
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.2) 1 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น   ระดับชั้น ป.2 
  

รางวัลสําหรับคนเก่งระดบัชั้น ป.2  ในปีนี้ 
ระดับประเทศ* ได้แก่ 
1. ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ ในแต่ละช้ันคือ 
 - อันดับท่ี 1 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา จะไดร้ับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
 - อันดับท่ี 2 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา จะไดร้ับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
 - อันดับท่ี 3 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา จะไดร้ับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
2. ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ  ในแต่ละช้ันดังนี้ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาคณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาวิทยาศาสตร์ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะได้รบัใบประกาศเกยีรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะได้รบัใบประกาศเกยีรติคณุ  
ระดับภาค* ได้แก่  
 - ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค ในแต่ละช้ันจะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของภาค ในแต่ละช้ันจะได้รับใบประกาศเกยีรติคณุ  
ระดับจังหวัด* ได้แก่ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเปน็อนัดับท่ี 1, 2 และ 3 ของจังหวัด  ในแตล่ะช้ันจะได้รบัใบประกาศเกียรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของจังหวัด  ในแต่ละช้ันจะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ 
 
หมายเหต ุ* นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนัน้ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่ง “ระดับโรงเรียน” ในปีนี้ 
พิเศษ! นักเรียนที่สอบ PRE-GIFTED ไดคะแนนสูงสุดในแตละวิชา/ชั้น ของโรงเรียนที่เปดเปนสนามสอบ 
และไดคะแนนไมนอยกวา 50% จะไดรับทุนใชงาน “คลังโจทย์ออนไลน์” ในวิชา/ชั้นนั้นๆ เพียงวิชาเดียว 

ฟรี 6 เดือน (ตั้งแต 1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61)  พรอมสิทธิซื้อหนังสือ “คัมภีร์พิชิตข้อสอบ” ในวิชา/ชั้นนั้นๆ 
อีก 1 เล่ม ในราคาลด 50% (จากราคาปกติ 159 บาท/เลม ลดเหลือ 80 บาท/เลม) 

(กรณีทําคะแนนไดสูงสุดมากกวา 1 วิชา จะใหสิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงท่ีสุด สวนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปขึ้นมารับรางวัลแทน) 

จะจัดส่งรางวัลทุกประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 60 
 
 
 
 
 

หนังสือชุด “คัมภีร์พิชติขอ้สอบ” ชั้น ป.2  มีทั้งหมด 5 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.2) 2 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 
 

 
นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น นอกจากจะได้รับรางวัล “ทุนการศึกษา หรือ ใบประกาศเกียรติคุณ” แล้ว ยังมีสิทธิสมัครเรียน
กวดวิชาแนวใหม่กับบัณฑิตแนะแนว “ฟร ีหรือ ใช้เป็นส่วนลด” ได้ดังนี้ (ดตูารางเรียนไดจ้าก www.bunditnaenaew.com) 
1. นักเรียนที่สอบคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา ได้อันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ  
 มีสิทธิสมัครเรียนกวดวิชาบัณฑิตแนะแนว “ฟรี หรือ ใช้เป็นส่วนลด” มูลค่าไม่เกิน 4,000 บาท สําหรับคอร์สท่ีเปิดสอน

ภายใน 1 ปี นับแต่ได้รับรางวัล (คือตั้งแต่ 1 พ.ย.60 - 31 ต.ค.61 เท่านั้น) 
2. นักเรียนที่ทําคะแนนรวม (ข้ันพื้นฐาน+ข้ันสูง) ในแต่ละวิชา ได้สูงสุดของประเทศ 
 หรือ ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต+วิทย์+อังกฤษ) ได้อันดับที่ 1, 2 และ 3 ของภาค 
 มีสิทธิสมัครเรียนกวดวิชาบัณฑิตแนะแนว “ฟรี หรือ ใช้เป็นส่วนลด” มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท สําหรับคอร์สท่ีเปิดสอน

ภายใน 1 ปี นับแต่ได้รับรางวัล (คือตั้งแต่ 1 พ.ย.60 - 31 ต.ค.61 เท่านั้น) 
3. นักเรียนที่ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต+วิทย์+อังกฤษ) ได้อันดับที่ 4-100 คนแรกของประเทศ 
 หรือ ผู้ท่ีทําคะแนนสอบรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต+วิทย์+อังกฤษ) ได้อันดับที่ 1, 2 และ 3 ของจังหวัด 
 มีสิทธิสมัครเรียนกวดวิชาบัณฑิตแนะแนว “ฟรี หรือ ใช้เป็นส่วนลด” มูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท สําหรับคอร์สท่ีเปิดสอน

ภายใน 1 ปี นับแต่ได้รับรางวัล (คือตั้งแต่ 1 พ.ย.60 - 31 ต.ค.61 เท่านั้น) 
หมายเหต ุ • ต้องติดต่อขอรับสิทธิภายใน 30 ธ.ค.60 ผู้ท่ีติดต่อก่อนจะได้รับสิทธิก่อน เพราะอาจจะเต็มได้ 
• กรณีทําคะแนนสอบได้มากกว่า 1 รางวัล จะสามารถใช้สิทธิเรียนกวดวิชาข้างต้นได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น 

 
คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ปัณณวิชญ์ สุขผล 23-244-0016 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 273.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ธนกร ตั้งเจตน ์ 23-111-0001 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เขตปทุมวัน) 271.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 จิรทีปต์ ศิลปอาชา 23-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 258.00  คะแนน 
      

