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

รางวัลสําหรับคนเก่งระดบัชั้น ป.4  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.4  มีทั้งหมด 5 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 43-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 280.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 สิริณัฏฐ์ ขําสุข 43-620-0003 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 270.00  คะแนน 
 กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ ์ 43-620-0027 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 270.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 43-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 100.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 ณธนวรรธน์ กฤตยาไชยวฒัน 43-111-0017 เซนต์คาเบรียล (ประถม) (เขตดสุิต) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 ภูวเมศฐ์ ภัสร์เกษมศักดิ์ 43-637-0008 นานาชาติลติเติ้ลดราก้อนส์ (นนทบุรี) 96.00  คะแนน 
 ธนัช ศรีโคตา 43-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 96.00  คะแนน 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณธนวรรธน์ กฤตยาไชยวฒัน 43-111-0017 เซนต์คาเบรียล (ประถม) (เขตดสุิต) 256.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ปภาวรินทร์ ภัทรภาณุศักดิ์ 43-111-0057 วัฒนาวิทยาลัย (เขตวัฒนา) 248.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ธนณัฏฐ์ สุวรรณรักษ ์ 43-007-0006 อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) (เขตบางแค) 234.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.4* 
 ญาณิศา ดาํรงธรรมวัฒนา 43-111-0006 อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) (เขตบางแค) 82.00  คะแนน 
 ปภาวรินทร์ ภัทรภาณุศักดิ์ 43-111-0057 วัฒนาวิทยาลัย (เขตวัฒนา) 82.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 ณธนวรรธน์ กฤตยาไชยวฒัน 43-111-0017 เซนต์คาเบรียล (ประถม) (เขตดสุิต) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 สุฐิตา สงิห์สัตย ์ 43-118-0004 ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) 94.00  คะแนน 
 ปภาวรินทร์ ภัทรภาณุศักดิ์ 43-111-0057 วัฒนาวิทยาลัย (เขตวัฒนา) 94.00  คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 นัทธศาสตร์ ธารทองวงศ ์ 43-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 250.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ธราเทพ คงทวีเลิศ 43-229-0009 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 246.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ชาติตระการ ขันธ์แก้ว 43-252-0025 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 244.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.4* 
 อินทัช ลลีากนก 43-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.4* 
 ชาติตระการ ขันธ์แก้ว 43-252-0025 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 90.00  คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 

 กชพร สิงห์ดา 43-217-0029 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 90.00  คะแนน 
 ธราเทพ คงทวีเลิศ 43-229-0009 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 90.00  คะแนน 
 ขวัญสุดา เขื่อนศร 43-200-0044 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 90.00  คะแนน 
 ณธษพัทธ์ กรุดทอง 43-200-0048 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 90.00  คะแนน 
 สิสิร กิจสนาโยธนิ 43-223-0002 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) 90.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย ์ 43-336-0009 ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) 268.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ชัญญาพชัร์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ 43-325-0029 บ้านสุไหงโก-ลก (นราธิวาส) 248.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ฐิตาภา โทราตาน ิ 43-336-0043 ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) 236.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 ภัทรพล อัมพวา 43-351-0014 อนุบาลยะลา (ยะลา) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 ฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย ์ 43-336-0009 ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 ปทิตตา สิทธิวรากุล 43-336-0023 ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) 94.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 43-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 280.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ธนัช ศรีโคตา 43-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 262.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ปุณยนชุ สุระชัย 43-452-0056 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 252.00  คะแนน 
 อนันตญา ศรีผ่องงาม 43-403-0031 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 252.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 43-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 100.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 43-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 88.00  คะแนน 
 กฤษพล สิงห์ชา 43-403-0023 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 88.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 ธนัช ศรีโคตา 43-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 96.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 7 

