
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 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.6 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่งระดับชั้น ป.6 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 ม.1  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.6) 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.6 
 

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที ่1 ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ 60-217-0042 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 427.00 
อันดับที ่2 คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ 60-397-0029 จอย (สุราษฎร์ธานี) 424.00 
อันดับที ่3 ธัญชนล์ภัส สัจจวาณชิย ์ 60-403-0034 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 419.00 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 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.6 วิททสุ วชัรเขื่อนขันธ์ 60-104-0064 พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.) 100.00 
 ธัญชนล์ภัส สัจจวาณชิย ์ 60-403-0034 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 100.00 
 ปาณิสรา แก้วสระแสน 60-628-0020 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 100.00 
วิชาภาษาไทย ป.6 บุรพร เรืองแจ่ม 60-229-0048 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 98.00 
 ธนกฤต คงคาศรีเพชร 60-150-0003 เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ กทม.) 98.00 
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อาธารดา พรหมแทนสุด 60-868-0219 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 100.00 
วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนกฤต คงคาศรีเพชร 60-150-0003 เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ กทม.) 79.00 
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โอปอ อุ่นทิวากร 60-229-0061 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 97.00 
วิชา LAS-NT & O-NET ป.6 ธัชทร ภัทรศิตานนท ์ 60-206-0241 อนุบาลพิจิตร (พิจิตร) 87.00 
 ธนกฤต คงคาศรีเพชร 60-150-0003 เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ กทม.) 87.00 
 ก้องกิดากร ทองมี 60-307-0020 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 87.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 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.6 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที ่1 ธนกฤต คงคาศรีเพชร 60-150-0003 เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ) 410.00 
อันดับที ่2 วิททสุ วชัรเขื่อนขันธ์ 60-104-0064 พิพัฒนา (เขตพระโขนง) 399.00 
อันดับที ่3 ภัทรานิษฐ์ จนัทรวิวฒัน ์ 60-121-0011 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม (เขตบางรัก) 395.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 
อันดับที ่1 ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ 60-217-0042 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 427.00 
อันดับที ่2 ธัชทร ภัทรศิตานนท ์ 60-206-0241 อนุบาลพิจิตร (พิจิตร) 418.00 
อันดับที ่3 ภูริมงคล ธงสิบเจ็ด 60-223-0066 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) 416.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคใต้) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 
อันดับที ่1 คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ 60-397-0029 จอย (สุราษฎร์ธานี) 424.00 
อันดับที ่2 เบญจลักษณ์ ลอยวิรัตน ์ 60-302-0084 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 407.00 
อันดับที ่3 ก้องกิดากร ทองมี 60-307-0020 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 399.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 
อันดับที ่1 ธัญชนล์ภัส สัจจวาณชิย ์ 60-403-0034 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 419.00 
อันดับที ่2 จารุเดช เชิดโกทา 60-489-0043 อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) 390.00 
อันดับที ่3 ศรชนม์ ศรีชูนิ่ม 60-403-0028 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 389.00 
 ณัฏฐณิชา จัตุรโพธิ ์ 60-403-0023 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 389.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 
อันดับที ่1 ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ 60-530-0007 มารีวิทยา (ปราจนีบุรี) 394.00 
อันดับที ่2 แพรวา สมคําศรี 60-550-0018 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 368.00 
อันดับที ่3 คีรธาร คัมภิวัฒน ์ 60-560-0121 อนุบาลระยอง (ระยอง) 361.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคกลาง-ภาคตะวันตก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 
อันดับที ่1 ปาณิสรา แก้วสระแสน 60-628-0020 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 410.00 
อันดับที ่2 บุณยวีร์ วิริยวงวานศ์ 60-681-0154 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 403.00 
อันดับที ่3 วงศกร มาลาลักษม ี 60-602-0002 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 398.00 
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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.6 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที ่1 พรชนก อ่ิมแสง 60-049-0028 โยนออฟอาร์ค 276.00 
 อันดับที ่2 โอมรินทร์ ชยะ 60-049-0003 โยนออฟอาร์ค 231.00 
  รัฐนันท์ คงสอาด 60-072-0008 ราชวัตรวิทยา 231.00 
เขตพระนคร อันดับที ่1 ณัฏฐณิชา เลิศสิริมัน่คง 60-070-0045 ราชินี (ประถม) 390.00 
 อันดับที ่2 รวิษฎา เลาอโศก 60-111-0003 ราชินี (ประถม) 369.00 
 อันดับที ่3 ธัญวรัตม์ วิริยจารี 60-007-0004 ราชินี (ประถม) 296.00 
เขตบางรัก อันดับที ่1 ภัทรานิษฐ์ จนัทรวิวฒัน ์ 60-121-0011 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 395.00 
 อันดับที ่2 อังค์ริสา รินทร์ศรัณย์ 60-121-0027 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 382.00 
 อันดับที ่3 ภูวิศ เจริญพานิช 60-111-0060 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 363.00 
เขตปทุมวัน อันดับที ่1 พรไพลิน จงศิริวิโรจ 60-111-0066 มาแตร์เดอีวิทยาลัย (ประถม) 210.00 
 อันดับที ่2 พิชชานนัท์ รติสนิ 60-070-0055 มาแตร์เดอีวิทยาลัย (ประถม) 204.00 
 อันดับที ่3 ศุภจุฑา วิรัชพนัธุ ์ 60-111-0036 มาแตร์เดอีวิทยาลัย (ประถม) 186.00 
เขตสาทร อันดับที ่1 นันทน์ภัส ศรีเพ็ชรดานนท ์ 60-070-0056 พระแม่มารี 310.00 
 อันดับที ่2 สวิตตา ยนัตรปกรณ ์ 60-195-0023 เซนต์หลุยส์ศึกษา 272.00 
 อันดับที ่3 ภูกิจ ปัญญาชยัวุฒ ิ 60-195-0013 เซนต์หลุยส์ศึกษา 259.00 
เขตพญาไท อันดับที ่1 ณฐกร ลือสิริพาณิชย ์ 60-070-0009 สวนบวั 363.00 
 อันดับที ่2 สุพิชฌาย์ ธนะโภคะศิริ 60-070-0016 สวนบวั 319.00 
 อันดับที ่3 ธนัญญา เกาะสมบตั ิ 60-070-0038 อนุบาลสามเสน 312.00 
เขตบางเขน อันดับที ่1 ธีรธรรม หนูฤทธิ์ 60-111-0050 กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ 296.00 
 อันดับที ่2 พีรวิชญ์ สุวรรณมัย 60-111-0027 อมาตยกุล 208.00 
เขตสายไหม อันดับที ่1 เมสินี ชื่นอารมณ์ 60-136-0163 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 327.00 
 อันดับที ่2 รัฐฟ้า อร่ามพจมาน 60-136-0018 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 324.00 
 อันดับที ่3 นันทชิา ปาลิภัทรางกูร 60-136-0021 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 320.00 
เขตราชเทวี อันดับที ่1 ปัณณภพ นิพนธ์กิจ 60-111-0061 เซนต์ดอมินิก 367.00 
 อันดับที ่2 ณฐภัทร วิศาลกมล 60-070-0053 เซนต์ดอมินิก 294.00 
 อันดับที ่3 อดิพณ ศิรินันท์อนุกูล 60-111-0067 เซนต์ดอมินิก 263.00 
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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.6 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที ่1 ภัณฑิรา เฉื่อยกระโทก 60-036-0050 พระหฤทัยดอนเมือง 327.00 
 อันดับที ่ จักรพันธ์ ภิญโญรัตนพงศ์ 60-036-0003 พระหฤทัยดอนเมือง 327.00 
 อันดับที ่3 ปริชญ์ธิชา มีกุล 60-036-0049 พระหฤทัยดอนเมือง 309.00 
เขตหลักสี่ อันดับที ่1 ธนัช อนุกูล 60-097-0008 ชาลสีมุทร 308.00 
 อันดับที ่2 จิรภัทร บุญเพ็ง 60-111-0037 ไผทอุดมศึกษา 233.00 
 อันดับที ่3 ชนินทร เจียมเจริญ 60-097-0003 ชาลสีมุทร 226.00 
  ศรพรหมมาศ ประสิทธิ์วิเศษ 60-097-0006 ชาลสีมุทร 226.00 
เขตจตุจักร อันดับที ่1 ญาณิศา บุญศิริ 60-164-0038 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 366.00 
 อันดับที ่2 ศิริวัฒน์ เหง่าศรี 60-164-0026 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 365.00 
 อันดับที ่3 ณิชา รัตนจรัสกุล 60-164-0033 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 361.00 
เขตลาดพร้าว อันดับที ่1 สุวีรยา สาวแดง 60-069-0064 ฤทธิไกรศึกษา 330.00 
 อันดับที ่2 พศวีร์ จําปีศรี 60-069-0037 ฤทธิไกรศึกษา 303.00 
 อันดับที ่3 อนุชา โสดา 60-069-0040 ฤทธิไกรศึกษา 286.00 
เขตวัฒนา อันดับที ่1 ปุณรดา โชติเกษมกรสกุล 60-051-0094 อนุบาลพิบูลเวศม์ 318.00 
 อันดับที ่2 วลัยพร ระวีศิริ 60-051-0141 อนุบาลพิบูลเวศม์ 309.00 
 อันดับที ่3 ทัชชกร วรรณพันธ ์ 60-051-0147 อนุบาลพิบูลเวศม์ 298.00 
เขตพระโขนง อันดับที ่1 วิททสุ วชัรเขื่อนขันธ์ 60-104-0064 พิพัฒนา 399.00 
 อันดับที ่2 คีรยา อังกูรสถาพรชัย 60-104-0021 พิพัฒนา 322.00 
 อันดับที ่3 พีรวิชญ์ วิรัชกุลบด ี 60-104-0003 พิพัฒนา 321.00 
เขตห้วยขวาง อันดับที ่1 ชนิดาภา โชคชัย 60-073-0018 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 250.00 
 อันดับที ่2 ศิริวรรณ ใยอุ่น 60-073-0028 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 232.00 
 อันดับที ่3 จิตวิสุทธิ์ ธรรมลังกา 60-073-0017 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 221.00 
  ศณิตา ภวนาคโสภณ 60-073-0012 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 221.00 
เขตดินแดง อันดับที ่1 ธิติ สิทธิสตพร 60-030-0003 สามัคคีบาํรุงวิทยา 261.00 
 อันดับที ่2 สิทธินนท์ สุขบาล 60-030-0002 สามัคคีบาํรุงวิทยา 230.00 
 อันดับที ่3 อัครพนธ์ ปัญญามาก 60-030-0025 สามัคคีบาํรุงวิทยา 225.00 
  ยอดนายม วงศร ี 60-030-0013 สามัคคีบาํรุงวิทยา 225.00 
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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.6 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที ่1 อังกิต มิสรา 60-070-0058 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 256.00 
 อันดับที ่2 ศิริเศรษฐ ศุกละ 60-111-0053 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 142.00 
เขตประเวศ อันดับที ่1 สุภัชชา อนันตธ์นทรัพย ์ 60-043-0003 นราทร 266.00 
 อันดับที ่2 พิชามญชุ์ มหาบุญปิต ิ 60-043-0025 นราทร 253.00 
 อันดับที ่3 บิสมนนัดา เพอมานา 60-043-0011 นราทร 251.00 
เขตสวนหลวง อันดับที ่1 มนพล ศิริบชูา 60-101-0013 จินดาพงศ์ 336.00 
 อันดับที ่2 ขวัญชนก ซอ 60-101-0076 จินดาพงศ์ 285.00 
 อันดับที ่3 อชิระ สุภอมรพันธุ ์ 60-101-0060 จินดาพงศ์ 269.00 
เขตบางกะป ิ อันดับที ่1 สุชานันท์ แก้วมณี 60-090-0014 ถนอมบุตร 295.00 
 อันดับที ่2 กีรัตยา ศุภวิริยกุล 60-019-0038 บ้านบางกะป ิ 291.00 
 อันดับที ่3 ภัทรเมธา เลิศเจริญอํานวย 60-052-0010 เพ็ญสมิทธ ์ 282.00 
เขตมีนบุรี อันดับที ่1 ภริภู ลาภ ผังนิรันดร์ 60-162-0013 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 325.00 
เขตบึงกุ่ม อันดับที ่1 พุทธิชา วงศ์เด่นวงศ ์ 60-076-0001 ชินวร 354.00 
 อันดับที ่2 ณัฐวศา แสงแก้ว 60-076-0019 ชินวร 306.00 
 อันดับที ่3 กิตติคุณ เกษมสุข 60-076-0020 ชินวร 301.00 
เขตตลิ่งชัน อันดับที ่1 ชนัดดา ชอบธรรม 60-144-0060 อยู่เย็นวิทยา 314.00 
 อันดับที ่2 นนทพร สว่างแสง 60-144-0040 อยู่เย็นวิทยา 313.00 
 อันดับที ่3 กานต์ธิดา รัตนารังสรรค์ 60-144-0032 อยู่เย็นวิทยา 310.00 
เขตบางพลัด อันดับที ่1 ธัญวิสิฏฐ์ สุธรรมเกษม 60-149-0002 ทิวไผ่งาม 351.00 
 อันดับที ่2 ธนภัทร สุวิชาวรพันธุ ์ 60-003-0009 ธรรมภิรักษ์ 336.00 
 อันดับที ่3 ภัทรพล โภชะเจริญ 60-139-0033 พิมลวิทย ์ 328.00 
เขตธนบุรี อันดับที ่1 จิตพิสุทธิ์ กิติทรัพย์อนนัต ์ 60-056-0015 กงลี้จงซัน 363.00 
 อันดับที ่2 ฤติ พงษ์ศิริยาภรณ์ 60-091-0046 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 331.00 
 อันดับที ่3 ดากานดา เรืองเดชอนันต ์ 60-091-0010 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 317.00 
เขตบางขุนเทียน อันดับที ่1 ภัทรานิษฐ์ จบด ี 60-138-0072 บางขุนเทียนศึกษา 351.00 
 อันดับที ่2 จิรวัชร จิรวุฒิวงศ์ชยั 60-138-0055 บางขุนเทียนศึกษา 336.00 
 อันดับที ่3 สุพจน์ สุขบัว 60-138-0049 บางขุนเทียนศึกษา 321.00 
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561  ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตทุ่งครุ อันดับที ่1 ธนาธรณ์ มิลาวรรณ 60-070-0059 บูรณะศึกษา 229.00 
เขตจอมทอง อันดับที ่1 กรชวัล พรทรัพย์ไพศาล 60-169-0008 จินดาศึกษา 289.00 
 อันดับที ่2 เจษฎา บุญยิ่ง 60-087-0010 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 285.00 
 อันดับที ่3 ปรียากร ปิ่นทอง 60-169-0038 จินดาศึกษา 280.00 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที ่1 ลวิตรา คิดฉลาด 60-008-0009 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 289.00 