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 23-252-0009 อนุบาลโรจนวทิย ์(พิษณุโลก) 95.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 ปัณณวิชญ์ สุขผล 23-244-0016 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 จิรทีปต์ ศิลปอาชา 23-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 100.00  คะแนน 
 คุณัชญ์ คุณะดิลก 23-638-0017 ปัณณวิชญ์ (พระนครศรีอยุธยา) 100.00  คะแนน 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.2) 3 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธนกร ตั้งเจตน ์ 23-111-0001 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เขตปทุมวัน) 271.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 จิรทีปต์ ศิลปอาชา 23-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 258.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 อาณิสา ลาํอิน 23-019-0026 บ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) 249.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.2* 
 ธนกร ตั้งเจตน ์ 23-111-0001 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เขตปทุมวัน) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 ธนกร ตั้งเจตน ์ 23-111-0001 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เขตปทุมวัน) 87.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 จิรทีปต์ ศิลปอาชา 23-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 100.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.2) 4 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ปัณณวิชญ์ สุขผล 23-244-0016 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 273.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ศรัณยภัทร โพธิ์เงิน 23-252-0013 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 256.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 23-252-0009 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 254.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.2* 
 อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 23-252-0009 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 95.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.2* 
 ปัณณวิชญ์ สุขผล 23-244-0016 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 อภิวิชญ์ ไชยวรรณ 23-200-0095 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 98.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.2) 5 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 จณิสตา อินทสร 23-336-0002 ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) 249.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ 23-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) 242.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ 23-351-0013 อนุบาลยะลา (ยะลา) 228.00  คะแนน 
 กัลยาศิริ สงสงิห์ 23-345-0002 อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) 228.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 จณิสตา อินทสร 23-336-0002 ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) 80.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 กัลยาศิริ สงสงิห์ 23-345-0002 อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) 85.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ 23-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) 94.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.2) 6 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 23-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 247.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชต ิ 23-410-0013 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 236.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 สุวพิชญ์ นิยมพานิชพัฒนา 23-452-0083 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 225.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 23-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 87.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชต ิ 23-410-0013 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 78.00  คะแนน 
 ภัทรดนัย ปัญญาคม 23-452-0012 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 78.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 23-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 92.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณัฐรดา วงศ์แก้ว 23-560-0018 อนุบาลระยอง (ระยอง) 249.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 อังกูร พิทักษา 23-560-0004 อนุบาลระยอง (ระยอง) 240.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ธัญพร แก้วนพกุล 23-590-0056 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 233.00  คะแนน 
 ชนก พัฒนสุขวสนัต ์ 23-560-0008 อนุบาลระยอง (ระยอง) 233.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ ์ 23-560-0022 อนุบาลระยอง (ระยอง) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 พชรวัธน์ ลิ้มคงทรัพย ์ 23-505-0057 กวงฮั้ว (ระยอง) 77.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.2* 
 ณัฐรดา วงศ์แก้ว 23-560-0018 อนุบาลระยอง (ระยอง) 94.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 อริยพร งามจริยะ 23-620-0026 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 255.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ธีรสิทธิ์ บุญรอด 23-602-0005 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 233.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 คุณัชญ์ คุณะดิลก 23-638-0017 ปัณณวิชญ์ (พระนครศรีอยุธยา) 231.00  คะแนน 
 ระรินตา เอียมเอก 23-602-0020 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 231.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 อริยพร งามจริยะ 23-620-0026 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 อริยพร งามจริยะ 23-620-0026 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 82.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 คุณัชญ์ คุณะดิลก 23-638-0017 ปัณณวิชญ์ (พระนครศรีอยุธยา) 100.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 โรมัน สุขสุมิตร์ 23-111-0011 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 236.00  คะแนน 
  ฐานวฒัน์ กิรติเสว ี 23-111-0017 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เขมวัฒน์ แสงไฟ 23-007-0007 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 229.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 23-111-0019 ราชินี (ประถม) 242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กุลญาดา สัมปะชาโน 23-007-0005 ราชินี (ประถม) 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนิสรา ฤดีกุลธํารง 23-111-0016 ราชินี (ประถม) 181.00  คะแนน 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 ปราณิศา บุญธนวีรกุล 23-121-0022 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐภัทร กาวาฮารา 23-007-0019 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณภัทร์ มณีวรรณกุล 23-121-0062 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 207.00  คะแนน 
  ชญดิชา กังวานนครชยั 23-121-0056 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 207.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน อันดับที่ 1 ธนกร ตั้งเจตน ์ 23-111-0001 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 271.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนิสรา สิงหถนัดกิจ 23-070-0017 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 155.00  คะแนน 
เขตสาทร อันดับที่ 1 กิตติพัชร ธันญะทว ี 23-007-0002 เซนต์หลุยส์ศึกษา 183.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พลิน อนนัทวงศ ์ 23-111-0007 เซนต์หลุยส์ศึกษา 159.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 มนรดา สายเนียม 23-111-0023 อนุบาลสามเสน 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อนาวิล ดา่นสวัสดิ ์ 23-070-0002 สวนบวั 177.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นพรรษอร ผลิใบ 23-070-0005 สวนบวั 173.00  คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 ปราชญา พิธาวรภัค 23-005-0014 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 193.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภาคิน สุขุสงวน 23-005-0006 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 163.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชญานนท์ บัวสาํอางค ์ 23-122-0014 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 162.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 พีรณัฐ โพธิสิทธิศักดิ ์ 23-124-0015 ธนินทรวิทยา 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อมรราช ทูลพัฒน ์ 23-124-0045 ธนินทรวิทยา 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กมลณธีร์ บุญจันทร์ 23-124-0036 ธนินทรวิทยา 218.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ อันดับที่ 1 ภัทรพงษ์ ไตรทิพย ์ 23-097-0011 ชาลสีมุทร 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชวิน ปัณฑรางกูร 23-111-0025 ไผทอุดมศึกษา 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พีรวัส จิรชัยพิพฒัน ์ 23-111-0026 ไผทอุดมศึกษา 172.00  คะแนน 
