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

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



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.3) 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 33-861-0018 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 281.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ 33-628-0057 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 259.00  คะแนน  
อันดับที่ 3 ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร 33-452-0042 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 258.00  คะแนน 
 ณัชชา ดีจักรวาล 33-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 258.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 ปิยะภัทร อัฒจักร์ 33-560-0008  อนุบาลระยอง (ระยอง) 97.00  คะแนน 
 จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย ์ 33-111-0065 มารีวิทยากบนิทร์บุรี (ปราจนีบรีุ) 97.00  คะแนน 
 จักรภัทร ทองพุ 33-452-0081 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 97.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 33-861-0018 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 97.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 33-861-0018 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 95.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.3) 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 พอดี ล้วนจําเริญ 33-111-0021 สาธิต มศว ประสานมิตร (เขตวฒันา) 253.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ภัชริดา สุวรรณศรีสาคร 33-187-0039 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 237.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ธัญชนก สงับัวแก้ว 33-190-0017 ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) 235.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.3* 
 กฤตภาส อุดมกิจโสภณ 33-187-0011 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 91.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 พอดี ล้วนจําเริญ 33-111-0021 สาธิต มศว ประสานมิตร (เขตวฒันา) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 อภิชญา หมายลาภ 33-005-0007 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) 94.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.3) 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณัชชา ดีจักรวาล 33-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 258.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 พสิษฐ์ โภครุ่ง 33-229-0006 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 242.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร 33-278-0030 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 223.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.3* 
 กัลยดา มณีพราย 33-247-0001 สาธิต (กําแพงเพชร) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 พสิษฐ์ โภครุ่ง 33-229-0006 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 91.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 ณัฐนันท์ นาควโิรจน ์ 33-200-0157 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 84.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.3) 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 33-861-0018 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 281.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ธนภูมิ จุลแก้ว 33-317-0031 อนุบาลพังงา (พังงา) 228.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 33-351-0012 อนุบาลยะลา (ยะลา) 223.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 33-861-0018 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 89.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 33-861-0018 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 97.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 33-861-0018 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 95.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.3) 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร 33-452-0042 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 258.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ณัฐกฤตา สุดหนองบัว 33-452-0039 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 251.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 กฤษฏ์ บุตน ุ 33-403-0029 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 243.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 จักรภัทร ทองพุ 33-452-0081 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 97.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร 33-452-0042 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 ปิ่นมณี ราชณุวงษ ์ 33-403-0032 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 92.00  คะแนน 
 กฤษฏ์ บุตน ุ 33-403-0029 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ปาณชั โชติวิทยารัตน ์ 33-590-0011 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 240.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ฐปนวฒัน์ วฒันจงึโรจน ์ 33-590-0010 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 238.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 33-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 228.00  คะแนน 
 ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ 33-530-0003 มารีวิทยา (ปราจนีบุรี) 228.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 ปิยะภัทร อัฒจักร์ 33-560-0008 อนุบาลระยอง (ระยอง) 97.00  คะแนน 
 จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย ์ 33-111-0065 มารีวิทยากบนิทร์บุรี (ปราจนีบรีุ) 97.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 ฐปนวฒัน์ วฒันจงึโรจน ์ 33-590-0010 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 91.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.3* 
 ภูกวี เกษมุติ 33-560-0032 อนุบาลนานาชาติตากสนิระยอง (ระยอง) 86.00  คะแนน 
 ณัฐธภัสสร ผลสวัสดิ ์ 33-111-0063 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 86.00  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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ 33-628-0057 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 259.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 33-687-0093 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 254.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร ์ 33-620-0008 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 253.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร ์ 33-620-0008 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 33-687-0093 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 95.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 ชอนน์ เควิน แมคลอกท์ลนิ 33-630-0030 เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) 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  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 ธนกร บัวทองธนะการ 33-111-0044 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 213.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธีธัช เทภาสิต 33-111-0012 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 207.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัทรพล ขานทะราชา 33-070-0017 ราชวินิต (ประถม) 194.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 นุชประวีณ์ คะจิตรแขม 33-007-0002 ราชินี (ประถม) 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณิชาลฎา ฉัตรธรรมธร 33-007-0006 ราชินี (ประถม) 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อัญณา เรืองอ่อน 33-007-0020 ราชินี (ประถม) 167.00  คะแนน 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 สิริภรณ์ ฐิติโชตชิูพงศ ์ 33-121-0007 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 197.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธัญญรัตน์ โพธิ์ศรี 33-121-0016 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 193.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พัณณิณ ต่อสุวรรณ 33-121-0009 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 187.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน อันดับที่ 1 นภัสนนัท์ รณเกียรติ 33-111-0017 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณภัทร จูฑะพุทธ ิ 33-111-0072 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 โสพิชา งามสวย 33-007-0003 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 197.00  คะแนน 
เขตยานนาวา อันดับที่ 1 ณภัทร ลิ้มจําเริญ 33-007-0018 สารสาสน์พทิยา 180.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 กฤตเมธ พรรณราย 33-070-0004 สวนบวั 167.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชญธกร พิบูลย ์ 33-070-0008 สวนบวั 135.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชาลสิา ปิ่นโพธิ ์ 33-070-0009 สวนบวั 132.00  คะแนน 
เขตบางเขน อันดับที่ 1 กฤษ ธรรมมารักษ์ 33-111-0068 อมาตยกุล 195.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ทีปกร พรหมมินทร์ 33-111-0001 อมาตยกุล 151.00  คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 อภิชญา หมายลาภ 33-005-0007 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 185.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชนิสรา แก้วเนตร 33-122-0006 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศิวกร แก้วสุพรรณ 33-005-0001 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 166.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 จุตติชัย ไกรภัทรพงศ ์ 33-036-0018 พระหฤทัยดอนเมือง 201.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนาภา ปาลีพงศ์พนัธุ ์ 33-036-0013 พระหฤทัยดอนเมือง 183.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จีรวัฒน์ ศรีภูมิ 33-036-0020 พระหฤทัยดอนเมือง 171.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ อันดับที่ 1 ศรัณย์พร ระดมสุข 33-111-0002 ไผทอุดมศึกษา 148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณิชารีย์ คณะธรรม 33-070-0012 ไผทอุดมศึกษา 139.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนกร พวงจันทร ์ 33-097-0009 ชาลสีมุทร 134.00  คะแนน 
