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

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่งระดับชั้น ป.5 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.6  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.5) 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.5 
 

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 50-403-0035 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 444.00 
อันดับที่ 2 สิรภพ วีรกุล 50-252-0002 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 421.00 
อันดับที่ 3 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 50-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง กทม.) 419.00 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.5) 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.5 อิสรีย์ เกตุทะเล 50-602-0011 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 96.00 
วิชาภาษาไทย ป.5 นันทกร วิชากรกุล 50-111-0054 เซนต์ดอมินิก (เขตราชเทวี กทม.) 100.00 
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณพงศ์ ณีรัตนพันธุ ์ 50-681-0002 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 95.00 
วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฏฐกรณ์ สิทธิศักดิ์ 50-307-0032 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 92.00 
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐชานน สุขนุกูล 50-300-0208 วิเชียรชม (สงขลา) 98.00 
วิชา LAS-NT & O-NET ป.5 เฉลิมราชย์ ทองขาว 50-252-0007 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 92.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.5) 4 

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.5 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 50-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 419.00 
อันดับที่ 2 คัณธรัตน์ พินพสิิทธิ ์ 50-187-0033 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 397.00 
อันดับที่ 3 นันทกร วิชากรกุล 50-111-0054 เซนต์ดอมินิก (เขตราชเทวี) 393.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 
อันดับที่ 1 สิรภพ วีรกุล 50-252-0002 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 421.00 
อันดับที่ 2 เฉลิมราชย์ ทองขาว 50-252-0007 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 411.00 
อันดับที่ 3 ยศวร บุตรประดิษฐ ์ 50-217-0033 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 402.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคใต้) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 
อันดับที่ 1 ภูศิวัช แย้มศรี 50-302-0068 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 392.00 
อันดับที่ 2 ภชารัตน์ โตรณ 50-868-0149 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 391.00 
อันดับที่ 3 ปวรปรัชญ์ ลีลาสุวรรณสิริ 50-302-0042 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 375.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 
อันดับที่ 1 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 50-403-0035 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 444.00 
อันดับที่ 2 รุ้งไพลิน ราชณุวงษ ์ 50-403-0026 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 408.00 
อันดับที่ 3 รพีพงศ์ แหล่งสนาม 50-403-0031 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 404.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 
อันดับที่ 1 ธนวิชญ์ วรรณทอง 50-550-0011 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 395.00 
อันดับที่ 2 พิชัยภูษิต สุระวิชัย 50-550-0046 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 388.00 
อันดับที่ 3 กิรัชภาส ถาวร 50-545-0124 อัสสัมชัญศรีราชา (ชลบุรี) 386.00 
     

คนเก่งระดับภาค (ภาคกลาง-ภาคตะวันตก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 
อันดับที่ 1 ณพงศ์ ณีรัตนพันธุ ์ 50-681-0002 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 394.00 
อันดับที่ 2 ชาตโยดม อู่วุฒิพงษ ์ 50-628-0045 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 386.00 
อันดับที่ 3 ปุญญาดา ธัญธริษตร ี 50-946-0040 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี 384.00 
 