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ภูรินท์ ภควัตศิตานนท ์ 23-070-0016 อรรถมิตร 126.00  คะแนน 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 พฤฒพงศ์ อุไพศิลป์สถาพร 23-111-0039 สาธิต มศว ประสานมิตร 211.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภาร์ม ปันทวงักูร 23-111-0005 อนุบาลพิบูลเวศม์ 123.00  คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 อภิชาติ ชัยสาร 23-141-0013 ปัญจทรัพย ์ 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปุณยวีร์ จิรวิจิตร 23-141-0007 ปัญจทรัพย ์ 221.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กิติยศ กลิ่นสุคนธ ์ 23-141-0012 ปัญจทรัพย ์ 201.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 รวิสรา บัวเผื่อน 23-002-0026 สายน้าํทิพย ์ 179.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รัชฎา สังข์เขียว 23-002-0010 สายน้าํทิพย ์ 163.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปวริศว์ นันทรัตน ์ 23-002-0017 สายน้าํทิพย ์ 159.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 จิรัชยา กลิน่ทอง 23-043-0012 นราทร 171.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัญญาพัชร หมื่นรักษ ์ 23-043-0001 นราทร 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัชชา เดกูซมัน 23-043-0011 นราทร 168.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง อันดับที่ 1 กุลรัศมิ์ พรลาภวณิชกุล 23-111-0030 ปาณยา พัฒนาการ 176.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 อาณิสา ลาํอิน 23-019-0026 บ้านบางกะป ิ 249.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รติรัตน์ พรมีศรี 23-090-0021 ถนอมบุตร 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชวกร เพชรเสน 23-090-0010 ถนอมบุตร 219.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 พิธา โนวังหาร 23-111-0031 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปวพร ประคอง 23-111-0027 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รณิภา จันทร์สวา่งภูวนะ 23-111-0028 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 153.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 กันติทัต มีระกูล 23-076-0005 ชินวร 215.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จักรพงศ์ วรรธนะอภิวิชญ ์ 23-078-0015 โสมาภา (นวมนิทร์) 213.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุภัสสร ชืน่ด ี 23-078-0023 โสมาภา (นวมนิทร์) 189.00  คะแนน 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 อนัญญา วงศ์รุ่งโรจน์กิจ 23-003-0003 ธรรมภิรักษ์ 219.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤตพัฒน์ กําปัน่เพ็ชร 23-003-0008 ธรรมภิรักษ์ 207.00  คะแนน 
  ศติยา ปรีดาบุญ 23-003-0009 ธรรมภิรักษ์ 207.00  คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 พอ พนธิตรกุล 23-091-0025 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 201.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พรชลิต กนิษฐสุด 23-091-0037 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 197.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ฉัตรสุนทร สวนปรางค์ 23-091-0016 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 194.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 ปณิธิ ประมวล 23-107-0005 สุพิชญา 239.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เมธาสิทธิ์ บญุเจือ 23-107-0003 สุพิชญา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พัชญ์มญ ประยงค์รักษ์ 23-107-0012 สุพิชญา 227.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 จิรทีปต์ ศิลปอาชา 23-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 258.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รัฐนันท์ วรพารา 23-087-0006 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 197.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธัญญรัตน์ นารูลา 23-087-0001 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 177.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 นณัท บุญศรี 23-183-0019 สายประสิทธิ์วทิยา 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศุภกานต์ สุวรรณโชต ิ 23-008-0001 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อนาวิน เกตุบาํรุง 23-008-0004 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ 160.00  คะแนน 
  ธนภัทร ร้ัวตั้ว 23-183-0003 สายประสิทธิ์วทิยา 160.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 ทยุต หฤหรรษวาสิน 23-012-0005 ฐานปัญญา 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐชยา ธนะวงัน้อย 23-012-0006 ฐานปัญญา 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐธยาน์ ไพศาลสนิสกุล 23-012-0007 ฐานปัญญา 171.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ชิษณุพงศ์ ตายัง 23-027-0108 มณีวัฒนา 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภคิน ศรีประดับทอง 23-027-0106 มณีวัฒนา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิชญุตม์ อนุตริยะ 23-111-0032 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 206.00  คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 พิชชาพร วัฒนลออสมบุญ 23-187-0058 กรพิทักษ์ศึกษา 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สหวัสส์ ธนภทัรวรธันย ์ 23-187-0051 กรพิทักษ์ศึกษา 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นพวริทธิ์ วชิระคณาพฒัน ์ 23-187-0024 กรพิทักษ์ศึกษา 216.00  คะแนน 
  นพรินทร์ นทีโชต ิ 23-187-0039 กรพิทักษ์ศึกษา 216.00  คะแนน 
  ธนินโชตน์ ภิรมย์โชติศิริ 23-187-0034 กรพิทักษ์ศึกษา 216.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 ชยกร เชื้อกุดรู 23-190-0026 ถนอมพิศวิทยา 209.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุณิศา มั่นคง 23-190-0031 ถนอมพิศวิทยา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฎฐ์ธนน เผือกจิตต ์ 23-190-0021 ถนอมพิศวิทยา 196.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ญาณินณชิา แก้วยอดทอง 23-070-0019 โสมาภานุสสรณ ์ 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เขมินทรา จุลกรานต ์ 23-162-0007 ศิริเพ็ญ 165.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อธิวัฒน์ ปรางค์ศรีทอง 23-162-0003 ศิริเพ็ญ 163.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 ปุณวิช วฒันสินไพศาล 23-118-0006 ปรัชชาธร 207.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภวธร วัชรอาภานุกร 23-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วัชรดา อินทชัย 23-118-0005 ปรัชชาธร 195.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต โรมัน สุขสุมิตร์ 23-111-0011 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 81.00  คะแนน 
เขตพระนคร ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 23-111-0019 ราชินี (ประถม) 74.00  คะแนน 
เขตบางรัก ณัฐธัญ กาวาฮารา 23-007-0018 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 80.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ธนกร ตั้งเจตน ์ 23-111-0001 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 94.00  คะแนน 
เขตสาทร พลิน อนนัทวงศ ์ 23-111-0007 เซนต์หลุยส์ศึกษา 65.00  คะแนน 
เขตพญาไท นพรรษอร ผลิใบ 23-070-0005 สวนบวั 67.00  คะแนน 
เขตสายไหม ชญานนท์ บัวสาํอางค ์ 23-122-0014 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 73.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ณฐกฤต เทพภูธร 23-124-0003 ธนินทรวิทยา 82.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ชวิน ปัณฑรางกูร 23-111-0025 ไผทอุดมศึกษา 65.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ภูรินท์ ภควัตศิตานนท ์ 23-070-0016 อรรถมิตร 61.00  คะแนน 
เขตวัฒนา พฤฒพงศ์ อุไพศิลป์สถาพร 23-111-0039 สาธิต มศว ประสานมิตร 57.00  คะแนน 
เขตดินแดง ปุณยวีร์ จิรวิจิตร 23-141-0007 ปัญจทรัพย ์ 86.00  คะแนน 
เขตคลองเตย จิรภัทรา ไชยรัตน ์ 23-002-0014 สายน้าํทิพย ์ 64.00  คะแนน 
เขตประเวศ ณัชชา เดกูซมัน 23-043-0011 นราทร 68.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง กุลรัศมิ์ พรลาภวณิชกุล 23-111-0030 ปาณยา พัฒนาการ 50.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อาณิสา ลาํอิน 23-019-0026 บ้านบางกะป ิ 87.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี ปวพร ประคอง 23-111-0027 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 57.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม จักรพงศ์ วรรธนะอภิวิชญ ์ 23-078-0015 โสมาภา (นวมนิทร์) 78.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ธรรมรัต ผดุงวัย 23-003-0004 ธรรมภิรักษ์ 71.00  คะแนน 
เขตธนบุรี พอ พนธิตรกุล 23-091-0025 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 77.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ปณิธิ ประมวล 23-107-0005 สุพิชญา 92.00  คะแนน 
เขตจอมทอง จิรทีปต์ ศิลปอาชา 23-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 85.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ นณัท บุญศรี 23-183-0019 สายประสิทธิ์วทิยา 88.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ณัฐกรณ์ ปิงสุขแสน 23-012-0010 ฐานปัญญา 65.00  คะแนน 
เขตบางแค ชิษณุพงศ์ ตายัง 23-027-0108 มณีวัฒนา 85.00  คะแนน 
เขตหนองแขม นพวริทธิ์ วชิระคณาพฒัน ์ 23-187-0024 กรพิทักษ์ศึกษา 88.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ชยกร เชื้อกุดรู 23-190-0026 ถนอมพิศวิทยา 87.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง วาดฟ้า เธียรฐิติพฤต ิ 23-162-0001 ศิริเพ็ญ 68.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ภวธร วัชรอาภานุกร 23-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 75.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ฐานวฒัน์ กิรติเสว ี 23-111-0017 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 72.00  คะแนน 
เขตพระนคร ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 23-111-0019 ราชินี (ประถม) 77.00  คะแนน 
เขตบางรัก โมทนา สิริทรัพย์วงศ ์ 23-121-0024 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 74.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ธนกร ตั้งเจตน ์ 23-111-0001 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 87.00  คะแนน 
เขตสาทร กิตติพัชร ธันญะทว ี 23-007-0002 เซนต์หลุยส์ศึกษา 57.00  คะแนน 
เขตพญาไท นพรรษอร ผลิใบ 23-070-0005 สวนบวั 69.00  คะแนน 
เขตสายไหม ปารณีย์ บญุช่วย 23-122-0020 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 60.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง เอกสุรีย์ บวรพงศ์ปกรณ์ 23-124-0044 ธนินทรวิทยา 76.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ภัทรพงษ์ ไตรทิพย ์ 23-097-0011 ชาลสีมุทร 63.00  คะแนน 
 พีรวัส จิรชัยพิพฒัน ์ 23-111-0026 ไผทอุดมศึกษา 63.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ภูรินท์ ภควัตศิตานนท ์ 23-070-0016 อรรถมิตร 31.00  คะแนน 
เขตวัฒนา พฤฒพงศ์ อุไพศิลป์สถาพร 23-111-0039 สาธิต มศว ประสานมิตร 59.00  คะแนน 
เขตดินแดง อภิชาติ ชัยสาร 23-141-0013 ปัญจทรัพย ์ 82.00  คะแนน 
เขตคลองเตย รวิสรา บัวเผื่อน 23-002-0026 สายน้าํทิพย ์ 67.00  คะแนน 
เขตประเวศ กัญญาพัชร หมื่นรักษ ์ 23-043-0001 นราทร 60.00  คะแนน 
 ณัชชา เดกูซมัน 23-043-0011 นราทร 60.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง กุลรัศมิ์ พรลาภวณิชกุล 23-111-0030 ปาณยา พัฒนาการ 56.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อาณิสา ลาํอิน 23-019-0026 บ้านบางกะป ิ 83.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี พิธา โนวังหาร 23-111-0031 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 59.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม จักรพงศ์ วรรธนะอภิวิชญ ์ 23-078-0015 โสมาภา (นวมนิทร์) 76.00  คะแนน 