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ธนพิสิฐ ปานถาวร 33-111-0056 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วรเชฏฐ์ เหมือนดาว 33-007-0007 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 199.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สิรพัทธ์ ขวัญมงคลพงศ ์ 33-111-0046 อรรถมิตร 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 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 พอดี ล้วนจําเริญ 33-111-0021 สาธิต มศว ประสานมิตร 253.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธัญลักษณ์ ตันตสิุธนารมย ์ 33-111-0010 วัฒนาวิทยาลัย 211.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พสิกา วิชากรกุล 33-111-0047 วัฒนาวิทยาลัย 181.00  คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 สิรวิชญ์ แก้วเกิด 33-141-0013 ปัญจทรัพย ์ 185.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 บุญสิตา พิบลูพงศ์พันธ ์ 33-141-0006 ปัญจทรัพย ์ 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กวินธิดา ศรีเทพ 33-141-0018 ปัญจทรัพย ์ 176.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 สนธยา ศัทธาน ุ 33-002-0055 สายน้าํทิพย ์ 149.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฤชุวิญญ์ ฤทธิ์นิ่ม 33-002-0042 สายน้าํทิพย ์ 148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิชญุตม์ พันธุ์หนอย 33-002-0003 สายน้าํทิพย ์ 141.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 วาริศา ศรีไข่มุก 33-043-0015 นราทร 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ใจบุญ จันทรสถาพร 33-043-0001 นราทร 163.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณิชชานนัท์ ขุนพนิิจ 33-043-0005 นราทร 162.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 กัญญาภัค โพธิ์เงิน 33-090-0016 ถนอมบุตร 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปวีร์ อาจคงหาญ 33-090-0013 ถนอมบุตร 167.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จิรพิภัทร สังข์สุวรรณ 33-090-0010 ถนอมบุตร 164.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 แพงพธู โนวงัหาร 33-111-0069 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง 33-111-0006 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จานน่า วาเอล อิซา อัลซาวาด 33-111-0034 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 164.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ 33-076-0011 ชินวร 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศรัญญา สายสุดสวาท 33-076-0005 ชินวร 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นภัสกร ช่วยสกุล 33-076-0015 ชินวร 164.00  คะแนน 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 อลิชา โปทอง 33-003-0020 ธรรมภิรักษ์ 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศรสวรรค์ จุนแสงจันทร ์ 33-003-0007 ธรรมภิรักษ์ 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธัชชัย คงสมจิตร์ 33-003-0019 ธรรมภิรักษ์ 185.00  คะแนน 
  ญาณภัทร บาํรุงสิน 33-003-0021 ธรรมภิรักษ์ 185.00  คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 จิรภัทร เลิศสถิตธนกร 33-091-0001 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 189.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นิรชา ภัทรกูลนิยม 33-091-0014 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 143.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นิชชาณนั แซ่ฉ่ัว 33-007-0013 วัดประยุรวงศาวาส 141.00  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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 กฤตภาส โลหิตหาญ 33-138-0008 บางขุนเทียนศึกษา 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปราณิสา กุศลสุข 33-138-0019 บางขุนเทียนศึกษา 179.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รัชญา เกษมอมรากุล 33-138-0026 บางขุนเทียนศึกษา 174.00  คะแนน 
เขตบางบอน อันดับที่ 1 อัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร 33-007-0008 สารสาสน์วิเทศบางบอน 174.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 ภูเบศ เอ่ียมละออ 33-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศุภิสรา บวรวงศ์เสถียร 33-087-0001 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 173.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณชพัฒน์ พ่วงเจริญชัย 33-087-0005 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 168.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 ธีรภัทร บุญเต็ม 33-183-0022 สายประสิทธิ์วทิยา 150.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สิริทรัพย์ แสนโท 33-183-0002 สายประสิทธิ์วทิยา 148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปกสกนธ์ รุณจักร 33-008-0005 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 142.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 ปริญรดา อริยะพลเดช 33-012-0009 ฐานปัญญา 156.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รังสิตา เครืออินทร์ 33-012-0010 ฐานปัญญา 138.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ติณณ์ บัณฑิต 33-012-0003 ฐานปัญญา 134.00  คะแนน 
  ธัญวรัตน์ พลเสนา 33-012-0004 ฐานปัญญา 134.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ภูมิอนันต์ ปะติตัง 33-027-0028 มณีวัฒนา 207.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนกฤต อุ่นสกุล 33-027-0049 มณีวัฒนา 185.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชุติมันต์ พราหมพันธ ์ 33-027-0098 มณีวัฒนา 176.00  คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 ภัชริดา สุวรรณศรีสาคร 33-187-0039 กรพิทักษ์ศึกษา 237.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นรกมล ทีโนรโีอ 33-187-0019 กรพิทักษ์ศึกษา 227.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กฤตภาส อุดมกิจโสภณ 33-187-0011 กรพิทักษ์ศึกษา 222.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 ธัญชนก สงับัวแก้ว 33-190-0017 ถนอมพิศวิทยา 235.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชัยพงศ์ ใบโพธิ ์ 33-190-0018 ถนอมพิศวิทยา 195.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณฐกร ปุรภาพงศ ์ 33-190-0014 ถนอมพิศวิทยา 194.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ไท โธมัส โมลตนั 33-162-0005 ศิริเพ็ญ 171.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ต้นลม เธียรฐิติพฤฒ ิ 33-162-0001 ศิริเพ็ญ 161.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนกฤต บุญฉาย 33-162-0003 ศิริเพ็ญ 141.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 ปาลียย์า ปาละ 33-155-0052 ทรงวิทย์ศึกษา 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พชร พรมฮวบ 33-155-0043 ทรงวิทย์ศึกษา 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ริญสญา ศุภธนาภานันท ์ 33-155-0042 ทรงวิทย์ศึกษา 174.00  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.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ธนกร บัวทองธนะการ 33-111-0044 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 62.00  คะแนน 
เขตพระนคร อคัมย์สิริ สุวรรณรัชตมณี 33-007-0017 ราชินี (ประถม) 60.00  คะแนน 
เขตบางรัก พัณณิณ ต่อสุวรรณ 33-121-0009 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 70.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ณภัทร จูฑะพุทธ ิ 33-111-0072 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 86.00  คะแนน 
เขตยานนาวา ณภัทร ลิ้มจําเริญ 33-007-0018 สารสาสน์พทิยา 47.00  คะแนน 
เขตพญาไท กฤตเมธ พรรณราย 33-070-0004 สวนบวั 59.00  คะแนน 
เขตบางเขน กฤษ ธรรมมารักษ์ 33-111-0068 อมาตยกุล 64.00  คะแนน 
เขตสายไหม ชนิสรา แก้วเนตร 33-122-0006 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 63.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ฐิติคุณ จริยนุชพงศ์ 33-036-0019 พระหฤทัยดอนเมือง 64.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ศรัณย์พร ระดมสุข 33-111-0002 ไผทอุดมศึกษา 55.00  คะแนน 
เขตจตุจักร จิรัชญา เอ่ียมสําอางค์ 33-111-0045 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 80.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ธัญลักษณ์ ตันตสิุธนารมย ์ 33-111-0010 วัฒนาวิทยาลัย 79.00  คะแนน 
เขตดินแดง ภูษณิศา สุระกําแหง 33-141-0032 ปัญจทรัพย ์ 60.00  คะแนน 
เขตคลองเตย พิชญุตม์ พันธุ์หนอย 33-002-0003 สายน้าํทิพย ์ 55.00  คะแนน 
 ฤชุวิญญ์ ฤทธิ์นิ่ม 33-002-0042 สายน้าํทิพย ์ 55.00  คะแนน 
เขตประเวศ วาริศา ศรีไข่มุก 33-043-0015 นราทร 74.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ รัชชานนท์ ทุหา 33-090-0009 ถนอมบุตร 62.00  คะแนน 
 ภควนนท์ มิ่งไชย 33-090-0012 ถนอมบุตร 62.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี แพงพธู โนวงัหาร 33-111-0069 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 70.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ณัฐดนัย ไกรนรา 33-078-0033 โสมาภา (นวมนิทร์) 69.00  คะแนน 
เขตบางพลัด อลิชา โปทอง 33-003-0020 ธรรมภิรักษ์ 65.00  คะแนน 
เขตธนบุรี ณัฐพัชร์ ศรีสูงเนิน 33-007-0012 วัดประยุรวงศาวาส 57.00  คะแนน 