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

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 ชมพูเนกข์ แก่นแก้ว 50-070-0055 ราชินบีน (ประถม) 299.00 
 อันดับที่ 2 มงคล ภัคปฤงคพ 50-049-0008 โยนออฟอาร์ค 275.00 
 อันดับที่ 3 วสุธันย์ ตรีวิทยาภูม ิ 50-070-0053 สาธิตละอออุทิศ 264.00 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 วริสรา ปริญญวฒัน ์ 50-007-0009 ราชินี (ประถม) 370.00 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 บุญญิสา กังสวิวฒัน ์ 50-121-0016 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 359.00 
 อันดับที่ 2 ปริญญภัทร ธนะนิรันดร ์ 50-111-0052 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์สลีม 332.00 
 อันดับที่ 3 อชิรญา ชัยปฐว ี 50-121-0003 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 310.00 
  เพาะรัก ภัทรพิทักษ์ 50-121-0009 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 310.00 
เขตปทุมวัน อันดับที่ 1 ธนวัฒน์ สิงหถนัดกิจ 50-070-0048 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 196.00 
เขตยานนาวา อันดับที่ 1 พิมพ์ภัทรี สิริบุญญาภักด ี 50-111-0010 สารสาสน์เอกตรา 317.00 
 อันดับที่ 2 พริยพงศ์ สหพงศ์ 50-007-0018 สารสาสน์เอกตรา 262.00 
เขตสาทร อันดับที่ 1 มัชฌริญา ไทยการุณวงศ ์ 50-195-0025 เซนต์หลุยส์ศึกษา 266.00 
 อันดับที่ 2 ลลดา แป้นบางนา 50-195-0022 เซนต์หลุยส์ศึกษา 253.00 
 อันดับที่ 3 จิรภัทร คงตระกูล 50-195-0024 เซนต์หลุยส์ศึกษา 217.00 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 ติณณ์ กฤษณะ 50-070-0010 สวนบวั 336.00 
 อันดับที่ 2 ปวิชญา ประกอบกิจ 50-070-0012 สวนบวั 326.00 
 อันดับที่ 3 ศิรัสมน สิทธิทอง 50-070-0011 สวนบวั 314.00 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 รัชชดล นิบงคุณวัฒน ์ 50-070-0050 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 309.00 
 อันดับที่ 2 ณิชนนัทน์ หาญกล้า* 50-136-0103 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 299.00 
 อันดับที่ 3 พิมลแข ติยานนท ์ 50-005-0010 ศิริวัฒน์วิทยา 288.00 
เขตราชเทวี อันดับที่ 1 นันทกร วิชากรกุล 50-111-0054 เซนต์ดอมินิก 393.00 
 อันดับที่ 2 ณภัทร พลายมนต ์ 50-111-0047 เซนต์ดอมินิก 300.00 
 อันดับที่ 3 ปุณิกา สุวิมลพันธุ ์ 50-111-0046 อํานวยศิลป ์ 277.00 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 นภัทร หัตถกี 50-036-0034 พระหฤทัยดอนเมือง 316.00 
 อันดับที่ 2 พิมพ์ลภัส ทองคํา 50-036-0019 พระหฤทัยดอนเมือง 295.00 
 อันดับที่ 3 อานนท์ เมตตาน ี 50-036-0040 พระหฤทัยดอนเมือง 293.00 
เขตหลักสี่ อันดับที่ 1 ชนิกานต์ สุวรรณศิริกานต ์ 50-097-0012 ชาลสีมุทร 230.00 
 อันดับที่ 2 ช่อฉัตรา ช่วงศรีนวล 50-097-0007 ชาลสีมุทร 205.00 
 อันดับที่ 3 พิชญิ์สนิี ภาติกะวัยวัฒน ์ 50-097-0015 ชาลสีมุทร 200.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ณภัค เกียรติสุชาต ิ 50-164-0010 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 299.00 
 อันดับที่ 2 นพรุจ กิจจารุวรรณกุล 50-070-0027 อรรถมิตร 297.00 
 อันดับที่ 3 ณิชาภัทร กองหล้า 50-164-0037 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 292.00 
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 สิริภัสญา สมทิธ์สมบูรณ์ 50-069-0038 ฤทธิไกรศึกษา 292.00 
 อันดับที่ 2 จิราธิป แก้วบุญเรือง 50-032-0013 เทพเสนานสุรณ ์ 260.00 
 อันดับที่ 3 สิทธิพล ครุ้มตะบุตร 50-032-0021 เทพเสนานสุรณ ์ 259.00 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 กรวิชญ์ คงธุรวิทยา 50-051-0045 อนุบาลพิบูลเวศม์ 285.00 
 อันดับที่ 2 ธันวา เตชสิริมาศ 50-051-0048 อนุบาลพิบูลเวศม์ 275.00 
 อันดับที่ 3 แทนเพชร ภูวรัตน์กุล 50-051-0064 อนุบาลพิบูลเวศม์ 270.00 
เขตพระโขนง อันดับที่ 1 จิรัฏฐ์ บุนนาค 50-104-0079 พิพัฒนา 310.00 
 อันดับที่ 2 นิตย์นัดดา ตามไท 50-104-0017 พิพัฒนา 304.00 
 อันดับที่ 3 พสุธีร์ ทองคํา 50-104-0044 พิพัฒนา 294.00 
เขตห้วยขวาง อันดับที่ 1 ปภาวรินทร์ ชูประสิทธิ ์ 50-073-0003 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 215.00 
 อันดับที่ 2 ธาดาพงศ์ ป่านแก้ว 50-073-0006 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 198.00 
 อันดับที่ 3 สิมิลัน ปั่นไสว 50-073-0008 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 194.00 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 แพรวา สระบัวทอง 50-030-0029 สามัคคีบาํรุงวิทยา 215.00 
 อันดับที่ 2 พิชญาภร ดีล้อม 50-030-0027 สามัคคีบาํรุงวิทยา 207.00 
 อันดับที่ 3 ปิยพัทธ์ หนนุทรัพย ์ 50-030-0002 สามัคคีบาํรุงวิทยา 196.00 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 ณสิริ อาวสกุลสทุธ ิ 50-043-0019 นราทร 299.00 
 อันดับที่ 2 พัชรพีร เจริญกิจ 50-043-0021 นราทร 288.00 
 อันดับที่ 3 ปรางทิพย์ อุทัยวัชรานันท ์ 50-043-0005 นราทร 275.00 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 ธนภัทร กรรมสิทธิ์ 50-019-0003 บ้านบางกะป ิ 305.00 
 อันดับที่ 2 สุปวีร์ เงินยวง 50-111-0039 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ 290.00 
 อันดับที่ 3 พิชญา บํารุงรักษ ์ 50-090-0044 ถนอมบุตร 257.00 
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 อนัญญา แก้วนุกูล 50-111-0040 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 323.00 
 อันดับที่ 2 กฤษฎา เพชรภา 50-111-0019 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 249.00 
 อันดับที่ 3 กษิดิศ เพชรภา 50-111-0069 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 178.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 ณิชกานต์ ช่วยสกุล 50-076-0018 ชินวร 232.00 
 อันดับที่ 2 อณัญญา เขียวประเสริฐ 50-076-0005 ชินวร 226.00 
 อันดับที่ 3 ณภัทรติกา ภารเพิง 50-076-0014 ชินวร 222.00 
เขตตลิ่งชัน อันดับที่ 1 ศุภกฤต หวังกลีบสุคนธ ์ 50-144-0073 อยู่เย็นวิทยา 343.00 
 อันดับที่ 2 เปรม สิมะสุนทร 50-144-0072 อยู่เย็นวิทยา 339.00 
 อันดับที่ 3 จิรกิตติ์ พุ่มพวง 50-144-0071 อยู่เย็นวิทยา 299.00 
เขตบางกอกน้อย อันดับที่ 1 สรวงจันทร์ ประสาทเขตการ 50-007-0010 วัดยางสทุธาราม 149.00 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 ภูริณัฐ วิชาโคตร 50-003-0006 ธรรมภิรักษ์ 338.00 
 อันดับที่ 2 อนันต์กันต์ มานะวิจิตรวนชิ 50-149-0020 ทิวไผ่งาม 318.00 
 อันดับที่ 3 มนัสนนัท์ นวกฤษ 50-139-0015 พิมลวิทย ์ 315.00 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 ชาลสิา อุ่นเจริญสุข 50-091-0013 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 336.00 
 อันดับที่ 2 จิณณวัทย์ สุภษร 50-091-0005 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 299.00 
 อันดับที่ 3 สุพิชชา ควรประเสริฐ 50-007-0004 วัดประยุรวงศาวาส 289.00 
เขตคลองสาน อันดับที่ 1 ศุทธสิน วนัวัฒนกุล 50-007-0012 วัดสุทธาราม 133.00 
เขตบางขุนเทียน อันดับที ่ ฉัตรมงคล สว่างชื่น 50-138-0011 บางขุนเทียนศึกษา 269.00 
 อันดับที่ 2 รวินท์นิภา ดันนอก 50-138-0073 บางขุนเทียนศึกษา 260.00 
 อันดับที่ 3 พอเพียง จูกระโทก 50-138-0080 บางขุนเทียนศึกษา 248.00 
เขตบางบอน อันดับที่ 1 เบญญาภา พรหมมณ ี 50-007-0014 สารสาสน์วิเทศบางบอน 238.00 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 50-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 419.00 
 อันดับที่ 2 ศศิชา คาตาโอกะ 50-087-0013 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 266.00 
 อันดับที่ 3 จิดาภา เหมวโรดม 50-087-0010 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 249.00 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 พจน์ภานุ กมลวรพิพัฒน ์ 50-008-0002 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 261.00 
 อันดับที่ 2 กิตติธัช เจิ้นสวา่ง 50-134-0009 ประถมทวีธาภิเศก 251.00 
 อันดับที่ 3 เบญญารัตน์ พรหมมา 50-134-0006 ประถมทวีธาภิเศก 246.00 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 ธนากูล คงคาศรีเพชร 50-150-0003 เผดิมศึกษา 310.00 
 อันดับที่ 2 ธีรัช นาคขําพนธ ์ 50-007-0015 สุภาคมศึกษา 297.00 
 อันดับที่ 3 บัณฑิตา บัณฑิต 50-012-0004 ฐานปัญญา 294.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ศุภาวดี เครือกันทา 50-027-0016 มณีวัฒนา 333.00 
 อันดับที่ 2 วรชิต นาทมนตรี 50-027-0101 มณีวัฒนา 312.00 
 อันดับที่ 3 ธิติวัฒน์ พรรณทวโีรจน ์ 50-027-0100 มณีวัฒนา 309.00 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 คัณธรัตน์ พินพสิิทธิ ์ 50-187-0033 กรพิทักษ์ศึกษา 397.00 
 อันดับที่ 2 ศุภรัตน์ พันธุ์เมธิศร์ 50-187-0014 กรพิทักษ์ศึกษา 374.00 
 อันดับที่ 3 ณตฉรรต ส่งศิริ 50-187-0022 กรพิทักษ์ศึกษา 361.00 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 สุวภัทร สุวัฒนเมธ ี 50-190-0035 ถนอมพิศวิทยา 316.00 
 อันดับที่ 2 อธิศนันท์ เชื้อด ี 50-146-0001 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 313.00 
 อันดับที่ 3 ศิรยาพรรณ วงศ์โสภานนทชัย 50-146-0060 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 304.00 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 อารดา เพชรรัตน ์ 50-013-0042 โสมาภานุสสรณ ์ 291.00 
 อันดับที่ 2 จิตตาภา บุญผ่อง 50-013-0012 โสมาภานุสสรณ ์ 283.00 
 อันดับที่ 3 สิรภพ สิทธิศักดิ ์ 50-013-0097 โสมาภานุสสรณ ์ 279.00 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 รสิกา ช้างแก้ว 50-155-0008 ทรงวิทย์ศึกษา 335.00 
 อันดับที่ 2 ณัฐญาดา วรรณสุข 50-155-0026 ทรงวิทย์ศึกษา 280.00 
 อันดับที่ 3 อรปรียา ยมโดย 50-155-0024 ทรงวิทย์ศึกษา 276.00 
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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.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อันดับที่ 1 กมลภพ ยศนันท ์ 50-283-0014 ทองประสาทเวทย ์ 350.00 
 อันดับที่ 2 ตรีทเศศ อํ่าทุ่งพงศ์ 50-283-0010 ทองประสาทเวทย ์ 347.00 
 อันดับที่ 3 สุพัตรา แสงอุ่น 50-283-0019 ทองประสาทเวทย ์ 315.00 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 สิรภพ วีรกุล 50-252-0002 อนุบาลโรจนวทิย ์ 421.00 
 อันดับที่ 2 เฉลิมราชย์ ทองขาว 50-252-0007 อนุบาลโรจนวทิย ์ 411.00 
 อันดับที่ 3 ภวิศวร์ วณิชชากร 50-278-0017 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 366.00 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 ปรียนิตย์ บุญรัสกรภูสิษ 50-244-0026 อนุบาลกําแพงเพชร 377.00 