 อันดับที ่2 พิชามญชุ์ เกตุบํารุง 60-008-0012 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 271.00 
 อันดับที ่3 ฐปกร ไชยนต ์ 60-008-0001 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 267.00 
เขตภาษีเจริญ อันดับที ่1 ธนกฤต คงคาศรีเพชร 60-150-0003 เผดิมศึกษา 410.00 
 อันดับที ่2 พิพัฒน์พงษ์ ทองอินทร ์ 60-150-0002 เผดิมศึกษา 347.00 
 อันดับที ่3 ฐิติพร เข็มทองเจริญ 60-150-0004 เผดิมศึกษา 338.00 
เขตบางแค อันดับที ่1 วรพงษ์ ปิ่นเกตุกาญจน ์ 60-027-0009 มณีวัฒนา 326.00 
 อันดับที ่2 พีรณัฐ วิมล 60-027-0111 มณีวัฒนา 310.00 
 อันดับที ่3 ฐิตาภา จนัทะแจ่ม 60-027-0020 มณีวัฒนา 289.00 
เขตหนองแขม อันดับที ่1 หิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ 60-187-0023 กรพิทักษ์ศึกษา 393.00 
 อันดับที ่2 อธิภัทร ธรรมไชยธรรศ 60-187-0027 กรพิทักษ์ศึกษา 366.00 
 อันดับที ่3 นัทมน ศิริมุขอาคม 60-187-0009 กรพิทักษ์ศึกษา 351.00 
เขตวังทองหลาง อันดับที ่1 เอกภัทร ภู่ประภา 60-146-0065 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 388.00 
 อันดับที ่2 นราดล ตตยิวัฒนชัย 60-146-0074 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 309.00 
 อันดับที ่3 ปภาวรินท์ ธนูรัตนพ์งศ ์ 60-146-0083 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 308.00 
เขตสะพานสูง อันดับที ่1 ปวริศา ผุดวฒัน ์ 60-013-0094 โสมาภานุสสรณ ์ 288.00 
 อันดับที ่2 เอม สมบูรณ์ปัญญา 60-013-0001 โสมาภานุสสรณ ์ 286.00 
 อันดับที ่3 ปุณณภา ปัญญาโตนะ 60-013-0021 โสมาภานุสสรณ ์ 280.00 
เขตคลองสามวา อันดับที ่1 ณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ไกรศร 60-070-0049 สาธิตพฒันา 298.00 
 อันดับที ่2 ยศพนธ์ โพธิท์อง 60-111-0073 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 134.00 
เขตคันนายาว อันดับที ่1 พลอยไพลนิ เหมเปา 60-155-0018 ทรงวิทย์ศึกษา 311.00 
 อันดับที ่2 นภัสษร สมสุข 60-155-0022 ทรงวิทย์ศึกษา 297.00 
 อันดับที ่3 บุญยานุช ชิตเดชะ 60-155-0023 ทรงวิทย์ศึกษา 290.00 
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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.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อันดับที ่1 ปวริศา สิทธิกรณ ์ 60-248-0049 อนุศิษย์วิทยา 3 338.00 
 อันดับที ่2 พลชณภัทร ตระกูลมทีรัพย ์ 60-248-0041 อนุศิษย์วิทยา 3 294.00 
 อันดับที ่3 ธิตินัญญา ศิริโชต ิ 60-248-0062 อนุศิษย์วิทยา 3 289.00 
พิษณุโลก อันดับที ่1 ภูริมงคล ธงสิบเจ็ด 60-223-0066 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 416.00 
 อันดับที ่2 กิตติธเนศ กองกาญจนาทพิย ์ 60-278-0232 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 388.00 
 อันดับที ่3 อภิมงคล ธงสิบเจ็ด 60-223-0070 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 366.00 
กําแพงเพชร อันดับที ่1 รัฐนันท์ วบิูลสวัสดิ์วฒันา 60-244-0046 อนุบาลกําแพงเพชร 366.00 
 อันดับที ่2 กันตินันท์ มณีพราย 60-247-0001 สาธิต 353.00 
 อันดับที ่3 ปพิชญา ผนัน้อย 60-247-0010 สาธิต 304.00 
  จิรัชญา ศรีรักยิ้ม 60-244-0047 อนุบาลกําแพงเพชร 304.00 
นครสวรรค์ อันดับที ่1 ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ 60-217-0042 อนุบาลนครสวรรค์ 427.00 
 อันดับที ่2 โอปอ อุ่นทิวากร 60-229-0061 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 411.00 
 อันดับที ่3 บุรพร เรืองแจ่ม 60-229-0048 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 408.00 
พิจิตร อันดับที ่1 ธัชทร ภัทรศิตานนท ์ 60-206-0241 อนุบาลพิจิตร 418.00 
 อันดับที ่2 ภัสร์กฤษฎ์ จิ๋วพัฒนกุล 60-206-0243 อนุบาลพิจิตร 404.00 
 อันดับที ่3 ณัฐกฤตา สิงห์คาร 60-846-0157 อนุบาลวชิร 347.00 
เพชรบูรณ์ อันดับที ่1 อัชฌาลัย ศัพทพ์ันธ ์ 60-839-0005 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 343.00 
 อันดับที ่2 เปี่ยมปีติ ปอแก้ว 60-839-0017 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 314.00 
 อันดับที ่3 หทัยพัชร โตพุ่ม 60-839-0024 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 282.00 
อุตรดิตถ์ อันดับที ่1 วรนุช อินใจยา 60-226-0008 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 229.00 
 อันดับที ่2 พัชริดา นาคหมู 60-226-0005 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 226.00 
 อันดับที ่3 ติณณภพ คําหลวง 60-226-0001 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 225.00 
เชียงใหม่ อันดับที ่1 ศุภรดา อินทวงศ ์ 60-218-0025 ฉือจี้เชียงใหม่ 280.00 
 อันดับที ่2 อรณิชา กิติลังการ์ 60-806-0085 พุทธิโศภณ 269.00 
 อันดับที ่3 ปาริชาต ไพรมีค่า 60-806-0047 พุทธิโศภณ 266.00 
เชียงราย อันดับที ่1 ไวยพฤกษ์ ทองอินทร ์ 60-232-0068 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 247.00 
 อันดับที ่2 ชินกฤต เดชมนต ์ 60-232-0060 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 245.00 
 อันดับที ่3 กฤตพร ชูฤกษ์ 60-232-0070 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 234.00 
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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.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
น่าน อันดับที ่1 กฤตบุญ ท้าวทอง 60-241-0023 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 343.00 
 อันดับที ่2 วัฒนวดี ชุ่มเย็น 60-241-0016 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 332.00 
 อันดับที ่3 สรัลย์พร พรมจันใจ 60-825-0031 อนุบาลอยู่วทิยา 317.00 
พะเยา อันดับที ่1 นิมมลา เมืองมูล 60-269-0019 ปิยมิตรวิทยา 363.00 
 อันดับที ่2 กัลยภัค รักษ์ชูชีพ 60-269-0044 ปิยมิตรวิทยา 350.00 
 อันดับที ่3 วัชรากร วันไชยธนวงศ ์ 60-269-0051 ปิยมิตรวิทยา 330.00 
แพร่ อันดับที ่1 กิตติธัช สวิง 60-271-0021 อนุบาลแพร ่ 304.00 
 อันดับที ่2 นาริน มา้ห้วย 60-271-0031 อนุบาลแพร ่ 282.00 
 อันดับที ่3 กันติทัต ปิน่ทอง 60-271-0010 อนุบาลแพร ่ 280.00 
  ก้องพิภพ ธุระกิจ 60-271-0034 อนุบาลแพร ่ 280.00 
ลําปาง อันดับที ่1 ธัญวรัตน์ เถื่อนสันเทียะ 60-200-0010 อัสสัมชัญลาํปาง 334.00 
 อันดับที ่2 พลอยปภัส สนิวัชรไพศาล 60-292-0213 บ้านปงสนุก 327.00 
 อันดับที ่3 ณรัญญา นชุิต 60-289-0068 ไตรภพวิทยา 326.00 
ลําพูน อันดับที ่1 พนธกร ศรีวิชัย 60-211-0042 ใบบุญลาํพูน 362.00 
 อันดับที ่2 จิตติพัฒน์ แก้ววิจติร 60-211-0053 ใบบุญลาํพูน 319.00 
 อันดับที ่3 ชลัช วชิัยรัตน ์ 60-211-0032 ใบบุญลาํพูน 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 ของภาคใต้ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที ่1 ธารทิพย์ กางพาพนัธ ์ 60-351-0027 อนุบาลยะลา 351.00 
 อันดับที ่2 ณภัสสกรณ์ ภูมิวณิชกิจ 60-351-0022 อนุบาลยะลา 346.00 
 อันดับที ่3 ปิญชาน์ ชูทอง 60-351-0007 อนุบาลยะลา 345.00 
นราธิวาส อันดับที ่1 แพรวา รอดสมบูรณ ์ 60-325-0019 บ้านสุไหงโก-ลก 307.00 
 อันดับที ่2 ทัสมีน บือดือเลาะ 60-325-0033 บ้านสุไหงโก-ลก 305.00 
 อันดับที ่3 นิศรีน อูเซ็ง 60-325-0039 บ้านสุไหงโก-ลก 301.00 
ปัตตาน ี อันดับที ่1 นิฟาติมา หะยีสะแม 60-354-0008 แหลมทองอุปถัมภ์ 293.00 
 อันดับที ่2 นิอัสมา นิเดร์หะ 60-354-0022 แหลมทองอุปถัมภ์ 256.00 
 อันดับที ่3 ฐิติรัฐ คาระวะสนุทร 60-354-0007 แหลมทองอุปถัมภ์ 237.00 
สตูล อันดับที ่1 พลอยชมพู หงษ์ทอง 60-382-0011 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 319.00 
 อันดับที ่2 ณิชนนัทน์ โสภา 60-382-0005 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 307.00 
 อันดับที ่3 ธมนวรรณ ทองศรีนุ่น 60-364-0017 อนุบาลทักษิณสยาม 287.00 
สงขลา อันดับที ่1 อรวรรยา ผดุงศักดิ์ 60-329-0036 บุญเลิศอนุสรณ ์ 355.00 
 อันดับที ่2 นันทน์ภัส ทองเกิด 60-300-0053 วิเชียรชม 354.00 
 อันดับที ่3 ภฤศ กุลอภิรักษ์ 60-315-0009 ทวีรัตน ์ 353.00 
นครศรีธรรมราช อันดับที ่1 เบญจลักษณ์ ลอยวิรัตน ์ 60-302-0084 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 407.00 
 อันดับที ่2 ก้องกิดากร ทองมี 60-307-0020 เทศบาลวัดเสมาเมือง 399.00 
 อันดับที ่3 ณปภัช เลิศนาคร 60-302-0076 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 385.00 
พัทลุง อันดับที ่1 ภูผา นาคฤทธิ ์ 60-344-0015 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 361.00 
 อันดับที ่2 ภัททิยา หนูจลุ 60-344-0132 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 337.00 
 อันดับที ่3 กีรตี กียะ 60-344-0020 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 336.00 
สุราษฎร์ธาน ี อันดับที ่1 คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ 60-397-0029 จอย 424.00 
 อันดับที ่2 สุปัฐวีร์ กลิ่นกล่อม 60-397-0039 จอย 385.00 
 อันดับที ่3 กษิดิ์เดช ชูศักดิ์เกียรติกุล 60-397-0030 จอย 376.00 
กระบี่ อันดับที ่1 อาริสา จันตะ๊หล้า 60-868-0225 อนุบาลกระบี ่ 377.00 
 อันดับที ่2 ณภัทร จันทร์เกตุ 60-334-0049 โชคชัยกระบี ่ 375.00 
 อันดับที ่3 อาธารดา พรหมแทนสุด 60-868-0219 อนุบาลกระบี ่ 348.00 
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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.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ตรัง อันดับที ่1 รุจิรดา เกตุประกอบ 60-372-0005 ธาดาอนสุรณ ์ 373.00 
 อันดับที ่2 ธนภัทร จารุพันธุ ์ 60-326-0094 พรศิริกุล 355.00 
 อันดับที ่3 ภูธเนศ อุทัยรัตน์ 60-326-0121 พรศิริกุล 347.00 
พังงา อันดับที ่1 ธัญณิศฌาย์ เนื้ออ่อน 60-317-0016 อนุบาลพังงา 297.00 
 อันดับที ่2 กนกลักษณ์ บุญม ี 60-317-0011 อนุบาลพังงา 288.00 
 อันดับที ่3 ทิตรา ยอมใหญ่ 60-317-0013 อนุบาลพังงา 286.00 
ระนอง อันดับที ่1 ปรมัตถ์ อุ่ยเต็กเค่ง 60-320-0024 อนุบาลระนอง 341.00 
 อันดับที ่2 กันต์ แสงทอง 60-320-0026 อนุบาลระนอง 307.00 
 อันดับที ่3 ภัทรภร สงัดศรี 60-320-0006 อนุบาลระนอง 300.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 13 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที ่1 จารุเดช เชิดโกทา 60-489-0043 อนุบาลอุดรธาน ี 390.00 
 อันดับที ่2 ณัชชา หอบรรลือกิจ 60-736-0008 เซนต์เมร่ี 345.00 
 อันดับที ่3 ณัฐวรรณ ฮอดจันทร ์ 60-489-0038 อนุบาลอุดรธาน ี 333.00 
ขอนแก่น อันดับที ่1 ฉัตรรพี สุวรรณเจริญ 60-499-0082 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 334.00 
 อันดับที ่2 วรัท ลิปิพฒันา 60-499-0039 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 321.00 
 อันดับที ่3 นภภัทร รุ่งนิรันดร 60-499-0032 สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 310.00 
เลย อันดับที ่1 กนิษฐา ศรีพล 60-782-0020 แสงตะวนัพัฒนา 334.00 
 อันดับที ่2 เวฬุริยาวดี ยศสูงเนนิ 60-782-0036 แสงตะวนัพัฒนา 308.00 
 อันดับที ่3 สิรวิชญ์ สถิตชาญวฒุ ิ 60-782-0001 แสงตะวนัพัฒนา 274.00 
อุบลราชธาน ี อันดับที ่1 ณฐณิชา สุนทรา 60-452-0083 อนุบาลอุบลราชธาน ี 370.00 
 อันดับที ่2 ศศิพิมพ์ โกมลศาสตร์ 60-452-0061 อนุบาลอุบลราชธาน ี 365.00 
 อันดับที ่3 รัชวลัญช์ อุณเวทย์วานชิ 60-452-0077 อนุบาลอุบลราชธาน ี 364.00 
กาฬสินธุ ์ อันดับที ่1 ณัฐพร จิรกุลสมโชค 60-788-0014 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 350.00 
 อันดับที ่2 ยูริ ยูริ เซกิกุชิ 60-788-0015 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 341.00 
 อันดับที ่3 พีรวิชญ์ ฤทธิลนั 60-788-0001 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 280.00 
มหาสารคาม อันดับที ่1 พีรดา แข็งขัน 60-754-0012 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 345.00 
 อันดับที ่2 พัชรนันท์ สรรพิสุทธิ ์ 60-754-0060 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 323.00 
 อันดับที ่3 พีรวัส พิบูลยว์รกุล 60-754-0048 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 307.00 
ร้อยเอ็ด อันดับที ่1 ธัญชนล์ภัส สัจจวาณชิย ์ 60-403-0034 อนุบาลร้อยเอ็ด 419.00 
 อันดับที ่2 ณัฏฐณิชา จัตุรโพธิ ์ 60-403-0023 อนุบาลร้อยเอ็ด 389.00 
  ศรชนม์ ศรีชูนิ่ม 60-403-0028 อนุบาลร้อยเอ็ด 389.00 
นครราชสีมา อันดับที ่1 เขมสิริ คําสกุลวัฒนา 60-411-0002 เมืองนครราชสีมา 262.00 
 อันดับที ่2 เปมิกา จันทร์พริ้ม 60-409-0004 สุขานารี 260.00 
 อันดับที ่3 ธัญลักษณ์ เสน่ห์ด ี 60-411-0003 เมืองนครราชสีมา 257.00 
สุรินทร ์ อันดับที ่1 เสฏฐวุฒิ ศิริ 60-458-0005 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 284.00 
 อันดับที ่2 ยศพล จีนมะโน 60-458-0003 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 280.00 
 อันดับที ่3 วรปรัชญ์ แสนกล้า 60-458-0004 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 273.00 
อํานาจเจริญ อันดับที ่1 ชาลสิา พทัธสีมา 60-786-0023 อนุบาลลืออํานาจ 200.00 
 อันดับที ่2 อภิวัฒน์ นามปัญญา 60-786-0006 อนุบาลลืออํานาจ 192.00 
 อันดับที ่3 ศศินา ลองจาํนงค ์ 60-786-0010 อนุบาลลืออํานาจ 188.00 
  ปิยนชุ อุ่นเรือง 60-786-0026 อนุบาลลืออํานาจ 188.00 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 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.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที ่1 ธานัท สายวาณชิย ์ 60-590-0004 วัดดอนทอง 254.00 
