยวีร์ ประสิทธิ์โชค ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูรีภัทร ทวีวงษ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ภควลัญช์ พรพัฒนะเจริญชัย ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนภัทร อมรรัตน์ธํารงค ์ ได้คะแนน 79.00% 
รร.แย้มวิทยการ (ราชบุรี)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุวิชญา ทิมอรรถ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 เอกนรี สุขหงษ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐกิตติ์ โพธิ์พุทธรักษา ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชลิตา รุ่งสว่าง ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พราวพิชชา ไชยภูมิสกุล ได้คะแนน 76.00% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.4) 50 

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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วรชาติ ภู่ห้อย ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภาศสวัชย์ จอมจนัธ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุธารส เปียชาต ิ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ศิริพิมพ์วรีย์ ชวนอยู ่ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อภิชญา สีมา ได้คะแนน 77.00% 
รร.อุดมวิทยา (ราชบุรี)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จิรภาส กิตติจินดาวงศ ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ญาณิศา อุดมพัฒน ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พศวีร์ ศิริประเสริฐกุล ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิชญะ หรรษา ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิรเวธน์ มธุรสเมทน ี ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 จุฬา สมานวงษ ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชาญสพุร ปฐมพรยิ่งเจริญ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปุญญิศา นุชน้อมบุญ ได้คะแนน 91.00% 
รร.นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 รุจนพงศ์ ตรงพรเวโรจน ์ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 แพรวา เชื้อนุ่น ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุภาวดี ชดินอก ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กรกนก นะถา ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนภรณ์ ผ่องแผ้ว ได้คะแนน 60.00% 
รร.นารายณ์วิทยาท่าหลวง (ลพบุรี)   วิชาภาษาไทย ป.4 อชิรญา ตําบลไชย ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กรวิชญ์ ยอดสลุง ได้คะแนน 86.00% 
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จุฬาลักษณ์ พานทอง ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฎฐณิชา เชื้อนุ่น ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พีรวิชญ์ นอบน้อม ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปุณยาวรนิทร์ ชุติวาสนาสกุล ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สุภัสสรา สุกใส ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รมณ สิทธินววิธ 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 ภาคกลาง (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลลพบุรี (ลพบุรี)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนพร สังข์วงค ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภัทรนิษฐ ลิ่มสกุล ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนธัส คชเดช ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 เมธัส ศิริคุปต์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สุตาภัทร ร้ิวตระกูล ได้คะแนน 85.00% 
รร.อนุสรณ์ศุภมาศ (สมุทรสาคร)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กันตเมศฐ์ กุลเพชรงามไมตร ี ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 กานติมา บุญนนัท ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชณพล หนองหลวง ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กานติมา บุญนนัท ์ ได้คะแนน 61.00% 
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี)   วิชาภาษาไทย ป.4 พงศธร เกชยันต ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุวีรยา ศรีลาดเบอร์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปาณิศา อมรประสิทธิ ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 อรณัฐ เร้าสูงเนิน ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุภนิดา ดวงเทพ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 เกล้าฤทัย กฤดาญชล ี ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธัญชนิต วิริยะ ได้คะแนน 87.00% 
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภูมิพัฒน์ พุ่มพุด ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัชชา เสรีรัตนชัยพร ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธัญญาภรณ์ จันทรป์ระสิทธิ ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณัฏฐณิชา มากสังข ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วิมลสิริ ตรีวุฒ ิ ได้คะแนน 88.00% 
 
 

 



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)   