 อันดับที่ 2 ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ 50-244-0003 อนุบาลกําแพงเพชร 373.00 
 อันดับที่ 3 ชานน มงคลพร 50-247-0002 สาธิต 343.00 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ยศวร บุตรประดิษฐ ์ 50-217-0033 อนุบาลนครสวรรค์ 402.00 
 อันดับที่ 2 นวิยา ดีจักรวาล 50-229-0025 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 396.00 
 อันดับที่ 3 ปุณิกา แย้มสังข ์ 50-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 393.00 
พิจิตร อันดับที่ 1 แพรวา ศรีวนิชย ์ 50-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 348.00 
 อันดับที่ 2 ภูวภัทร พลพวก 50-203-0008 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 347.00 
 อันดับที่ 3 วราลี รักจิตร 50-203-0005 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 323.00 
เพชรบูรณ์ อันดับที่ 1 ฐิติพร กิตติธาราทรัพย ์ 50-839-0034 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 338.00 
 อันดับที่ 2 พิมานนัท์ อรุณผล 50-839-0018 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 291.00 
 อันดับที่ 3 สิรภพ สุขคง 50-839-0007 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 270.00 
อุตรดิตถ์ อันดับที่ 1 เพชราภรณ์ ช่วยศรี 50-226-0008 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 207.00 
 อันดับที่ 2 อภิสุตรา ตระบุตร 50-226-0001 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 191.00 
 อันดับที่ 3 จิรภา หล้ารอด 50-226-0005 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 174.00 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 ลลิตนภสั ปะสะสุข 50-218-0018 ฉือจี้เชียงใหม่ 299.00 
 อันดับที่ 2 ไอศูรย์ ศักดิสกุลพงษ ์ 50-806-0006 พุทธิโศภณ 242.00 
 อันดับที่ 3 ชูติมณฑน์ อภัยภักดี 50-806-0010 พุทธิโศภณ 239.00 
เชียงราย อันดับที่ 1 กัญชพร จรรยา 50-232-0008 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 253.00 
 อันดับที่ 2 ฑีฆภัทร เจริญปล้อง 50-232-0003 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 245.00 
 อันดับที่ 3 สิครันดร์ พรมแปง 50-232-0007 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 238.00 
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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.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 เตชินท์ ธรรมานุวงค ์ 50-241-0014 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 341.00 
 อันดับที่ 2 พชิราพร พลธนะ 50-212-0016 ราชานุบาล 319.00 
 อันดับที่ 3 กัญจน์ จันทร์เจนจบ 50-241-0011 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 306.00 
พะเยา อันดับที่ 1 พงศภัค รักเจริญ 50-269-0080 ปิยมิตรวิทยา 361.00 
 อันดับที่ 2 วีรยา วินทา 50-269-0052 ปิยมิตรวิทยา 287.00 
 อันดับที่ 3 ภาวินี อินตะ๊สิน 50-269-0062 ปิยมิตรวิทยา 286.00 
  ชญาณี ตัง้ศิริคมขํา 50-269-0084 ปิยมิตรวิทยา 286.00 
  ภรณภัทร ธนะ 50-269-0077 ปิยมิตรวิทยา 286.00 
แพร่ อันดับที่ 1 พรปวีณ์ แก้วอินัง 50-271-0055 อนุบาลแพร ่ 338.00 
 อันดับที่ 2 เศรษฐ์ศิลป์ ชุษณะโยธนิ 50-271-0031 อนุบาลแพร ่ 318.00 
 อันดับที่ 3 ธมกร พงศรัชต์วิมล 50-271-0054 อนุบาลแพร ่ 263.00 
ลําปาง อันดับที่ 1 ชนันธร จักราชัย 50-200-0007 อัสสัมชัญลาํปาง 367.00 
 อันดับที่ 2 กฤตภาส บุญเรือง 50-200-0022 อัสสัมชัญลาํปาง 327.00 
 อันดับที่ 3 ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข 50-200-0043 อัสสัมชัญลาํปาง 323.00 
ลําพูน อันดับที่ 1 อธิปไตย ไชยฮั่ง 50-211-0020 ใบบุญลาํพูน 279.00 
 อันดับที่ 2 ณัฐญาดา มาแก้ว 50-211-0033 ใบบุญลาํพูน 276.00 
 อันดับที่ 3 จันทกานต์ หล้ากาศ 50-211-0038 ใบบุญลาํพูน 275.00 
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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.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 สิรวิชญ์ ชัยชนากานต ์ 50-350-0069 นิบงชนปูถัมภ์ 349.00 
 อันดับที่ 2 ฟัยฎี หมุดหวัน 50-351-0004 อนุบาลยะลา 296.00 
 อันดับที่ 3 อชิรญา บุญธรักษา 50-351-0016 อนุบาลยะลา 286.00 
นราธิวาส อันดับที่ 1 ดุสิตา จนัทระ 50-325-0010 บ้านสุไหงโก-ลก 331.00 
 อันดับที่ 2 ธนภัทร อินทมาศ 50-861-0050 บางนราวิทยา 283.00 
 อันดับที่ 3 บุปผกานต์ เพชรสวัสดิ ์ 50-861-0045 บางนราวิทยา 282.00 
ปัตตาน ี อันดับที่ 1 เตชินท์ เพชรประวัต ิ 50-388-0074 อนุบาลปัตตาน ี 359.00 
 อันดับที่ 2 ธีปัณ ทองนวลจันทร์ 50-388-0096 อนุบาลปัตตาน ี 328.00 
 อันดับที่ 3 นิศรา นิเลาะ 50-388-0052 อนุบาลปัตตาน ี 318.00 
สตูล อันดับที่ 1 เจนนาฮ์ ใบบิเดน็ 50-894-0100 อนุบาลสตูล 310.00 
 อันดับที่ 2 ราวีนา มรรคาเขต 50-894-0105 อนุบาลสตูล 300.00 
 อันดับที่ 3 เปมิกา ชุ่มจํารัส 50-894-0099 อนุบาลสตูล 294.00 
สงขลา อันดับที่ 1 วิรัลยุพา ภิรมย์รักษ์ 50-300-0207 วิเชียรชม 372.00 
 อันดับที่ 2 กษมา ศิริลัภยานนท ์ 50-336-0028 ธิดานุเคราะห ์ 370.00 
 อันดับที่ 3 ณิชาพร เยาวพงษ์อารีย ์ 50-336-0016 ธิดานุเคราะห ์ 359.00 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 ภูศิวัช แย้มศรี 50-302-0068 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 392.00 
 อันดับที่ 2 ปวรปรัชญ์ ลีลาสุวรรณสิริ 50-302-0042 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 375.00 
 อันดับที่ 3 พัทธ์ชนน แก้วประจ ุ 50-307-0031 เทศบาลวัดเสมาเมือง 374.00 
พัทลุง อันดับที่ 1 พรปวีณ์ นุ่มนวล 50-344-0036 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 310.00 
 อันดับที่ 2 ฐิตาภา บุญชรัตน ์ 50-344-0005 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 304.00 
 อันดับที่ 3 ปัณณวิชญ์ ทองหยู 50-344-0001 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 296.00 
  ณัฐชนน ไพณจุิตร 50-344-0043 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 296.00 
สุราษฎร์ธาน ี อันดับที่ 1 พิมพ์นภัส ศรีพัฒน์พิริยกุล 50-397-0041 จอย 359.00 
 อันดับที่ 2 ปรญศิริ ขาวผ่อง 50-397-0050 จอย 355.00 
 อันดับที่ 3 ศีลินี นาคทอง 50-397-0051 จอย 353.00 
  พูลสิริ ฤกษ์ยาม 50-397-0052 จอย 353.00 
กระบี่ อันดับที่ 1 ภชารัตน์ โตรณ 50-868-0149 อนุบาลกระบี ่ 391.00 
 อันดับที่ 2 อชิรญา ดินแดง 50-868-0214 อนุบาลกระบี ่ 365.00 
 อันดับที่ 3 กชพร ชื่นจิตร 50-868-0207 อนุบาลกระบี ่ 364.00 
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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.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ตรัง อันดับที่ 1 ฌญาณิน เขมะพนัธุ์มนสั 50-326-0083 พรศิริกุล 367.00 
 อันดับที่ 2 รัฐนันท์ ข้องสาย 50-326-0074 พรศิริกุล 352.00 
 อันดับที่ 3 ปพนธีร์ คงนคร 50-326-0049 พรศิริกุล 332.00 
พังงา อันดับที่ 1 ปุณยภา คันธานนท ์ 50-317-0076 อนุบาลพังงา 372.00 
 อันดับที่ 2 เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ 50-317-0089 อนุบาลพังงา 369.00 
 อันดับที่ 3 ธนาวดี เพิ่มทรัพย ์ 50-317-0035 อนุบาลพังงา 324.00 
ระนอง อันดับที่ 1 ธมลวรรณ นาโควงศ์ 50-320-0024 อนุบาลระนอง 340.00 
 อันดับที่ 2 กนกณัฐ มงคล 50-320-0007 อนุบาลระนอง 324.00 
 อันดับที่ 3 อมลวรรณ ชลนิธิวณชิย ์ 50-320-0023 อนุบาลระนอง 283.00 
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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 ชั้น ป.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 จิตภินันท์ โพธิ์อ่อนจรูญ 50-736-0002 เซนต์เมร่ี 346.00 
 อันดับที่ 2 ปนัดดา เจริญผล 50-489-0013 อนุบาลอุดรธาน ี 319.00 
 อันดับที่ 3 วิภาพร จาตุรงค์กร 50-736-0013 เซนต์เมร่ี 304.00 
ขอนแก่น อันดับที่ 1 ณภัทร จารุรัชตพันธ ์ 50-499-0007 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 365.00 
 อันดับที่ 2 ธนเสฐฐ์ กิตติวรรธโนทัย 50-499-0010 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 317.00 
 อันดับที่ 3 ณิชาภา สัจจพงษ ์ 50-499-0018 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 302.00 
เลย อันดับที่ 1 สุพิชญา ขันทะคีรี 50-494-0018 เมืองเลย 261.00 
 อันดับที่ 2 กนกลักษณ์ ธนะสูตร 50-494-0019 เมืองเลย 260.00 
 อันดับที่ 3 กรพัฒน์ เอ่ียมก่ี 50-494-0036 เมืองเลย 244.00 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ธนภัทร ทองคํา 50-452-0032 อนุบาลอุบลราชธาน ี 374.00 
 อันดับที่ 2 ธัญชนก ระจนิดา 50-452-0050 อนุบาลอุบลราชธาน ี 363.00 
 อันดับที่ 3 สิตา ตั้งมานะกุล 50-452-0060 อนุบาลอุบลราชธาน ี 361.00 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 มีคณา สิมลา 50-788-0010 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 298.00 
 อันดับที่ 2 ธวัชชัย ภูกฐนิ 50-788-0007 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 289.00 
 อันดับที่ 3 ธีรภัทร สุภัควนิช 50-788-0001 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 283.00 
มหาสารคาม อันดับที่ 1 ปัณณ์ ลวกุล 50-754-0054 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 303.00 
 อันดับที่ 2 ปารย์ณิสรา ออกสุข 50-754-0014 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 294.00 
 อันดับที่ 3 ธันยพงศ์ สงัขวิเชียร 50-754-0053 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 293.00 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 50-403-0035 อนุบาลร้อยเอ็ด 444.00 
 อันดับที่ 2 รุ้งไพลิน ราชณุวงษ ์ 50-403-0026 อนุบาลร้อยเอ็ด 408.00 
 อันดับที่ 3 รพีพงศ์ แหล่งสนาม 50-403-0031 อนุบาลร้อยเอ็ด 404.00 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ธีรัช สงค์ทะเล 50-409-0001 สุขานารี 266.00 
 อันดับที่ 2 ณัฐวรา ศรีอําไพ 50-411-0012 เมืองนครราชสีมา 262.00 
 อันดับที่ 3 วนัชพร ทบัพุดซา 50-411-0013 เมืองนครราชสีมา 233.00 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 ณัชชา เอียกิจไพศาล 50-458-0009 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 256.00 
 อันดับที่ 2 วรลักษณ์ แสนกลา้ 50-458-0007 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 254.00 
 อันดับที่ 3 แพรนิสา คําพุ่ม 50-458-0010 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 252.00 
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 ปิยธิดา ทนุพนัธ ์ 50-786-0015 อนุบาลลืออํานาจ 195.00 
 อันดับที่ 2 อภิวัฒน์ แพงจ่าย 50-786-0026 อนุบาลลืออํานาจ 183.00 