เขตบางพลัด กฤตพัฒน์ กําปัน่เพ็ชร 23-003-0008 ธรรมภิรักษ์ 77.00  คะแนน 
เขตธนบุรี วรินดา เหล่านพกุล 23-091-0005 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 69.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ชลธิชา บญุมาก 23-138-0055 บางขุนเทียนศึกษา 72.00  คะแนน 
เขตจอมทอง จิรทีปต์ ศิลปอาชา 23-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 73.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ นับคลืน่ แข็งพิลา 23-183-0001 สายประสิทธิ์วทิยา 59.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ธันยารัตน์ พรมตู ้ 23-012-0013 ฐานปัญญา 53.00  คะแนน 
 ณัฐกรณ์ ปิงสุขแสน 23-012-0010 ฐานปัญญา 53.00  คะแนน 
 นลิศา เถระพัฒน ์ 23-012-0012 ฐานปัญญา 53.00  คะแนน 
เขตบางแค ฉัฐพานทอง ธนะสันต ์ 23-027-0109 มณีวัฒนา 74.00  คะแนน 
เขตหนองแขม พงศพัศ เปรมมางกูร 23-187-0032 กรพิทักษ์ศึกษา 75.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ณัฎฐ์ธนน เผือกจิตต ์ 23-190-0021 ถนอมพิศวิทยา 78.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ญาณินณชิา แก้วยอดทอง 23-070-0019 โสมาภานุสสรณ ์ 71.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ภวธร วัชรอาภานุกร 23-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 70.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.2) 14 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต โรมัน สุขสุมิตร์ 23-111-0011 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 98.00  คะแนน 
เขตพระนคร ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 23-111-0019 ราชินี (ประถม) 91.00  คะแนน 
เขตบางรัก ปราณิศา บุญธนวีรกุล 23-121-0022 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 93.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ธนกร ตั้งเจตน ์ 23-111-0001 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90.00  คะแนน 
เขตสาทร กิตติพัชร ธันญะทว ี 23-007-0002 เซนต์หลุยส์ศึกษา 71.00  คะแนน 
เขตพญาไท มนรดา สายเนียม 23-111-0023 อนุบาลสามเสน 79.00  คะแนน 
เขตสายไหม อีสแคนแดร์ ชาฮนิ 23-005-0003 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 85.00  คะแนน 
 ณัฐพร ห่วงกระโทก 23-005-0012 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 85.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ฐิติรัตน์ พรหมถาวร 23-124-0014 ธนินทรวิทยา 92.00  คะแนน 
 พีรณัฐ โพธิสิทธิศักดิ ์ 23-124-0015 ธนินทรวิทยา 92.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ภัทรพงษ์ ไตรทิพย ์ 23-097-0011 ชาลสีมุทร 65.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ภูรินท์ ภควัตศิตานนท ์ 23-070-0016 อรรถมิตร 34.00  คะแนน 
เขตวัฒนา พฤฒพงศ์ อุไพศิลป์สถาพร 23-111-0039 สาธิต มศว ประสานมิตร 95.00  คะแนน 
เขตดินแดง กิติยศ กลิ่นสุคนธ ์ 23-141-0012 ปัญจทรัพย ์ 74.00  คะแนน 
เขตคลองเตย วรร สกุลบงกช 23-002-0012 สายน้าํทิพย ์ 61.00  คะแนน 
 รัชฎา สังข์เขียว 23-002-0010 สายน้าํทิพย ์ 61.00  คะแนน 
เขตประเวศ จิรัชยา กลิน่ทอง 23-043-0012 นราทร 64.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง กุลรัศมิ์ พรลาภวณิชกุล 23-111-0030 ปาณยา พัฒนาการ 70.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ชวกร เพชรเสน 23-090-0010 ถนอมบุตร 90.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี พิธา โนวังหาร 23-111-0031 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 90.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม สุภัสสร ชืน่ด ี 23-078-0023 โสมาภา (นวมนิทร์) 93.00  คะแนน 
เขตบางพลัด อนัญญา วงศ์รุ่งโรจน์กิจ 23-003-0003 ธรรมภิรักษ์ 93.00  คะแนน 
เขตธนบุรี พรชลิต กนิษฐสุด 23-091-0037 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 91.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อนาวิล รุ่งสว่าง 23-138-0043 บางขุนเทียนศึกษา 87.00  คะแนน 
เขตจอมทอง จิรทีปต์ ศิลปอาชา 23-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 100.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ธนภัทร ร้ัวตั้ว 23-183-0003 สายประสิทธิ์วทิยา 73.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ทยุต หฤหรรษวาสิน 23-012-0005 ฐานปัญญา 86.00  คะแนน 
เขตบางแค ชิษณุพงศ์ ตายัง 23-027-0108 มณีวัฒนา 89.00  คะแนน 
 พิชญุตม์ อนุตริยะ 23-111-0032 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 89.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ระมิญา ภู่ภีโญ 23-187-0019 กรพิทักษ์ศึกษา 92.00  คะแนน 
 สหวัสส์ ธนภทัรวรธันย ์ 23-187-0051 กรพิทักษ์ศึกษา 92.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง สุณิศา มั่นคง 23-190-0031 ถนอมพิศวิทยา 78.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อธิวัฒน์ ปรางค์ศรีทอง 23-162-0003 ศิริเพ็ญ 78.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ปุณวิช วฒันสินไพศาล 23-118-0006 ปรัชชาธร 87.00  คะแนน 
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คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ศรัณยภัทร โพธิ์เงิน 23-252-0013 อนุบาลโรจนวทิย ์ 256.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 23-252-0009 อนุบาลโรจนวทิย ์ 254.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วรเมธ พรมสีนอง 23-252-0010 อนุบาลโรจนวทิย ์ 253.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 ปัณณวิชญ์ สุขผล 23-244-0016 อนุบาลกําแพงเพชร 273.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กอบบุญ ตันอารีย ์ 23-247-0001 สาธิต 221.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนัฐปภา นิระคม 23-244-0005 อนุบาลกําแพงเพชร 196.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 สาญ์วิกร แก้วอ่อน 23-229-0020 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 229.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบลูย ์ 23-217-0029 อนุบาลนครสวรรค์ 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปราณปวณี์ พุกเปี่ยม 23-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 205.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 ชมบุญ ปัญจมาพิรมย ์ 23-203-0006 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เหย่าเหมย ก๊ก 23-203-0001 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ฉัตตธฬ ก๊กมาศ 23-203-0003 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 188.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 ณธีพงศ์ ฐิติคณาอริยกิจ 23-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา เชียงใหม ่ 187.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฐานวฒัน์ ปัญญาทอง 23-231-0030 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 163.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 หทัยชนก เหลาพรม 23-231-0041 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 150.00  คะแนน 
พะเยา อันดับที่ 1 อารยา บุญโชคช่วย 23-269-0035 ปิยมิตรวิทยา 249.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภาคภูมิ นุชนิยม 23-269-0031 ปิยมิตรวิทยา 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐธยาน์ หวนัเหล็ม 23-269-0020 ปิยมิตรวิทยา 197.00  คะแนน 
ลําปาง อันดับที่ 1 พิชชานนัท์ โภควนิภูดิสนนัท ์ 23-200-0043 อัสสัมชัญลาํปาง 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รัชฎ์พงศ์ ไทยราช 23-200-0071 อัสสัมชัญลาํปาง 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เมโลดี้ จีน คัมมิ่ง 23-200-0041 อัสสัมชัญลาํปาง 217.00  คะแนน 
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คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 23-252-0009 อนุบาลโรจนวทิย ์ 95.00  คะแนน 
กําแพงเพชร กอบบุญ ตันอารีย ์ 23-247-0001 สาธิต 92.00  คะแนน 
นครสวรรค์ พลพิพัชน์ สุราฤทธิ ์ 23-229-0001 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 83.00  คะแนน 
พิจิตร เคน มาวิน อเล็กซานเดอร ์ 23-203-0008 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 65.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ณัฐิกา ไชยวงค์คํา 23-231-0048 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 68.00  คะแนน 
พะเยา ภาคภูมิ นุชนิยม 23-269-0031 ปิยมิตรวิทยา 89.00  คะแนน 
ลําปาง ปุญญพัฒน์ ทนิอยู่ 23-200-0077 อัสสัมชัญลาํปาง 83.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ศรัณยภัทร โพธิ์เงิน 23-252-0013 อนุบาลโรจนวทิย ์ 79.00  คะแนน 
 ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ 23-278-0016 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 79.00  คะแนน 
กําแพงเพชร ปัณณวิชญ์ สุขผล 23-244-0016 อนุบาลกําแพงเพชร 92.00  คะแนน 
นครสวรรค์ พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบลูย ์ 23-217-0029 อนุบาลนครสวรรค์ 69.00  คะแนน 
พิจิตร ฉัตตธฬ ก๊กมาศ 23-203-0003 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 63.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ภูษณิศา บุญมาเรือง 23-231-0025 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 69.00  คะแนน 
พะเยา อารยา บุญโชคช่วย 23-269-0035 ปิยมิตรวิทยา 74.00  คะแนน 
ลําปาง วรวัฒนพงศ์ กงแก้ว 23-200-0001 อัสสัมชัญลาํปาง 74.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก มนันญา สมสกุล 23-252-0024 อนุบาลโรจนวทิย ์ 94.00  คะแนน 
กําแพงเพชร ปัณณวิชญ์ สุขผล 23-244-0016 อนุบาลกําแพงเพชร 91.00  คะแนน 
นครสวรรค์ สาญ์วิกร แก้วอ่อน 23-229-0020 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 85.00  คะแนน 
พิจิตร ชมบุญ ปัญจมาพิรมย ์ 23-203-0006 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 92.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ณธีพงศ์ ฐิติคณาอริยกิจ 23-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา เชียงใหม ่ 70.00  คะแนน 
พะเยา อารยา บุญโชคช่วย 23-269-0035 ปิยมิตรวิทยา 92.00  คะแนน 