 สิริธัญญ์ มงคลรุ่งเรือง 33-091-0011 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 57.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ชู หยู่ เฉิน 33-138-0003 บางขุนเทียนศึกษา 81.00  คะแนน 
เขตบางบอน อัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร 33-007-0008 สารสาสน์วิเทศบางบอน 57.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ภูเบศ เอ่ียมละออ 33-087-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 74.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ธีรภัทร บุญเต็ม 33-183-0022 สายประสิทธิ์วทิยา 64.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ กิจธณภัส เพ็ชรอักษร 33-012-0007 ฐานปัญญา 38.00  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.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางแค ธนกฤต อุ่นสกุล 33-027-0049 มณีวัฒนา 61.00  คะแนน 
 ชุติมันต์ พราหมพันธ ์ 33-027-0098 มณีวัฒนา 61.00  คะแนน 
เขตหนองแขม กฤตภาส อุดมกิจโสภณ 33-187-0011 กรพิทักษ์ศึกษา 91.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ธัญชนก สงับัวแก้ว 33-190-0017 ถนอมพิศวิทยา 78.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ธนกฤต บุญฉาย 33-162-0003 ศิริเพ็ญ 61.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ริญสญา ศุภธนาภานันท ์ 33-155-0042 ทรงวิทย์ศึกษา 66.00  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.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต น้ําฝน ไวประเสริฐ 33-049-0013 โยนออฟอาร์ค 83.00  คะแนน 
 ธีธัช เทภาสิต 33-111-0012 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 83.00  คะแนน 
เขตพระนคร นุชประวีณ์ คะจิตรแขม 33-007-0002 ราชินี (ประถม) 61.00  คะแนน 
เขตบางรัก ฐิติวรดา ศรีสังวาลย ์ 33-121-0019 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 76.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน โสพิชา งามสวย 33-007-0003 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 71.00  คะแนน 
เขตยานนาวา ณภัทร ลิ้มจําเริญ 33-007-0018 สารสาสน์พทิยา 65.00  คะแนน 
เขตพญาไท ชาลสิา ปิ่นโพธิ ์ 33-070-0009 สวนบวั 63.00  คะแนน 
เขตบางเขน ทีปกร พรหมมินทร์ 33-111-0001 อมาตยกุล 58.00  คะแนน 
เขตสายไหม อภิชญา หมายลาภ 33-005-0007 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 61.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง จุตติชัย ไกรภัทรพงศ ์ 33-036-0018 พระหฤทัยดอนเมือง 65.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ธนกร พวงจันทร ์ 33-097-0009 ชาลสีมุทร 59.00  คะแนน 
เขตจตุจักร วรเชฏฐ์ เหมือนดาว 33-007-0007 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 91.00  คะแนน 
เขตวัฒนา พอดี ล้วนจําเริญ 33-111-0021 สาธิต มศว ประสานมิตร 92.00  คะแนน 
เขตดินแดง กวินธิดา ศรีเทพ 33-141-0018 ปัญจทรัพย ์ 71.00  คะแนน 
เขตคลองเตย สนธยา ศัทธาน ุ 33-002-0055 สายน้าํทิพย ์ 58.00  คะแนน 
เขตประเวศ ณิชชานนัท์ ขุนพนิิจ 33-043-0005 นราทร 67.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ จิรพิภัทร สังข์สุวรรณ 33-090-0010 ถนอมบุตร 73.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี แพงพธู โนวงัหาร 33-111-0069 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 70.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ 33-076-0011 ชินวร 78.00  คะแนน 
เขตบางพลัด เบญญาภา ดิศโรจน ์ 33-003-0016 ธรรมภิรักษ์ 77.00  คะแนน 
 อลิชา โปทอง 33-003-0020 ธรรมภิรักษ์ 77.00  คะแนน 
 ญาณภัทร บาํรุงสิน 33-003-0021 ธรรมภิรักษ์ 77.00  คะแนน 
เขตธนบุรี จิรภัทร เลิศสถิตธนกร 33-091-0001 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 75.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ปราณิสา กุศลสุข 33-138-0019 บางขุนเทียนศึกษา 85.00  คะแนน 
เขตบางบอน อัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร 33-007-0008 สารสาสน์วิเทศบางบอน 41.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ณภัทร ฤกษ์สิรินุกูล 33-087-0003 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 65.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ปกสกนธ์ รุณจักร 33-008-0005 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 75.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ปริญรดา อริยะพลเดช 33-012-0009 ฐานปัญญา 52.00  คะแนน 
เขตบางแค ภูมิอนันต์ ปะติตัง 33-027-0028 มณีวัฒนา 80.00  คะแนน 
เขตหนองแขม นรกมล ทีโนรโีอ 33-187-0019 กรพิทักษ์ศึกษา 86.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ธัญชนก สงับัวแก้ว 33-190-0017 ถนอมพิศวิทยา 80.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ต้นลม เธียรฐิติพฤฒ ิ 33-162-0001 ศิริเพ็ญ 56.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อชิรวุษฐ์ จันทพราม 33-155-0019 ทรงวิทย์ศึกษา 68.00  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 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ธีธัช เทภาสิต 33-111-0012 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 78.00  คะแนน 
เขตพระนคร นุชประวีณ์ คะจิตรแขม 33-007-0002 ราชินี (ประถม) 64.00  คะแนน 
เขตบางรัก ทาเลน์ ไพลนิ วูด 33-121-0017 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 76.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน นภัสนนัท์ รณเกียรติ 33-111-0017 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 89.00  คะแนน 
เขตยานนาวา ณภัทร ลิ้มจําเริญ 33-007-0018 สารสาสน์พทิยา 68.00  คะแนน 
เขตพญาไท ณภัทร ออง 33-070-0003 สวนบวั 59.00  คะแนน 
เขตบางเขน กฤษ ธรรมมารักษ์ 33-111-0068 อมาตยกุล 75.00  คะแนน 
เขตสายไหม อภิชญา หมายลาภ 33-005-0007 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 94.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง จุตติชัย ไกรภัทรพงศ ์ 33-036-0018 พระหฤทัยดอนเมือง 78.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ศรัณย์พร ระดมสุข 33-111-0002 ไผทอุดมศึกษา 42.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ธนพิสิฐ ปานถาวร 33-111-0056 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 89.00  คะแนน 
เขตวัฒนา พอดี ล้วนจําเริญ 33-111-0021 สาธิต มศว ประสานมิตร 86.00  คะแนน 
เขตดินแดง ภูษณิศา สุระกําแหง 33-141-0032 ปัญจทรัพย ์ 68.00  คะแนน 
เขตคลองเตย วรพิชชา มีอําพัน 33-002-0034 สายน้าํทิพย ์ 59.00  คะแนน 
เขตประเวศ ใจบุญ จันทรสถาพร 33-043-0001 นราทร 75.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ธาวิน สิงหถนัดกิจ 33-070-0015 สาธิต ม.รามคําแหง 86.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง 33-111-0006 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 91.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อาชลี ธรรมวิรุฬห์ 33-078-0006 โสมาภา (นวมนิทร์) 73.00  คะแนน 
เขตบางพลัด สิรวิชญ์ ภู่อมร 33-003-0008 ธรรมภิรักษ์ 69.00  คะแนน 
เขตธนบุรี จิรภัทร เลิศสถิตธนกร 33-091-0001 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 59.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อริสา สินธรมย ์ 33-138-0052 บางขุนเทียนศึกษา 83.00  คะแนน 
เขตบางบอน อัครวินท์ คล้ายคล่องจิตร 33-007-0008 สารสาสน์วิเทศบางบอน 76.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ศุภิสรา บวรวงศ์เสถียร 33-087-0001 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 72.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อัญชิสา วชิาชัย 33-008-0006 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 43.00  คะแนน 
 ณัฐรินีย์ อ่ิมใจ 33-008-0007 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 43.00  คะแนน 
 พศิณ วุฒิพิทักษ์ศักดิ ์ 33-183-0018 สายประสิทธิ์วทิยา 43.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ปริญรดา อริยะพลเดช 33-012-0009 ฐานปัญญา 76.00  คะแนน 
เขตบางแค ภูมิอนันต์ ปะติตัง 33-027-0028 มณีวัฒนา 69.00  คะแนน 
เขตหนองแขม นรกมล ทีโนรโีอ 33-187-0019 กรพิทักษ์ศึกษา 85.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ธัญชนก สงับัวแก้ว 33-190-0017 ถนอมพิศวิทยา 77.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ไท โธมสั โมลตนั 33-162-0005 ศิริเพ็ญ 76.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ณัฐวรา เกสโร 33-155-0054 ทรงวิทย์ศึกษา 79.00  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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร 33-278-0030 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 223.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปุณณภา สงัขดิษฐ ์ 33-278-0025 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กษิดิ์เดช ธีระสกุล 33-252-0001 อนุบาลโรจนวทิย ์ 173.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 ปุณิกา เปรมปิยะกิจ 33-244-0016 อนุบาลกําแพงเพชร 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัลยดา มณีพราย 33-247-0001 สาธิต 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธัญนรา พุ่มดียิง่ 33-244-0003 อนุบาลกําแพงเพชร 187.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ณัชชา ดีจักรวาล 33-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 258.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พสิษฐ์ โภครุ่ง 33-229-0006 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นิพพิชฌน์ ดีจักรวาล 33-229-0011 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 222.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 ภัทรคีตา พลพวก 33-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พีรวัศ สมัครการ 33-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สรศักดิ์ เจ็ดกริช 33-203-0005 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 151.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 ชีวานนท์ จรัสนิวฒัน ์ 33-231-0017 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 138.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิชญธิดา มณีวรรณ 33-231-0010 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 129.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิชชาภา พรหมศรี 33-231-0021 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 116.00  คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 กฤตติยา ช่างกัณฑา 33-212-0003 ราชานุบาล 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ขวัญวิชญ์ สุธรรมวรโรจน ์ 33-827-0129 น่านคริสเตียนศึกษา 185.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พอฤทัย วิชัยยา 33-827-0125 น่านคริสเตียนศึกษา 176.00  คะแนน 