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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ปัณณวิชญ์ บุญทว ี 43-111-0003 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 254.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 จิรภัทร พุฒิไพสิฐ 43-560-0027 อนุบาลระยอง (ระยอง) 246.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ชยณัฐ ศรีสากล 43-111-0045 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ (สมทุรปราการ) 244.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 ปัณณวิชญ์ บุญทว ี 43-111-0003 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 จิรภัทร พุฒิไพสิฐ 43-560-0027 อนุบาลระยอง (ระยอง) 84.00  คะแนน 
 จักริณทร์ สีชัย 43-524-0077 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 84.00  คะแนน 
 หนึ่งฤทัย ไชยราช 43-590-0034 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 84.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.4* 
 ก้องภพ ตระกูลคู่บุญ 43-524-0007 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 92.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 8 

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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 สิริณัฏฐ์ ขําสุข 43-620-0003 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 270.00  คะแนน 
 กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ ์ 43-620-0027 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 270.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ศิริกานดา บวับัลลังก์ 43-696-0002 อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) 266.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ ์ 43-620-0027 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 96.00  คะแนน 
 เดชัส เวียงวีระ 43-602-0002 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 สิริณัฏฐ์ ขําสุข 43-620-0003 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 90.00  คะแนน 
 กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ ์ 43-620-0027 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 ภูวเมศฐ์ ภัสร์เกษมศักดิ์ 43-637-0008 นานาชาติลติเติ้ลดราก้อนส์ (นนทบุรี) 96.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 9 

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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 ณธนวรรธน์ กฤตยาไชยวฒัน 43-111-0017 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 256.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พงศ์พีระ ทั่งทอง 43-007-0003 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กฤตภาส เหมหาญวิภาส 43-111-0015 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 222.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ปุญชรัศมิ์ โชติวัฒนาสกุล 43-007-0002 ราชินี (ประถม) 156.00  คะแนน 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 วิรชา วิรัชศิลป ์ 43-121-0036 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุภาสนิี มีชาํนาญ 43-121-0003 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิมพ์ชนก ชชู่าง 43-121-0013 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 208.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 กฤตนนท ลือสิริพาณิชย ์ 43-070-0006 สวนบวั 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วัชรวิชย์ วรรณสุศรี 43-111-0008 อนุบาลสามเสน 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐภัสสร ศรแก้ว 43-070-0015 อนุบาลสามเสน 196.00  คะแนน 
เขตบางเขน อันดับที่ 1 ปริญ ธรรมมารักษ์ 43-111-0047 อมาตยกุล 110.00  คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 อัครชัย ว่องแก้ว 43-005-0006 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภูริภัค คนชม 43-005-0003 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 178.00  คะแนน 
  กวีพัฒน์ หวัง 43-005-0016 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 178.00  คะแนน 
เขตราชเทวี อันดับที่ 1 ภูริญ กิตติจิตต์ 43-111-0036 เซนต์ดอมินิก 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฟ้าคราม รักมณี 43-111-0010 พญาไท 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จิรัฏฐ์ คณิศิรินทร์ 43-111-0035 เซนต์ดอมินิก 206.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 ปริญญา แนน่อุดร 43-124-0012 ธนินทรวิทยา 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กันตวัฒน์ โพธิสทิธิศักดิ ์ 43-124-0021 ธนินทรวิทยา 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 คณุตม์พงศ์ ศรีบ้าน 43-036-0030 พระหฤทัยดอนเมือง 182.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ อันดับที่ 1 รณกฤต มิลลวงศ์ 43-097-0004 ชาลสีมุทร 114.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชญาดา เมฆทวีกูล 43-097-0006 ชาลสีมุทร 106.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อาริสา ชนะม ี 43-097-0005 ชาลสีมุทร 100.00  คะแนน 
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ธัชพงศ์ พิภพโสภณชัย 43-111-0019 อรรถมิตร 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปิยพัทธ์ นิยมสิทธิ ์ 43-111-0004 ประชานิเวศน ์ 122.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อัยย์ถิรา วงมาเจริญสิน 43-111-0023 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 110.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 ฐนิตพัฒน์ ธีระเสถียร 43-111-0031 สันติสุขวิทยา 124.00  คะแนน 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 ปภาวรินทร์ ภัทรภาณุศักดิ์ 43-111-0057 วัฒนาวิทยาลัย 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภริม ปันทวังกูร 43-111-0009 อนุบาลพิบูลเวศม์ 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัทรริน ไพศาขมาศ 43-111-0024 วัฒนาวิทยาลัย 188.00  คะแนน 