ลําปาง อภิวิชญ์ ไชยวรรณ 23-200-0095 อัสสัมชัญลาํปาง 98.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต*้ 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ 23-351-0013 อนุบาลยะลา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฐิติวร ภาบุญปถัมภ์ 23-351-0033 อนุบาลยะลา 197.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชยพล เข็มทอง 23-351-0014 อนุบาลยะลา 194.00  คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 ชุติพนธ์ อดิศัยเผา่พันธุ ์ 23-327-0002 พิมานวิทย์นราธวิาส 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อิพตีซาม อาแว 23-327-0008 พิมานวิทย์นราธวิาส 181.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิมพ์ลภัส เอ่ียมสะอาด 23-861-0003 บางนราวิทยา 160.00  คะแนน 
  พรรณพัชร ทองจันทร ์ 23-327-0001 พิมานวิทย์นราธวิาส 160.00  คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 กัลยาศิริ สงสงิห์ 23-345-0002 อนุบาลอรอนงค ์ 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 โชติกา พชิัยรัตน ์ 23-345-0003 อนุบาลอรอนงค ์ 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อิศรายุ จันตรีวา 23-345-0001 อนุบาลอรอนงค ์ 201.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 จณิสตา อินทสร 23-336-0002 ธิดานุเคราะห ์ 249.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ 23-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา 242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศรัณย์รัชต์ จันทพนัธ ์ 23-336-0001 ธิดานุเคราะห ์ 183.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 อัฑฒ์ นาคเพชร 23-330-0006 ศรีธรรมราชศึกษา 185.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พศิน ชาลีวงษ ์ 23-330-0005 ศรีธรรมราชศึกษา 134.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภูริดา เต็มสังข์ 23-892-0001 ชูศิลป์วทิยา 113.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 กณิตา ไหมทอง 23-334-0002 โชคชัยกระบี ่ 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จิณณะ สอสุทธิเมธ 23-334-0001 โชคชัยกระบี ่ 108.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 ปริมใจ จิระสุทัศน ์ 23-317-0019 อนุบาลพังงา 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ยศวรรธน์ นรินรัตน ์ 23-317-0012 อนุบาลพังงา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศตนันท์ วฒุิกรภัณฑ ์ 23-317-0003 อนุบาลพังงา 202.00  คะแนน 
  กรวรรณ จันทวงศ์ 23-317-0005 อนุบาลพังงา 202.00  คะแนน 
ระนอง อันดับที่ 1 พัชริดา กิตติวิวฒัน ์ 23-320-0012 อนุบาลระนอง 155.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิพัฒน์พงศ์ พึ่งแย้ม 23-320-0003 อนุบาลระนอง 152.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วิภาวดี อุ่ยเต็กเค่ง 23-320-0023 อนุบาลระนอง 150.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาคณิตศาสตร ์ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ 23-351-0013 อนุบาลยะลา 79.00  คะแนน 
นราธิวาส ชุติพนธ์ อดิศัยเผา่พันธุ ์ 23-327-0002 พิมานวิทย์นราธวิาส 74.00  คะแนน 
สตูล โชติกา พชิัยรัตน ์ 23-345-0003 อนุบาลอรอนงค ์ 74.00  คะแนน 
สงขลา จณิสตา อินทสร 23-336-0002 ธิดานุเคราะห ์ 80.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช พศิน ชาลีวงษ ์ 23-330-0005 ศรีธรรมราชศึกษา 53.00  คะแนน 
กระบี่ กณิตา ไหมทอง 23-334-0002 โชคชัยกระบี ่ 76.00  คะแนน 
พังงา ปริมใจ จิระสุทัศน ์ 23-317-0019 อนุบาลพังงา 75.00  คะแนน 
ระนอง ธนากร อู่เจริญ 23-320-0007 อนุบาลระนอง 67.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา ฐิติวร ภาบุญปถัมภ์ 23-351-0033 อนุบาลยะลา 83.00  คะแนน 
นราธิวาส ชุติพนธ์ อดิศัยเผา่พันธุ ์ 23-327-0002 พิมานวิทย์นราธวิาส 61.00  คะแนน 
สตูล กัลยาศิริ สงสงิห์ 23-345-0002 อนุบาลอรอนงค ์ 85.00  คะแนน 
สงขลา จณิสตา อินทสร 23-336-0002 ธิดานุเคราะห ์ 82.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อัฑฒ์ นาคเพชร 23-330-0006 ศรีธรรมราชศึกษา 50.00  คะแนน 
กระบี่ กณิตา ไหมทอง 23-334-0002 โชคชัยกระบี ่ 53.00  คะแนน 
พังงา อิทธิกร สุขสัจจี 23-304-0034 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 67.00  คะแนน 
ระนอง ศวัสกร สุทธาภักดิ ์ 23-320-0001 อนุบาลระนอง 58.00  คะแนน 
 พิพัฒน์พงศ์ พึ่งแย้ม 23-320-0003 อนุบาลระนอง 58.00  คะแนน 
 ปนิดา ปิตะปิลนัธน ์ 23-320-0014 อนุบาลระนอง 58.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ 23-351-0013 อนุบาลยะลา 87.00  คะแนน 
นราธิวาส ชุติพนธ์ อดิศัยเผา่พันธุ ์ 23-327-0002 พิมานวิทย์นราธวิาส 87.00  คะแนน 
สตูล กัลยาศิริ สงสงิห์ 23-345-0002 อนุบาลอรอนงค ์ 71.00  คะแนน 
สงขลา นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ 23-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา 94.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อัฑฒ์ นาคเพชร 23-330-0006 ศรีธรรมราชศึกษา 84.00  คะแนน 
กระบี่ กณิตา ไหมทอง 23-334-0002 โชคชัยกระบี ่ 93.00  คะแนน 
พังงา ปริมใจ จิระสุทัศน ์ 23-317-0019 อนุบาลพังงา 86.00  คะแนน 
ระนอง พัชริดา กิตติวิวฒัน ์ 23-320-0012 อนุบาลระนอง 59.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ณัฐวรา ศิริรัตน์ไพบูลย ์ 23-736-0003 เซนต์เมร่ี 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รมิดา ใจศิริ 23-736-0002 เซนต์เมร่ี 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เหมรัศมิ์ วนาปิยสวัสดิ ์ 23-489-0016 อนุบาลอุดรธาน ี 168.00  คะแนน 
เลย อันดับที่ 1 พิชชญาณีย์ มูณละศรี 23-782-0010 แสงตะวนัพัฒนา 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พัชรพงษ์ เจียระพงษ ์ 23-782-0042 แสงตะวนัพัฒนา 154.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนกฤต วทัญญูคุณากร 23-782-0003 แสงตะวนัพัฒนา 141.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 สุวพิชญ์ นิยมพานิชพัฒนา 23-452-0083 อนุบาลอุบลราชธาน ี 225.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภคพร วงศ์ผา 23-452-0105 อนุบาลอุบลราชธาน ี 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ 23-452-0093 อนุบาลอุบลราชธาน ี 222.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 ธนนนัท์ พงษจ์ิตร์ภักดิ์ 23-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 91.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปิยมาศ จบปาน 23-734-0002 พรชัยวิชชาลยั 78.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภิรัญญา พัฒนโพธิ ์ 23-734-0003 พรชัยวิชชาลยั 77.00  คะแนน 
มุกดาหาร อันดับที่ 1 คุณัญญาภรณ์ ไชยยันบูรณ ์ 23-421-0021 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 193.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 คณาทรัพย์ เสียงล้าํ 23-421-0011 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธมนวรรณ คําเสือ 23-421-0005 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 156.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 23-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด 247.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อัครพัชร ราชณุวงษ ์ 23-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด 191.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปญญาพล ขันแข็ง 23-403-0004 อนุบาลร้อยเอ็ด 173.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชต ิ 23-410-0013 อนุบาลนครราชสีมา 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤติเดช อู่กาญจนกิตติ 23-410-0061 อนุบาลนครราชสีมา 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปุณณิสา ว่องวณิชชากร 23-410-0068 อนุบาลนครราชสีมา 180.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 ลภณพัฒน์ รับงาม 23-465-0009 วาณิชยน์ุกูล 201.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อชิติกร บุญสําเร็จ 23-465-0016 วาณิชยน์ุกูล 199.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภูมิพัฒน์ รังคกูลนวุัฒน ์ 23-465-0003 วาณิชยน์ุกูล 198.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ณัฐวรา ศิริรัตน์ไพบูลย ์ 23-736-0003 เซนต์เมร่ี 69.00  คะแนน 
เลย ธนกฤต วทัญญูคุณากร 23-782-0003 แสงตะวนัพัฒนา 60.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อภิอาภา คลังทอง 23-452-0147 อนุบาลอุบลราชธาน ี 82.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ธนนนัท์ พงษจ์ิตร์ภักดิ์ 23-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 32.00  คะแนน 
มุกดาหาร ธมนวรรณ คําเสือ 23-421-0005 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 67.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 23-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด 87.00  คะแนน 
นครราชสีมา รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชต ิ 23-410-0013 อนุบาลนครราชสีมา 83.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ภูมิพัฒน์ รังคกูลนวุัฒน ์ 23-465-0003 วาณิชยน์ุกูล 67.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี เหมรัศมิ์ วนาปิยสวัสดิ ์ 23-489-0016 อนุบาลอุดรธาน ี 66.00  คะแนน 
เลย พิชชญาณีย์ มูณละศรี 23-782-0010 แสงตะวนัพัฒนา 73.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ภัทรดนัย ปัญญาคม 23-452-0012 อนุบาลอุบลราชธาน ี 78.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ธนนนัท์ พงษจ์ิตร์ภักดิ์ 23-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 33.00  คะแนน 
มุกดาหาร คณาทรัพย์ เสียงล้าํ 23-421-0011 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 68.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 23-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด 68.00  คะแนน 
นครราชสีมา รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชต ิ 23-410-0013 อนุบาลนครราชสีมา 78.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ณรึเดช ทองอุ่น 23-465-0006 วาณิชยน์ุกูล 67.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ณัฐวรา ศิริรัตน์ไพบูลย ์ 23-736-0003 เซนต์เมร่ี 65.00  คะแนน 
เลย พัชรพงษ์ เจียระพงษ ์ 23-782-0042 แสงตะวนัพัฒนา 60.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ธัญญพัทธ์ วรพิพัฒน์พร 23-452-0069 อนุบาลอุบลราชธาน ี 91.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ปิยมาศ จบปาน 23-734-0002 พรชัยวิชชาลยั 32.00  คะแนน 
มุกดาหาร คุณัญญาภรณ์ ไชยยันบูรณ ์ 23-421-0021 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 76.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 23-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด 92.00  คะแนน 
นครราชสีมา รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชต ิ 23-410-0013 อนุบาลนครราชสีมา 75.00  คะแนน 