พะเยา อันดับที่ 1 ปาณนพิน ฟองคาํ 33-269-0064 ปิยมิตรวิทยา 197.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อธิชา สุทธวงค์ 33-269-0057 ปิยมิตรวิทยา 173.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วรากร คําแปง 33-269-0068 ปิยมิตรวิทยา 171.00  คะแนน 
ลําปาง อันดับที่ 1 ภัทรชัย ชัยกานต์กุล 33-200-0153 อัสสัมชัญลาํปาง 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐนันท์ นาควโิรจน ์ 33-200-0157 อัสสัมชัญลาํปาง 189.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พีรวิชญ์ นาโตนด 33-200-0127 อัสสัมชัญลาํปาง 185.00  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 ในภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร 33-278-0030 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 80.00  คะแนน 
กําแพงเพชร กัลยดา มณีพราย 33-247-0001 สาธิต 90.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ณัชชา ดีจักรวาล 33-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 89.00  คะแนน 
พิจิตร พีรวัศ สมัครการ 33-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 69.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ปราชญ์ มาลัย 33-231-0002 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 51.00  คะแนน 
น่าน ปัณณวิชญ์ คันธะเรศย ์ 33-827-0127 น่านคริสเตียนศึกษา 70.00  คะแนน 
พะเยา ปาณนพิน ฟองคาํ 33-269-0064 ปิยมิตรวิทยา 66.00  คะแนน 
ลําปาง ธนกร เศรษฐอรวรรณ 33-200-0081 อัสสัมชัญลาํปาง 61.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ปุณณภา สงัขดิษฐ ์ 33-278-0025 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 79.00  คะแนน 
กําแพงเพชร วีริศ ทวีผล 33-247-0002 สาธิต 82.00  คะแนน 
นครสวรรค์ พสิษฐ์ โภครุ่ง 33-229-0006 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 91.00  คะแนน 
พิจิตร ภัทรคีตา พลพวก 33-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 64.00  คะแนน 
 พีรวัศ สมัครการ 33-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 64.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ฐิติชยา นักกรองดี 33-231-0006 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 63.00  คะแนน 
น่าน พอฤทัย วิชัยยา 33-827-0125 น่านคริสเตียนศึกษา 82.00  คะแนน 
พะเยา วรากร คําแปง 33-269-0068 ปิยมิตรวิทยา 73.00  คะแนน 
ลําปาง ภัทรชัย ชัยกานต์กุล 33-200-0153 อัสสัมชัญลาํปาง 69.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก กษิดิ์เดช ธีระสกุล 33-252-0001 อนุบาลโรจนวทิย ์ 77.00  คะแนน 
กําแพงเพชร ธัญนรา พุ่มดียิง่ 33-244-0003 อนุบาลกําแพงเพชร 79.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ณัชชา ดีจักรวาล 33-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 81.00  คะแนน 
พิจิตร ภัทรคีตา พลพวก 33-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 81.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ชีวานนท์ จรัสนิวฒัน ์ 33-231-0017 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 54.00  คะแนน 
น่าน กฤตติยา ช่างกัณฑา 33-212-0003 ราชานุบาล 78.00  คะแนน 
พะเยา อักษราพร รงค์บัญฑิต 33-269-0058 ปิยมิตรวิทยา 62.00  คะแนน 
ลําปาง ณัฐนันท์ นาควโิรจน ์ 33-200-0157 อัสสัมชัญลาํปาง 84.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.3) 18 

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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 33-351-0012 อนุบาลยะลา 223.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฏฐกรณ์ ภูมิวณิชกิจ 33-351-0022 อนุบาลยะลา 210.00  คะแนน 
  กันต์สินี กาญจน์วรกุล 33-351-0023 อนุบาลยะลา 210.00  คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 33-861-0018 บางนราวิทยา 281.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พลภูมิ ชูรูป 33-325-0004 บ้านสุไหงโก-ลก 193.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 โซเฟีย บาตูเซ็ง 33-327-0038 พิมานวิทย์นราธวิาส 184.00  คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 ณัฐญาดา รักษ์ขาว 33-345-0021 อนุบาลอรอนงค ์ 213.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิชญ์สนิี ทองขาวบัว 33-345-0006 อนุบาลอรอนงค ์ 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จรีวรรณ จันทรมณี 33-345-0015 อนุบาลอรอนงค ์ 174.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล 33-335-0001 พลวิทยา 205.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิตติธาร ดิษฐโชต ิ 33-376-0001 พลวิทยาระบบสองภาษา 195.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สหะศักดิ์ สุวรรณรัตน ์ 33-335-0002 พลวิทยา 185.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 นภัค เพ็ญนุกูล 33-330-0021 ศรีธรรมราชศึกษา 173.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เมธวิชญ์ สุวรรณสุโข 33-330-0003 ศรีธรรมราชศึกษา 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภีม สุวรรณ 33-306-0004 วัดพระมหาธาต ุ 159.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 พงศพัศ อาลิแอ 33-334-0003 โชคชัยกระบี ่ 167.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 มุกอันดา สอสุทธิเมธ 33-334-0001 โชคชัยกระบี ่ 111.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พงศ์ภรณ์ กุลเถกิง 33-334-0002 โชคชัยกระบี ่ 104.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 ธนภูมิ จุลแก้ว 33-317-0031 อนุบาลพังงา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อคิราภ์ หนูเกตุ 33-317-0002 อนุบาลพังงา 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธีร์ธวัช ทิพย์รส 33-317-0039 อนุบาลพังงา 208.00  คะแนน 
ระนอง อันดับที่ 1 ณัฐธยาน์ บุญดาํรงสกุล 33-320-0026 อนุบาลระนอง 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฟางซิน หยาง 33-320-0027 อนุบาลระนอง 164.00  คะแนน 
  พลพษณ แซ่นึง่ 33-320-0028 อนุบาลระนอง 164.00  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.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 33-351-0012 อนุบาลยะลา 77.00  คะแนน 
นราธิวาส วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 33-861-0018 บางนราวิทยา 89.00  คะแนน 
สตูล ณัฐญาดา รักษ์ขาว 33-345-0021 อนุบาลอรอนงค ์ 67.00  คะแนน 
สงขลา นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล 33-335-0001 พลวิทยา 82.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช ภีม สุวรรณ 33-306-0004 วัดพระมหาธาต ุ 54.00  คะแนน 
กระบี่ พงศพัศ อาลิแอ 33-334-0003 โชคชัยกระบี ่ 59.00  คะแนน 
พังงา อคิราภ์ หนูเกตุ 33-317-0002 อนุบาลพังงา 84.00  คะแนน 
ระนอง ปริณ เขียวเปลื้อง 33-320-0003 อนุบาลระนอง 63.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา กันต์สินี กาญจน์วรกุล 33-351-0023 อนุบาลยะลา 76.00  คะแนน 
นราธิวาส วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 33-861-0018 บางนราวิทยา 97.00  คะแนน 
สตูล จิดาภา ดาํฝา้ย 33-345-0007 อนุบาลอรอนงค ์ 68.00  คะแนน 
สงขลา นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล 33-335-0001 พลวิทยา 72.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช นภัค เพ็ญนุกูล 33-330-0021 ศรีธรรมราชศึกษา 62.00  คะแนน 
กระบี่ พงศพัศ อาลิแอ 33-334-0003 โชคชัยกระบี ่ 56.00  คะแนน 
พังงา ธนภูมิ จุลแก้ว 33-317-0031 อนุบาลพังงา 85.00  คะแนน 
ระนอง ปริณ เขียวเปลื้อง 33-320-0003 อนุบาลระนอง 66.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 33-351-0012 อนุบาลยะลา 91.00  คะแนน 
นราธิวาส วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 33-861-0018 บางนราวิทยา 95.00  คะแนน 
สตูล ณัฐญาดา รักษ์ขาว 33-345-0021 อนุบาลอรอนงค ์ 79.00  คะแนน 
สงขลา พิตติธาร ดิษฐโชต ิ 33-376-0001 พลวิทยาระบบสองภาษา 78.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เมธวิชญ์ สุวรรณสุโข 33-330-0003 ศรีธรรมราชศึกษา 79.00  คะแนน 
กระบี่ พงศพัศ อาลิแอ 33-334-0003 โชคชัยกระบี ่ 52.00  คะแนน 
พังงา แพรวา มธุรส 33-317-0025 อนุบาลพังงา 87.00  คะแนน 
ระนอง ฟางซิน หยาง 33-320-0027 อนุบาลระนอง 70.00  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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ธีรดนย์ บุตตะวงษ ์ 33-489-0074 อนุบาลอุดรธาน ี 229.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุล 33-489-0034 ดอนบอสโกวิทยา 215.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กวิสรา จิตติพร 33-736-0009 เซนต์เมร่ี 199.00  คะแนน 
เลย อันดับที่ 1 ภูริธาดา หวลระลึก 33-782-0024 แสงตะวนัพัฒนา 181.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธรรศ ศุภวงศ์วรรธนะ 33-782-0009 แสงตะวนัพัฒนา 161.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วรวุฒิ สระฎัน 33-782-0017 แสงตะวนัพัฒนา 156.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร 33-452-0042 อนุบาลอุบลราชธาน ี 258.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐกฤตา สุดหนองบัว 33-452-0039 อนุบาลอุบลราชธาน ี 251.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จิรัฐกานต์ พลไชย 33-452-0064 อนุบาลอุบลราชธาน ี 241.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 จารุชา บัวจูม 33-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 152.00  คะแนน 