เขตพระโขนง อันดับที่ 1 สุวภัทร ยอดยัง 43-111-0032 วชิรธรรมสาธิต 180.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 ณิชาภัทร โยธะชยั 43-141-0023 ปัญจทรัพย ์ 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐวตีย์ โปวอนุสรณ ์ 43-141-0031 ปัญจทรัพย ์ 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธรรศ จีระธัญญาสกุล 43-141-0049 ปัญจทรัพย ์ 202.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 จิตตานนัทิ์ สบืสกุลผาต ิ 43-111-0042 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธัญญเรศ เอ่ียมเพ็ชร์ 43-002-0029 สายน้าํทิพย ์ 152.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐณิชา ทองประมูล 43-002-0031 สายน้าํทิพย ์ 148.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 กัลป์อิษฏาภรณ์ ลีลาชัย 43-043-0015 นราทร 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 โจนาธาน อเดนิยิ โอกุลอดิ 43-043-0014 นราทร 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณตะวัน นิสัยสม 43-043-0010 นราทร 172.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง อันดับที่ 1 ปัญญรัศมิ์ ศิลป ี 43-111-0026 ปาณยา พัฒนาการ 140.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนโชค ตาด ี 43-111-0059 จินดาพงศ์ 136.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชยพล เอ่ียมแจง 43-111-0062 จินดาพงศ์ 112.00  คะแนน 
เขตบางนา อันดับที่ 1 พีรดนย์ เอ่ียมมหาลาภสกุล 43-111-0061 ลาซาลบางนา 178.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 ศุภเวช อรุณจรัส 43-019-0001 บ้านบางกะป ิ 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฤทัยกานต์ จนัทร์สุข 43-019-0038 บ้านบางกะป ิ 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนภูมิ รักษารักษ์ 43-090-0010 ถนอมบุตร 190.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ 43-076-0011 ชินวร 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เพ็ชพิชชา ชุมภูอินทร์ 43-078-0027 โสมาภา (นวมนิทร์) 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชยพล ชุ่ยหิรัญ 43-076-0007 ชินวร 194.00  คะแนน 
เขตทวีวัฒนา อันดับที่ 1 ณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ ์ 43-111-0044 สาธิตกรุงเทพธนบุรี 212.00  คะแนน 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 ปรายฝน ชาวนา 43-003-0014 ธรรมภิรักษ์ 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 โชติกา ลักษณะภ ู 43-003-0007 ธรรมภิรักษ์ 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พรรณภัสสร พงษ์ประดษิฐ ์ 43-111-0002 เขมะสิริอนุสสรณ ์ 190.00  คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 ชาลสิา จิตติวัฒนากูล 43-091-0038 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 บุญนิสา มากเจริญชัย 43-091-0037 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 บุญยรัตน์ โตเดชะวฒันา 43-091-0033 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 190.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 ณัฐภัทร จิรวุฒิวงศ์ชัย 43-138-0035 บางขุนเทียนศึกษา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สรรพวรรธน์ โสดา 43-107-0001 สุพิชญา 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิมพ์ธีรา รุ่งรัศมีทวีมานะ 43-452-0112 รุ่งอรุณ 190.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 ยามาโตะ ดีวงกิจ 43-087-0002 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐพล ศรีจรรยา 43-087-0001 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนัญญ์ธนัฐ เบญจอัสสกนก 43-087-0012 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 172.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 กรเพชร โรจน์สืบศักดิ ์ 43-008-0001 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศศิปภา กนกกรรณ์ 43-008-0017 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุรพัศ นิลจนัทร ์ 43-008-0005 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 168.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 ณัชชา รติวัชรากร 43-012-0001 ฐานปัญญา 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อภิวิชญ์ เกลียวสัมพันธ ์ 43-012-0009 ฐานปัญญา 154.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุประดิษฐ ยิ่งสกุล 43-012-0003 ฐานปัญญา 152.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ธนณัฏฐ์ สุวรรณรักษ ์ 43-007-0006 อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ญาณิศา ดาํรงธรรมวัฒนา 43-111-0006 อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) 228.00  คะแนน 
  กัญชิษฐาพร ตายัง 43-027-0114 มณีวัฒนา 228.00  คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 ณัฏฐ์ เทพเกลี้ยง 43-187-0055 กรพิทักษ์ศึกษา 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัลยพัชร์ จิตพิสิฐชัย 43-187-0061 กรพิทักษ์ศึกษา 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อามัณดา เปรมมางกูร 43-187-0032 กรพิทักษ์ศึกษา 216.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 ทยา เลื่องลือเจริญกิจ 43-190-0010 ถนอมพิศวิทยา 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กันตภณ วณิชชานุกร 43-190-0018 ถนอมพิศวิทยา 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนากฤต ภัทรณัฐกุล 43-190-0009 ถนอมพิศวิทยา 176.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ธีรโชติ คุขุนทด 43-111-0054 โสมาภานุสสรณ ์ 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปุณยวีร์ พัฒนจิตติขจร 43-111-0053 โสมาภานุสสรณ ์ 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จักริน เสนากิจ 43-070-0019 โสมาภานุสสรณ ์ 192.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 สุฐิตา สงิห์สัตย ์ 43-118-0004 ปรัชชาธร 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 บุญธิชา มณีรัตน ์ 43-155-0043 ทรงวิทย์ศึกษา 206.00  คะแนน 