 อันดับที ่2 รวินท์นิภา วนะภูต ิ 60-590-0013 วัดดอนทอง 244.00 
 อันดับที ่3 นรภัทร โฉมชัชวาล 60-590-0006 วัดดอนทอง 239.00 
  ณัฐธวัฒน์ ทองศรีสุข 60-590-0021 วัดดอนทอง 239.00 
จันทบุรี อันดับที ่1 ชยพล จนัทร์เลิศ 60-576-0015 สตรีมารดาพิทักษ ์ 311.00 
 อันดับที ่2 โมเลกุล สุนทร 60-576-0024 สตรีมารดาพิทักษ ์ 268.00 
  อชิระ ภู่ศรีพงษ์ 60-576-0011 สตรีมารดาพิทักษ ์ 268.00 
ชลบุรี อันดับที ่1 แพรวา สมคําศรี 60-550-0018 เจริญสุขวิทยา 368.00 
 อันดับที ่2 ศรัณยา แซ่เตียว 60-550-0019 เจริญสุขวิทยา 359.00 
 อันดับที ่3 รินลนา ปาร์คเกอร์ 60-550-0023 เจริญสุขวิทยา 337.00 
ปราจีนบุรี อันดับที ่1 ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ 60-530-0007 มารีวิทยา 394.00 
 อันดับที ่2 อัครพงษ์ ธรรมวงษ์ 60-530-0152 มารีวิทยา 319.00 
 อันดับที ่3 วรัชยา วงษ์เชื้อ 60-530-0008 มารีวิทยา 310.00 
ระยอง อันดับที ่1 คีรธาร คัมภิวัฒน ์ 60-560-0121 อนุบาลระยอง 361.00 
 อันดับที ่2 ณัฐกฤตา สัทธาสุจริตกุล 60-560-0115 อนุบาลระยอง 339.00 
 อันดับที ่3 ปุณยวีร์ นิตสิัมพันธ ์ 60-560-0024 อนุบาลระยอง 335.00 
  เปมิกา พุ่มพวง 60-560-0050 อนุบาลระยอง 335.00 
ตราด อันดับที ่1 ณุวดา เนืองนิตย ์ 60-558-0004 มารดานสุรณ ์ 313.00 
 อันดับที ่2 ภูริณัฐ กาบสลบั 60-558-0011 มารดานสุรณ ์ 288.00 
  ธนัชพร โทนทอง 60-531-0036 กิตติวิทยา 288.00 
สมุทรปราการ อันดับที ่1 โสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท ์ 60-536-0140 ศรีวิทยาปากน้ํา 349.00 
  ณฐยา เตียวนชิ 60-504-0008 ทอรัก 349.00 
 อันดับที ่3 ปิยวัฒน์ เดชวไิลศร ี 60-536-0150 ศรีวิทยาปากน้ํา 345.00 
  มนัสนนัท์ ภัสสรเรืองรอง 60-536-0160 ศรีวิทยาปากน้ํา 345.00 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 15 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที ่1 ภูธเรศ ลาภาวชิรากูล 60-935-0044 อุดมวิทยา 275.00 
 อันดับที ่2 กุลธีร์ สุทธิประภา 60-630-0034 เตรียมบัณฑิต 273.00 
 อันดับที ่3 กชพรรณ แก้วสอาด 60-630-0011 เตรียมบัณฑิต 263.00 
  วชิรวิทย์ ทยานนัทน ์ 60-935-0045 อุดมวิทยา 263.00 
นครปฐม อันดับที ่1 ไอระวีณ เปลี่ยนแปลก 60-943-0119 อนุบาลนครปฐม 373.00 
 อันดับที ่2 คุณานนต์ ประสานศิลป ์ 60-943-0105 อนุบาลนครปฐม 356.00 
 อันดับที ่3 ปุณิกา เจริญกิจ 60-943-0138 อนุบาลนครปฐม 332.00 
สมุทรสาคร อันดับที ่1 สุชัญญา แวงดงบัง 60-961-0042 อนุสรณ์ศุภมาศ 225.00 
 อันดับที ่2 กฤติมา โพธิ์ปริสทุธิ ์ 60-961-0038 อนุสรณ์ศุภมาศ 220.00 
 อันดับที ่3 ทิพย์อาภา มุงสูงเนิน 60-961-0045 อนุสรณ์ศุภมาศ 198.00 
ราชบุรี อันดับที ่1 บุณยวีร์ วิริยวงวานศ์ 60-681-0154 อุดมวิทยา 403.00 
 อันดับที ่2 ชญานนท์ เลศงาม 60-681-0057 อุดมวิทยา 369.00 
 อันดับที ่3 ชญานิศ ผ่องพันธ ์ 60-941-0006 แย้มวิทยการ 367.00 
ประจวบคีรีขันธ ์ อันดับที ่1 อัฐธนาพงศ์ เพิ่มพูล 60-609-0002 ภัทราวดี หัวหิน 278.00 
 อันดับที ่2 สุมิตา วรีเซงกา 60-609-0003 ภัทราวดี หัวหิน 254.00 
 อันดับที ่3 วรินยุพา ทองสนิท 60-648-0011 มัธยมนพคุณ 226.00 
เพชรบุรี อันดับที ่1 วงศกร มาลาลักษม ี 60-602-0002 วัดดอนไก่เตี้ย 398.00 
 อันดับที ่2 เกสร์จงกล โพยมรัตน ์ 60-602-0007 วัดดอนไก่เตี้ย 337.00 
 อันดับที ่3 พิมพ์พิชชา ทั่งทอง 60-602-0006 วัดดอนไก่เตี้ย 334.00 
อยุธยา อันดับที ่1 ปาณิสรา แก้วสระแสน 60-628-0020 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 410.00 
 อันดับที ่2 พิมพ์พิชญา ชื่นเชิงชม 60-628-0014 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 374.00 
 อันดับที ่3 ธนพร ทองอยู่ 60-628-0016 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 370.00 
ลพบุรี อันดับที ่1 เสฎฐวุฒิ โกสนิทร์ตระการ 60-687-0039 บรรจงรัตน ์ 370.00 
 อันดับที ่2 ธนภัทร พลแย้ม 60-687-0042 บรรจงรัตน ์ 368.00 
 อันดับที ่3 อิสรีย์ พรทองประเสริฐ 60-660-0018 อนุบาลลพบุรี 355.00 
สระบุรี อันดับที ่1 ณัฐฐินันท์ เพ็ชรากูล 60-972-0019 อนุบาลวิชชากร 293.00 
 อันดับที ่2 รักษ์ตวัน ปานกรด 60-972-0012 อนุบาลวิชชากร 240.00 
 อันดับที ่3 พัชรพล กําเนิดพนัธ ์ 60-972-0015 อนุบาลวิชชากร 232.00 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที ่1 พิชญาภัค นฤทุกข์ 60-633-0082 อนุบาลสิงห์บุรี 297.00 
 อันดับที ่2 สุธีรา น้อยศร ี 60-633-0117 อนุบาลสิงห์บุรี 279.00 
 อันดับที ่3 ศุภะจี ขุนอ่อน 60-633-0120 อนุบาลสิงห์บุรี 273.00 
อ่างทอง อันดับที ่1 พิมมาดา อินสุวรรณ์ 60-631-0065 อนุบาลวัดอ่างทอง 297.00 
 อันดับที ่2 ดลชนก พรมยม 60-631-0066 อนุบาลวัดอ่างทอง 276.00 
  วรวี พฤฒิธาดา 60-631-0049 อนุบาลวัดอ่างทอง 276.00 
นนทบุรี อันดับที ่1 ธานัท ทองวานิช 60-986-0075 ประสาทวิทยานนทบุรี 363.00 
 อันดับที ่2 นิพพิชฌน์ ทวชิศรี 60-901-0021 พิชญศึกษา 332.00 
 อันดับที ่3 เภตรา อุณฑพันธุ ์ 60-901-0007 พิชญศึกษา 330.00 
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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.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พลอยไพลนิ เหมเปา ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 นภัสษร สมสุข ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 บุญยานุช ชิตเดชะ ได้คะแนน 88.00% 
  วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วริศรา พลโยธา ได้คะแนน 56.00% 
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาภาษาไทย ป.6 ธนิน ชาติพนัธ์ชาตร ี ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นวพรภัคร์ ภิญโญธนวงศ ์ ได้คะแนน 74.00% 
รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศุภโชค เตียวเจริญโสภา ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ศิริวัฒน์ เหง่าศรี ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณิศรา ทรวงทองหลาง ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พสิษฐ์ ศรีพุทธานุสรณ ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 อาราดา สง่พัฒนายทุธ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ฐาปนันท์ ชาติศิริ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รวิภัส หวานแก้ว ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พิมพ์ภัชชา ศรีวุฒิชาญ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภัททิยา วีระวฒันะเดช ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณิชา รัตนจรัสกุล ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ญาณิศา บุญศิริ ได้คะแนน 89.00% 
รร.จินดาศึกษา (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปรียากร ปิ่นทอง ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 อัณณา คําก่ิง ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กรชวัล พรทรัพย์ไพศาล ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อารีรัตน์ สุวรรณโน ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐธิดา ปญัญาพฒันุกล ได้คะแนน 74.00% 
รร.มาร์มาร่า จินดามณ ี (เขตจอมทอง)  วิชาภาษาไทย ป.6 ณัฐภัทร สุจินดามณ ี ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 สุวิจักษณ์ จุฑาฉันธนกิจกุล ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พราวนภัส กันทะษา ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชานนท์ เกียรติกวินวงศ ์ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เจษฎา บุญยิ่ง ได้คะแนน 70.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปัณณวิฒน์ เถื่อนยืนยงค ์ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ชญาณนิ โพธิ์อ่อง ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภาสินี เกิดคล้ํา ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นฤมณัส เทพภูธร ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เมทิกา อานประยูร ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชิษณุพงศ์ ก้อนทอง ได้คะแนน 59.00% 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภัณฑิรา เฉื่อยกระโทก ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ชัยกรณ์ ชื่นชูจิตร์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จักรพันธ์ ภิญโญรัตนพงศ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อภิวิชญ์ แอดไธสง ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปริชญ์ธิชา มีกุล ได้คะแนน 62.00% 
รร.พหลโยธิน (เขตดอนเมือง)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธนากร เชื่องกระโทก ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 นันท์พนิตา บัณฑติย ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กิตติยา โกฎแสง ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภัทรวดี ปรึกษา ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐวุฒิ มาลา ได้คะแนน 51.00% 
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง)  วิชาภาษาไทย ป.6 สิทธินนท์ สุขบาล ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธิติ สิทธิสตพร ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อัครพนธ์ ปัญญามาก ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธีรภัทร ดาวัลย ์ ได้คะแนน 51.00% 
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต)  วิชาภาษาไทย ป.6 พรชนก อ่ิมแสง ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เจียระไน ศรีรัตนประทีป ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศุภกิตติ์ วัชรกมล ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วีรศักย์ เอ่ียมใส ได้คะแนน 59.00% 
รร.ราชวัตรวิทยา (เขตดุสิต)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กนกพันธ์ หมั่นกิจ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปารณีย์ พรรัตนศรีเจริญ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รัฐนันท์ คงสอาด ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปวริศา คงเกษม ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พอเพียง ศักดิ์ศิริเวทย์กุล ได้คะแนน 52.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชนั) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พงศธร สุนทรคง ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 นนทพร สว่างแสง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุภณ กรประดิษฐ ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กานต์ธิดา รัตนารังสรรค์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธรรมคุณ บุญมี ได้คะแนน 71.00% 
รร.กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี)  วิชาภาษาไทย ป.6 จิตพิสุทธิ์ กิติทรัพย์อนนัต ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณิชนนัทน์ ยอดยรรยง ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วรทิพย์ แซ่ตั้ง ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 จามจุรี วังมะนาว ได้คะแนน 73.00% 
รร.วัดกระจับพินิจ (เขตธนบุรี)  วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สวิตตา ดวงเนตร ได้คะแนน 58.00% 
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูริทัตต์ ดวงจันทรโ์คตร ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 กิจติยาพร นิลกิจ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศิรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ ได้คะแนน 74.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อักษราทร จันทร์สุวรรณ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ดากานดา เรืองเดชอนันต ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธีรภัทร สุภัทรบูรณ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นัทธมน วงศ์อนุสรณ ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฤติ พงษ์ศิริยาภรณ์ ได้คะแนน 79.00% 
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่)  วิชาภาษาไทย ป.6 ลวิตรา คิดฉลาด ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ฐปกร ไชยนต ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สรวิชญ์ ชายทอง ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิชามญชุ์ เกตุบํารุง ได้คะแนน 62.00% 
รร.ประถมทวีธาภิเศก (เขตบางกอกใหญ่) วิชาภาษาไทย ป.6 บุญญาภัทร ทองโฉม ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณิชกมล แสนเกษม ได้คะแนน 62.00% 
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ราชาวดี เอิบโชคชยั ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พรชนก สถิตโศจิกุล ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐพร เต้าชุน ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภัชริฏา ตั้งศิริกุลพร 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 เขต กทม. (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ)  วิชาภาษาไทย ป.6 วชิรชัย ภาชนะกาญจน ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุชานันท์ แก้วมณี ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สุชานรี เอ้ียงฮง ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นฤมินทร์ แต้พานิช ได้คะแนน 61.00% 
รร.บ้านบางกะป ิ(เขตบางกะปิ)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สิรินากร แสงนนท ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 กีรัตยา ศุภวิริยกุล ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กมลลักษณ์ กล่อมสมร ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นันทกานต์ กรานเคารพ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พรกนก วงษ์มะเซาะ ได้คะแนน 57.00% 