มุกดาหาร อันดับที่ 1 รชต วงค์สุนะ 33-421-0023 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เอ้ือฤทัย ใจเอื้อ 33-421-0034 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อริญชยา พรหมกสิกร 33-421-0035 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 142.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 กฤษฏ์ บุตน ุ 33-403-0029 อนุบาลร้อยเอ็ด 243.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปิ่นมณี ราชณุวงษ ์ 33-403-0032 อนุบาลร้อยเอ็ด 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปพาวลิรณ์ อุตมะ 33-403-0036 อนุบาลร้อยเอ็ด 223.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ธนภัทร วุฒิวรจนิดา 33-410-0061 อนุบาลนครราชสีมา 223.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฏฐพัชร์ ฐานเจริญกุล 33-111-0061 สกุลศึกษา 221.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พรชนก บรรจงรอด 33-410-0131 อนุบาลนครราชสีมา 216.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 พงศ์ปวีร์ พิษณุวงษ ์ 33-465-0014 วาณิชยน์ุกูล 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณิชา โชติพนัธุ์วัฒน ์ 33-465-0001 วาณิชยน์ุกูล 164.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภีมพล ธุรานชุ 33-465-0002 วาณิชยน์ุกูล 155.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



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

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุล 33-489-0034 ดอนบอสโกวิทยา 83.00  คะแนน 
เลย ภูริธาดา หวลระลึก 33-782-0024 แสงตะวนัพัฒนา 75.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี จักรภัทร ทองพุ 33-452-0081 อนุบาลอุบลราชธาน ี 97.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ จารุชา บัวจูม 33-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 43.00  คะแนน 
มุกดาหาร รชต วงค์สุนะ 33-421-0023 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 74.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กฤษฏ์ บุตน ุ 33-403-0029 อนุบาลร้อยเอ็ด 83.00  คะแนน 
 ปิ่นมณี ราชณุวงษ ์ 33-403-0032 อนุบาลร้อยเอ็ด 83.00  คะแนน 
นครราชสีมา ฐิติชญาน์ วงศ์กีรติกุล 33-410-0093 อนุบาลนครราชสีมา 92.00  คะแนน 
สุรินทร ์ พงศ์ปวีร์ พิษณุวงษ ์ 33-465-0014 วาณิชยน์ุกูล 57.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ธีรดนย์ บุตตะวงษ ์ 33-489-0074 อนุบาลอุดรธาน ี 81.00  คะแนน 
เลย ภูริธาดา หวลระลึก 33-782-0024 แสงตะวนัพัฒนา 74.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร 33-452-0042 อนุบาลอุบลราชธาน ี 96.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ จารุชา บัวจูม 33-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 56.00  คะแนน 
มุกดาหาร เอ้ือฤทัย ใจเอื้อ 33-421-0034 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 63.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด จิรัชญา ไชยมชัชิม 33-403-0009 อนุบาลร้อยเอ็ด 85.00  คะแนน 
นครราชสีมา ธนภัทร วุฒิวรจนิดา 33-410-0061 อนุบาลนครราชสีมา 80.00  คะแนน 
สุรินทร ์ พงศ์ปวีร์ พิษณุวงษ ์ 33-465-0014 วาณิชยน์ุกูล 60.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี จิรกร ตุงคโสภา 33-489-0077 อนุบาลอุดรธาน ี 70.00  คะแนน 
เลย ปภังกร อุดรเสถียร 33-782-0012 แสงตะวนัพัฒนา 58.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ 33-452-0090 อนุบาลอุบลราชธาน ี 89.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ จารุชา บัวจูม 33-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 53.00  คะแนน 
มุกดาหาร เอ้ือฤทัย ใจเอื้อ 33-421-0034 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 65.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กฤษฏ์ บุตน ุ 33-403-0029 อนุบาลร้อยเอ็ด 92.00  คะแนน 
 ปิ่นมณี ราชณุวงษ ์ 33-403-0032 อนุบาลร้อยเอ็ด 92.00  คะแนน 
นครราชสีมา พรชนก บรรจงรอด 33-410-0131 อนุบาลนครราชสีมา 72.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ภีมพล ธุรานชุ 33-465-0002 วาณิชยน์ุกูล 85.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.3) 22 

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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 ปาณชั โชติวิทยารัตน ์ 33-590-0011 วัดดอนทอง 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฐปนวฒัน์ วฒันจงึโรจน ์ 33-590-0010 วัดดอนทอง 238.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กฤติน อธิปัตตานนท ์ 33-590-0007 วัดดอนทอง 221.00  คะแนน 
จันทบุรี อันดับที่ 1 ชัชพิสฐิ ไชยคํา 33-576-0048 สตรีมารดาพิทักษ ์ 193.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พงศพัศ โสทรอุดมทรัพย ์ 33-576-0046 สตรีมารดาพิทักษ ์ 161.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อภิรักษ์ รัตนเมธาประศาสน ์ 33-576-0044 สตรีมารดาพิทักษ ์ 154.00  คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 33-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สรวิชญ์ แซ่ลิ้ม 33-524-0007 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 189.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชินาธิป จนัเจริญรัชต ์ 33-111-0064 อนุบาลชลบุรี 185.00  คะแนน 
  ฐพัชร์ เกลียะโชต ิ 33-111-0062 อนุบาลชลบุรี 185.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ 33-530-0003 มารีวิทยา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย ์ 33-111-0065 มารีวิทยากบนิทร์บุรี 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปัณณทัต ทองกลัด 33-530-0009 มารีวิทยา 191.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 ปิยะภัทร อัฒจักร์ 33-560-0008 อนุบาลระยอง 219.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิงกัน โพธิ์ศิริกุล 33-560-0012 อนุบาลระยอง 195.00  คะแนน 
  สิริกร เตชะทวีกุล 33-560-0003 อนุบาลระยอง 195.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 กฤตภาส นาคะปักษิณ 33-516-0019 สุขเจริญผล 183.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชยกร เจริญกิจภิญโญ 33-516-0018 สุขเจริญผล 151.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุวิระ พิสุทธิรักษ์วงศ์ 33-516-0031 สุขเจริญผล 148.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.3) 23 

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 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ฐปนวฒัน์ วฒันจงึโรจน ์ 33-590-0010 วัดดอนทอง 90.00  คะแนน 
จันทบุรี ชัชพิสฐิ ไชยคํา 33-576-0048 สตรีมารดาพิทักษ ์ 66.00  คะแนน 
ชลบุรี ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 33-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 77.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี จีรวัฒน์ ลี้เกษมทรัพย ์ 33-111-0065 มารีวิทยากบนิทร์บุรี 97.00  คะแนน 
ระยอง ปิยะภัทร อัฒจักร์ 33-560-0008 อนุบาลระยอง 97.00  คะแนน 
สมุทรปราการ กฤตภาส นาคะปักษิณ 33-516-0019 สุขเจริญผล 80.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ฐปนวฒัน์ วฒันจงึโรจน ์ 33-590-0010 วัดดอนทอง 91.00  คะแนน 
จันทบุรี รุจิรัตน์ สุพรรณพงศ ์ 33-576-0025 สตรีมารดาพิทักษ ์ 64.00  คะแนน 
ชลบุรี ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 33-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 76.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ 33-530-0003 มารีวิทยา 80.00  คะแนน 
ระยอง สิริกร เตชะทวีกุล 33-560-0003 อนุบาลระยอง 70.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ธัญชนก นามวงศ ์ 33-516-0009 สุขเจริญผล 54.00  คะแนน 
 สุวิระ พิสุทธิรักษ์วงศ์ 33-516-0031 สุขเจริญผล 54.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เบญญาภา วงศ์รัตน ์ 33-590-0059 วัดดอนทอง 79.00  คะแนน 
จันทบุรี ชัชพิสฐิ ไชยคํา 33-576-0048 สตรีมารดาพิทักษ ์ 75.00  คะแนน 
ชลบุรี ณัฐธภัสสร ผลสวัสดิ ์ 33-111-0063 อนุบาลชลบุรี 86.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ 33-530-0003 มารีวิทยา 77.00  คะแนน 
ระยอง ภูกวี เกษมุติ 33-560-0032 อนุบาลนานาชาติตากสนิระยอง 86.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ชยกร เจริญกิจภิญโญ 33-516-0018 สุขเจริญผล 53.00  คะแนน 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.3) 24 

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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 อัฒฑ์ศุรวินทร์ โชติอภิชนากุล 33-630-0031 เตรียมบัณฑิต 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชอนน์ เควิน แมคลอกท์ลนิ 33-630-0030 เตรียมบัณฑิต 191.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เรณุกา เจนุนวศักดิ์ 33-630-0037 เตรียมบัณฑิต 170.00  คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร ์ 33-620-0008 อนุบาลสุธีธร 253.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปุญณพัฒน์ พฤทธิพฒันพงศ์ 33-620-0018 อนุบาลสุธีธร 241.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิชยะ อนชุน 33-620-0040 อนุบาลสุธีธร 223.00  คะแนน 
  ทวีรังสันต์ ภาณุเดชทิพย ์ 33-620-0042 อนุบาลสุธีธร 223.00  คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 สิริกัญญา ฉินทองประเสริฐ 33-605-0033 นารีวิทยา 213.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เคลิน่า เสียงเกษม บาลมาเซด้า 33-605-0006 นารีวิทยา 191.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สิริธิดา เจิมนาค 33-605-0007 นารีวิทยา 186.00  คะแนน 
กาญจนบุรี อันดับที่ 1 ธันยวดี กอวงษ ์ 33-007-0019 วีรศิลป ์ 153.00  คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 ณฐวัฒน์ ยงัยิ้ม 33-603-0001 อรุณประดิษฐ 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปารณีย์ หอสุวรรณานนท ์ 33-696-0003 อนุบาลเพชรบุรี 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 แทนฤทัย ยะโสธร 33-602-0016 วัดดอนไก่เตี้ย 224.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ 33-628-0057 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 259.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธีรเมธ อู่วุฒิพงษ์ 33-628-0005 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐพัชร์ ลิ่มอรุณ 33-628-0055 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 227.00  คะแนน 