  ชัยยา วัจนคุปต ์ 43-155-0038 ทรงวิทย์ศึกษา 206.00  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.4* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต กฤตภาส เหมหาญวิภาส 43-111-0015 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 80.00  คะแนน 
 ณธนวรรธน์ กฤตยาไชยวฒัน 43-111-0017 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 80.00  คะแนน 
เขตพระนคร ปุญชรัศมิ์ โชติวัฒนาสกุล 43-007-0002 ราชินี (ประถม) 52.00  คะแนน 
เขตบางรัก วิรชา วิรัชศิลป ์ 43-121-0036 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 72.00  คะแนน 
เขตพญาไท วัชรวิชย์ วรรณสุศรี 43-111-0008 อนุบาลสามเสน 72.00  คะแนน 
เขตบางเขน ปริญ ธรรมมารักษ์ 43-111-0047 อมาตยกุล 38.00  คะแนน 
เขตสายไหม ชัชวาลย์ สายภัทรานุสรณ ์ 43-115-0011 ซอยแอนเนกซ์ 70.00  คะแนน 
เขตราชเทวี ภูริญ กิตติจิตต์ 43-111-0036 เซนต์ดอมินิก 80.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ปริญญา แนน่อุดร 43-124-0012 ธนินทรวิทยา 80.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ชญาดา เมฆทวีกูล 43-097-0006 ชาลสีมุทร 38.00  คะแนน 
เขตจตุจักร อัยย์ถิรา วงมาเจริญสิน 43-111-0023 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 58.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว ฐนิตพัฒน์ ธีระเสถียร 43-111-0031 สันติสุขวิทยา 32.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ปภาวรินทร์ ภัทรภาณุศักดิ์ 43-111-0057 วัฒนาวิทยาลัย 82.00  คะแนน 
เขตพระโขนง สุวภัทร ยอดยัง 43-111-0032 วชิรธรรมสาธิต 68.00  คะแนน 
เขตดินแดง กษิดิ์เดช พลศิริ 43-141-0041 ปัญจทรัพย ์ 70.00  คะแนน 
เขตคลองเตย จิตตานนัทิ์ สบืสกุลผาต ิ 43-111-0042 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 64.00  คะแนน 
เขตประเวศ ปัณชนิตา ขรุรัมย ์ 43-043-0013 นราทร 58.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง ชยพล เอ่ียมแจง 43-111-0062 จินดาพงศ์ 46.00  คะแนน 
 ปัญญรัศมิ์ ศิลป ี 43-111-0026 ปาณยา พัฒนาการ 46.00  คะแนน 
เขตบางนา พีรดนย์ เอ่ียมมหาลาภสกุล 43-111-0061 ลาซาลบางนา 64.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ฤทัยกานต์ จนัทร์สุข 43-019-0038 บ้านบางกะป ิ 70.00  คะแนน 
 ธนภูมิ รักษารักษ์ 43-090-0010 ถนอมบุตร 70.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม เพ็ชพิชชา ชุมภูอินทร์ 43-078-0027 โสมาภา (นวมนิทร์) 68.00  คะแนน 
เขตทวีวัฒนา ณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ ์ 43-111-0044 สาธิตกรุงเทพธนบุรี 68.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ชิษณุพงศ์ ไม้ดัด 43-003-0002 ธรรมภิรักษ์ 66.00  คะแนน 
เขตธนบุรี วาสินี นิธิกุล 43-091-0006 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 70.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ณัฐภัทร จิรวุฒิวงศ์ชัย 43-138-0035 บางขุนเทียนศึกษา 78.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ปรัชญ กฤษดาภิธรานนท ์ 43-087-0010 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 58.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ เรืองเกียรติ ดิลกปุรพงศ์ 43-183-0011 สายประสิทธิ์วทิยา 60.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ คชชาชาติ นามแสง 43-007-0021 วัดนิมมานรด ี 48.00  คะแนน 
เขตบางแค ญาณิศา ดาํรงธรรมวัฒนา 43-111-0006 อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) 82.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ณัฐพัชญ์ คุณาธิปศรีตระกูล 43-187-0043 กรพิทักษ์ศึกษา 80.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ชัยทัต ก้อนมณ ี 43-190-0003 ถนอมพิศวิทยา 70.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง จักริน เสนากิจ 43-070-0019 โสมาภานุสสรณ ์ 78.00  คะแนน 
เขตคันนายาว สุฐิตา สงิห์สัตย ์ 43-118-0004 ปรัชชาธร 72.00  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.4* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ณธนวรรธน์ กฤตยาไชยวฒัน 43-111-0017 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 96.00  คะแนน 
เขตพระนคร ปุญชรัศมิ์ โชติวัฒนาสกุล 43-007-0002 ราชินี (ประถม) 54.00  คะแนน 
เขตบางรัก สุภาสนิี มีชาํนาญ 43-121-0003 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 84.00  คะแนน 
เขตพญาไท กฤตนนท ลือสิริพาณิชย ์ 43-070-0006 สวนบวั 78.00  คะแนน 
เขตบางเขน ปริญ ธรรมมารักษ์ 43-111-0047 อมาตยกุล 36.00  คะแนน 
เขตสายไหม อัครชัย ว่องแก้ว 43-005-0006 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 60.00  คะแนน 
เขตราชเทวี ภูริญ กิตติจิตต์ 43-111-0036 เซนต์ดอมินิก 78.00  คะแนน 
 ฟ้าคราม รักมณี 43-111-0010 พญาไท 78.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ปริญญา แนน่อุดร 43-124-0012 ธนินทรวิทยา 76.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ รณกฤต มิลลวงศ์ 43-097-0004 ชาลสีมุทร 58.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ธัชพงศ์ พิภพโสภณชัย 43-111-0019 อรรถมิตร 56.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว ฐนิตพัฒน์ ธีระเสถียร 43-111-0031 สันติสุขวิทยา 46.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ปภาวรินทร์ ภัทรภาณุศักดิ์ 43-111-0057 วัฒนาวิทยาลัย 72.00  คะแนน 
เขตพระโขนง สุวภัทร ยอดยัง 43-111-0032 วชิรธรรมสาธิต 46.00  คะแนน 
เขตดินแดง ณิชาภัทร โยธะชยั 43-141-0023 ปัญจทรัพย ์ 74.00  คะแนน 
เขตคลองเตย จิตตานนัทิ์ สบืสกุลผาต ิ 43-111-0042 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 66.00  คะแนน 
เขตประเวศ ณตะวัน นิสัยสม 43-043-0010 นราทร 66.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง ธนโชค ตาด ี 43-111-0059 จินดาพงศ์ 56.00  คะแนน 