 อันดับที่ 3 ภัทรจาวิน มุกสิกสาร 50-786-0017 อนุบาลลืออํานาจ 172.00 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.5) 14 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคตะวันออก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 พิสิษฐ์ โสมรักษ์นิชา 50-590-0019 วัดดอนทอง 302.00 
 อันดับที่ 2 ก้องเกียรติ เทพสุวรรณ 50-590-0011 วัดดอนทอง 296.00 
 อันดับที่ 3 พิมพ์นภัท สื่อสวสัดิ์วณชิย ์ 50-590-0022 วัดดอนทอง 295.00 
จันทบุรี อันดับที่ 1 ณภัทร พรหมคง 50-576-0015 สตรีมารดาพิทักษ ์ 254.00 
 อันดับที่ 2 กัญญาภัค ชัยชารี 50-576-0013 สตรีมารดาพิทักษ ์ 252.00 
 อันดับที่ 3 ภูริตภัทร อ่องเจริญ 50-576-0007 สตรีมารดาพิทักษ ์ 241.00 
ชลบุรี อันดับที่ 1 ธนวิชญ์ วรรณทอง 50-550-0011 เจริญสุขวิทยา 395.00 
 อันดับที่ 2 พิชัยภูษิต สุระวิชัย 50-550-0046 เจริญสุขวิทยา 388.00 
 อันดับที่ 3 กิรัชภาส ถาวร 50-545-0124 อัสสัมชัญศรีราชา 386.00 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 คุณากร ฮาเซกาว่า 50-530-0004 มารีวิทยา 318.00 
 อันดับที่ 2 จิตติพัฒน์ ฤทธิ์ประสม 50-530-0005 มารีวิทยา 267.00 
 อันดับที่ 3 บุษบามินตรา คงภักดี 50-519-0004 มารีวิทยาศรีมโหสถ 265.00 
ระยอง อันดับที่ 1 ภูวเดช ประยุรธเนศ 50-111-0068 อนุบาลระยอง 344.00 
 อันดับที่ 2 พลิษา ศรีสัตยเสถียร 50-560-0053 อนุบาลระยอง 334.00 
 อันดับที่ 3 พิราญาณ์ สนัทนานุการ 50-560-0007 อนุบาลระยอง 323.00 
ตราด อันดับที่ 1 เปมทัต วงศ์เฉลิมสุข 50-558-0002 มารดานสุรณ ์ 288.00 
 อันดับที่ 2 อภิรวดี สงวนวงค ์ 50-558-0001 มารดานสุรณ ์ 278.00 
 อันดับที่ 3 ฐิติภัค วงษ์ธนไพศาล 50-558-0019 มารดานสุรณ ์ 270.00 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 ชยนนัต์ จันทร์ยิ้ม 50-517-0069 อํานวยวิทย ์ 367.00 
 อันดับที่ 2 ภัทรนนท์ บัวเกิด 50-536-0124 ศรีวิทยาปากน้ํา 348.00 
 อันดับที่ 3 ปัญญวัฒน์ โพธพิานิช 50-536-0138 ศรีวิทยาปากน้ํา 326.00 
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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 ชั้น ป.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 ปุญญาดา ธัญธริษตร ี 50-946-0040 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ 384.00 
 อันดับที่ 2 ณัฐปภัสร์ วินิจวรกิจกุล 50-946-0085 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ 360.00 
 อันดับที่ 3 ธีรณัฏฐ์ ม่วงคราม 50-989-0025 บรรจบรักษ์ 341.00 
นครปฐม อันดับที่ 1 ลวิตรา เจียมทับทักษิณ 50-943-0017 อนุบาลนครปฐม 359.00 
 อันดับที่ 2 ญาดา ทรงเดชาไกรวุฒ ิ 50-943-0138 อนุบาลนครปฐม 340.00 
 อันดับที่ 3 ธาวิน รุจิรัชกุล 50-943-0004 อนุบาลนครปฐม 338.00 
สมุทรสาคร อันดับที่ 1 ธัญชนก คํานนท ์ 50-961-0016 อนุสรณ์ศุภมาศ 245.00 
 อันดับที่ 2 ปภาดา มตีา 50-961-0004 อนุสรณ์ศุภมาศ 229.00 
 อันดับที่ 3 ชนาธิป เงินทิม 50-961-0015 อนุสรณ์ศุภมาศ 212.00 
ราชบุรี อันดับที่ 1 ณพงศ์ ณีรัตนพันธุ ์ 50-681-0002 อุดมวิทยา 394.00 
 อันดับที่ 2 นวพล ศุภาดารัตนาวงศ์ 50-681-0032 อุดมวิทยา 368.00 
 อันดับที่ 3 ภาสวุฒิ เจียมจริยา 50-681-0102 อุดมวิทยา 344.00 
ประจวบคีรีขันธ ์ อันดับที่ 1 พิชญา หอมแช่ม 50-609-0004 ภัทราวดี หัวหิน 223.00 
 อันดับที่ 2 นริสรา คําแก้ว 50-648-0002 มัธยมนพคุณ 204.00 
 อันดับที่ 3 ดานน์ ออสเตอร์โละ 50-609-0002 ภัทราวดี หัวหิน 202.00 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 อิสรีย์ เกตุทะเล 50-602-0011 วัดดอนไก่เตี้ย 367.00 
 อันดับที่ 2 พิมพ์นภัทร มาตรสุริย ์ 50-602-0013 วัดดอนไก่เตี้ย 341.00 
 อันดับที่ 3 ปัญจพาณ์ ทับส ี 50-602-0007 วัดดอนไก่เตี้ย 281.00 
อยุธยา อันดับที่ 1 ชาตโยดม อู่วุฒิพงษ ์ 50-628-0045 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 386.00 
 อันดับที่ 2 กฤตภัค จันทร์พรม 50-628-0063 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 348.00 
 อันดับที่ 3 กันตา เวศม์บริสุทธิ ์ 50-638-0007 ปัณณวิชญ ์ 327.00 
ลพบุรี อันดับที่ 1 วชิรวิทย์ ทองย้อย 50-687-0028 บรรจงรัตน ์ 370.00 
 อันดับที่ 2 จิดาภา ชูรักษา 50-687-0071 บรรจงรัตน ์ 365.00 
 อันดับที่ 3 ศุภกร วงษ์กุหลาบ 50-687-0026 บรรจงรัตน ์ 358.00 
สระบุรี อันดับที่ 1 ฐิตารีย์ ธีรธรรมวัฒน ์ 50-972-0003 อนุบาลวิชชากร 182.00 
 อันดับที่ 2 สวิตตา ขอพร 50-972-0002 อนุบาลวิชชากร 175.00 
 อันดับที่ 3 จิดาภา บุญสวน 50-972-0006 อนุบาลวิชชากร 165.00 
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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 ชั้น ป.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 ธัญพิชชา ริศตะ 50-633-0041 อินทโมลปีระทาน 342.00 
 อันดับที่ 2 ณัชชา สมวัธน ์ 50-633-0025 อนุบาลสิงห์บุรี 330.00 
 อันดับที่ 3 ภรณ์ลฎา พันธส์ุข 50-633-0032 อนุบาลสิงห์บุรี 295.00 
อ่างทอง อันดับที่ 1 วรปรัชญ์ เสถียรกิจการชัย 50-631-0009 อนุบาลวัดอ่างทอง 349.00 
 อันดับที่ 2 ปวีณวัช เร้าเลิศฤทธิ ์ 50-631-0027 อนุบาลวัดอ่างทอง 277.00 
 อันดับที่ 3 ชนากิตติ์ ทองขวัญ 50-631-0008 อนุบาลวัดอ่างทอง 274.00 
นนทบุรี อันดับที่ 1 พิรญาณ์ ศุภกิจวณิชกุล 50-901-0008 พิชญศึกษา 353.00 
 อันดับที่ 2 ภัทระ เตมีศรีสุข 50-111-0050 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 346.00 
 อันดับที่ 3 วิชชากร รัตนกิจกมล 50-986-0057 ประสาทวิทยานนทบุรี 307.00 
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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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาภาษาไทย ป.5 ลักษณวีต์ ศรีสวรรค์ ได้คะแนน   90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ก้องภพ เมฆสุทัศน์ ได้คะแนน   69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 รสิกา ช้างแก้ว ได้คะแนน   80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อิสรีย์ สมคิด ได้คะแนน   65.00% 
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาภาษาไทย ป.5 ฐิตา จุ้ยศิริ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กรวัฒน์ ปัญญานะ ได้คะแนน 70.00% 
รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร)  วิชาภาษาไทย ป.5 ณภัค เกียรติสุชาต ิ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนวัตร ธงทอง ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เจตพล แสงเทียน ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ญาณพัฒน์ ลลิตนารา ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชรินทร์ทิพย์ หมูคําหลา้ ได้คะแนน 81.00% 
รร.มาร์มาร่า จินดามณ ี(เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กัณฐมณี พึ่งศรีสุวรรณ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศศิชา คาตาโอกะ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชัชพงศ์ วัจฉละกมล ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กตัญญู กตเวทวารักษ์ ได้คะแนน 87.00% 
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาภาษาไทย ป.5 พิชชา ชลยุทธโยธิน ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐซานนท์ คงทอง ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชวิศา ปราบปัญจะ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศิดกุน โดะโอย ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สุพิชญา ปิน่เงิน ได้คะแนน  62.00% 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาภาษาไทย ป.5 อานนท์ เมตตาน ี ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นภัทร หัตถกี ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นภัสวรรณ อําภาพร้อม ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กรธวัช เทิดเกียรติยศ ได้คะแนน 56.00% 
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาภาษาไทย ป.5 แพรวา สระบัวทอง ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนพงศ ์ วาทีรักษ์สกุล ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฉัตรธิดา พวงลาํใย ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิชญาภร ดีล้อม ได้คะแนน 56.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาภาษาไทย ป.5 เอมลินทร์ ชยะ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 รวิวรรณ นาไทย ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศิริ งามศิริผล ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 มงคล ภัคปฤงคพ ได้คะแนน 65.00% 
รร.ราชวัตรวิทยา (เขตดุสิต) วิชาภาษาไทย ป.5 ปภังกร สิทธิบุญชัย ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนาธร อานุภาพ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สิรินทรา เหรียญทิพยะสกุล ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปภังกร พุทธนุรักษ ์ ได้คะแนน 51.00% 
รร.อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชนั) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 จิรกิตติ์ พุ่มพวง ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฏฐนิฐ สถิรวิชย ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อนัญญา ศิริสมบูรณ ์ ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ศุภกฤต หวังกลีบสุคนธ ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เปรม สิมะสุนทร ได้คะแนน 75.00% 
รร.วัดกระจับพินิจ (เขตธนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 ภิญญาพัชญ์ ถาวรศาสนวงศ ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนภรณ์ สุวรรณ ได้คะแนน 52.00% 
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 ภริษฎา ประคองทรัพย ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุพิชชา  ควรประเสริฐ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อมิตา สุปนิะ ได้คะแนน 59.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 จิณณวัทย์ สุภษร ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชาลสิา อุ่นเจริญสุข ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 บุญสิตา รัตนตนัหยง ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 จิณณวัทย์ สุภษร ได้คะแนน 61.00% 
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาภาษาไทย ป.5 ปิณฑิกา นวสิริพงศช์ัย ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปภังกร สุมงคลทวปี ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชลันธร นกจันทร ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พจน์ภานุ กมลวรพิพัฒน ์ ได้คะแนน 67.00% 
รร.ประถมทวีธาภิเศก (เขตบางกอกใหญ่) วิชาภาษาไทย ป.5 กิตติธัช เจิ้นสวา่ง ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เบญญารัตน์ พรหมมา ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พงษ์พัชร สนิภัทรโชค ได้คะแนน 55.00% 