ลพบุรี อันดับที่ 1 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 33-687-0093 บรรจงรัตน ์ 254.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศุภณัฐ พลแย้ม 33-687-0025 บรรจงรัตน ์ 205.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุวพัชร์ นาคศรี 33-660-0002 อนุบาลลพบุรี 198.00  คะแนน 
สระบุรี อันดับที่ 1 ธนภูมิ พลอยงาม 33-972-0005 อนุบาลวิชชากร 111.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จุฑามาศ ถุนาแก้ว 33-972-0007 อนุบาลวิชชากร 107.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐภัทร บุญปร ี 33-972-0004 อนุบาลวิชชากร 100.00  คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 ชนัญนิตฏ์ รัตนศิริพงษา 33-633-0015 อนุบาลสิงห์บุรี 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธีทัต สําแดงภัย 33-633-0004 อนุบาลสิงห์บุรี 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศุภณัฐ กลัดสอาด 33-633-0024 อนุบาลสิงห์บุรี 176.00  คะแนน 
อ่างทอง อันดับที่ 1 พิชญา แพร่หลาย 33-631-0018 อนุบาลวัดอ่างทอง 201.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปุญณิศา สโุกส ี 33-631-0056 อนุบาลวัดอ่างทอง 181.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นันทน์ภัส วงษ์สุวรรณ 33-631-0015 อนุบาลวัดอ่างทอง 176.00  คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 วุฒิภัทร คิดด ี 33-973-0010 อนุราชประสิทธิ ์ 219.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธรรศ บรรเทิงจิตต์ 33-973-0066 อนุราชประสิทธิ ์ 209.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณําพาสุข คําภาศรี 33-973-0006 อนุราชประสิทธิ ์ 188.00  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.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อัฒฑ์ศุรวินทร์ โชติอภิชนากุล 33-630-0031 เตรียมบัณฑิต 68.00  คะแนน 
นครปฐม ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร ์ 33-620-0008 อนุบาลสุธีธร 94.00  คะแนน 
ราชบุรี สิริกัญญา ฉินทองประเสริฐ 33-605-0033 นารีวิทยา 73.00  คะแนน 
กาญจนบุรี ธันยวดี กอวงษ ์ 33-007-0019 วีรศิลป ์ 54.00  คะแนน 
เพชรบุรี แทนฤทัย ยะโสธร 33-602-0016 วัดดอนไก่เตี้ย 92.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ 33-628-0057 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 85.00  คะแนน 
ลพบุรี ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 33-687-0093 บรรจงรัตน ์ 83.00  คะแนน 
สระบุรี ธนภูมิ พลอยงาม 33-972-0005 อนุบาลวิชชากร 44.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ชนัญนิตฏ์ รัตนศิริพงษา 33-633-0015 อนุบาลสิงห์บุรี 69.00  คะแนน 
อ่างทอง พิชญา แพร่หลาย 33-631-0018 อนุบาลวัดอ่างทอง 69.00  คะแนน 
นนทบุรี ณัฏฐพล คําภานุช 33-986-0001 ประสาทวิทยานนทบุรี 70.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ภัทรภร ทีอุทิศ 33-070-0014 ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ 64.00  คะแนน 
นครปฐม ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร ์ 33-620-0008 อนุบาลสุธีธร 88.00  คะแนน 
ราชบุรี สิริกัญญา ฉินทองประเสริฐ 33-605-0033 นารีวิทยา 85.00  คะแนน 
กาญจนบุรี ธันยวดี กอวงษ ์ 33-007-0019 วีรศิลป ์ 54.00  คะแนน 
เพชรบุรี ณฐวัฒน์ ยงัยิ้ม 33-603-0001 อรุณประดิษฐ 85.00  คะแนน 
 อิงครัต เพชรประดิษฐ ์ 33-602-0008 วัดดอนไก่เตี้ย 85.00  คะแนน 
 แทนฤทัย ยะโสธร 33-602-0016 วัดดอนไก่เตี้ย 85.00  คะแนน 
 ศิสุนัญ พระนิมิตร 33-602-0022 วัดดอนไก่เตี้ย 85.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ปัณฑารีย์ มัง่คั่ง 33-628-0004 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 94.00  คะแนน 
ลพบุรี ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 33-687-0093 บรรจงรัตน ์ 95.00  คะแนน 
สระบุรี ธนภูมิ พลอยงาม 33-972-0005 อนุบาลวิชชากร 49.00  คะแนน 
สิงห์บุรี วราวรรณ ทิพยไพฑูรย์ 33-633-0047 อนุบาลสิงห์บุรี 73.00  คะแนน 
อ่างทอง นันทน์ภัส วงษ์สุวรรณ 33-631-0015 อนุบาลวัดอ่างทอง 78.00  คะแนน 
นนทบุรี วุฒิภัทร คิดด ี 33-973-0010 อนุราชประสิทธิ ์ 80.00  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.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ชอนน์ เควิน แมคลอกท์ลนิ 33-630-0030 เตรียมบัณฑิต 92.00  คะแนน 
นครปฐม ธัญญพัทธ์ สุทธิศิริมงคล 33-620-0007 อนุบาลสุธีธร 88.00  คะแนน 
ราชบุรี เคลิน่า เสียงเกษม บาลมาเซด้า 33-605-0006 นารีวิทยา 87.00  คะแนน 
กาญจนบุรี ธันยวดี กอวงษ ์ 33-007-0019 วีรศิลป ์ 45.00  คะแนน 
เพชรบุรี กัญณลัคน์ รัตนทรัพย์ศิริ 33-602-0029 วัดดอนไก่เตี้ย 79.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ 33-628-0057 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 88.00  คะแนน 
ลพบุรี ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 33-687-0093 บรรจงรัตน ์ 76.00  คะแนน 
สระบุรี ณัฐภัทร บุญปร ี 33-972-0004 อนุบาลวิชชากร 41.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ชนัญนิตฏ์ รัตนศิริพงษา 33-633-0015 อนุบาลสิงห์บุรี 68.00  คะแนน 
อ่างทอง ปุญณิศา สโุกส ี 33-631-0056 อนุบาลวัดอ่างทอง 67.00  คะแนน 
นนทบุรี วุฒิภัทร คิดด ี 33-973-0010 อนุราชประสิทธิ ์ 91.00  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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สายน้ําทพิย์ (เขตคลองเตย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิชญุตม์ พันธุ์หนอย ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฤชุวิญญ์ ฤทธิ์นิ่ม ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สนธยา ศัทธาน ุ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วรพิชชา มีอําพัน ได้คะแนน 59.00%  
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ริญสญา ศุภธนาภานันท ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อชิรวุษฐ์ จันทพราม ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณัฐวรา เกสโร ได้คะแนน 79.00%  
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รวิชญ์ภูมิ ขําบุญ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ลักขเณศ วิญญาสุข ได้คะแนน 60.00%  
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูเบศ เอ่ียมละออ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณภัทร ฤกษ์สิรินุกูล ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศุภิสรา บวรวงศ์เสถียร ได้คะแนน 72.00%  
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กชพร แสงเสน่ห์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 มิณต์ตรา จีระกุล ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อภิชา โฆษิตรเนศ ได้คะแนน 76.00%  
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฐิติคุณ จริยนุชพงศ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนาภา ปาลีพงศ์พนัธุ ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 จุตติชัย ไกรภัทรพงศ ์ ได้คะแนน 78.00%  
รร.ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณฐพงศ์ ฐาปนพงษ์ธนสาร ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สิรวิชญ์ แก้วเกิด ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปุญณภัส เกิดมาลัย ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กวินธิดา ศรีเทพ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภูษณิศา สุระกําแหง ได้คะแนน 68.00%  
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนิดา ตระกูลมีสุข ได้คะแนน 50.00%  
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูวนัตถ์ คงช ู ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 น้ําฝน ไวประเสริฐ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภารดี ทันไห่ ได้คะแนน 75.00%  
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐพัชร์ ศรีสูงเนิน ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นิชชาณนั แซ่ฉ่ัว ได้คะแนน 58.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สิริธัญญ์ มงคลรุ่งเรือง ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิรภัทร เลิศสถิตธนกร ได้คะแนน 75.00%  
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นิธิศ เลิศบํารุงสุข ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปกสกนธ์ รุณจักร ได้คะแนน 75.00%  
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธีรภัทร บุญเต็ม ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สิริทรัพย์ แสนโท ได้คะแนน 63.00%  
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รัชชานนท์ ทุหา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภควนนท์ มิ่งไชย ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิรพิภัทร สังข์สุวรรณ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ฑีฮารห์นา โวล์คแมนน ์ ได้คะแนน 70.00%  
รร.บ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พัฒนกิติ์ ทานนัโต ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พิมพ์ธิดา เลี่ยวเจริญ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปาณิศรา สงทิพย ์ ได้คะแนน 51.00%  
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สิรณัฏฐ์ นิติชูวงศ์ ได้คะแนน 66.00%  
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชู หยู่ เฉิน ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปราณิสา กุศลสุข ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อริสา สินธรมย ์ ได้คะแนน 83.00%  
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุชานันท์ หกขุนทด ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธาราทิพย์ ขําน้อย ได้คะแนน 53.00%  
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชุติมันต์ พราหมพันธ ์ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูมิอนันต์ ปะติตัง ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธนกฤต อุ่นสกุล ได้คะแนน 63.00%  