เขตบางนา พีรดนย์ เอ่ียมมหาลาภสกุล 43-111-0061 ลาซาลบางนา 58.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ศุภเวช อรุณจรัส 43-019-0001 บ้านบางกะป ิ 76.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ 43-076-0011 ชินวร 72.00  คะแนน 
เขตทวีวัฒนา ณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ ์ 43-111-0044 สาธิตกรุงเทพธนบุรี 54.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ปรายฝน ชาวนา 43-003-0014 ธรรมภิรักษ์ 68.00  คะแนน 
เขตธนบุรี บุญนิสา มากเจริญชัย 43-091-0037 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 72.00  คะแนน 
 ชาลสิา จิตติวัฒนากูล 43-091-0038 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 72.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน กัณณพัฐ จันเสิม 43-107-0004 สุพิชญา 76.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ณัฐพล ศรีจรรยา 43-087-0001 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 60.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ กรเพชร โรจน์สืบศักดิ ์ 43-008-0001 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 66.00  คะแนน 
 ศศิปภา กนกกรรณ์ 43-008-0017 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 66.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ณัชชา รติวัชรากร 43-012-0001 ฐานปัญญา 58.00  คะแนน 
เขตบางแค ญาณิศา ดาํรงธรรมวัฒนา 43-111-0006 อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) 76.00  คะแนน 
เขตหนองแขม วิริญญา ภู่ดํารงค ์ 43-187-0029 กรพิทักษ์ศึกษา 78.00  คะแนน 
 ณัฏฐ์ เทพเกลี้ยง 43-187-0055 กรพิทักษ์ศึกษา 78.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ทยา เลื่องลือเจริญกิจ 43-190-0010 ถนอมพิศวิทยา 72.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ธีรโชติ คุขุนทด 43-111-0054 โสมาภานุสสรณ ์ 76.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ชัยยา วัจนคุปต ์ 43-155-0038 ทรงวิทย์ศึกษา 74.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 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.4* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต พงศ์พีระ ทั่งทอง 43-007-0003 เซนต์คาเบรียล (ประถม) 84.00  คะแนน 
เขตพระนคร ปุญชรัศมิ์ โชติวัฒนาสกุล 43-007-0002 ราชินี (ประถม) 50.00  คะแนน 
เขตบางรัก วิรชา วิรัชศิลป ์ 43-121-0036 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 90.00  คะแนน 
เขตพญาไท ณัฐภัสสร ศรแก้ว 43-070-0015 อนุบาลสามเสน 86.00  คะแนน 
เขตบางเขน ปริญ ธรรมมารักษ์ 43-111-0047 อมาตยกุล 36.00  คะแนน 
เขตสายไหม อัครชัย ว่องแก้ว 43-005-0006 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 92.00  คะแนน 
 ภูริภัค คนชม 43-005-0003 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 92.00  คะแนน 
เขตราชเทวี ธัญชนน เสนาด ี 43-111-0038 เซนต์ดอมินิก 76.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง กันตวัฒน์ โพธิสทิธิศักดิ ์ 43-124-0021 ธนินทรวิทยา 78.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ รณกฤต มิลลวงศ์ 43-097-0004 ชาลสีมุทร 36.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ธัชพงศ์ พิภพโสภณชัย 43-111-0019 อรรถมิตร 86.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว ฐนิตพัฒน์ ธีระเสถียร 43-111-0031 สันติสุขวิทยา 46.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ปภาวรินทร์ ภัทรภาณุศักดิ์ 43-111-0057 วัฒนาวิทยาลัย 94.00  คะแนน 
เขตพระโขนง สุวภัทร ยอดยัง 43-111-0032 วชิรธรรมสาธิต 66.00  คะแนน 
เขตดินแดง ณิชาภัทร โยธะชยั 43-141-0023 ปัญจทรัพย ์ 84.00  คะแนน 
เขตคลองเตย ธัญญเรศ เอ่ียมเพ็ชร์ 43-002-0029 สายน้าํทิพย ์ 80.00  คะแนน 
เขตประเวศ โจนาธาน อเดนิยิ โอกุลอดิ 43-043-0014 นราทร 74.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง ปัญญรัศมิ์ ศิลป ี 43-111-0026 ปาณยา พัฒนาการ 44.00  คะแนน 
เขตบางนา พีรดนย์ เอ่ียมมหาลาภสกุล 43-111-0061 ลาซาลบางนา 56.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ศุภเวช อรุณจรัส 43-019-0001 บ้านบางกะป ิ 90.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ 43-076-0011 ชินวร 84.00  คะแนน 
เขตทวีวัฒนา ณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ ์ 43-111-0044 สาธิตกรุงเทพธนบุรี 90.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ปรายฝน ชาวนา 43-003-0014 ธรรมภิรักษ์ 84.00  คะแนน 
เขตธนบุรี บุญนิสา มากเจริญชัย 43-091-0037 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 86.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน พิมพ์ธีรา รุ่งรัศมีทวีมานะ 43-452-0112 รุ่งอรุณ 88.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ยามาโตะ ดีวงกิจ 43-087-0002 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 92.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ กรเพชร โรจน์สืบศักดิ ์ 43-008-0001 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 68.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ปภาวิน สะแกขาว 43-012-0002 ฐานปัญญา 84.00  คะแนน 
เขตบางแค พิชชาพร อนุตริยะ 43-111-0049 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 92.00  คะแนน 
เขตหนองแขม กิตติ์ดนัย สาครสุวรรณคุณ 43-187-0004 กรพิทักษ์ศึกษา 86.00  คะแนน 
 ธีริศรา สิทธิธีรรัตน ์ 43-187-0042 กรพิทักษ์ศึกษา 86.00  คะแนน 
 ณัฏฐ์ เทพเกลี้ยง 43-187-0055 กรพิทักษ์ศึกษา 86.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ภวินท์ จงไพศาล 43-190-0006 ถนอมพิศวิทยา 74.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ปุณยวีร์ พัฒนจิตติขจร 43-111-0053 โสมาภานุสสรณ ์ 86.00  คะแนน 