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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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาภาษาไทย ป.5 กิตติพศ วสันต์วงษ์สกุล ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุวรรณา สุธีพิเชษฐพงศ ์ ได้คะแนน 57.00% 
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาภาษาไทย ป.5 พิชญา บํารุงรักษ ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อริณิชชา ปานะส ี ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 มาลีชาติ โพธิทอง ได้คะแนน 72.00% 
รร.บ้านบางกะป ิ(เขตบางกะปิ) วิชาภาษาไทย ป.5 ธนภัทร กรรมสิทธิ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปิยาพชัร เพ็ชรยิ่ง ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ศิวกร นิลรัตน ์ ได้คะแนน 54.00% 
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาภาษาไทย ป.5 ธีรภัทร บึงไกล ได้คะแนน 62.00% 
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัฏฐกิตต์ พัฒนารุ่งพานิช ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พอเพียง จูกระโทก ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รวินท์นิภา ดันนอก ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ฉัตรมงคล สว่างชื่น ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 มาริสสา กฤตยานนท ์ ได้คะแนน 65.00% 
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาภาษาไทย ป.5 เตชนิธิ มลคล้าํ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปัณณทัต ประยงค์รักษ ์ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เตชิต นามไพร ได้คะแนน 57.00% 
รร.ภาษานุสรณบ์างแค (เขตบางแค) วิชาภาษาไทย ป.5 จิตติพัฒน์ กร่ิมใจ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อ่ิมเอม ทรัพย์สกุล ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธันยารัตน์ ขุนคงเสถียร ได้คะแนน 58.00% 
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อักษราภัค สุราทิพย ์ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 สิริลักษณ์ ชนิวงษา ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศุภาวดี เครือกันทา ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธิติวัฒน์ พรรณทวโีรจน ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พัทธดนย์ แสนท้าว ได้คะแนน 69.00% 
รร.ทิวไผ่งาม (เขตบางพลัด) วิชาภาษาไทย ป.5 กุลวริศร์ ตันตสวัสดิ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อนันต์กันต์ มานะวิจิตรวนชิ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เซซีเรีย ฟรูสตาด์ 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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาภาษาไทย ป.5 สืบวงศ์ ชํานาญ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธีร์จุฑา สิทธิสุขเอนก ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ภูริณัฐ วิชาโคตร ได้คะแนน 77.00% 
รร.ประมุขวิทยา (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ญาณิศา ผูกสมบัต ิ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 สุพิชญา สินดิบ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เจนารัชต์ พุกประยูร ได้คะแนน 59.00% 
รร.พิมลวิทย์ (เขตบางพลัด) วิชาภาษาไทย ป.5 ณธกร ศิรทวีสิน ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภทรพรรณ ปรังการ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พรนับพัน มะสูงเนิน ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 มนัสนนัท์ นวกฤษ ได้คะแนน 70.00% 
รร.ยุหมินพัฒนา (เขตบางรัก) วิชาภาษาไทย ป.5 ปุญญิศา ตรีเดช ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธนวัฒน์ พุทธอินทร์ศร ได้คะแนน 52.00% 
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาภาษาไทย ป.5 ชุติรดา คางคํา ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รักษิณาพร เปล่งขํา ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เพาะรัก ภัทรพิทักษ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 บุญญิสา กังสวิวฒัน ์ ได้คะแนน 81.00% 
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฐกานต ์ พูลพิเศษ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธัญญรัตน์ บัวทอง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อณัญญา เขียวประเสริฐ ได้คะแนน 62.00% 
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาภาษาไทย ป.5 ฮารุโตะ ซูซูกิ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พัชรพีร เจริญกิจ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นราวิชญ์ อิทธิเสรีกุล ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปรางทิพย์ อุทัยวัชรานันท ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กฤตเมธ ขันทํา ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณสิริ อาวสกุลสทุธ ิ ได้คะแนน 75.00% 
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาภาษาไทย ป.5 กิรณา อุตมะพันธุ ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปวิชญา ประกอบกิจ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ศิรัสมน สิทธิทอง ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ติณณ์ กฤษณะ 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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พิพัฒนา (เขตพระโขนง) วิชาภาษาไทย ป.5 พสุธีร์ ทองคํา ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จิรัฏฐ์ บุนนาค ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ฐิติรัตน์ อมรหิรัญวงศ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นิตย์นัดดา ตามไท ได้คะแนน 80.00% 
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาภาษาไทย ป.5 สุชาวดี ลิมปนะถาวร ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 บัณฑิตา บัณฑิต ได้คะแนน 69.00% 
รร.เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ) วิชาภาษาไทย ป.5 ปรียาภา แก้วดวงจิตต ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฐิตาภรณ์ ดีสิทธิเวช ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธนากูล คงคาศรีเพชร ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อังกูร บัวลอย ได้คะแนน 57.00% 
รร.กัลยวิทย์ (เขตลาดพร้าว) วิชาภาษาไทย ป.5 ธีรภัทร ทองแท้ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นล สิงหเสน ี ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นัทธมน เลิกสนัเทียะ ได้คะแนน 59.00% 
รร.เทพเสนานุสรณ ์(เขตลาดพรา้ว) วิชาภาษาไทย ป.5 สิทธิพล ครุ้มตะบุตร ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จิราธิป แก้วบุญเรือง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สุพิชญา ได้ด้วยเพียร ได้คะแนน 64.00% 
รร.ฤทธิไกรศึกษา (เขตลาดพร้าว) วิชาภาษาไทย ป.5 สิริภัสญา สมทิธ์สมบูรณ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปรัชญา คลังปัญญาทรัพย ์ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นครินทร์ ตรีเสิน ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อารอน มาร์ค เบรนเนน ได้คะแนน 56.00% 
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 มนฤดี สมบูรณ ์ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 สรัลชนา จึงเจริญทรัพย ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุวภัทร สุวัฒนเมธ ี ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พรเพชรไพร อรุโณรส ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กฤตเมธ ปรวีร์วัฒณ์ ได้คะแนน 75.00% 
รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ (เขตวังทองหลาง) วิชาภาษาไทย ป.5 ปณิตา ชัยรัตนมโนกร ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศิรยาพรรณ วงศ์โสภานนทชัย ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฏฐกมล สุขผล ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อธิศนันท์ เชื้อด ี 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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลพิบลูเวศม์ (เขตวัฒนา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กรวิชญ์ คงธุรวิทยา ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ธันวา เตชสิริมาศ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 แทนเพชร ภูวรัตน์กุล ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ภูวศิษฏ์ ตรีศิริรัตน์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิชญา เทพขุนทอง ได้คะแนน 68.00% 
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาภาษาไทย ป.5 ปุณณดา หวังผล ได้คะแนน 63.00% 
รร.โสมาภานสุสรณ ์(เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สิรภพ สิทธิศักดิ ์ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อารดา เพชรรัตน ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศุภวิชญ์ สมบุญ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วีรนันท์ แสงวราพิพฒัน ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 จิตตาภา บุญผ่อง ได้คะแนน 69.00% 
รร.เซนต์หลุยส์ศึกษา (เขตสาทร) วิชาภาษาไทย ป.5 ลลดา แป้นบางนา ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พัชรมัย สองเมือง ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 มัชฌริญา ไทยการุณวงศ ์ ได้คะแนน 62.00% 
รร.ซอยแอนเนกซ์ (เขตสายไหม) วิชาภาษาไทย ป.5 สุภาสนิี มัฆวาล ได้คะแนน 84.00% 
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาภาษาไทย ป.5 กฤติกา ทองคํา ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กษิดิศ ชาวชุมนุม ได้คะแนน 55.00% 
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณิชนนัทน์ หาญกล้า ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 รวิสรา วิเศษศรี ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กัญญาณัฐ จํานงค์ผล ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ฐาปนิต รักประสงค ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภูมิพันธ์ พุ่มมาก ได้คะแนน 80.00% 
รร.ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) วิชาภาษาไทย ป.5 แห่งรัก นพพรบวร ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ภณิชา หงษ์ทอง ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ณุภัทรณีย์ ถวัลย์วรกิจ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปวันรัตน์ จันทวงศ ์ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 โชติวิทย์ วงค์สุวรรณ ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิมลแข ติยานนท ์ ได้คะแนน 75.00% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.5) 23 