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กันต์ธัช เทพอํานวยสกุล ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เบญญาภา ดิศโรจน ์ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อลิชา โปทอง ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ญาณภัทร บาํรุงสิน ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สิรวิชญ์ ภู่อมร ได้คะแนน 69.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พัณณิณ ต่อสุวรรณ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฐิติวรดา ศรีสังวาลย ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ทาเลน์ ไพลนิ วูด ได้คะแนน 76.00%  
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนดล อินทรจนัทร ์ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศรัญญา สายสุดสวาท ได้คะแนน 55.00%  
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โสมาภา (นวมินทร์) (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐดนัย ไกรนรา ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อาชวิน จัตนุวรัตน ์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อาชลี ธรรมวิรุฬห์ ได้คะแนน 73.00%  
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วาริศา ศรีไข่มุก ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณิชชานนัท์ ขุนพนิิจ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ใจบุญ จันทรสถาพร ได้คะแนน 75.00%  
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กฤตเมธ พรรณราย ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชาลสิา ปิ่นโพธิ ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณภัทร ออง ได้คะแนน 59.00%  
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ติณณ์ บัณฑิต ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปริญรดา อริยะพลเดช ได้คะแนน 76.00%  
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชัยพงศ์ ใบโพธิ ์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธัญชนก สงับัวแก้ว ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณฐกร ปุรภาพงศ ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปพิชญา สัณห์พานนท ์ ได้คะแนน 64.00%  
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนกฤต บุญฉาย ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ต้นลม เธียรฐิติพฤฒ ิ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ไท โธมสั โมลตนั ได้คะแนน 76.00%  
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชนิสรา แก้วเนตร ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อุดมศักดิ์ ครุฑฉลาด ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปัณณ์ บุตรราช ได้คะแนน 66.00%  
รร.มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชัญญาบุช บุษาตระกูล ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศิวกร แก้วสุพรรณ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อภิชญา หมายลาภ ได้คะแนน 94.00%  
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กฤตภาส อุดมกิจโสภณ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นรกมล ทีโนรโีอ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 จีรพัฒธ์ พงศ์ศรีสืบสุข ได้คะแนน 77.00%  
รร.ชาลีสมุทร (เขตหลักสี่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนกร พวงจันทร ์ ได้คะแนน 59.00%  
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กัลยดา มณีพราย ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วีริศ ทวีผล ได้คะแนน 82.00%  
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กฤติธี อ่ิมทอง ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชัยศิษฏ์ พิทักษ์เดชะ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธัญนรา พุ่มดียิง่ ได้คะแนน 79.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เชยีงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปราชญ์ มาลัย ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฐิติชยา นักกรองดี ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชีวานนท์ จรัสนิวฒัน ์ ได้คะแนน 54.00%  
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัชชา ดีจักรวาล ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พสิษฐ์ โภครุ่ง ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สลิลลา สุเมธโชติเมธา ได้คะแนน 76.00%  
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศิริกัญพร วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สิรยา ชมภู ่ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 จิรนิษฐ์ พฤกษะริตานนท ์ ได้คะแนน 76.00%  
รร.น่านคริสเตียนศึกษา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปัณณวิชญ์ คันธะเรศย ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พอฤทัย วิชัยยา ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 แทนคุณ สุขม ี ได้คะแนน 62.00%  
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปุณย์ ปัน้อุดม ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิราพัชร พลธนะ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กฤตติยา ช่างกัณฑา ได้คะแนน 78.00%  
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปาณนพิน ฟองคาํ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วรากร คําแปง ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อักษราพร รงค์บัญฑิต ได้คะแนน 62.00%  
รร.ยอแซฟพิจิตร (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รมยกร เพิ่มพรม ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุพิชชา อุ่นม่อน ได้คะแนน 62.00%  
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พีรวัศ สมัครการ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สรศักดิ์ เจ็ดกริช ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภัทรคีตา พลพวก ได้คะแนน 81.00%  
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปุณณภา สงัขดิษฐ ์ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณวัฒน์ ไรอัน ดัฟฟิลดิ ์ ได้คะแนน 73.00%  
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 บัวชมพู โสวัณณะ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กษิดิ์เดช ธีระสกุล ได้คะแนน 77.00%  
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนกร เศรษฐอรวรรณ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภัทรชัย ชัยกานต์กุล ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณัฐนันท์ นาควโิรจน ์ ได้คะแนน 84.00%  
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พงศพัศ อาลิแอ ได้คะแนน 59.00% 
รร.วัดพระมหาธาตุ (นครศรีธรรมราช) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภีม สุวรรณ ได้คะแนน 60.00% 
รร.ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศรินรัตน์ แก้วสองศรี ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นภัค เพ็ญนุกูล ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เมธวิชญ์ สุวรรณสุโข ได้คะแนน 79.00% 
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชัญญา ธนกิจบุญญา ได้คะแนน 70.00% 
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฏฐ์นทัย เขียวเล่ง ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง ได้คะแนน 97.00% 
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ทวีศักดิ์ เศวตพาณิชย ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชลธิชา ห้ินสกุล ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พลภูมิ ชูรูป ได้คะแนน 74.00% 
รร.พิมานวิทย์นราธิวาส (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ญาณิดา ยานยา ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อิสการดา วงศ์อัครวินท ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 บัลกิซ สาระกาสม ได้คะแนน 80.00% 
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 มัยมูนา อูมา ได้คะแนน 50.00% 
รร.เทศบาลบ้านทา้ยชา้ง (พงังา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กชพร อุ่นมานชิ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฑีฆวัฒน์ ดีพาช ู ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภควา พวงจิตร ได้คะแนน 52.00% 
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อคิราภ์ หนูเกตุ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนภูมิ จุลแก้ว ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 แพรวา มธุรส ได้คะแนน 87.00% 
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สรวิศ วัชระสัมพนัธ ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กันต์สินี กาญจน์วรกุล ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ ได้คะแนน 91.00% 
รร.อนุบาลระนอง (ระนอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐกานต์ พิณวานชิ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อารีรัตน์ พวงสุวรรณ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปริณ เขียวเปลื้อง ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ฟางซิน หยาง ได้คะแนน 70.00% 
รร.ทวีรัตน์ (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เบญยาพร บัวหลวง ได้คะแนน 56.00% 
รร.ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วิมลทิพย์ สุวรรณมณ ี ได้คะแนน 58.00% 
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศิรวุฒิ สุขมิ่ง ได้คะแนน 63.00% 
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สหะศักดิ์ สุวรรณรัตน ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 รณกร ด้ามทอง ได้คะแนน 62.00% 
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พิตติธาร ดิษฐโชต ิ ได้คะแนน 78.00% 
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จินตาภา เอียดรา ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฮากิฟ หมาดสกุล ได้คะแนน 58.00% 
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิชญ์สนิี ทองขาวบัว ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิดาภา ดาํฝา้ย ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณัฐญาดา รักษ์ขาว ได้คะแนน 79.00% 