เขตคันนายาว สุฐิตา สงิห์สัตย ์ 43-118-0004 ปรัชชาธร 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  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ชาติตระการ ขันธ์แก้ว 43-252-0025 อนุบาลโรจนวทิย ์ 244.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จิรภัทร จันทร์รักษ์ 43-252-0022 อนุบาลโรจนวทิย ์ 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กัญญาพัฒน์ คํ้าจนุ 43-252-0016 อนุบาลโรจนวทิย ์ 218.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 พบธรรม ตันอารีย ์ 43-247-0001 สาธิต 242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณิชาณีย์ ตนัติสนัติสม 43-244-0026 อนุบาลกําแพงเพชร 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กฤตภาส วิบูลสวัสดิ์วฒันา 43-244-0007 อนุบาลกําแพงเพชร 206.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 นัทธศาสตร์ ธารทองวงศ ์ 43-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 250.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธราเทพ คงทวีเลิศ 43-229-0009 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สาริศา นาคเกษม 43-217-0020 อนุบาลนครสวรรค์ 232.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 อินทัช ลลีากนก 43-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปทิดา บรรเจิดศิลป ์ 43-203-0008 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิภู ศรีวนิชย ์ 43-203-0001 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 216.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 กานต์สนิี ชัยวารินทร ์ 43-231-0011 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 158.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ญาณินท์ วิวรรธโนภาส 43-231-0012 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 124.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รชนนท์ สุภาวงค์ 43-231-0017 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 122.00  คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 วรวรรธน์ มัคคพันธ ์ 43-827-0084 น่านคริสเตียนศึกษา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 คณพศ กาญจนสนิิทธ ์ 43-827-0110 น่านคริสเตียนศึกษา 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จิรชญา เพชรสทุธิ ์ 43-827-0096 น่านคริสเตียนศึกษา 198.00  คะแนน 
พะเยา อันดับที่ 1 พริมรตา กิตติชยากุล 43-269-0047 ปิยมิตรวิทยา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชวัลกร เชื้อเมืองพาน 43-269-0039 ปิยมิตรวิทยา 190.00  คะแนน 
  กฤดิชาติ พราหมณะนันทน ์ 43-269-0044 ปิยมิตรวิทยา 190.00  คะแนน 
ลําปาง อันดับที่ 1 พัฒนชัย วรัญญูรัตนะ 43-200-0003 อัสสัมชัญลาํปาง 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ขวัญสุดา เขื่อนศร 43-200-0044 อัสสัมชัญลาํปาง 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณธษพัทธ์ กรุดทอง 43-200-0048 อัสสัมชัญลาํปาง 180.00  คะแนน 
  ฐปนรรฆ์ เทียมถนอม 43-200-0008 อัสสัมชัญลาํปาง 180.00  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.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก กัญญาพัฒน์ คํ้าจนุ 43-252-0016 อนุบาลโรจนวทิย ์ 84.00  คะแนน 
 จิรภัทร จันทร์รักษ์ 43-252-0022 อนุบาลโรจนวทิย ์ 84.00  คะแนน 
กําแพงเพชร พบธรรม ตันอารีย ์ 43-247-0001 สาธิต 84.00  คะแนน 
นครสวรรค์ บรรณวัชร พัฒนาอิทธิกุล 43-217-0014 อนุบาลนครสวรรค์ 82.00  คะแนน 
 ธนกฤต อัศวรัตน์ 43-229-0005 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 82.00  คะแนน 
 นัทธศาสตร์ ธารทองวงศ ์ 43-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 82.00  คะแนน 
พิจิตร อินทัช ลลีากนก 43-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 90.00  คะแนน 
เชียงใหม่ สิทธินนท์ สัง่สินทรัพย ์ 43-231-0002 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 44.00  คะแนน 
 นันทน์ภัส คําปวน 43-231-0010 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 44.00  คะแนน 
น่าน คณพศ กาญจนสนิิทธ ์ 43-827-0110 น่านคริสเตียนศึกษา 82.00  คะแนน 
พะเยา เบญญาภา ขันเปี้ย 43-269-0028 ปิยมิตรวิทยา 70.00  คะแนน 
 สรวิชญ์ กาติบ๊ 43-269-0056 ปิยมิตรวิทยา 70.00  คะแนน 
ลําปาง ชาลสิา สี่สุวรรณ 43-200-0031 อัสสัมชัญลาํปาง 72.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ชาติตระการ ขันธ์แก้ว 43-252-0025 อนุบาลโรจนวทิย ์ 90.00  คะแนน 
กําแพงเพชร พบธรรม ตันอารีย ์ 43-247-0001 สาธิต 80.00  คะแนน 
นครสวรรค์ นัทธศาสตร์ ธารทองวงศ ์ 43-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 82.00  คะแนน 
พิจิตร ปทิดา บรรเจิดศิลป ์ 43-203-0008 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 62.00  คะแนน 
เชียงใหม่ รชนนท์ สุภาวงค์ 43-231-0017 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58.00  คะแนน 
น่าน วรวรรธน์ มัคคพันธ ์ 43-827-0084 น่านคริสเตียนศึกษา 78.00  คะแนน 
พะเยา กฤดิชาติ พราหมณะนันทน ์ 43-269-0044 ปิยมิตรวิทยา 68.00  คะแนน 
ลําปาง ณฐนนท์ ศักดิช์ัย 43-200-0016 อัสสัมชัญลาํปาง 68.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก สิสิร กิจสนาโยธนิ 43-223-0002 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 90.00  คะแนน 
กําแพงเพชร พบธรรม ตันอารีย ์ 43-247-0001 สาธิต 78.00  คะแนน 
นครสวรรค์ กชพร สิงห์ดา 43-217-0029 อนุบาลนครสวรรค์ 90.00  คะแนน 
 ธราเทพ คงทวีเลิศ 43-229-0009 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 90.00  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 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิจิตร พิภู ศรีวนิชย ์ 43-203-0001 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 84.00  คะแนน 
 พิชัยสิทธิ์ สัตยะเลขา 43-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 84.00  คะแนน 
 ปทิดา บรรเจิดศิลป ์ 43-203-0008 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 84.00  คะแนน 