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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กีรติ จิรมนัสวิญญ ู ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 คัณธรัตน์   พินพสิิทธิ ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณภัทร ใจเต็ม ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัชพล นิมิตนนท ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปภังกร แทนประสาน ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธัญญรัศม์  จิริณีธรรมกุล ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นราวิชญ์ ตันติพทิักษ์โชต ิ ได้คะแนน 85.00% 
รร.ชาลีสมุทร (เขตหลักสี่) วิชาภาษาไทย ป.5 ชนิกานต์ สุวรรณศิริกานต ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กนต์ธร สุภัณวงส ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นัยนป์พร ศิริมาณนท ์ ได้คะแนน 55.00% 
รร.พระราม ๙ กาญจนาภิเษก (เขตห้วยขวาง) วิชาภาษาไทย ป.5 ปภาวรินทร์ ชูประสิทธิ ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธาดาพงศ์ ป่านแก้ว ได้คะแนน 56.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ชานน มงคลพร ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ฉัตรชนก น้ําดอกไม้ ได้คะแนน 86.00% 
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ชวิศกร มุกดามาศ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พิมลนาฏ หมู่หมื่นศร ี ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปรียนิตย์ บุญรัสกรภูสิษ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วรันธร วานชินาม ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ ได้คะแนน 73.00% 
รร.ปิยะพรพิทยา (เชยีงราย) วิชาภาษาไทย ป.5 กรองแก้ว วงศ์ปันนา ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐกฤษ อภิกูลวงค์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กุลวรางค์ อินพลอย ได้คะแนน 54.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย (เชยีงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ฑีฆภัทร เจริญปล้อง ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 สิครันดร์ พรมแปง ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พัทธ์ธีรา หมื่นแก้ว ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กัญชพร จรรยา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชญานิน นาวา ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อรยา จําปา ได้คะแนน 51.00% 
รร.ฉือจี้เชียงใหม่ (เชียงใหม่) วิชาภาษาไทย ป.5 ธัญวรรณ หว่องวรวงศ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูดิศ ชุ่มอินทจัก ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ลลิตนภสั ปะสะสุข ได้คะแนน 79.00% 
รร.พุทธิโศภณ (เชียงใหม่) วิชาภาษาไทย ป.5 ชูติมณฑน์ อภัยภักดี ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ไอศูรย์ ศักดิสกุลพงษ ์ ได้คะแนน 60.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เชยีงใหม่) วิชาภาษาไทย ป.5 พุทธพงศ์ ยานุพรหม ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ทัพพเศรษฐ์ ผกานนท ์ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฏฐณิชา ตาน้อย ได้คะแนน 52.00% 
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 นวิยา ดีจักรวาล ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 จิณณ์ เถื่อนถ้ํา ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัชชา เวชปรชีา ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปุณิกา แย้มสังข ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปฤถา ไกรเลิศโสภณ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธนภัทร อัศวรัตน์ ได้คะแนน 81.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วรนน จุธากรณ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อรภชา จิตสุทธิภากร ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ยศวร บุตรประดิษฐ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณิชกานต์ จันทรังสีวรกุล ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กุญช์ชญา ปรีชาญาณ ได้คะแนน 86.00% 
รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (นา่น) วิชาภาษาไทย ป.5 เตชินท์   ธรรมานุวงค ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อาทิตยา   ดีพรมกุล ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นันทชัพร  วงค์คํา ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กัญจน์   จันทร์เจนจบ ได้คะแนน   75.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กานต์ชนิต นลิพันธุ ์ ได้คะแนน 75.00% 
รร.บ้านวังยาว (น่าน) วิชาภาษาไทย ป.5 แก้มใส สายอินทร ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ลลิตา พอใจ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ทิพรดา อายุยนื ได้คะแนน 51.00% 
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วิภาวี มะโนนัย ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฐภัทร สิทธิสาร ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พชิราพร พลธนะ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปวีณ์รดา พรหมสกุลปัญญา ได้คะแนน 59.00% 
รร.อนุบาลอยู่วิทยา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปภังกร เรืองอินตา ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 นิชาภา มาทิพย ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภัทรกร เรืองรองกูล ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ตติวิชญ์ จักรปิง ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิมพิกา ดอนน้อย ได้คะแนน 57.00% 
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภีรภพ เจียรไนพิทักษ์กุล ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พงศภัค รักเจริญ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 มุกตาภา นามวงค ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 มาตาปิตุรักษ์ ไชยแสง ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภรณภัทร ธนะ ได้คะแนน 56.00% 
รร.นรบุตรศึกษา (พิจิตร) วิชาภาษาไทย ป.5 พงศ์พัชรา ขันบุญ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อารวี นรการ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อัทธ์ แก่นกําจร ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชุติมา หงษ์เจริญไทย ได้คะแนน 81.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลวชิร (พจิิตร) วิชาภาษาไทย ป.5 ศตชณกมล สรรคพงษ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รัตน์รพี ลีฬหะวิโรจน ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชินภัทร สิงห์ลอ ได้คะแนน 67.00% 
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาภาษาไทย ป.5 แพรวา ศรีวนิชย ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูวภัทร พลพวก ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วราลี รักจิตร ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 จิระภา สัตยะเลขา ได้คะแนน 72.00% 
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภวิศวร์ วณิชชากร ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 วรรณอนงค์ จันทร์หอม ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ชนัญธชิา ปัญญาสงค ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธีรทัศน์ ทิมไทย ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชนกันต์ วงษ์นิ่ม ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อภิสมา จันทร์เทศ ได้คะแนน 60.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 รมยกร ประสงค์ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 จิรัฎฐ์ เดชพงษ ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤษพัชร ทองไสย ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ฌานิศา ภู่ตระกูล ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กาลัญญู อังศุไพศาล ได้คะแนน 89.00% 
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 รสิตา บัวกลม ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 เฉลิมราชย์ ทองขาว ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สิรภพ วีรกุล ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กนกพรรณ บัวตรี ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปรียาภัทร แปน้น้อย ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วริศรา โพธิ์ศรี ได้คะแนน 54.00% 
รร.ฤทัยทิพย์ (เพชรบูรณ์) วิชาภาษาไทย ป.5 จตุพร ปานเงิน ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วิรุณกานต์ พรมใหม ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สุพรรณษา แก้วกสิกรรม ได้คะแนน 54.00% 
รร.อนุบาลทิพยาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) วิชาภาษาไทย ป.5 ฐิติพร กิตติธาราทรัพย ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พรบุณยา เงาะหวาน ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กิตติภูมิ นูสาสุวรรณ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิมานนัท์ อรุณผล ได้คะแนน 54.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลแพร่ (แพร่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ศิวิราช ภิญโญ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พรปวีณ์ แก้วอินัง ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เศรษฐ์ศิลป์ ชุษณะโยธนิ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธมกร พงศรัชต์วิมล ได้คะแนน 69.00% 
รร.ดอนไชยวิทยา (ลาํปาง) วิชาภาษาไทย ป.5 นิติภูมิ แก้วม่วง ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชนาภทั  ตันติจริยาพันธ ์ ได้คะแนน 51.00% 
รร.ไตรภพวิทยา (ลาํปาง) วิชาภาษาไทย ป.5 ธนโชติ ธิรินทอง ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชัชชยั คมสัน ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กัลยา แผ่นทอง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พากฤต แก้วเมืองมูล ได้คะแนน 61.00% 
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กฤตเมธ ปันทะรส ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ชนันธร จักราชัย ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤตภาส บุญเรือง ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เปี่ยมภัทร สันชุมภู ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิชญาภา ใจยา ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข ได้คะแนน 83.00% 
รร.ใบบุญลําพนู (ลาํพูน) วิชาภาษาไทย ป.5 สุพิชญา ธนนัชัย ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อธิปไตย ไชยฮั่ง ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 จันทกานต์ หล้ากาศ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พุทธรักษา คําลือ ได้คะแนน 69.00% 
รร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร (อุตรดิตถ์) วิชาภาษาไทย ป.5 เพชราภรณ์ ช่วยศรี ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อภิสุตรา ตระบุตร ได้คะแนน 53.00% 
รร.ทองประสาทเวทย์ (อุทัยธาน)ี วิชาภาษาไทย ป.5 อารยา รักษานาม ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ตรีทเศศ อํ่าทุ่งพงศ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ศุภกฤต ตัณฑพาทย ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กมลภพ ยศนันท ์ ได้คะแนน 85.00% 
รร.อนุศิษย์วิทยา 3 (อุทัยธานี) วิชาภาษาไทย ป.5 พิชามญชุ์ มนตส์ิริโยธนิ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูรินท์ ลี้พิทักษ์พงศ ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พจณิชา ศิริโชต ิ ได้คะแนน 65.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาภาษาไทย ป.5 นันทน์ภัส สอสทุธิเมธ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปวีณ์ธิดา ฟุ้งเฟื่อง ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กานต์พิชชา ปานจนัทร ์ ได้คะแนน 61.00% 
รร.อนุบาลกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อนีส จันทรวงศ์กุล ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กชพร ชื่นจิตร ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภชารัตน์ โตรณ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เขมจิรา ขวัญแพ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อชิรวรรณ คงธนาไพบูลย ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อชิรญา ดินแดง ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฏฐชัย อนันธิกุลชัย ได้คะแนน 81.00% 
รร.ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง) วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฐิดา มีขํา ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุรัสวดี พันธุเสน ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ทิพสิริ ดําทอง ได้คะแนน 81.00% 
รร.บ้านทุ่งต่อ (ตรัง) วิชาภาษาไทย ป.5 วิรดา ปะดุกา ได้คะแนน 86.00% 
รร.พรศิริกุล (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ฌญาณิน เขมะพนัธุ์มนสั ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ธนัชญา ทองเพิ่ม ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฐณิชา เพชรสุทธิ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปุญญิศา คงสะอาด ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปพนธีร์ คงนคร ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 รัฐนันท์ ข้องสาย ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภัทรา เพชรสุทธิ ์ ได้คะแนน 67.00% 
รร.วิวัฒน์วิทยา (ตรัง) วิชาภาษาไทย ป.5 สุธาสนิี รองเมือง ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จิรุตม์ ชนะ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ภัทรจาริน เกิดขุมทอง ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชยางกูร แสงห้าว ได้คะแนน 65.00% 
รร.กาญจนศึกษาพัฒนาการ (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.5 ปุณยนชุ ชูฟอง ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชนิกานต์ นกคง ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธัญวรัตน์ บุญตัง้ 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชูศิลป์วิทยา (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.5 ปภังกร อนันตพืช ได้คะแนน 72.00% 
รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.5 ศิริมล สุวรรณสังข์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อัจฉรา มาหุอิสลาม ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อนุศิษฎ์ บุปผากิจ ได้คะแนน 75.00% 
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธรณ์ธันย์ ปรีชาติวงศ ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อพิชญา กลมเกลี้ยง ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศรีภูมิ ศรีไชย ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฏฐกรณ์ สิทธิศักดิ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พัทธ์ชนน แก้วประจ ุ ได้คะแนน 89.00% 
รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อาธัญญา แก้วมีจีน ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สมิตา เติมทอง ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นันทนัช เดชรักษา ได้คะแนน 62.00% 
รร.บ้านขอนหาด (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.5 ภาณดา เฉียบแหลม ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 คิมหันต์ ชูถนอม ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วรลักษณ์ กิติสาโร ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ญาณิศา เจยาคม ได้คะแนน 54.00% 
รร.บ้านชะอวด (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.5 สุทธญาณ์ ขวัญเเก้ว ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สิริพรรษ ผดุงรัตน ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐริกา พรหมเกิด ได้คะแนน 59.00% 
รร.วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วรธน ครุยทอง ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พิชญุตม์ เห็นประเสริฐ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธีรัตม์ อินทระ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิชชาพร ฮั่นวิวัฒน ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อชิรญา ด่านสกุล ได้คะแนน 72.00% 
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปวรปรัชญ์ ลีลาสุวรรณสิริ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 นภัสนนัท์ ปญัจะสวุรรณ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พชรพล อําลอย ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธมน จิรวงศ์สวสัดิ ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปนาลี แก้วเขียว ได้คะแนน 85.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาภาษาไทย ป.5 ปัณฑิตา สงวนจิตร ได้คะแนน 56.00% 
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาภาษาไทย ป.5 บุปผกานต์ เพชรสวัสดิ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนเศรษฐีนี เจริญบุญพาณิชย ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธนภัทร อินทมาศ ได้คะแนน 76.00% 
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาภาษาไทย ป.5 พลอยพรรษา มาลยั ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 นนทกฤต พรหมจันทร ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ดุสิตา จนัทระ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ศุภกานต์ พันธ์ยอด ได้คะแนน 65.00% 
รร.เพชรชูนุเคราะห์ (ปัตตานี) วิชาภาษาไทย ป.5 ณัชพล หนูทอง ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อาเซ สีสมฤทธิ ์ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิชญาภรณ์ ปยิะรัตย ์ ได้คะแนน 51.00% 
รร.แหลมทองอุปถัมภ์ (ปัตตานี) วิชาภาษาไทย ป.5 สรัลชนก เจะยอ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อามีณาย์ ดาโอะ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปุญชรัสมิ์ แก้วสีอ่อน ได้คะแนน 66.00% 
รร.อนุบาลปัตตานี (ปัตตาน)ี วิชาภาษาไทย ป.5 เตชินท์ เพชรประวัต ิ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธีปัณ ทองนวลจันทร์ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐชา สุวรรณโณ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นิศรา นิเลาะ ได้คะแนน 66.00% 
รร.อามานะศักดิ์ (ปัตตาน)ี วิชาภาษาไทย ป.5 แวอามานี่ สุเดน็ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 บัซซาม มะรือสะ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ฟิรมาณ ยูโซะ ได้คะแนน 71.00% 
รร.บ้านทุ่งเจดีย์ (พังงา) วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฐพัชร์ เสนีย์รัตนกร ได้คะแนน 52.00% 
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปุณยภา คันธานนท ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ธนาวดี เพิ่มทรัพย ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปาราเมศ บุญเก้ือ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กนกพิชญ์ เกตุกําเนิด ได้คะแนน 85.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปัณณวิชญ์ ทองหยู ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พรปวีณ์ นุ่มนวล ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูริพัชร สุขแก้ว ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ฐิตาภา บุญชรัตน ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐชนน ไพณจุิตร ได้คะแนน 77.00% 
รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พทัลุง) วิชาภาษาไทย ป.5 กฤตยชญ์ ปรัศนียาภรณ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐธยาน์ สถิตระวังภัย ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นัทธ์ชนัน รักเกิด ได้คะแนน 62.00% 
รร.นิบงชนปูถัมภ์ (ยะลา) วิชาภาษาไทย ป.5 นัจญ์มีย์ เต๊ะกาแซ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 บุณยกร แดงกระจ่าง ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สิรวิชญ์ ชัยชนากานต ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 มุฮซิน ซาเฮร์ ได้คะแนน 71.00% 
รร.รังสีอนุสรณ์ (ยะลา) วิชาภาษาไทย ป.5 อิลฮัม  มาโซ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อัฟกัน สะมะแอ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อานีส กานา ได้คะแนน 71.00% 
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาภาษาไทย ป.5 นิตย์รดี วัชระสัมพันธ ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อชิรญา บุญธรักษา ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐพัชร เพชรมณ ี ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ฟัยฎี หมุดหวัน ได้คะแนน 62.00% 
รร.อนุบาลระนอง (ระนอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธมลวรรณ นาโควงศ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กนกณัฐ มงคล ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อมลวรรณ ชลนิธิวณชิย ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิรุฬห์ลักษณ์  เหล่หวัน ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นภัสสร อุดม ได้คะแนน 56.00% 
รร.กลับเพชรศึกษา (สงขลา) วิชาภาษาไทย ป.5 กัญญาณัฐ สานุกูล ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐวรัชญ์ บุญศร ี ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รัชชานนท์ ศรีสวุรรณ์ ได้คะแนน 67.00% 
รร.ทวีรัตน์ (สงขลา) วิชาภาษาไทย ป.5 กัญญาวีร์ มุสิการุณ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วิลดาน สุนทร ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ญาณิน ไชยมิตร 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กษมา ศิริลัภยานนท ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปรียนิตย์ กระมุทพิจติร ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณิชาพร เยาวพงษ์อารีย ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นภัสสร สิงห์บํารุง ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐชาเหม่ฬิหวาง ศิริโชต ิ ได้คะแนน 85.00% 
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาภาษาไทย ป.5 รติรส ชูช่วย ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปวริศ ศรีอักษร ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ฐิติชญาน์ บัวศรี ได้คะแนน 69.00% 
รร.บุญเลิศอนุสรณ์ (สงขลา) วิชาภาษาไทย ป.5 ภคนันท์ แก้วมณ ี ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เมธิดา  รักเลิศ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 รุจิรางค์ เถนว้อง ได้คะแนน 59.00% 
รร.วิเชียรชม (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วิรัลยุพา ภิรมย์รักษ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 เจนจิรา ศักดิ์สงค ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 โชติญา ชา่งสาร ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปวรวรรณ ไชยวงศ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐชานน สุขนุกูล ได้คะแนน 98.00% 
รร.อนุบาลสงขลา (สงขลา) วิชาภาษาไทย ป.5 ปิยฉัตร แก้วเล็ก ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 หัฏฐกร ชฎารัตน์ ได้คะแนน 50.00% 
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 แทนบุญ สมันตรัฐ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ซาฮิล มรรคาเขต ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อารีน่า ปาทาน ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 รุซตี หมาดสกุล ได้คะแนน 60.00% 
รร.สายเพชรศึกษา (สตลู) วิชาภาษาไทย ป.5 ฟาฏิน่า จันทร์เพ็ญ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ทรรศนีย์ หวังโชคผดงุ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เนปาลี สุวรรณแว่นทอง ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พรนัชชา สุภาพบุรุษ ได้คะแนน 56.00% 
รร.อนุบาลทักษิณสยาม (สตูล) วิชาภาษาไทย ป.5 ปาลนิ เส็มสนั ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พลอยชมพู ปูหยัง ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อัสมี หยาหลี 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลรุ่งทิพย์ (สตูล) วิชาภาษาไทย ป.5 ธนพร เพชรหนูเสด ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ญาตาวี หาหลงั ได้คะแนน 55.00% 
รร.อนุบาลสตลู (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พัชชนม์ บุญช่วย ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 เจนนาฮ์ ใบบิเดน็ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ราวีนา มรรคาเขต ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณิชารีย์ ตู้เซ่ง ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เปมิกา ชุ่มจํารัส ได้คะแนน 57.00% 
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาภาษาไทย ป.5 สิริกัญญา สงสิงห์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤติยา เพชรรักษ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นภสร สิทธชิัย ได้คะแนน 63.00% 
รร.จอย (สุราษฎร์ธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พิมพ์นภัส ศรีพัฒน์พิริยกุล ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปรญศิริ ขาวผ่อง ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อัยยาวีร์ แน่นแผน ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศีลินี นาคทอง ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นัทธมน แก้วกส ิ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กฤษดา ชันดา ได้คะแนน 85.00% 
รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภัทรพงศ์ บุญเกิด ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 สุพิชฌาย์ ศิริวานชิ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฐปนวฒัน์ เพ็ชรแท ้ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ฐานิกา เทียนบก ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภูมิวชร ภูมิจิตร ได้คะแนน 75.00% 
 