สุรินทร ์ เจมส์ โทมัส ดนัแคน 23-465-0037 วาณิชยน์ุกูล 89.00  คะแนน 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.2) 21 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 ธัญพร แก้วนพกุล 23-590-0056 วัดดอนทอง 233.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภูมิรพีร์ พ่วงขํา 23-590-0058 วัดดอนทอง 219.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนปิติพล จรณายุธ 23-590-0057 วัดดอนทอง 213.00  คะแนน 
จันทบุรี อันดับที่ 1 อันนา ฉัตรภูต ิ 23-576-0017 สตรีมารดาพิทักษ ์ 225.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 มุกวดี โปเล็ต ดูพุย 23-576-0001 สตรีมารดาพิทักษ ์ 221.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนัญชิดา กุลรุ่งเรือง 23-576-0013 สตรีมารดาพิทักษ ์ 206.00  คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 นันทชิา ทองวิเศษ 23-524-0031 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 บัญญวัต กายทอง 23-524-0024 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 195.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัทรพัฒน์ พรมจันทร์ 23-524-0008 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 192.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 พสิษฐ์ ชัยประเสริฐสุด 23-530-0023 มารีวิทยา 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จันทิมา ทองนาม 23-530-0080 มารีวิทยา 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปฐมพร หอมเหม 23-530-0001 มารีวิทยา 194.00  คะแนน 
  รมย์ชลี โชติรัตน ์ 23-530-0005 มารีวิทยา 194.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 ณัฐรดา วงศ์แก้ว 23-560-0018 อนุบาลระยอง 249.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อังกูร พิทักษา 23-560-0004 อนุบาลระยอง 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนก พัฒนสุขวสนัต ์ 23-560-0008 อนุบาลระยอง 233.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 นิติธร พร้อมประเสริฐ 23-111-0035 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 217.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กวิน โชตโิรจน์วงค ์ 23-516-0001 สุขเจริญผล 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สิรวิชญ์ จรูญสิริพนัธ ์ 23-111-0034 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 182.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เจตนิพิฐ อวยชัย 23-590-0008 วัดดอนทอง 86.00  คะแนน 
จันทบุรี มุกวดี โปเล็ต ดูพุย 23-576-0001 สตรีมารดาพิทักษ ์ 73.00  คะแนน 
ชลบุรี ปวรวรรณ เลิศเบญจมงคล 23-524-0074 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 69.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี พสิษฐ์ ชัยประเสริฐสุด 23-530-0023 มารีวิทยา 71.00  คะแนน 
ระยอง ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ ์ 23-560-0022 อนุบาลระยอง 94.00  คะแนน 
สมุทรปราการ นิติธร พร้อมประเสริฐ 23-111-0035 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 82.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ณิชาภา แสงสวา่ง 23-590-0047 วัดดอนทอง 75.00  คะแนน 
จันทบุรี ชนัญชิดา กุลรุ่งเรือง 23-576-0013 สตรีมารดาพิทักษ ์ 72.00  คะแนน 
ชลบุรี นันทชิา ทองวิเศษ 23-524-0031 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 68.00  คะแนน 
 ธิรดา ภัทระวโรตม ์ 23-524-0062 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 68.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี จันทิมา ทองนาม 23-530-0080 มารีวิทยา 76.00  คะแนน 
ระยอง พชรวัธน์ ลิ้มคงทรัพย ์ 23-505-0057 กวงฮั้ว 77.00  คะแนน 
สมุทรปราการ นิติธร พร้อมประเสริฐ 23-111-0035 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 64.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ธัญพร แก้วนพกุล 23-590-0056 วัดดอนทอง 90.00  คะแนน 
จันทบุรี อันนา ฉัตรภูต ิ 23-576-0017 สตรีมารดาพิทักษ ์ 91.00  คะแนน 
ชลบุรี บัญญวัต กายทอง 23-524-0024 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 91.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี พสิษฐ์ ชัยประเสริฐสุด 23-530-0023 มารีวิทยา 82.00  คะแนน 
ระยอง ณัฐรดา วงศ์แก้ว 23-560-0018 อนุบาลระยอง 94.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อติวิชญ์ เรืองอัมพรพันธุ์ 23-516-0030 สุขเจริญผล 77.00  คะแนน 
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คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 วิชรวิชญ์ สายเสมา 23-630-0037 เตรียมบัณฑิต 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ไอศูรย์ กองแก้ว 23-630-0041 เตรียมบัณฑิต 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รัชญาภา คงเพชร 23-630-0045 เตรียมบัณฑิต 176.00  คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 อริยพร งามจริยะ 23-620-0026 อนุบาลสุธีธร 255.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์ 23-943-0001 อนุบาลนครปฐม 221.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กวิตา กาญจนาพฤกษ ์ 23-943-0004 อนุบาลนครปฐม 218.00  คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 ชานน พ่วงทอง 23-995-0003 สมศักดิ์วิทยา 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐชยา รุ่งหลุ่ม 23-995-0017 สมศักดิ์วิทยา 160.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กรวรรณ เลี้ยงฤทัย 23-995-0011 สมศักดิ์วิทยา 134.00  คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 ธีรสิทธิ์ บุญรอด 23-602-0005 วัดดอนไก่เตี้ย 233.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ระรินตา เอียมเอก 23-602-0020 วัดดอนไก่เตี้ย 231.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศตาวรนันท์ กุสุมาลย์ 23-696-0006 อนุบาลเพชรบุรี 200.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 คุณัชญ์ คุณะดิลก 23-638-0017 ปัณณวิชญ ์ 231.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธิรชา กรพันทารักษ์ 23-925-0029 ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 221.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พัชรนันท์ รวยร่ืน 23-658-0110 จิระศาสตร์วิทยา 220.00  คะแนน 
ลพบุรี อันดับที่ 1 ณัฐชญาพชัร์ โพธสิุวรรณ 23-660-0012 บรรจงรัตน ์ 217.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤตศราภัช สารพัฒน ์ 23-660-0002 อนุบาลลพบุรี 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ไปรยา นาคเจริญ 23-660-0011 อนุบาลลพบุรี 160.00  คะแนน 
สระบุรี อันดับที่ 1 ปกรณ์ ราชวงษ ์ 23-972-0007 อนุบาลวิชชากร 117.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธิเบต จํานงค์ภักดิ์ 23-972-0005 อนุบาลวิชชากร 114.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 คณาธิป แทนสูงเนนิ 23-972-0004 อนุบาลวิชชากร 113.00  คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย ์ 23-633-0045 อนุบาลสิงห์บุรี 209.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปัณณวิชญ์ สมานรัตนเสถียร 23-633-0001 อนุบาลสิงห์บุรี 207.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กฤชภัทร ภักดิ์วิไลเกียรติ 23-633-0019 อนุบาลสิงห์บุรี 184.00  คะแนน 
อ่างทอง อันดับที่ 1 สรัลพร รัตนอมรชัย 23-631-0058 อนุบาลวัดอ่างทอง 221.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภควัฒณ์ มีศิริ 23-631-0052 อนุบาลวัดอ่างทอง 199.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธัญญรัตน์ พลายจั่น 23-631-0002 อนุบาลวัดอ่างทอง 197.00  คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 ชัชณัฐฐา พรวิจิตรพิศาล 23-637-0009 นานาชาติลติเติ้ลดราก้อนส ์ 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปิยธรรม สังข์โบสถ์ 23-973-0002 อนุราชประสิทธิ ์ 207.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อาคิรา โกมลสิงห์ 23-637-0005 นานาชาติลติเติ้ลดราก้อนส ์ 192.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี พิชชาภา ภู่เจริญ 23-630-0049 เตรียมบัณฑิต 72.00  คะแนน 
นครปฐม อริยพร งามจริยะ 23-620-0026 อนุบาลสุธีธร 92.00  คะแนน 
ราชบุรี ชานน พ่วงทอง 23-995-0003 สมศักดิ์วิทยา 62.00  คะแนน 
เพชรบุรี ธีรสิทธิ์ บุญรอด 23-602-0005 วัดดอนไก่เตี้ย 88.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา คุณัชญ์ คุณะดิลก 23-638-0017 ปัณณวิชญ ์ 80.00  คะแนน 
ลพบุรี ณัฐชญาพชัร์ โพธสิุวรรณ 23-660-0012 บรรจงรัตน ์ 79.00  คะแนน 
สระบุรี สุรพัศ อับษร 23-972-0003 อนุบาลวิชชากร 54.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ปัณณวิชญ์ สมานรัตนเสถียร 23-633-0001 อนุบาลสิงห์บุรี 70.00  คะแนน 
อ่างทอง ลฎาภา เพ็ชรวิจิตร 23-631-0031 อนุบาลวัดอ่างทอง 71.00  คะแนน 
นนทบุรี นภัทร มามีเกตุ 23-986-0032 ประสาทวิทยานนทบุรี 85.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ภคณกร ซื่อสัตย์ 23-630-0026 เตรียมบัณฑิต 73.00  คะแนน 
นครปฐม อริยพร งามจริยะ 23-620-0026 อนุบาลสุธีธร 82.00  คะแนน 
ราชบุรี ปริพัตร มิ่งสําแดง 23-995-0016 สมศักดิ์วิทยา 54.00  คะแนน 
 ชานน พ่วงทอง 23-995-0003 สมศักดิ์วิทยา 54.00  คะแนน 
เพชรบุรี ณัฐชา เลิศแก้ว 23-602-0013 วัดดอนไก่เตี้ย 72.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา วิชญ์วิสิฐ ตนัวนีุกูล 23-628-0011 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 76.00  คะแนน 
ลพบุรี ณัฐชญาพชัร์ โพธสิุวรรณ 23-660-0012 บรรจงรัตน ์ 66.00  คะแนน 
สระบุรี คณาธิป แทนสูงเนนิ 23-972-0004 อนุบาลวิชชากร 53.00  คะแนน 
สิงห์บุรี พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย ์ 23-633-0045 อนุบาลสิงห์บุรี 73.00  คะแนน 
อ่างทอง ภควัฒณ์ มีศิริ 23-631-0052 อนุบาลวัดอ่างทอง 76.00  คะแนน 
นนทบุรี ปัณณธร รัตนกิจกมล 23-986-0034 ประสาทวิทยานนทบุรี 64.00  คะแนน 
 กมลชนก สิริยโสภาพนัธุ ์ 23-635-0004 ประชาอุปถัมภ์ 64.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี วิชรวิชญ์ สายเสมา 23-630-0037 เตรียมบัณฑิต 77.00  คะแนน 
นครปฐม ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์ 23-943-0001 อนุบาลนครปฐม 94.00  คะแนน 
ราชบุรี ณัฐชยา รุ่งหลุ่ม 23-995-0017 สมศักดิ์วิทยา 59.00  คะแนน 
เพชรบุรี ธีรสิทธิ์ บุญรอด 23-602-0005 วัดดอนไก่เตี้ย 83.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา คุณัชญ์ คุณะดิลก 23-638-0017 ปัณณวิชญ ์ 100.00  คะแนน 
ลพบุรี ณัฐชญาพชัร์ โพธสิุวรรณ 23-660-0012 บรรจงรัตน ์ 72.00  คะแนน 
สระบุรี ปกรณ์ ราชวงษ ์ 23-972-0007 อนุบาลวิชชากร 52.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ปัณณวิชญ์ สมานรัตนเสถียร 23-633-0001 อนุบาลสิงห์บุรี 83.00  คะแนน 
อ่างทอง ธัญญรัตน์ พลายจั่น 23-631-0002 อนุบาลวัดอ่างทอง 89.00  คะแนน 
นนทบุรี คีรี แก้ววรรณีสกุล 23-637-0008 นานาชาติลติเติ้ลดราก้อนส ์ 95.00  คะแนน 
 ชิลดิชา เอิง 23-637-0010 นานาชาติลติเติ้ลดราก้อนส ์ 95.00  คะแนน 
 