 จุติวัฒน์ ศิริ 43-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 84.00  คะแนน 
เชียงใหม่ กานต์สนิี ชัยวารินทร ์ 43-231-0011 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 62.00  คะแนน 
น่าน วรวรรธน์ มัคคพันธ ์ 43-827-0084 น่านคริสเตียนศึกษา 84.00  คะแนน 
พะเยา พิมพ์ณภัทร กันทะมูล 43-269-0049 ปิยมิตรวิทยา 82.00  คะแนน 
ลําปาง ณธษพัทธ์ กรุดทอง 43-200-0048 อัสสัมชัญลาํปาง 90.00  คะแนน 
 ขวัญสุดา เขื่อนศร 43-200-0044 อัสสัมชัญลาํปาง 90.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 ภัทรพล อัมพวา 43-351-0014 อนุบาลยะลา 198.00  คะแนน 
  วาริส ศรีศรยุทธ์ 43-351-0020 อนุบาลยะลา 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิชชานนัท์ เลิศวิลัย 43-351-0010 อนุบาลยะลา 178.00  คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 ชัญญาพชัร์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ 43-325-0029 บ้านสุไหงโก-ลก 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธัญยรัชต์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ 43-325-0030 บ้านสุไหงโก-ลก 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศิรดา ตรุระจิตต ์ 43-327-0002 พิมานวิทย์นราธวิาส 206.00  คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 นพณัฐ ไชยมะโณ 43-345-0004 อนุบาลอรอนงค ์ 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ญาณิศา คงแก้ว 43-345-0013 อนุบาลอรอนงค ์ 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ขวัญสิริ ศรีภักดี 43-345-0007 อนุบาลอรอนงค ์ 166.00  คะแนน 
  ฑิฆัมพร สุขรักษ์ 43-345-0002 อนุบาลอรอนงค ์ 166.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 ฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย ์ 43-336-0009 ธิดานุเคราะห ์ 268.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฐิตาภา โทราตาน ิ 43-336-0043 ธิดานุเคราะห ์ 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปูณิกา ชัยอดิศัย 43-336-0002 ธิดานุเคราะห ์ 226.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 วรวรรธน์ โฆษิตรังสิกุล 43-330-0001 ศรีธรรมราชศึกษา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จิดาภา ตระกูลวณิชชากร 43-359-0003 บ้านชะอวด 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เทพทัต ศังขานนท ์ 43-330-0020 ศรีธรรมราชศึกษา 180.00  คะแนน 
ภูเก็ต อันดับที่ 1 พศวีร์ เกรวัล 43-353-0008 ขจรเกียรติพัฒนา 208.00  คะแนน 
  ณัฐณภาส์ แย้มอรุณพัฒนา 43-353-0015 ขจรเกียรติพัฒนา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อธิชาติ อังกุราภินนัท ์ 43-353-0004 ขจรเกียรติพัฒนา 190.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 กิตติธัช บุญสุข 43-334-0013 โชคชัยกระบี ่ 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฏฐนนท์ ดีอ้อม 43-334-0010 โชคชัยกระบี ่ 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จิตประภัสร์ ชนะกุล 43-334-0009 โชคชัยกระบี ่ 186.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 ปุญชรัสมิ์ มาทลงุ 43-317-0011 อนุบาลพังงา 194.00  คะแนน 
  ขวัญชล ลิ่มพทิักษ ์ 43-317-0016 อนุบาลพังงา 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รดา เชื่อมแก้ว 43-317-0023 อนุบาลพังงา 192.00  คะแนน 
  เมธาพร สิงหวรรณกุล 43-317-0096 อนุบาลพังงา 192.00  คะแนน 
ระนอง อันดับที่ 1 ศุภรดา ธัญสิริพงศ ์ 43-320-0011 อนุบาลระนอง 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วรนิษฐา โสทร 43-320-0006 อนุบาลระนอง 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชาลสิา ทองสกุล 43-320-0007 อนุบาลระนอง 154.00  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.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา ภัทรพล อัมพวา 43-351-0014 อนุบาลยะลา 90.00  คะแนน 
นราธิวาส ชัญญาพชัร์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ 43-325-0029 บ้านสุไหงโก-ลก 78.00  คะแนน 
สตูล ฑิฆัมพร สุขรักษ์ 43-345-0002 อนุบาลอรอนงค ์ 58.00  คะแนน 
สงขลา ฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย ์ 43-336-0009 ธิดานุเคราะห ์ 86.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช วรวรรธน์ โฆษิตรังสิกุล 43-330-0001 ศรีธรรมราชศึกษา 72.00  คะแนน 
ภูเก็ต พศวีร์ เกรวัล 43-353-0008 ขจรเกียรติพัฒนา 80.00  คะแนน 
กระบี่ ณัฏฐนนท์ ดีอ้อม 43-334-0010 โชคชัยกระบี ่ 80.00  คะแนน 
พังงา เมธาพร สิงหวรรณกุล 43-317-0096 อนุบาลพังงา 68.00  คะแนน 
ระนอง วรนิษฐา โสทร 43-320-0006 อนุบาลระนอง 72.00  คะแนน 
 

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา ภัทรพล อัมพวา 43-351-0014 อนุบาลยะลา 76.00  คะแนน 
นราธิวาส ชัญญาพชัร์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ 43-325-0029 บ้านสุไหงโก-ลก 78.00  คะแนน 
สตูล จักรพล เข็มขาว 43-382-0011 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 52.00  คะแนน 
 ปุญญพัฒน์ ไพบูลย ์ 43-382-0015 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 52.00  คะแนน 
 ขวัญสิริ ศรีภักดี 43-345-0007 อนุบาลอรอนงค ์ 52.00  คะแนน 
สงขลา ฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย ์ 43-336-0009 ธิดานุเคราะห ์ 90.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช วรวรรธน์ โฆษิตรังสิกุล 43-330-0001 ศรีธรรมราชศึกษา 64.00  คะแนน 
ภูเก็ต ปัณณทัต เวียรชัย 43-353-0012 ขจรเกียรติพัฒนา 82.00  คะแนน 
กระบี่ กิตติธัช บุญสุข 43-334-0013 โชคชัยกระบี ่ 76.00  คะแนน 
พังงา รดา เชื่อมแก้ว 43-317-0023 อนุบาลพังงา 74.00  คะแนน 
ระนอง ศุภรดา ธัญสิริพงศ ์ 43-320-0011 อนุบาลระนอง 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 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา วาริส ศรีศรยุทธ์ 43-351-0020 อนุบาลยะลา 84.00  คะแนน 