  
  
  
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.5) 34 

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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) วิชาภาษาไทย ป.5 มีคณา สิมลา ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธวัชชัย ภูกฐนิ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชุติกาญจน์ ครองสุข ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธีรภัทร สุภัควนิช ได้คะแนน 63.00% 
รร.พรชัยวิชชาลัย (กาฬสินธุ์) วิชาภาษาไทย ป.5 ธนพร กาฬหว้า ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พรลภัส เอกพันธุ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ภัสนันท์ วรรณทอง ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชนดาิภา แสงฤทธิ ์ ได้คะแนน 60.00% 
รร.สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) (ขอนแก่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณภัทร จารุรัชตพันธ ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ทอฝัน ศิลากุล ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐวรา จันทร์วรชัยกุล ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธนเสฐฐ์ กิตติวรรธโนทัย ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สิทธิโชค วรวิริยะประเสริฐ ได้คะแนน 61.00% 
รร.พงษ์ศิริวิทยา (นครราชสีมา) วิชาภาษาไทย ป.5 ปราญชลี  เพ็ชรไสย ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อาฒยา  ศิริปริญญานนัต ์ ได้คะแนน 55.00% 
รร.เมืองนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฐวรา ศรีอําไพ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นงนภัส เทียมญาต ิ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ขวัญข้าว ณ พิกุล ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วนัชพร ทบัพุดซา ได้คะแนน 56.00% 
รร.สุขานารี (นครราชสีมา) วิชาภาษาไทย ป.5 เจตนิพัทธ์ แร่กาสนิธุ ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 บุญวิสาข์ ยังรักษา ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธีรัช สงค์ทะเล ได้คะแนน 75.00% 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม(ฝ่ายประถม) (มหาสารคาม) วิชาภาษาไทย ป.5 ปารย์ณิสรา ออกสุข ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปัณณ์ ลวกุล ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กรณ์ภัสสร ชุมภณพงษ์ศักดิ ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปาลภัทร วนิโกมินทร์ ได้คะแนน 62.00% 
รร.อนุบาลมหาสารคาม (มหาสารคาม) วิชาภาษาไทย ป.5 พิมพ์สิริ คณะมะ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วิริยา เนื่องมัจฉา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กัลยกร สีเป้ง ได้คะแนน 57.00% 
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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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลเด็กดี (ร้อยเอ็ด) วิชาภาษาไทย ป.5 พรชนก แวงวรรณ ได้คะแนน 55.00% 
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ศุภกร เล่งเวหาสถิตย์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 รุ้งไพลิน  ราชณุวงษ ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รพีพงศ์ แหล่งสนาม ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ศวรรยา หาญอาษา ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธนกร นิติเสาวภาคย ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ ได้คะแนน 93.00% 
รร.เมืองเลย (เลย) วิชาภาษาไทย ป.5 อินทิยา ขจรกิตติยุทธ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฌิโนทัย ไชยยันต ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 โชติกา จนัทร์ศิริ ได้คะแนน 72.00% 
รร.แสงตะวันพัฒนา (เลย) วิชาภาษาไทย ป.5 เอกวัสส์ นิติกรไกรพจน ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ดุษฎีมณี สุวะนาม ได้คะแนน 65.00% 
รร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” (สริุนทร์) วิชาภาษาไทย ป.5 พิมพ์ลภัส จับไหวด ี ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กฤติยา กระแสโสม ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัชชา เอียกิจไพศาล ได้คะแนน 61.00% 
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาภาษาไทย ป.5 ปิยธิดา ทนุพนัธ ์ ได้คะแนน 73.00% 
รร.เซนต์เมรี่ (อุดรธานี)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อภิญญา ฉํ่าศิริ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 จิตภินันท์ โพธิ์อ่อนจรูญ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วิภาพร จาตุรงค์กร ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พุทธิชา สิงห์สุวรรณ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นันทภัค อิธถาฤทธิ ์ ได้คะแนน 51.00% 
รร.สันติธรรมวิทยา (อุดรธานี)  วิชาภาษาไทย ป.5 มวัดดะฮฺ นุ้ยผอม ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กนกอร ภูธรรมะ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นฤเบศ สุดตา ได้คะแนน 52.00% 
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี)  วิชาภาษาไทย ป.5 ปนัดดา เจริญผล ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูษณิศา อภิญญาภิชน ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วชิราวุฒิ ชาวเวียง ได้คะแนน 59.00% 
 