 

จะจัดส่งรางวัลทกุประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นกัเรียนเรยีนอยู่ ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 60 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สายน้ําทพิย์ (เขตคลองเตย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จิรภัทรา ไชยรัตน ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 รวิสรา บัวเผื่อน ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 รัชฎา สังข์เขียว ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วรร สกุลบงกช ได้คะแนน 61.00%  
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภวธร วัชรอาภานุกร ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จามอง วัจนคปุต ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อธิคุณ เปลียนบาํรุง ได้คะแนน 67.00%  
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วัชรดา อินทชัย ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณกร ลิ่มสุวรรณ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปุณวิช วฒันสินไพศาล ได้คะแนน 87.00%  
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กฤษณพล ไตรไมตรีพิทักษ ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พัชรวัฒน์ วงศ์ศรีกุล ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จิรทีปต์ ศิลปอาชา ได้คะแนน 100.00%  
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณฐกฤต เทพภูธร ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เอกสุรีย์ บวรพงศ์ปกรณ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ฐิติรัตน์ พรหมถาวร ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พีรณัฐ โพธิสิทธิศักดิ ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พสธร ยิ่งถาวร ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิรดา ต้นอานันทส์กุล ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภัทรดนัย ธนานุพนัธ ์ ได้คะแนน 78.00%  
รร.ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปุณยวีร์ จิรวิจิตร ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อภิชาติ ชัยสาร ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กิติยศ กลิ่นสุคนธ ์ ได้คะแนน 74.00%  
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณปภัสร์ รักทอง ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พสิษฐ์ กมล ได้คะแนน 59.00%  
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปุญยวีร์ วัชรัตน์พงศ ์ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 แอมลินทร์ ชยะ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พูนฤดี ผ่องฉว ี ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สุภนิดา ศรีกาญจน ์ ได้คะแนน 63.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พอ พนธิตรกุล ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วรินดา เหล่านพกุล ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พรชลิต กนิษฐสุด ได้คะแนน 91.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐณิชา สืบสายเศวตร ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วรวัชร์ ชุติกุลรังษ ี ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ศุภกานต์ สุวรรณโชต ิ ได้คะแนน 58.00%  
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นณัท บุญศร ี ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นับคลืน่ แข็งพิลา ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธนภัทร ร้ัวตั้ว ได้คะแนน 73.00%  
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รติรัตน์ พรมีศรี ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฐิติโชติ กุลศรี ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชวกร เพชรเสน ได้คะแนน 90.00%  
รร.บ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อาณิสา ลาํอิน ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชุติมา ชายา ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นนทิยุต เลา่เลิศ ได้คะแนน 66.00%  
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปริยวิศว์ โพธิ์ศรี ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปารมี เหิงสี่ ลิม ได้คะแนน 68.00%  
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปรเมษฐ์ อัคนันท ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐชกร ข้อบาง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชลธิชา บญุมาก ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อนาวิล รุ่งสว่าง ได้คะแนน 87.00%  
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปณิธิ ประมวล ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เปมิกา วรคุณพิเศษ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พัชญ์มญ ประยงค์รักษ์ ได้คะแนน 86.00%  
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศุภกานดา เปลี่ยนรูป ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จิราพัชร ศิริเลิศพรรณา ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปุริม สุจารีย ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฉัฐพานทอง ธนะสันต ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชิษณุพงศ์ ตายัง ได้คะแนน 89.00%  
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธรรมรัต ผดุงวัย ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กฤตพัฒน์ กําปัน่เพ็ชร ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อนัญญา วงศ์รุ่งโรจน์กิจ ได้คะแนน 93.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิมพ์พิศา สุริยเดชสกุล ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 โมทนา สิริทรัพย์วงศ ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปราณิศา บุญธนวีรกุล ได้คะแนน 93.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รชนิกร รุ้งสิริเดชา ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กันติทัต มีระกูล ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ซีโมเน อนุวัตน์ กรีมาลดี ได้คะแนน 90.00%  
รร.โสมาภา (นวมินทร์) (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จักรพงศ์ วรรธนะอภิวิชญ ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนภูมิ วิเวกอรุณ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สุภัสสร ชืน่ด ี ได้คะแนน 93.00%  
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัชชา เดกูซมัน ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กัญญาพัชร หมื่นรักษ ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จิรัชยา กลิน่ทอง ได้คะแนน 64.00%  
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อนาวิล ดา่นสวัสดิ ์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นพรรษอร ผลิใบ ได้คะแนน 69.00%  
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐกรณ์ ปิงสุขแสน ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นลิศา เถระพัฒน ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธันยารัตน์ พรมตู ้ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ทยุต หฤหรรษวาสิน ได้คะแนน 86.00%  
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชยกร เชื้อกุดรู ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฎฐ์ธนน เผือกจิตต ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สุณิศา มั่นคง ได้คะแนน 78.00%  
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วาดฟ้า เธียรฐิติพฤต ิ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชวัลวิทย์ เอียดแก้ว ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อธิวัฒน์ ปรางค์ศรีทอง ได้คะแนน 78.00%  
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชญานนท์ บัวสาํอางค ์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปารณีย์ บญุช่วย ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ประกฤษฏิ์ ศรีเบญจบุตร ได้คะแนน 50.00%  
รร.มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปราชญา พิธาวรภัค ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคิน สุขุสงวน ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อีสแคนแดร์ ชาฮนิ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัฐพร ห่วงกระโทก ได้คะแนน 85.00%  
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นพวริทธิ์ วชิระคณาพฒัน ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พงศพัศ เปรมมางกูร ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ระมิญา ภู่ภีโญ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สหวัสส์ ธนภทัรวรธันย ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.ชาลีสมุทร (เขตหลักสี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิสิทธิ์ภัทร์ ขันธ์ตน้ธง ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วัลวิภา หาวงษ์ชัย ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภัทรพงษ์ ไตรทิพย ์ ได้คะแนน 65.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กอบบุญ ตันอารีย ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชนัฐปภา นิระคม ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปัณณวิชญ์ สุขผล ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อชิรญา ภู่ภีโญ ได้คะแนน 88.00%  
รร.ยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม ่(เชียงใหม่) วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณธีพงศ์ ฐิติคณาอริยกิจ ได้คะแนน 70.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เชยีงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐิกา ไชยวงค์คํา ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภูษณิศา บุญมาเรือง ได้คะแนน 69.00%  
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พลพิพัชน์ สุราฤทธิ ์ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กมลพร กลิ่นสุคนธท์ิพย ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สาญ์วิกร แก้วอ่อน ได้คะแนน 85.00%  
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบลูย ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐณิชา สุรินทร ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พริมา ธัญธนกุล ได้คะแนน 75.00%  
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภาคภูมิ นุชนิยม ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปิยภูมิ นุชนิยม ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อารยา บุญโชคช่วย ได้คะแนน 92.00%  
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เคน มาวิน อเล็กซานเดอร ์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฉัตตธฬ ก๊กมาศ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชมบุญ ปัญจมาพิรมย ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศักดินนท์ เศรษฐสิงห์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชนมน พัทธวีรกุล ได้คะแนน 90.00%  
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศรัณยภัทร โพธิ์เงิน ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 มนันญา สมสกุล ได้คะแนน 94.00%  
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปุญญพัฒน์ ทนิอยู่ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วรวัฒนพงศ์ กงแก้ว ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อภิวิชญ์ ไชยวรรณ ได้คะแนน 98.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กณิตา ไหมทอง ได้คะแนน 93.00%  
รร.ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พศิน ชาลีวงษ ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อัฑฒ์ นาคเพชร ได้คะแนน 84.00%  
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภัคจิรา มหาหิงษ์ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กัญตอัญทิชา มะสัญ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พิมพ์ลภัส เอ่ียมสะอาด ได้คะแนน 75.00%  
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนภัทร นุ่นจันทร ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อุษามณีย์ เชิดรัมย ์ ได้คะแนน 54.00%  
รร.พิมานวิทย์นราธิวาส (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อิพตีซาม อาแว ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พรรณพัชร ทองจันทร ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชุติพนธ์ อดิศัยเผา่พันธุ ์ ได้คะแนน 87.00%  