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พรชัยวิชชาลัย (กาฬสินธุ์) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จารุชา บัวจูม ได้คะแนน 56.00%  
รร.สุขานารี (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณปพณ มณีกุล ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศรัณย์กร ปภาวีนนรเศรษฐ ได้คะแนน 65.00%  
รร.อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฐิติชญาน์ วงศ์กีรติกุล ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนภัทร วุฒิวรจนิดา ได้คะแนน   80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พรชนก บรรจงรอด ได้คะแนน 72.00%  
รร.เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร (มุกดาหาร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รชต วงค์สุนะ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุภัทราภรณ์ รัตนวงศ ์ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เอ้ือฤทัย ใจเอื้อ ได้คะแนน 65.00%  
รร.พระกุมารร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 โปรดปราณ ปัน้มา ได้คะแนน 59.00%  
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชยพล คําครี ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิรัชญา ไชยมชัชิม ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กฤษฏ์ บุตน ุ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปิ่นมณี ราชณุวงษ ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.แสงตะวันพัฒนา (เลย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูริธาดา หวลระลึก ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธรรศ ศุภวงศ์วรรธนะ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปภังกร อุดรเสถียร ได้คะแนน 58.00%  
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พงศ์ปวีร์ พิษณุวงษ ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภีมพล ธุรานชุ ได้คะแนน 85.00%  
รร.เซนต์เมรี่ (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ทรรศมนวรรณ พินิจการวัฒน์กุล ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กวิสรา จิตติพร ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อังศุมาลิน พลโยธ ี ได้คะแนน 53.00%  
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธีรดนย์ บุตตะวงษ ์ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปวริศา พรมสิทธิ ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นรากร ศรีภูมั่น ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 จิรกร ตุงคโสภา ได้คะแนน 70.00%  
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จักรภัทร ทองพุ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ ได้คะแนน 89.00%  
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อภิรักษ์ รัตนเมธาประศาสน ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รุจิรัตน์ สุพรรณพงศ ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชัชพิสฐิ ไชยคํา ได้คะแนน 75.00%  
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปาณชั โชติวิทยารัตน ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฐปนวฒัน์ วฒันจงึโรจน ์ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เบญญาภา วงศ์รัตน ์ ได้คะแนน 79.00%  
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐพงศ์ หอมกลั่น ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ตุลธร จริตพจน ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชลณิชา คล่องด ี ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 จิรภัทร พูลหวัง ได้คะแนน 80.00%  
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อชิรญาณ์ เกิดสุข ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภูริตา แย้มกลีบ ได้คะแนน 66.00%  
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สรวิชญ์ คําภิละปาวงศ ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กิตติกวิน หนูเอียด ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สิตานนัท์ ต่วนศิลกิจ ได้คะแนน 76.00%  
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปิยะภัทร อัฒจักร์ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สิริกร เตชะทวีกุล ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปรียนันท์ สุวรรณ ได้คะแนน 81.00%  
รร.สุขเจริญผล (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กฤตภาส นาคะปักษิณ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธัญชนก นามวงศ ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุวิระ พิสุทธิรักษ์วงศ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชยกร เจริญกิจภิญโญ ได้คะแนน 53.00%  
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ดลวริทธิ์ ศิริชัย ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ทัตพิชา จินต์จนัทรวงศ ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ละอองทิพย์ ภมรศิลปธรรม ได้คะแนน 79.00%  
รร.อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ทวีรังสันต์ ภาณุเดชทิพย ์ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธัญญพัทธ์ สุทธิศิริมงคล ได้คะแนน 88.00%  
รร.นานาชาตลิิตเติ้ลดราก้อนส์ (นนทบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นพมาศ เกิดแสง ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศิริกาญจน์ ฝั้นแก้ว ได้คะแนน 89.00%  
รร.ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูวรา เนตรไสว ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศิรินทรา พละพงษ ์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฏฐพล คําภานุช ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เก้ือกูล ริมสันเทียะ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พิชญธิดา สังวรกาญจน ์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กิตต์พิชญะ ยอดประดิษฐ ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนทร มณีสายทอง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วุฒิภัทร คิดด ี ได้คะแนน 91.00%  
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อัฒฑ์ศุรวินทร์ โชติอภิชนากุล ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เรณุกา เจนุนวศักดิ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชอนน์ เควิน แมคลอกท์ลนิ ได้คะแนน 92.00%  
รร.จิระศาสตร์วิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ญาณาธปิ ศิริพัฒน ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฏฐณิชา ดาํกลิ่น ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธนัชญา ลีลานุรักษ ์ ได้คะแนน 76.00%  
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชนัญชิต เงินประดับ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูบดี โค้วบุญญะราศร ี ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปภังกร คงหนู ได้คะแนน 56.00%  
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐชนนัท์ โพธิ์ชัย ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธมนวรรณ สุนทรสุข ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สรวิชญ์ เกียรติไพบลูย ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ได้คะแนน 85.00%  
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สุธีรา เสนาขันธ ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีรภัทร ศุภนคร ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กมลวิช ทองคําโสภา ได้คะแนน 74.00%  
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 มธุริน ขุมทรัพย์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พรวรรธน์ เพ็ญพิบูลย ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปัณฑารีย์ มัง่คั่ง ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ ได้คะแนน 88.00%  
รร.วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 แทนฤทัย ยะโสธร ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อิงครัต เพชรประดิษฐ ์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศิสุนัญ พระนิมิตร ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กัญณลัคน์ รัตนทรัพย์ศิริ ได้คะแนน 79.00%  
รร.อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปารณีย์ หอสุวรรณานนท ์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 บวรลักษณ์ ชิดปราง ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชารียา จนัทร์วงศ ์ ได้คะแนน 73.00%  
รร.อรุณประดิษฐ (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชญานน อ่ิมคล้าย ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณฐวัฒน์ ยงัยิ้ม ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อภิชญา พานเพชร ได้คะแนน 58.00%  
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชยุต คงคลา้ย ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สิริกัญญา ฉินทองประเสริฐ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เคลิน่า เสียงเกษม บาลมาเซด้า ได้คะแนน 87.00%  
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ญานิสา รักชาต ิ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ ได้คะแนน 64.00%  
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนกฤต พิเชษฐ์อาภา ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศุภณัฐ พลแย้ม ได้คะแนน 68.00%  
รร.อนุบาลลพบุรี (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธรรธร วงศ์ศรีไทย ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุวพัชร์ นาคศรี ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ขนิษฐา เกิดแก้ว ได้คะแนน 61.00%  
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชนัญนิตฏ์ รัตนศิริพงษา ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วราวรรณ ทิพยไพฑูรย์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธีทัต สําแดงภัย ได้คะแนน 65.00%  
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิชญา แพร่หลาย ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นันทน์ภัส วงษ์สุวรรณ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปุญณิศา สโุกส ี ได้คะแนน 67.00%  
 
 

 