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พิมพ์พิศา ศรีกาญจนาเวช ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 กัลยกร แก้วกมลทอง ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทรเมธา เลิศเจริญอํานวย ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศุภกฤต ช่วยเชียร ได้คะแนน 57.00% 
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภัทรานิษฐ์ จบด ี ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พงศ์พัชรา วโิรจน์เตชะ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ทัชชกร วลัยจยั ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กวินทรา ซุยเสนา ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กันตธีร์ ผ่องใส ได้คะแนน 56.00% 
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศรัณย์รัชต์ จิตรระเบียบ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 อรรถกร สุวรรณทอง ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 บุณณดา อ่อนสัมฤทธิ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กชพร เม้าวาด ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธีรภัทร์ เกตุยิ้ม ได้คะแนน 51.00% 
รร.ภาษานุสรณบ์างแค (เขตบางแค)  วิชาภาษาไทย ป.6 อรพิชญ์ชา สาเกทอง ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พัชราภา ศรีสนุทร ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นิธิภัช มหาวาท ี ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ขวัญนรินทร์ บริบูรณ ์ ได้คะแนน 53.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รัชชานนท์ กิตตสิัตยาวัจน ์ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 วรพงษ์ ปิ่นเกตุกาญจน ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัญญาวีร์ ต่วนโกศัย ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กรชนก เจริญรัตนกิตติ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พีรณัฐ วิมล ได้คะแนน 60.00% 
รร.ทิวไผ่งาม (เขตบางพลัด)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธัญวิสิฏฐ์ สุธรรมเกษม ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภูมิทัศน์ ธัญรดีฐากูร ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปวริศ จิรประยุกต์เลิศ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณฐนน กิตติมงคลสุข ได้คะแนน 85.00% 
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สุวิจักขณ์ บัวมีธูป ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 นะโม ชูกิจ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนภัทร สุวิชาวรพันธุ ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กฤษกร เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พงศภัค ชุลีธรรม ได้คะแนน 80.00% 
รร.ประมุขวิทยา (เขตบางพลัด)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จิรัฏฐ์ เกษียรจังหรีด ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พรณิชา ตรีธวชั ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปรัชญา จลุวานิช ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นัยรัตน์ รงคะพิพฒัน์กุล ได้คะแนน 50.00% 
รร.พิมลวิทย์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปวริศ สนธยานนท ์ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภัทรพล โภชะเจริญ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พีรยา เดชเกตุ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศิลป์ภิรมย์ ชื่นศลิป ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธัญญ์ฐิตา อัครกุลเสรีรัฐ ได้คะแนน 50.00% 
รร.ยุหมินพัฒนา (เขตบางรัก)  วิชาภาษาไทย ป.6 ปาณิสรา คําอาจ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นิลเนตร นามพูน ได้คะแนน 55.00% 
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภัทรานิษฐ์ จนัทรวิวฒัน ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 อภิชญาน์ แย้มไสย ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ฐิตารีย์ กําจรโศจิวชัน ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นัสราพร มาสวนชิ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อังค์ริสา รินทร์ศรัณย์ ได้คะแนน 79.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปวิชญา การินทร ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พุทธิชา วงศ์เด่นวงศ ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐวศา แสงแก้ว ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 หทัยกาญน ์พูลพิเศษ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กิตติคุณ เกษมสุข ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤตภาส อาริยวัฒน ์ ได้คะแนน 58.00% 
รร.นราทร (เขตประเวศ)  วิชาภาษาไทย ป.6 สุภัชชา อนันตธ์นทรัพย ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กฤตยา ทองชะอม ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เพลงพิณ ลีทองด ี ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 บิสมนนัดา เพอมานา ได้คะแนน 53.00% 
รร.สวนบัว (เขตพญาไท)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณัฐธิดา ตุรงคกุล ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณฐกร ลือสิริพาณิชย ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุพิชฌาย์ ธนะโภคะศิริ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภัทรกร นวลอินทร์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภักดีภูมิ พูลภักดี ได้คะแนน 61.00% 
รร.พิพัฒนา (เขตพระโขนง)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วิททสุ วชัรเขื่อนขันธ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พีรวิชญ์ วิรัชกุลบด ี ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 คีรยา อังกูรสถาพรชัย ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชนัฐพงษ์ พุทธรัตนมณ ี ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อนันตชัย ก่อเกียรติเสถียร ได้คะแนน 69.00% 
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อติกานต์ ลือทองหลาง ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 อมรรัตน์ อ่อนชูศรี ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญวรัตน์ ทองพรหม ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กันตา นาครัตน ์ ได้คะแนน 53.00% 
รร.เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ฐิติพร เข็มทองเจริญ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธนกฤต คงคาศรีเพชร ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุพิชญนันทน์ ธัญญะเจริญ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พิพัฒน์พงษ์ ทองอินทร ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภูมิรพี ขุนดี ได้คะแนน 81.00% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 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.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.กัลยวิทย์ (เขตลาดพร้าว)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูริพันธ์ บุนนาค ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นภมณฑล มลสิน ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 กาณฑปภา เดชานุกูลวงศ ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วรากร ฮวดวิเศษ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พีระพัตต์ นุ้ยประสิทธิ ์ ได้คะแนน 62.00% 
รร.เทพเสนานุสรณ ์(เขตลาดพรา้ว)  วิชาภาษาไทย ป.6 ชรินทร์ทิพย์ เนียมคง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐนนท์ ภิญโญสทิธิสุทธิ ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วิชากร เกษจันทร ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศิวพร คร่องไหม ได้คะแนน 51.00% 
รร.ฤทธิไกรศึกษา (เขตลาดพร้าว)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อนุชา โสดา ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พุฒิเมธ ธารดิลก ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุวีรยา สาวแดง ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พศวีร์ จําปีศรี ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อนพัช ผ่องใส ได้คะแนน 59.00% 
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง)  วิชาภาษาไทย ป.6 ณิศศา อ่วมงามทรัพย ์ ได้คะแนน 64.00% 
รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ (เขตวังทองหลาง)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เอกภัทร ภู่ประภา ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ศิริจันทรี นาคทอง ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อานนท์ อ่อนระฮุง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ทอฟ้า จันทยศ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐภณ วรรณเกษมุสุข ได้คะแนน 73.00% 
รร.อนุบาลพิบลูเวศม์ (เขตวัฒนา)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปุณรดา โชติเกษมกรสกุล ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 วลัยพร ระวีศิริ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นลินทิพย์ วังอุทัยศรี ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สันติภาพ ชลมลุ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สุพิชฌาย์ อรรถวิวัฒน ์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภคพร กัศยปสุวรรณ ได้คะแนน 57.00% 
รร.จินดาพงศ ์(เขตสวนหลวง)  วิชาภาษาไทย ป.6 ลภัสรดา ศิริเกษ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชัยวัฒน์ บชูาพนัธ ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ขวัญชนก ซอ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 มนพล ศิริบชูา ได้คะแนน 82.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง)  วิชาภาษาไทย ป.6 ณฐวรรณ เอ้ือชินกุล ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ฐานุตา จิตรานุกิจกุล ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พรนลัท พุดซ้อน ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พรลภัส พุดซ้อน ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฐปนัท ฤทธิ์เนติกุล ได้คะแนน 75.00% 
รร.โสมาภานสุสรณ ์(เขตสะพานสูง)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เอม สมบูรณ์ปัญญา ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ศรุดา นรนาถตระกลู ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปวริศา ผุดวฒัน ์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ยศพันธ์ ศรีวิรักษ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปุณณภา ปัญญาโตนะ ได้คะแนน 66.00% 
รร.เซนต์หลุยส์ศึกษา (เขตสาทร)  วิชาภาษาไทย ป.6 จิรัชยา วิทยาประภากร ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภูกิจ ปัญญาชยัวุฒ ิ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชัญญา ช้างศร ี ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ทอมมี่ ภควัต สโนว์ดอน ได้คะแนน 58.00% 
รร.ซอยแอนเนกซ์ (เขตสายไหม)  วิชาภาษาไทย ป.6 อณัฐชา เงางาม ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เนตรลดา อภิญญานนท ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กิตติญา ยมนา ได้คะแนน 64.00% 
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จิรสุดา ถ่ินจนัทร ์ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 นราวิชญ์ แก้วทอง ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ญาณิสา อรรคสถาวร ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สุรพศ รัตนนาวิน ได้คะแนน 60.00% 
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เมสินี ชื่นอารมณ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปารดา มงคลรัตน ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิริวัตร ภควัฒน์กุลศิริ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปาณัสม์ หล่อชัชวาลกุล ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พรชวิศา บุพนัธ ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศิษฏาวุธ ศรีนรสิทธิ ์ ได้คะแนน 67.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม)  วิชาภาษาไทย ป.6 นันทิพฒัน์ เพน ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศุภพล ศรีทองฉิม ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปณัฐณัย มันตานุรักษ์ ได้คะแนน 74.00% 
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 หิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 วิชชภัทร สมทรง ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชุติกาญจน์มณี วินิจรัตนพร ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปัณฑารีย์ แก้วสงีาม ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฐนะวฒัน์ โอภาสมงคลชัย ได้คะแนน 69.00% 
รร.ชาลีสมุทร (เขตหลักสี่)  วิชาภาษาไทย ป.6 ศรพรหมมาศ ประสิทธิ์วิเศษ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชนินทร เจียมเจริญ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธนัช อนุกูล ได้คะแนน 86.00% 
รร.พระราม ๙ กาญจนาภิเษก (เขตห้วยขวาง)  วิชาภาษาไทย ป.6 จิตวิสุทธิ์ ธรรมลังกา ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชนิดาภา โชคชัย ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สิริวิมล เพชรศรี ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศิริวรรณ ใยอุ่น ได้คะแนน 50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 26 