รร.เทศบาลบ้านทา้ยชา้ง (พงังา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วชิรวิทย์ ภูมิรักษ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อิทธิกร สุขสัจจี ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 รุ่งเรือง หลีเกียรติ์อนันต์ ได้คะแนน 80.00%  
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ยศวรรธน์ นรินรัตน ์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศุภโชค อุดมสินค้า ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศตนันท์ วฒุิกรภัณฑ ์ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กฤตยากร รัตนพันธุ ์ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปริมใจ จิระสุทัศน ์ ได้คะแนน 86.00%  
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปวริศ ชูทอง ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฐิติวรภา บุญปถัมภ์ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ ได้คะแนน 87.00%  
รร.อนุบาลระนอง (ระนอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนากร อู่เจริญ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศวัสกร สุทธาภักดิ ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิพัฒน์พงศ์ พึ่งแย้ม ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปนิดา ปิตะปิลนัธน ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พัชริดา กิตติวิวฒัน ์ ได้คะแนน 59.00%  
รร.ทวีรัตน์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภัทรพล เก้าเอ้ียน ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นินาดา อีหวี ได้คะแนน 68.00%  
รร.ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศรัณย์รัชต์ จันทพนัธ ์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จณิสตา อินทสร ได้คะแนน 87.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชานษิสา มูสิกพงศ์ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นพรัตน์ ฉัตรมณีย ์ ได้คะแนน 63.00%  
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นิษา จงไกรจักร ได้คะแนน 75.00%  
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณฐาภพ พิทักษบ์ุตร ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิษย์กุล หลําเบ็ญสะ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ ได้คะแนน 94.00%  
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อริสรา ยาชาํนาญ ได้คะแนน 65.00%  
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 โชติกา พชิัยรัตน ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กัลยาศิริ สงสงิห์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อิศรายุ จันตรีวา ได้คะแนน 65.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชต ิ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐณิชา กุยแก้ว ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภรภัทร สุขเสถียร ได้คะแนน 66.00%  
รร.เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร (มุกดาหาร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธมนวรรณ คําเสือ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 คณาทรัพย์ เสียงล้าํ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 คุณัญญาภรณ์ ไชยยันบูรณ ์ ได้คะแนน 76.00%  
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อัครพัชร ราชณุวงษ ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปญญาพล ขันแข็ง ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม ได้คะแนน 92.00%  
รร.แสงตะวันพัฒนา (เลย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนกฤต วทัญญูคุณากร ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิชชญาณีย์ มูณละศรี ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พัชรพงษ์ เจียระพงษ ์ ได้คะแนน 60.00%  
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภูมิพัฒน์ รังคกูลนวุัฒน ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณรึเดช ทองอุ่น ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เจมส์ โทมัส ดนัแคน ได้คะแนน 89.00%  
รร.เซนต์เมรี่ (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐวรา ศิริรัตน์ไพบูลย ์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 รมิดา ใจศิริ ได้คะแนน 59.00%  
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เหมรัศมิ์ วนาปิยสวัสดิ ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เขมิญาณ์ แซ่จึง ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปัณฑิตา นาวัง ได้คะแนน 54.00%  
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อภิอาภา คลังทอง ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภัทรดนัย ปัญญาคม ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธัญญพัทธ์ วรพิพัฒน์พร ได้คะแนน 91.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 มุกวดี โปเล็ต ดูพุย ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชนัญชิดา กุลรุ่งเรือง ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อันนา ฉัตรภูต ิ ได้คะแนน 91.00%  
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เจตนิพิฐ อวยชัย ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณิชาภา แสงสวา่ง ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธัญพร แก้วนพกุล ได้คะแนน 90.00%  
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปวรวรรณ เลิศเบญจมงคล ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นันทชิา ทองวิเศษ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธิรดา ภัทระวโรตม ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 บัญญวัต กายทอง ได้คะแนน 91.00%  
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปฐมพร หอมเหม ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จันทิมา ทองนาม ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พสิษฐ์ ชัยประเสริฐสุด ได้คะแนน 82.00%  
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปัทมพร ตาหมี ่ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พชรวัธน์ ลิ้มคงทรัพย ์ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กิรณา ศรีเมือง ได้คะแนน 78.00%  
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัชกุล ตันบุญเอก ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัฐรดา วงศ์แก้ว ได้คะแนน 94.00%  
รร.สุขเจริญผล (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กวิน โชตโิรจน์วงค ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จิรภัทร จิตรเจริญพร ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อติวิชญ์ เรืองอัมพรพันธุ์ ได้คะแนน 77.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชาญภา อาจศิริ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กวิตา กาญจนาพฤกษ ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์ ได้คะแนน 94.00%  
รร.อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อริยพร งามจริยะ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 คริษฐ์ ทรัพย์ส่งเสริม ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ตฤณ เสริมศรี ได้คะแนน 69.00%  
รร.นานาชาตลิิตเติ้ลดราก้อนส์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชัชณัฐฐา พรวิจิตรพิศาล ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อาคิรา โกมลสิงห์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 คีรี แก้ววรรณีสกุล ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชิลดิชา เอิง ได้คะแนน 95.00%  
รร.ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กัญญลักษณ์ ปิ่นทองคํา ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กมลชนก สิริยโสภาพนัธุ ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วริณภร วาณิชจรรยา ได้คะแนน 85.00%  
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นภัทร มามีเกตุ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปัณณธร รัตนกิจกมล ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณิชชา เชื้อจ๋าย ได้คะแนน 59.00%  
รร.อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปิยธรรม สังข์โบสถ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิชชาภา ภู่เจริญ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภคณกร ซื่อสัตย์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วิชรวิชญ์ สายเสมา ได้คะแนน 77.00%  
รร.จิระศาสตร์วิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พีรวิชญ์ ชา่งทอง ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณปภัช อ่อนฤทธิ ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พัชรนันท์ รวยร่ืน ได้คะแนน 94.00%  
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปราณปรียา ภู่สกุล ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ดารินทร์ พรมรุกขชาต ิ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พรปวีณ์ ตลบัทอง ได้คะแนน 85.00%  
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พีรวิชญ์ คชเดช ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กานต์พิชชา ถาวรวล ุ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธิรชา กรพันทารักษ์ ได้คะแนน 79.00%  
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กฤติเดช เขียวมณี ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ไอยวริญ์ท เขตขุนทด ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 คุณัชญ์ คุณะดิลก ได้คะแนน 100.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นิติภัทร ทาตะรัตน ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วิชญ์วิสิฐ ตนัวนีุกูล ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เมชาวี เกิดงาม ได้คะแนน 93.00%  
รร.วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธีรสิทธิ์ บุญรอด ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐชา เลิศแก้ว ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ระรินตา เอียมเอก ได้คะแนน 80.00%  
รร.อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วริษฐา คล้ายทรง ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชนัญชิดา อยู่เย็น ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วริศ วัชรภูมิพิทักษ์ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ศตาวรนันท์ กุสุมาลย์ ได้คะแนน 69.00%  
รร.อรุณประดิษฐ (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชิติพัทธ์ ผ่องอําไพ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อนัญพร ทรงทอง ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อาชวิน เข็มรัตน ์ ได้คะแนน 75.00%  
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชานน พ่วงทอง ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปริพัตร มิ่งสําแดง ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัฐชยา รุ่งหลุ่ม ได้คะแนน 59.00%  
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐชญาพชัร์ โพธสิุวรรณ ได้คะแนน 79.00%  
รร.อนุบาลลพบุรี (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐนันท์ ฟองเขียว ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ไปรยา นาคเจริญ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กฤตศราภัช สารพัฒน ์ ได้คะแนน 60.00%  
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สุรพัศ อับษร ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 คณาธิป แทนสูงเนนิ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปกรณ์ ราชวงษ ์ ได้คะแนน 52.00%  
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กฤชภัทร ภักดิ์วิไลเกียรติ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฎฐกฤษฏิ์ วรรณรัตน์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พลลวินท์ จ่าหมื่นไวย ์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปัณณวิชญ์ สมานรัตนเสถียร ได้คะแนน 83.00%  
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ลฎาภา เพ็ชรวิจิตร ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภควัฒณ์ มีศิริ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธัญญรัตน์ พลายจั่น ได้คะแนน 89.00%  
 

 