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

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธนภัทร ทองคํา ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 นันทน์ภัท จิรโชติรังสรรค์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วลัญช์วฒุิ สนองราษฎร ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 บูรณิมา กันตังกุล ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เมลิสา ฉัตรขจรเกียรติ ได้คะแนน 93.00% 
รร.อุบลวิทยาคม (อุบลราชธานี)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สุภชัญญา ศรีจนัทร ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ธนัชชา เสาเวียง ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฉลองรัฐ มีราช ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 รัชนีกร อรัมสัจจากูล ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฎฐนันท์ คําด ี ได้คะแนน 60.00% 
รร.ฮั้วเฉียวกงฮัก (อุบลราชธาน)ี  วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฏชา สายแสง ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปาณิสรา อุทุมพร ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กมลฉัตร เทียมสุวรรณ 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 ภาคตะวันออก (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 พิมเเพรวา วงเวียน ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณภัทร พรหมคง ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ภูริภัทร โภคผดุง ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ฐิติวรดา สังฆวตัร ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กัญญาภัค ชัยชารี ได้คะแนน 56.00% 
รร.จุฑาทิพย์ (ฉะเชงิเทรา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐชยา กุลสารี ได้คะแนน 52.00% 
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา)   วิชาภาษาไทย ป.5 พิสิษฐ์ โสมรักษ์นิชา ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชนกชนม์ แจ่มแจ้ง ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 มติมนต์ ม่วงศร ี ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิมพ์นภัท สื่อสวสัดิ์วณชิย ์ ได้คะแนน 84.00% 
รร.เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พิชัยภูษิต สุระวิชัย ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัฏฐธิดา อินทแพทย ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ศิวะศาสตร์ พนูเกษม ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กันตาภา ไพศาลภูมิ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อัญธิฌา อุปกา ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 สุชัญญา สุทธสินธิ ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณฐวัฒน์  สุขปิต ิ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นนทกร จันทร์แจ่มศรี ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธนวิชญ์ วรรณทอง ได้คะแนน 82.00% 
รร.อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธวัลรัตน์ อุดมธนกุลชัย ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปวริสา  เรืองรัตน ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นภัสสา กันตังกุล ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 โชติวิทย์ สุกใส ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปภาวิน วาสนาส่งชูสกุล ได้คะแนน 93.00% 
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี)  วิชาภาษาไทย ป.5 ชุติกาญจน์ ศรีหาพรม ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณธีทัต พุทธรส ุ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สริตา รักถนอม ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 บุษยามาศ ทองหยิบ ได้คะแนน 65.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.กิตติวิทยา (ตราด)   วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฐวรรณ  ปัญญาวชิรกุล ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นาตาลี แมเราะ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ฉันทิศา รัตนวาร ได้คะแนน 60.00% 
รร.คีรีศรีสาครวิทยา (ตราด)  วิชาภาษาไทย ป.5 โนนเดวี  ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วิษาวรนชุ ญาตบิํารุง ได้คะแนน 57.00% 
รร.มารดานุสรณ์ (ตราด)  วิชาภาษาไทย ป.5 นิธิมา สุเนตร ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เปมทัต วงศ์เฉลิมสุข ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อภิรวดี สงวนวงค ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ฐิติภัค วงษ์ธนไพศาล ได้คะแนน 60.00% 
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี)  วิชาภาษาไทย ป.5 นันทน์ภัส พละปัญญาวงศา ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 คุณากร  ฮาเซกาว่า ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 จิตติพัฒน์  ฤทธิ์ประสม ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ไฟซอล หวังภักดี ได้คะแนน 84.00% 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ (ปราจนีบุรี)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พิมอักษรา บุญอากาศ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พิชญา พทุธรักษ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 บุษบามินตรา คงภักดี ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐวัตร สมบูรณ์พงษ์กิจ ได้คะแนน 52.00% 
รร.หทัยชาติ (ปราจนีบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 ณฐพร สัจจมงคล ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐภา ไกรศรีวงศ์ ได้คะแนน 51.00% 
รร.กวงฮั้ว (ระยอง)  วิชาภาษาไทย ป.5 อภิชญา ขุนไหม ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนภัทร ปวรรณพงษ ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 แทนใจ ก้อนเมฆ ได้คะแนน 58.00% 
รร.รุ่งนภาพิทยา (ระยอง)  วิชาภาษาไทย ป.5 พรปวีณ์ แก้วพริ้งเพริด ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กิตติณัฏฐ์ พูลประดษิฐ ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณฤดี ปรีดาธนะกุล ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เคส กมล สเลเตอร์ 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 ภาคตะวันออก (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กิตติคม สันติวรากร ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 วริศรา โฆษิตพันธวงศ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พิราญาณ์ สนัทนานุการ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พลิษา ศรีสัตยเสถียร ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภูวเดช ประยุรธเนศ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปัณฑารีย์ แก้ววิเชียร ได้คะแนน 82.00% 
รร.เฉลิมไฉไลวิทยา (สมุทรปราการ)  วิชาภาษาไทย ป.5 จิราลักษณ์ หมงประเสริฐ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วชิรวิชญ์ คลา้ยสาหร่าย ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐพงษ์ ปทุมพิทักษ์พงษ ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฏฐกรณ์ สิมสิงห์ ได้คะแนน 68.00% 
รร.พร้านีลวัชระ (สมุทรปราการ)  วิชาภาษาไทย ป.5 รติ แก้วคํา ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธัญญ์ฐิตา ทองสม ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อินทรานี ฤทธิยงค์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พสิษฐ์ แช่ม ได้คะแนน 54.00% 
รร.ศรีวิทยาปากน้าํ (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.5 ภัทรนนท์ บัวเกิด ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 รชต แสงวณชิวัฒนา ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ชยุตรา อ่อนระฮุง่ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 บุญสิตา กิจโอภาส ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ศุภเสกข์ เหมือนเดช ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 น้ําผึง้ ผาโพธิ ์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 รสริน ชุนหกรณ ์ ได้คะแนน 63.00% 
รร.สันติดรุณ (สมุทรปราการ)  วิชาภาษาไทย ป.5 จิรปรียา จรัสมาส ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณิชานันท์ พนูศรีพัฒนา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นราวิชญ์ อับดุลเลาะห์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณฐกร เหรียญมณี ได้คะแนน 56.00% 
รร.สุขเจริญผลแพรกษา (สมุทรปราการ)  วิชาภาษาไทย ป.5 ภัณฑิลา กันหาชาต ิ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พิชญาพทัร ชุ่มชาติ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ศุภณัฐ อ้ันกิจ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธนธร ฉัตรชัยธนวัฒน ์ 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 ภาคตะวันออก (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลวัดพชิัยสงคราม (สมทุรปราการ)   วชิาภาษาไทย ป.5 สิริยากร โนนศรี ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เตชิต เกิดช้าง ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เศรษฐพงศ์ จิตจํา ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เปรมิกา จิรสุวรรณการ ได้คะแนน 61.00% 
รร.อํานวยวิทย์ (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.5 ธีร์จุฑา รุ่งแจ้ง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กัญญานัช ปานลิ้ม ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุเมธ อินปา ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชยนนัต์ จันทร์ยิ้ม ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พัสกร มูลสันเที๊ยะ ได้คะแนน 68.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม)    วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เกษมสันต์ บุญประภากร ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 เวธกา จั่นแก้ว ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อภิสรา เขียวพริ้ง ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธาวิน รุจิรัชกุล ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ลวิตรา เจียมทับทักษิณ ได้คะแนน 85.00% 
รร.นานาชาตลิิตเติ้ลดราก้อนส ์(นนทบุรี) วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วรินทร ตั้งจิตรสนธ ิ ได้คะแนน 71.00% 
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สิรวิชญ์ ทวีทรัพย ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 วิชชากร รัตนกิจกมล ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อมลวรรณ แจ่มแจ้ง ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กฤตภาส ชีถนอม ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ญาณกวี คุ้มหมู่ ได้คะแนน 78.00% 
รร.พิชญศึกษา (นนทบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 พิรญาณ์ ศุภกิจวณิชกุล ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชัชพิมุข ไพบูลยป์รีด ี ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธัญ สาลีเรือง ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศุชญา นติยะประภา ได้คะแนน 61.00% 
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี)  วิชาภาษาไทย ป.5 มนัสนนัท์ หอมสุด ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภีรายุทธ เสโส ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชุติกาญจน์ เพิ่มทองมาก ได้คะแนน 59.00% 
รร.ทิพพากรวิทยาการ (ปทุมธานี)  วิชาภาษาไทย ป.5 ไอศวรรย์ อรชร ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กุณฑ์พงศ์ อดุลประเสริฐสุข ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สุณัฏฐา วรรณพราหมณ ์ ได้คะแนน 58.00% 
รร.บรรจบรักษ์ (ปทุมธานี)  วิชาภาษาไทย ป.5 บุษราคัม จําเริญสัตย ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พีรพัฒน์ เพิ่มทอง ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธีรณัฏฐ์ ม่วงคราม ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐนันท์ สนแก้ว ได้คะแนน 76.00% 
รร.บีคอนเฮาส ์แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วิมลลักษณ์ อินทรานพุธทรา ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วุธิรัตน์ เที่ยงธรรม ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัฐนันท์ คงรวยทรัพย ์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฐปภัสร์ วินิจวรกิจกุล ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปุญญาดา ธัญธริษตรี ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ภูมิใจ เรืองสินทรัพย์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภัทรพล อํ่าแจ้ง ได้คะแนน 82.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สีวลี (ปทุมธานี)    วิชาภาษาไทย ป.5 มลฤดี เทียมพัด ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พิชเญศ บุญอาจ ได้คะแนน 51.00% 
รร.อุดมวิทยา (ปทุมธานี) วิชาภาษาไทย ป.5 สุชานาถ โชติพ่วง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณฐกร ตรีเดช ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สุทธิชาวรรณ ธิกันทา ได้คะแนน 50.00% 
รร.ภัทราวดี หัวหิน (ประจวบครีีขันธ์) วิชาภาษาไทย ป.5 เขมญา ทักษ์ธัญวุฒ ิ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิชญา หอมแช่ม ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ดานน์ ออสเตอร์โละ ได้คะแนน 84.00% 
รร.มัธยมนพคุณ (ประจวบคีรีขันธ์) วิชาภาษาไทย ป.5 นริสรา คําแก้ว ได้คะแนน 76.00% 
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาภาษาไทย ป.5 ชนะใด ไกรงู ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฏฐ์นรีย์ สําราญจิตร ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณภัทร รุจิฤกษ์ ได้คะแนน 63.00% 
รร.ประตูชัย (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วชิรญาณ์ อักษร ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พิชชานนัท์ รัมมะภาพ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รตน อ่วมพันธ ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธาวิน ชาติเชื้อ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นันทน์ภัส ชนิวฒัน ์ ได้คะแนน 55.00% 
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาภาษาไทย ป.5 กัญญาภัค บูรพา ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นัฐนนท์ คงเวหน ได้คะแนน 87.00% 
รร.ปัณณวิชญ ์(อยุธยา) วิชาภาษาไทย ป.5 ลฎาภา เชาว์ธรรม ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กันตา เวศม์บริสุทธิ ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อลิษา ธรรมจง ได้คะแนน 59.00% 
รร.รอตเสวกวิทยา (อยุธยา) วิชาภาษาไทย ป.5 สายน้าํผึง้ ประดบัทอง ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูมิพัฒน์ ทรงธรรม ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ดนุสรณ์ ทองพานชิ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อมานียะห์ เจ๊ะมัด ได้คะแนน 57.00% 
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ชาตโยดม อู่วุฒิพงษ ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ภูริช สาทสิทธุ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤตภัค จันทร์พรม ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นราวดี สงวนผิวดารา ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 มิญชมาลย์ ปงรังษ ี 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 ภาคกลาง (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เอกอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)    วิชาภาษาไทย ป.5 กัลยกร สาลีผลิน ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นพรัตน์ ศุภอัครภัค ได้คะแนน 67.00% 
รร.วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อิสรีย์ เกตุทะเล ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พิมพ์นภัทร มาตรสุริย ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฏฐชา ทองสัมฤทธิ ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ติณณภพ พูลสาํราญ ได้คะแนน 54.00% 
รร.อรุณประดิษฐ (เพชรบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 พรชนก หนุนอุดร ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สิรภัทร ธนันทา ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธนพร อ่อนเอื้อน ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อนุวัฒน์ บุษบาบาล ได้คะแนน 60.00% 
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 วรมาตุ์ เกิดช้าง ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กษิดิศ หัสมี ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐมล คล้ายสวุรรณ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กัญญารัตน์ อุดมศิริ ได้คะแนน 53.00% 
รร.แย้มวิทยการ (ราชบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 สุพิชชา สุขเจริญ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธีรัช บํารุงเชาว์เกษม ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 รัญชิดา บาํรุงเชาว์เกษม ได้คะแนน 64.00% 
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 จิรวรรธน์ สมประสงค ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 แทนคุณ พันธุ์ม ี ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สุพิชฌาย์ อินทเกต ุ ได้คะแนน 55.00% 
รร.อุดมวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 นวพล ศุภาดารัตนาวงศ ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 มสฤณา อุทัยเสรี ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณพงศ์ ณีรัตนพันธุ ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปรียานาถ อธิกุลรัตน ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณภัทร มณีโรจน ์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.นารายณ์วิทยา (ลพบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 ธนิสรณ์ โพธิพ์ิทักษ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นภพล ปานคุ้ม ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ตันหยง กระต่ายจนัทร ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปัณณภัตต์ แก้วปนทอง ได้คะแนน 58.00% 
รร.นารายณ์วิทยาท่าหลวง (ลพบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 ชัญญานุช จนัทร์แก้ว ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ก้องเกียรติ ศรีสลุง ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กาญจนาวรรณ ศิริมากร ได้คะแนน 66.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วชิรวิทย์ ทองย้อย ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 รณกร ศรีใจป้อ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รพีพัฒน์ ธรรมวิจารณ ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 จิดาภา ชูรักษา ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นฤสรณ์ อภิวันธนกิจ ได้คะแนน 83.00% 
รร.วรพิทยา (ลพบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 คณินณัฐ แช่มชะเอม ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กรวิชญ์ สังฆรัตน ์ ได้คะแนน 54.00% 
รร.อนุบาลลพบุรี (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ศิริพงศ์ ศรีวิตตาภรณ์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กรวรรณ ชนชนะ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 เบญญาดา เเก้วเขียว ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 มิ่งพร สีสืบมา ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กิรณา เกษตรสิงห์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พุทธพร ราตรีวงค ์ ได้คะแนน 74.00% 
รร.อนุสรณ์ศุภมาศ (สมุทรสาคร) วิชาภาษาไทย ป.5 ปภาดา มตีา ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จารุวรรณ มหาวรรณ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธัญชนก คํานนท ์ ได้คะแนน 52.00% 
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 จิดาภา บุญสวน ได้คะแนน 60.00% 
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กฤติน ทับทิมทอง ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 รมณวรรณ์ ปิ่นแก้ว ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัชชา สมวัธน ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิชามญชุ์ วิบลูย์ศักดิ์สกุล ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เอมิกา คุณแสนใส ได้คะแนน 55.00% 
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ชนากิตติ์ ทองขวัญ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปวีณวัช เร้าเลิศฤทธิ ์ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 เสาวนีย์ แสงทอง ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อัยการ กลิ่นแก้ว ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปริยาภัทร ชิตารักษ ์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วรปรัชญ์ เสถียรกิจการชัย ได้คะแนน 86.00% 

 
 

 



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)   