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

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กันตินันท์ มณีพราย ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิชญุตม์ บุรกิจภาชัย ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เสฎฐวุฒิ วัชรภัทร ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปพิชญา ผนัน้อย ได้คะแนน 65.00%  
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภัทรพร ทองนวล ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 สิริกร ชาญชาครสวัสดิ ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รัฐนันท์ วบิูลสวัสดิ์วฒันา ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนัญชนก มหบุญพาชัย ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สิริกร สถาพร ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โยษิตา ลีลาวด ี ได้คะแนน 64.00%  
รร.ปิยะพรพิทยา (เชียงราย) วิชาภาษาไทย ป.6 กมลวรรณ ดวงแก้ว ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วิสูตร จูมไม้เมือง ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณิชา แซ่ล ี ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนกร คําแก้ว ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นวลจนัทร์ รุ่งเจริญ ได้คะแนน 52.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย (เชียงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูรินท์ อินทจักร์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 หัสญา บัวอินทร์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กุลภัสสร์ กิติ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นิพิฐพนธ์ คําวัง ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐวัตร ปฏิเสน ได้คะแนน 59.00%  
รร.ฉือจี้เชียงใหม่ (เชียงใหม่) วิชาภาษาไทย ป.6 ณัฐธนชัย คําอุ่น ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศุภรดา อินทวงศ ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กัญญาวีร์ เยเบียง ได้คะแนน 63.00%  
รร.พุทธิโศภณ (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูวเดช ศรีเที่ยง ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 อรณิชา กิติลังการ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชนม์นิภา ทิยะ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปาริชาต ไพรมีค่า ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิชชาพร กาศสนุก 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วิรุฬ สมเครือ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศิริประภา เจริญดี ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธนกฤต กันทวัง ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปาณัสกร จนัทะวงค์ ได้คะแนน 76.00%  
รร.โพฒิสารศึกษา (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พิชามญชุ์ ฟ้าสูงเนนิ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 อันเจลา สุธิตา เพียรพิทักษ ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภูริพัฒน์ คงอยู ่ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปาณิสรา ปลั่งกลาง ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐวดี กรินทะ ได้คะแนน 68.00%  
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค ์(นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 บุรพร เรืองแจ่ม ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปุญญิศา คุ้มคูณ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภูริ โรจน์สุวณิชกร ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณฐนนท์ กาลานุสนธิ ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โอปอ อุ่นทิวากร ได้คะแนน 97.00%  
รร.อนุบาลนครสวรรค ์(นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ชัญญพัชร์ โชคเกียรติสกุล ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฏ ์ ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ต้นรัก วงค์รอด ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณภัชนันท์ ปรีชาญาณ ได้คะแนน 86.00%  
รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (น่าน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วัฒนวดี ชุ่มเย็น ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 กฤตบุญ ท้าวทอง ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กฤตญา ประเพณ ี ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชุติกานต์ สุวรรณโน ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กรยรัตน์ โลหะโชต ิ ได้คะแนน 71.00%  
รร.บ้านวังยาว (น่าน) วิชาภาษาไทย ป.6 ประสิตา เชื้อหมอ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นิชา เชื้อหมอ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศิริลักษณ์ ภักดีสุข 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลอยู่วิทยา (น่าน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กษมา สุภาวงค์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พัฒนศักดิ์ แก้วนิ่ม ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชยพัทธ์ เวียงนาคแสนสุข ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นันทชัพร ซุยหาญ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สรัลย์พร พรมจันใจ ได้คะแนน 56.00% 
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วัชรากร วันไชยธนวงศ ์ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 นิมมลา เมืองมูล ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กุลกาญจน์ ประยูรคํา ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พลอยชมพู เที่ยงมงคลชัย ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปณธร ไชยเมือง ได้คะแนน 65.00% 
รร.นรบุตรศึกษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รชต คําเงิน ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ลักษณพงษ์ เย็นจติต ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชัยธัช ไทยเทศ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณภัทร พิณพาทย ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธัญยธรณ์ แสงรวีวิสิฐ ได้คะแนน 64.00% 
รร.ยอแซฟพิจิตร (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พงษ์ศิริ แก้วทอง ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภูริดา คงมีคอน ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิมพ์ชนก แสงอรุณ ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลพิจิตร (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธัชทร ภัทรศิตานนท ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 นันทศักดิ์ สุขเอี่ยม ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 โสภิดารัตน์ ปานแสง ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ศุภสิน ศรีทอง ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัสร์กฤษฎ์ จิ๋วพัฒนกุล ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ทัตพงษ์ พูลสวัสดิ ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 รัฐกิตติ์ รัฐศักดิ์นิชากุล ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อัสนี จันเทว ี ได้คะแนน 65.00% 
รร.อนุบาลวชิร (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูริช ภัทรประดิษฐ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณัฐกฤตา สิงห์คาร ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อนัญญา เส็งขํา ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศุภณัฐ ทองใบ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิมพ์มาดา ภัทรประดิษฐ ได้คะแนน 69.00% 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 29 

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

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กิตติธเนศ กองกาญจนาทพิย ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภาสินี สกุลเมฆา ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฏฐณิชา เอ่ียมฉิม ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วสุรัตน์ ตรัยศิลานนัท ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กิตติธนา กองกาญจนาทพิย ์ ได้คะแนน 74.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อภิมงคล ธงสิบเจ็ด ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภูริมงคล ธงสิบเจ็ด ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กฤษฎา ลิ้มศรีประพันธ ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภูษณิศา บุญเปี่ยม ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นับทอง ทศกร ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภีมพรดา บุญดา ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อัญชิษฐา ตรีอินทร์ทอง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิรญาณ์ ศิริวงศ์ ได้คะแนน 67.00% 
รร.ฤทัยทิพย์ (เพชรบูรณ์) วิชาภาษาไทย ป.6 ฟาริดาร์ ไทยแท้ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อัษฏางค์ ศักดิ์สิงห์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 รินรดา กวงแหวน ได้คะแนน 56.00% 
รร.อนุบาลทิพยาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธารพระพร อิสระทะ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 อัชฌาลัย ศัพทพ์ันธ ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปณชัย สมใส ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เปี่ยมปีติ ปอแก้ว ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 หทัยพัชร โตพุ่ม ได้คะแนน 68.00% 
รร.อนุบาลแพร่ (แพร่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นภสร ถ่ินสอน ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 กิตติธัช สวิง ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กันติทัต ปิน่ทอง ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นพัชชา ขันแก้ว ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ทมิตา สงวนศร ี ได้คะแนน 55.00% 
รร.ดอนไชยวิทยา (ลําปาง) วิชาภาษาไทย ป.6 กันต์กวี กันทะวงศ์วาร ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศรุตยา แก้วม่วง ได้คะแนน 72.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ไตรภพวิทยา (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณรัญญา นชุิต ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 อัญชิษฐา เก๋ียงแก้ว ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปณิตา ทองประไพ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิชชานนัท์ วงศ์ฟ ู ได้คะแนน 58.00% 
รร.บ้านปงสนุก (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กนกพล ช่างทอง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภคพร น้ําฟ้า ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศิรันยาธร พงค์นชุ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ขวัญมนัส คันธวงัอินทร ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พลอยปภัส สนิวัชรไพศาล ได้คะแนน 73.00% 
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วศิน จําเริญขจรสุข ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 รตน ปิลาเป็ง ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธนัญชนก คํากรอง ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญวรัตน์ เถื่อนสันเทียะ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธัญญารัตน์ จนัทริยาภรณ ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธิติธนันต์ กิมวงัตะโก ได้คะแนน 79.00% 
รร.ใบบุญลําพนู (ลําพูน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จิตติพัฒน์ แก้ววิจติร ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภัสราพร วรรณใหม่ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พนธกร ศรีวิชัย ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชลัช วชิัยรัตน ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ทีปกร โตศักดิ์ ได้คะแนน 64.00% 
รร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร (อุตรดิตถ์) วิชาภาษาไทย ป.6 วรนุช อินใจยา ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ติณณภพ คําหลวง ได้คะแนน 74.00% 
รร.ทองประสาทเวทย ์(อุทัยธาน)ี วิชาภาษาไทย ป.6 ดลพร เฉลียว ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รสสุคนธ์ โสภณอดิศักดิ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนาพร นวลนางแย้ม ได้คะแนน 52.00% 
รร.อนุศิษย์วิทยา 3 (อุทัยธานี) วิชาภาษาไทย ป.6 ปวริศา สิทธิกรณ ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธิตินัญญา ศิริโชต ิ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ขวัญพร พานิชพันธุ ์ 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.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชานสิา อาลิแอ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ดรณ์ เปล่งแสง ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณภัทร จันทร์เกตุ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พีรพัฒน์ เพชรโตรม ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ออมสิน คําสุข ได้คะแนน 63.00% 
รร.อนุบาลกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณฐศร ถิระพร ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 อาริสา จันตะ๊หล้า ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อาธารดา พรหมแทนสุด ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 รามิล มงคลประดิษฐ ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กชพร จงรักษ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ตฤณภัทร จิรโสภณ ได้คะแนน 61.00% 
รร.ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รุจิรดา เกตุประกอบ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธีรวัต บุญกิจ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ชานนท์ ตกจนีต้อง ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อรวรรณยา นุ่นเกตุ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภัทราวดี ฤทธิมา ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 บวรพุฒิ ทีวะเวช ได้คะแนน 74.00% 
รร.พรศิริกุล (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สิรภพ แสงรัตน ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณัฐสินี แสงแก้วอนันต ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธนภัทร จารุพันธุ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัลยกร ทองส่งโสม ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พริมา รองเดช ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภูธเนศ อุทัยรัตน์ ได้คะแนน 80.00% 
รร.วิวัฒน์วิทยา (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พิชญาภา ไทรงาม ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นภสินธุ์ แสงแก้ว ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณัฐธยาน์ จําปา ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญวรัตน์ ยืนเพ็ง ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พิชญา เจริญฤทธิ ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ฐิตาพร เรืองสงค์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นานาโกะ จงเจริญ ได้คะแนน 77.00% 
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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.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชูศิลป์วิทยา (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.6 ภัททิยา พงศ์กิตติคุณ ได้คะแนน 80.00% 
รร.เทศบาลวัดศรีทวี (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.6 พุฒิพงศ์ โพธิส์ุวรรณ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วรกร นวลศรีทอง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อภิชาติ โชติมาศ ได้คะแนน 65.00% 
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณัฏฐ์ ชูเดช ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณิชาภัทร สทุธิการ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนพัฒน์ ดวงมสุิก ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภรณ์วิสา เนาวส์ุวรรณ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐธิปก วิทยานุภากร ได้คะแนน 77.00% 
รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กษิดิ์เดช จูห้อง ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ศิรดา สิทธาภิรมย ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 แก้วชยาภา แก้วมีจนี ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กัญญนันทน์ ทิศนวสิุทธิ ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธนกร เลี่ยมแก้ว ได้คะแนน 79.00% 
รร.บ้านขอนหาด (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.6 กิตติศักดิ์ แก้วมณี ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วรดร ขุนพิบาล ได้คะแนน 68.00% 
รร.บ้านชะอวด (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูริพัฒน์ พุทธสวัสดิ ์ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปิฎก พลเตชา ได้คะแนน 68.00% 
รร.วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปัญญาวี จนัทร์ทิพย ์ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วิรัญชนา สิงหวรรณกุล ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภูริพัฒน์ จิตเขม้น ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รตภูมิ ศิริสมบัติ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนัตนนัท์ เกษรสิทธิ ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศุภสุตา ยิ้มเส้ง ได้คะแนน 70.00% 
รร.วัดพระมหาธาตุ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สุพิชญา ช่วยภิบาล ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิมพ์พิชชา เกษา ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชัยภัทร สุวรรณ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปวันพสัตร์ ยอดคง ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นนทวรรณ บญุเทียม ได้คะแนน 61.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เบญจลักษณ์ ลอยวิรัตน ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภัณฑิรา พงศ์สุวรรณ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณปภัช เลิศนาคร ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณัฐวรา เชาวลิต ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กชรัตน์ ชัยวรานุรักษ ์ ได้คะแนน 83.00% 
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จีรภัทร ชี ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 สุทธิดา ไข่มุก ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สโรชา บุษบงค ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณัชชานนัท์ ใหมช่วย ได้คะแนน 56.00% 
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาภาษาไทย ป.6 สาริศา ตนัสกุลชัย ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ซีรีน สารีมะแซ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วาศินี คงแข็ง ได้คะแนน 57.00% 
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นลินี นนธ ิ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ทัสมีน บือดือเลาะ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นิศรีน อูเซ็ง ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 แพรวา รอดสมบูรณ ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ตมิสา ศิริเดช ได้คะแนน 64.00% 
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วาฟิด เจะเดร์ ได้คะแนน 57.00% 
รร.เพชรชูนุเคราะห์ (ปัตตานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 บัดรุน ยะโกะ ได้คะแนน 61.00% 
รร.แหลมทองอุปถัมภ์ (ปัตตานี) วิชาภาษาไทย ป.6 สุณัฎฐา ฉัตรสุวรรณ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พูนสุข สะเหรม ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นิฟาติมา หะยีสะแม ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ฮาวา ศิริบุญหลง ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฐิติรัฐ คาระวะสนุทร ได้คะแนน 51.00% 
รร.อนุบาลปัตตานี (ปัตตาน)ี วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กนกพิชญ์ นาวาทอง ได้คะแนน 62.00% 
รร.บ้านทุ่งเจดีย์ (พังงา) วิชาภาษาไทย ป.6 ชนกศรันย์ ชุ่มถ่ิน ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 บุษบา เพ็ชรศิริ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นวดี เขียวสด ได้คะแนน 53.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เจิมพระพร อุยสุย ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปาณ์สมุ์ ไกรเทพ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 อัจจิมา มีศิลป ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กนกลักษณ์ บุญม ี ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ฐิตารีย์ จริยหัตถะกิจ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธัญณิศฌาย์ เนื้ออ่อน ได้คะแนน 62.00% 
รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ไปศลา จิตตยานนท ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ศุภิสรา รองเลื่อน ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภูผา นาคฤทธิ ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เขตต์ฐภูมิ ศรีสุวรรณ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อรณิชา เพ็ชราการ ได้คะแนน 67.00% 
รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พทัลุง) วิชาภาษาไทย ป.6 รัตนศิริ รัตนพันธ ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อเนก ขุนพล ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วิภาวี เก้ือมณี ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กุลศิริ มรกตคันโธ ได้คะแนน 56.00% 
รร.นิบงชนปูถัมภ์ (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 มาหยา มาเจ๊ะมะ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ศุภวิชญ์ ศรีจันบาล ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นูรีน สไุลมาน ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ลัลล์ลลิล กองเอียด ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุปรีญาณี นพรัตน ์ ได้คะแนน 50.00% 
รร.รังสีอนุสรณ์ (ยะลา) วิชาภาษาไทย ป.6 รุสนีตาร์ สือแม ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ซัลมี อาแซ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อัสราวาตี กาเจ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 รูวัยดา ดีสะเอะ ได้คะแนน 58.00% 
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณภัสสกรณ์ ภูมิวณิชกิจ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปิญชาน์ ชูทอง ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธารทิพย์ กางพาพนัธ ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภัคจิรา ตั้งพงศ์ประสิทธิ ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธัญชนก โตเอ่ียม ได้คะแนน 64.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลระนอง (ระนอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กันต์ แสงทอง ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภัทรภร สงัดศรี ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปรมัตถ์ อุ่ยเต็กเค่ง ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธันยธรณ์ เลขะพาส ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิมพ์มาดา สิทธาจารย ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กรชนก ทองเกื้อ ได้คะแนน 66.00% 
รร.กลับเพชรศึกษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณพิชา แก้วมณ ี ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิชชานนัท์ มากช่วย ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 อรปภา เจริญวารีกุล ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วิริทธ์พล เอกมณี ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เอมมี่ กันตูร์ ได้คะแนน 50.00% 
รร.ทวีรัตน์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภฤศ กุลอภิรักษ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณิชาภัทร ทองอินทราช ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วริศรา แซ่ก้วย ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณัฐนรี รัตนภูม ี ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤษฎ์ ตันติพิมลพันธ ์ ได้คะแนน 77.00% 
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วริศรา สุขมิ่ง ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธีรกานต์ ภัทรารุ่งโรจน ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 บุญญิสา บุญชีวกุล ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชิษณุพงศ์ เอียดทอง ได้คะแนน 52.00% 
รร.บุญเลิศอนุสรณ์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชญานนท์ พนัธุโชค ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิชชาภา โอทองคํา ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เกวลิน มีเจริญ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณภัทร บุหลัน ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อรวรรยา ผดุงศักดิ์ ได้คะแนน 61.00% 
รร.วิเชียรชม (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศุภกฤต ดิสระพงค์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภูริชญา หวัดเพ็ชร ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัญจนจักก์ สุขประเสริฐ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วงศ์วรัณ วิชาเกวียน ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนภัทร เอียดเหลือ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 มนรดา ศรีภักดี ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สิริเชษฐ์ วรรัชต์จงสิริ ได้คะแนน 90.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลสงขลา (สงขลา) วิชาภาษาไทย ป.6 พิชชาอร มุสิกโร ได้คะแนน 81.00% 
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พลอยชมพู หงษ์ทอง ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธัญพิสิษฐ เนาวประดิษฐ ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อนัญลักษณ์ สุขเสนา ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 บิสกีล มาราสา ได้คะแนน 60.00% 
รร.สายเพชรศึกษา (สตลู) วิชาภาษาไทย ป.6 ภูริชยา ฮ่องสาย ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วสุธร อังศุภานิช ได้คะแนน 77.00% 
รร.อนุบาลทักษิณสยาม (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณัฐพล สนัแอ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 กรวิชญ์ ดวงตา ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 น้ําเพชร อังสุภานชิ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วรัทยา ดุลยาภรณ ์ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 รุจินพ ปักครึก ได้คะแนน 55.00% 
รร.อนุบาลรุ่งทิพย์ (สตูล) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เจนิตตา ติน้สกุล ได้คะแนน 81.00% 
รร.อนุบาลสตลู (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณัฐพงษ์ นุน่ม ี ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 บัซลา เกปนั ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กชพร บุญเลิศ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณลินญา แซ่เอ่ียว ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นิรชา เลิศอริยะพงษ์กุล ได้คะแนน 51.00% 
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาภาษาไทย ป.6 เขมิสรา พูลรัตน ์ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัลยกร พิชัยรัตน ์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พาวิณี รักทอง ได้คะแนน 54.00% 
รร.จอย (สุราษฎร์ธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปัณณธร แสงสว่าง ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 สุปัฐวีร์ กลิ่นกล่อม ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 รัชพล เกษตรสุนทร ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กษิดิ์เดช ชูศักดิ์เกียรติกุล ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิมพ์มาดา น้อยสุพฒัน ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นิชา แกลว้กล้า ได้คะแนน 64.00% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 37 

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

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พัทธดนย์ กล่อมสวสัดิ ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 เกิดสุข แก้วไพรํา ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เบญญาลักษณ์ ศิวายพราหมณ ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศิรประภา สุบรรณ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นัฐยา หวานสโุหลง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปัณณวัชร์ วโินทกะ ได้คะแนน 88.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคอีสาน (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) วิชาภาษาไทย ป.6 ยูริ ยูริ เซกิกุชิ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐพร จิรกุลสมโชค ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปทิตตา ศรีมูลมาตร ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 แอ็งจึล นันฮอลล ์ ได้คะแนน 55.00% 
รร.สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) (ขอนแก่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พิชชานนัท์ ศิริพานิชย ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปรมรรษ ห้างหว้า ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธมลวรรณ แคนหมั้น ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปานชนก จงศิริ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กุญธร แสนชัยธร ได้คะแนน 78.00% 
รร.เมืองนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาภาษาไทย ป.6 พีรียา หว่ากลาง ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภคภรณ์ อ้ึงวนารัชต ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธัญลักษณ์ เสน่ห์ด ี ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฐิติวุฒน์ โสวภาค ได้คะแนน 60.00% 
รร.สุขานารี (นครราชสีมา) วิชาภาษาไทย ป.6 ณัฐวศา สุวรรณสิทธิ ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เปมิกา จันทร์พริ้ม ได้คะแนน 72.00% 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) (มหาสารคาม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อภิวิชญ์ สุวัฒนศิลป ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิรญาณ์ วิเศษศรี ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พีรดา แข็งขัน ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธราดล ศรีชะตา ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชญานิศ คันธพนิต ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พอลลีน จนัทร์อินทร ์ ได้คะแนน 70.00% 
รร.อนุบาลมหาสารคาม (มหาสารคาม) วิชาภาษาไทย ป.6 นันทช์นก เทพทวชีัย ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิตฏิยาพชกร โสภา ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชิตพร สุหา ได้คะแนน 65.00% 
รร.อนุบาลเด็กดี (ร้อยเอ็ด) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภานุวัฒน์ รัฐกิจ ได้คะแนน 50.00% 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 39 

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

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคอีสาน (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธัญชนล์ภัส สัจจวาณชิย ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณัฏฐณิชา จัตุรโพธิ ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธีร์วรา มะโนนึก ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศรัณย์พร สารบรรณ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศรชนม์ ศรีชูนิ่ม ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วสุธิดา วรภูม ิ ได้คะแนน 76.00% 
รร.เมืองเลย (เลย) วิชาภาษาไทย ป.6 กนกทิพย์ สุธงสา ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัชชา ศิลารัตนพันธ ์ ได้คะแนน 73.00% 
รร.แสงตะวันพัฒนา (เลย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สิรวิชญ์ สถิตชาญวฒุ ิ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 เวฬุริยาวดี ยศสูงเนนิ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กนิษฐา ศรีพล ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อัจฉริยา สง่าทรัพย ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กมล จันทร์ดํา ได้คะแนน 59.00% 
รร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” (สริุนทร์) วิชาภาษาไทย ป.6 วิรมณ ศรีแย้ม ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ยศพล จีนมะโน ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วรปรัชญ์ แสนกล้า ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เสฏฐวุฒิ ศิริ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทรานิษฐ์ คําจันทร ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พรรณวลี เหล่าขวัญสถิตย ์ ได้คะแนน 55.00% 
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาภาษาไทย ป.6 ศศินา ลองจาํนงค ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชาลสิา พทัธสีมา ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สันติพงษ์ ทองพรม ได้คะแนน 51.00% 
รร.เซนต์เมรี่ (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชัญญพัชร์ เอ็งอุทัยวัฒน ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ชนาภทัร วิทยาบํารุง ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัชชา หอบรรลือกิจ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชาลสิา วชิราภากร ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กมลพร ฝีมือดี ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อรอนงค์ สายเชื้อ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐชยา โพธิ์ใต ้ 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 ภาคอีสาน (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สันติธรรมวิทยา (อุดรธานี) วิชาภาษาไทย ป.6 ปณิธาน ประพฤตชิอบ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณิชาภัทร ป้อมประกาย ได้คะแนน 73.00% 
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จารุเดช เชิดโกทา ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณัฐวรรณ ฮอดจันทร ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กมลพร บวรรัชธรรม ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญพิชชา นนพิภักดิ ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณัฐชนนท์ ผางน้ําคํา ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ไพลิน ตั้งสนุทรวิวัฒน ์ ได้คะแนน 57.00% 
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณฐณิชา สุนทรา ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พัณณภัทร สุขเสริม ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศศิพิมพ์ โกมลศาสตร์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นภสร มูลสาร ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิชชาภา แก้วอร่าม ได้คะแนน 78.00% 
รร.อุบลวิทยาคม (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พิทยาพล พูลผล ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กุลฉัตร โควสุรัตน ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 สุชาวลี ทุมวนั ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วิชชากร อังกูรพิทักษ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ทรัพย์สิรี คํานิยม ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กุลชญา ถนอมเชื้อ ได้คะแนน 64.00% 
รร.ฮั้วเฉียวกงฮัก (อุบลราชธาน)ี วิชาภาษาไทย ป.6 จิรายุ นภาลัย ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กนกวรรณ คําคง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ก้องภพ สันโดษ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วัทธิกร พิมพะกรรณ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เนจ์ จงสุวฒัน ์ 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 ภาคตะวันออก (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 โมเลกุล สุนทร ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปาณัสญา อินทะพันธุ ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชยพล จนัทร์เลิศ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ลลิต พรภาวรรณ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤตนัน ครุพานชิ ได้คะแนน 62.00% 
รร.จุฑาทิพย์ (ฉะเชงิเทรา) วิชาภาษาไทย ป.6 ภัฏชาภรณ์ หม่อมนวล ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 อภิรดา สีนาค ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 แสนรักษ์ ยะรังษ ี ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณัฐกฤตา คงเจริญ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศรีสุดา แก้วโบราณ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐธิดา ศรีสุวรรณ ได้คะแนน 62.00% 
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาภาษาไทย ป.6 ศิวัช เนียนทะศาสตร์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณัฏฐณิชา สื่อสวัสดิ์วณชิย ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐธวัฒน์ ทองศรีสุข ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธานัท สายวาณชิย ์ ได้คะแนน 68.00% 
รร.เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศรัณยา แซ่เตียว ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 แพรวา สมคําศรี ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทรชัย แหลมทอง ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนัชชา อินทรวชิัย ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชินดนัย กะศิโกศล ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นภัสรา เคหะนาค ได้คะแนน 62.00% 
รร.อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พิชชา หิรัญรัตนพงศ ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 วรัมณิชา สมคิดเสมอ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณปภา บริบูรณ ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณภัทร ตีรกิตติพันธุ ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชญาดา โรจน์อมรรัตน ์ ได้คะแนน 74.00% 
รร.กิตติวิทยา (ตราด) วิชาภาษาไทย ป.6 มาซีตาห์ สะมาว ี ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จริยา พรมเมืองยอง ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ฐานิต เจริญสุข ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธนัชพร โทนทอง ได้คะแนน 57.00% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 42 

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.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.คีรีศรีสาครวิทยา (ตราด) วิชาภาษาไทย ป.6 จักรภัทร นําพา ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิมพ์ลภา ทรัพย์มลู ได้คะแนน 74.00% 
รร.มารดานุสรณ์ (ตราด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณุวดา เนืองนิตย ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภูริณัฐ กาบสลบั ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นิสิตทรา พันธ์ธุม ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เกรียงศักดิ์ หรี่จินดา ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ทิวัตถ์ ยิ้มจันทร์ตรี ได้คะแนน 56.00% 
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 รุจ บุญช่วย ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อัครพงษ์ ธรรมวงษ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กมลพิชญ์ บุญนาค ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อัจฉรียา เจริญพร ได้คะแนน 73.00% 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ (ปราจนีบุรี) วิชาภาษาไทย ป.6 ศักดา วงศ์สุข ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 มธุกันตา เทพารส ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กิตตินภา เรือนเงิน ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กัญญารัตน์ บัวส่องใส ได้คะแนน 56.00% 
รร.หทัยชาติ (ปราจนีบุรี) วิชาภาษาไทย ป.6 พิมพ์ธีรดา กิรประสงค์กิจ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นันทน์ภัส รอดบุตร ได้คะแนน 59.00% 
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภัทรธาดา สทิธิชัยฤชา ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณฐมน ทําพันธ ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 สิรภพ เหล่าหนองจันทร ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พีรวิชญ์ แพร่สกุลเจริญกิจ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐณิชา พฒุฤทธิ ์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชนากานต์ บุปผา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศศิ ต่วนศิลกิจ ได้คะแนน 55.00% 
รร.รุ่งนภาพิทยา (ระยอง) วิชาภาษาไทย ป.6 อนุศิษฏ์ แก้วพริ้งเพริด ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิตรวรรณ อ่อนนิ่ม ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 จิระประภา หลวงวงศ ์ 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 ภาคตะวันออก (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณภัทรชนนม์ นามสนธิ ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 รสิตา สงวนทรัพย ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปุณยวีร์ นิตสิัมพันธ ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 คีรธาร คัมภิวัฒน ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธาม โพธิ์ศิริกุล ได้คะแนน 81.00% 
รร.เฉลิมไฉไลวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.6 ณิชารัศมิ์ นาคาสิริสิทธิ ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อนุภูมิ ทาทิวนั ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เหมือนดาว ศรีสมบัต ิ ได้คะแนน 58.00% 
รร.ทอรัก (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จารุวัฒน์ ภู่เอ่ียม ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 นันทน์ภัส ชนิศิริโชคชัย ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณฐยา เตียวนชิ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชัญญา พรหมวงษ ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สรวิศ พุฒกลั่น ได้คะแนน 57.00% 
รร.พร้านีลวัชระ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปภาวดี กรดรัมย ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 นรกมล อยู่เปลา ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อนาวิล รุ่งแสงจันทร ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภคพร แจ่มใส ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศุภวิชญ์ อาจวิชัย ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ทักษพร จิตรมา ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กรชนก แก้วพรม ได้คะแนน 51.00% 
รร.ศรีวิทยาปากน้าํ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 โสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปรนันท์ จิตต์รุ่งเรืองสุข ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 มนัสนนัท์ ภัสสรเรืองรอง ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศุภวิชญ์ อดทน ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภคพร บุญมาก ได้คะแนน 76.00% 
รร.สันติดรุณ (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.6 ภูทิชา ภักดีธรรม ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภูวรินทร์ เลาะวิถี ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภัสราภรณ์ พลีบัตร ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปนัดดา อ่ิมสมบูรณ ์ ได้คะแนน 53.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สุขเจริญผลแพรกษา (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พีระพล ฮาตระวัง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 นิชานาถ แถมเงิน ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศิรญาพร ทรงศรี ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภานุวิชญ์ เสชัง ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วิรัญชญา จุมพล ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พุทธิกานต์ ไกรนรา ได้คะแนน 68.00% 
รร.อนุบาลวัดพชิัยสงคราม (สมทุรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จักรกฤษณ์ ภูมิขันธ์ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 วิราดา ปนัประสม ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปิยะพงษ์ พงษ์เรื่อง ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 มณีมัญชุ์ เตียงเกตุ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วรภา พุ่มฉัตร ได้คะแนน 51.00% 
รร.อํานวยวิทย์ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 องศา โภชนพันธ ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พัชรกัญน์ พูลเกิด ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชญาศนษิฐ์ เลิศสถาพรสุข ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภาสกร ภู่ถาวร ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธราเทพ ดวงปาโคตร ได้คะแนน 65.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชินปพัฒน์ วัฒนธีรางกูร ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 คุณานนต์ ประสานศิลป ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฏฐณิชา สง่าเนตรเพชร ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สุดารัตน์ โตพวง ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปณิชา หิรัญญสุทธิ ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ไอระวีณ เปลี่ยนแปลก ได้คะแนน 83.00% 
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธานัท ทองวานิช ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พัทธ์ธีรา ชัยศิริถาวรกุล ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณฐนนท์ จันทะโกมล ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ไปรยา ทองเทพ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วุฒิภัทร มณีรัตน ์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฏฐาภรณ์ ชูปัญญา ได้คะแนน 63.00% 
รร.พิชญศึกษา (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นพสิต ฉ่ัวเจริญ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 รัชต์ธร นาคะบุตร ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 มนสิชา โยธมาตย ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธัญพิสิษฐ์ สนุทรวิภาต ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นิพพิชฌน์ ทวชิศรี ได้คะแนน 76.00% 
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาภาษาไทย ป.6 ศศิภา บุญสุริยกิจจา ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปภิสรร ไชยภาษ ี ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กชพรรณ แก้วสอาด ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กุลธีร์ สุทธิประภา ได้คะแนน 61.00% 
รร.ทิพพากรวิทยาการ (ปทุมธานี) วิชาภาษาไทย ป.6 ธนภัทร บุญชุ่ม ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วชิระ หนูแก้ว ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เมษยา มณีโชต ิ ได้คะแนน 54.00% 
รร.สีวลี (ปทุมธานี) วิชาภาษาไทย ป.6 ชัญญานุช หนิ่มกลดั ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปวริศา แก้วหิรัญ ได้คะแนน 61.00% 
รร.อุดมวิทยา (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูธเรศ ลาภาวชิรากูล ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 คริษฐา แก้วเสลา ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธีรไนย มาห้างหว้า ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นภัสวรรณ ลําพาย ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ทิฐินันท์ หาญวิญญานนัท ์ ได้คะแนน 52.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ภัทราวดี หัวหิน (ประจวบครีีขันธ์) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อัฐธนาพงศ์ เพิ่มพูล ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุมิตา วรีเซงกา ได้คะแนน 67.00% 
รร.มัธยมนพคุณ (ประจวบคีรีขันธ์) วิชาภาษาไทย ป.6 ปาลิดา หลอดจันทึก ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วรินยุพา ทองสนิท ได้คะแนน 70.00% 
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ฮิเดโยะ ซิมิส ึ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 กนกภรณ์ สุนทราลักษณ ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ประณยา มาลานิยม ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นราวดี แสงทอง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤตัชญ์ มะมม ได้คะแนน 77.00% 
รร.ประตูชัย (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เมธัส ไพพร ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณัฏฐณิชา วงษ์มณฑา ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ญาณิศา สาสงิห์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปาณิสรา วัฒนคาม ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อินทนนท์ พูลมา ได้คะแนน 65.00% 
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เขมนันท์ ขวัญวงศ ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 เปมิกา สายจนัทร ์ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภิญญาพัชญ์ งามศิริ ได้คะแนน 64.00% 
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พีรพัฒน์ ศรีจันทร ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธมลวรรณ คําไล ้ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธันยมัย ศรีวิริยะนนท ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศักดิ์สิทธิ์ แสงดาว ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชลิตา ดันงา ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิพัฒน์ จนัตน ได้คะแนน 65.00% 
รร.รอตเสวกวิทยา (อยุธยา) วิชาภาษาไทย ป.6 อินทิรา บัณฑิตย ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กฤตพร แย้มศิริ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปภิชญา สิงห์ลอ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เกศรินทร์ แก้วละออ ได้คะแนน 53.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปาณิสรา แก้วสระแสน ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธนพร ทองอยู่ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิรภพ หมื่นท้าว ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชัญญา ศรีสวย ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิมพ์พิชญา ชื่นเชิงชม ได้คะแนน 79.00% 
รร.เอกอโยธยา (อยุธยา) วิชาภาษาไทย ป.6 ปทิตตา รุ่งสมบูรณ ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 โชติกา เชาวนาภิรมย ์ ได้คะแนน 71.00% 
รร.วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วงศกร มาลาลักษม ี ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 สิรภัทร ศรีสุวรรณ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐนันท์ มว่งงาม ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 จิณห์นิภาดา ธนาพิบูลพงศา ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิมพ์พิชชา ทั่งทอง ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เกสร์จงกล โพยมรัตน ์ ได้คะแนน 75.00% 
รร.อรุณประดิษฐ (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สิริกร ทวีกาญจน ์ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 คชาพร จันลาด ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รัฐภูมิ ผดุงเกียรติวงษ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนพร บุญเต็ม ได้คะแนน 50.00% 
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาภาษาไทย ป.6 สริตา อภิชาตบุตร ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 โชติกา นุชอนงค์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ญาณิศา นิลขาว ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 จิตตรัตน์ แซ่ล้อ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นริศา แก้วสว่าง ได้คะแนน 52.00% 
รร.แย้มวิทยการ (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชญานิศ ผ่องพันธ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 สุกฤตา น่วมนิล ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กรณัฐ ภวัตธนยา ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 หาญร์อุดมศึก ชูสุทธิ ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เอ้ือการย์ แจ่มนาม ได้คะแนน 59.00% 
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาภาษาไทย ป.6 รัตนา ว้านสมบูรณ ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กฤชณัท รัตนะสนิชยั 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.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อุดมวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชญานนท์ เลศงาม ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธนภรณ์ บุณฑริกมาศ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 บุณยวีร์ วิริยวงวานศ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พิชาพร พนัธ์เพียร ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 คุณากร โรจนกุล ได้คะแนน 71.00% 
รร.นารายณ์วิทยา (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณัฐปภัสร์ ปานคุ้ม ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ศรายุทธ อ่อนสําล ี ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปรมินทร์ รัตนะมลู ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อนัญญา สังข์รุ่ง ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อธิชา หอมอินทร์ ได้คะแนน 53.00% 
รร.นารายณ์วิทยาท่าหลวง (ลพบุรี) วิชาภาษาไทย ป.6 อาริสษา ราษ ี ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปรียานนัท์ ธรรมจันทร์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กฤษณา เกิดม่วง ได้คะแนน 50.00% 
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูวริศ ภัทรพิพัฒน ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณัชชา สิทธนิววิธ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนภัทร พลแย้ม ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 แพรวา จิตรักสิงห์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เสฎฐวุฒิ โกสนิทร์ตระการ ได้คะแนน 90.00% 
รร.วรพิทยา (ลพบุรี) วิชาภาษาไทย ป.6 ปวริศา บุญรอด ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัญญาณัฐ แจ่มกระจ่าง ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นาตาชา งามศรีขํา ได้คะแนน 63.00% 
รร.อนุบาลลพบุรี (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ทิพย์โสฬส ศรีมงคลปทุม ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 อิสรีย์ พรทองประเสริฐ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทร์สิรี กินจําปา ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อภิวิชญ์ ตั้งทรงเจริญ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สถาพร จุฑาเกต ุ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปัณณธร วงศ์ศรีไทย ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธันย์ชนก สินเจริญ ได้คะแนน 62.00% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’60 (ป.6) 49 

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

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุสรณ์ศุภมาศ (สมุทรสาคร) วิชาภาษาไทย ป.6 ฑิฆัมพร มะโนชาต ิ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อรณี ทองศรี ได้คะแนน 72.00% 
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาภาษาไทย ป.6 ชนัญธิดา ป้อมไชยา ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐฐินันท์ เพ็ชรากูล ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 รักษ์ตวัน ปานกรด ได้คะแนน 53.00% 
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 คุณานนต์ เรืองเกตุกุล ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิชญาภัค นฤทุกข์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศศิชา เจนเชี่ยวชาญ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สุกฤตา เรียนทับ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เทียนทิพย์ พงษ์ขํา ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธัญชนก คมน์เรืองเวช ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วริสรา สังสอาด ได้คะแนน 59.00% 
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กานตพงศ์ สาระศาลิน ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ดลชนก พรมยม ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิมมาดา อินสุวรรณ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศุภิศรา เฉลิมอรรถ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ทวิกานต์ โรจนอารัมภ์กุล ได้คะแนน 57.00% 
 
 

 

 
 
 
 
 



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)   