นราธิวาส ชัญญาพชัร์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ 43-325-0029 บ้านสุไหงโก-ลก 92.00  คะแนน 
สตูล ญาณิศา คงแก้ว 43-345-0013 อนุบาลอรอนงค ์ 78.00  คะแนน 
สงขลา ปทิตตา สิทธิวรากุล 43-336-0023 ธิดานุเคราะห ์ 94.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช วรวรรธน์ โฆษิตรังสิกุล 43-330-0001 ศรีธรรมราชศึกษา 92.00  คะแนน 
ภูเก็ต อธิชาติ อังกุราภินนัท ์ 43-353-0004 ขจรเกียรติพัฒนา 82.00  คะแนน 
กระบี่ กิตติธัช บุญสุข 43-334-0013 โชคชัยกระบี ่ 90.00  คะแนน 
พังงา ขวัญชล ลิ่มพทิักษ ์ 43-317-0016 อนุบาลพังงา 80.00  คะแนน 
 รดา เชื่อมแก้ว 43-317-0023 อนุบาลพังงา 80.00  คะแนน 
ระนอง ศุภรดา ธัญสิริพงศ ์ 43-320-0011 อนุบาลระนอง 74.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 43-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา 280.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศุภานัน เรืองเทพ 43-736-0003 เซนต์เมร่ี 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนพัฒน์ บัวคลี ่ 43-489-0018 อนุบาลอุดรธาน ี 208.00  คะแนน 
เลย อันดับที่ 1 วรรษชล เอมอิ่มอนันต์ 43-782-0016 แสงตะวนัพัฒนา 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศรัญย์วิชญ์ เรืองโชติวัฒน ์ 43-782-0004 แสงตะวนัพัฒนา 152.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วรดิศ โพธิ์ชูชชัวาล 43-782-0015 แสงตะวนัพัฒนา 134.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ปุณยนชุ สุระชัย 43-452-0056 อนุบาลอุบลราชธาน ี 252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุชญา บูรพันธ ์ 43-452-0065 อนุบาลอุบลราชธาน ี 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สรวิชญ์ จันทร์โชติเสถียร 43-452-0049 อนุบาลอุบลราชธาน ี 246.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 ธนภัทร ไชยทอง 43-734-0010 พรชัยวิชชาลยั 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิชชาพร แสงนิกุล 43-734-0002 พรชัยวิชชาลยั 166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ตรีดาว สายสมบูรณ ์ 43-734-0007 พรชัยวิชชาลยั 148.00  คะแนน 
  กฤตภาส ศิริกุล 43-734-0011 พรชัยวิชชาลยั 148.00  คะแนน 
  พิชชานนัท์ เกษทองมา 43-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 148.00  คะแนน 
มุกดาหาร อันดับที่ 1 กันตินันท์ โอฬารเสถียร 43-421-0011 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 184.00  คะแนน 
  ธวัลรัตน์ คําแก้ว 43-421-0023 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รดา ญานสังวรชยั 43-421-0017 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 178.00  คะแนน 
มหาสารคาม อันดับที่ 1 กฤษกร เวียงบาล 43-473-0024 อนุบาลมหาสารคาม 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ทชาเดช บํารุงพฤกษ์ 43-473-0025 อนุบาลมหาสารคาม 150.00  คะแนน 
  รพินทร์ ผลผดุง 43-473-0020 อนุบาลมหาสารคาม 150.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 ธนัช ศรีโคตา 43-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด 262.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อนันตญา ศรีผ่องงาม 43-403-0031 อนุบาลร้อยเอ็ด 252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กัญญาสิริ ลิมเรืองรอง 43-403-0027 อนุบาลร้อยเอ็ด 248.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ดนตรีคีตะกร พรศิวกุลวงศ ์ 43-410-0063 อนุบาลนครราชสีมา 242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 มิยูกิ ซาโต ้ 43-410-0062 อนุบาลนครราชสีมา 230.00  คะแนน 
  คุณาณัฐ คูศิริวิเชียร 43-410-0098 อนุบาลนครราชสีมา 230.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 ทิพย์วรา เรืองโชติเสถียร 43-465-0003 วาณิชยน์ุกูล 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วิรัลพัชร วรรณโพธิ์กลาง 43-465-0002 วาณิชยน์ุกูล 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ฐานิตา ภัทรทิวานนท ์ 43-465-0014 วาณิชยน์ุกูล 216.00  คะแนน 
 
 
 



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

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 43-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา 100.00  คะแนน 
เลย วรดิศ โพธิ์ชูชชัวาล 43-782-0015 แสงตะวนัพัฒนา 54.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี สรวิชญ์ จันทร์โชติเสถียร 43-452-0049 อนุบาลอุบลราชธาน ี 98.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ธนภัทร ไชยทอง 43-734-0010 พรชัยวิชชาลยั 56.00  คะแนน 
มุกดาหาร ญาณิศา อารัญภาณ ุ 43-421-0024 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72.00  คะแนน 
มหาสารคาม รพินทร์ ผลผดุง 43-473-0020 อนุบาลมหาสารคาม 60.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อนันตญา ศรีผ่องงาม 43-403-0031 อนุบาลร้อยเอ็ด 88.00  คะแนน 
นครราชสีมา มิยูกิ ซาโต ้ 43-410-0062 อนุบาลนครราชสีมา 98.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ทิพย์วรา เรืองโชติเสถียร 43-465-0003 วาณิชยน์ุกูล 74.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 43-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา 88.00  คะแนน 
เลย วรรษชล เอมอิ่มอนันต์ 43-782-0016 แสงตะวนัพัฒนา 64.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ปุณยนชุ สุระชัย 43-452-0056 อนุบาลอุบลราชธาน ี 80.00  คะแนน 
 สุชญา บูรพันธ ์ 43-452-0065 อนุบาลอุบลราชธาน ี 80.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ธนภัทร ไชยทอง 43-734-0010 พรชัยวิชชาลยั 66.00  คะแนน 
มุกดาหาร ณัฐมน มะโนขันธุ ์ 43-421-0022 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 66.00  คะแนน 
 ณัฐนิช มะโนขนัธุ ์ 43-421-0021 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 66.00  คะแนน 
มหาสารคาม ณัฏฐ์ธนัน พรมดอนกลอย 43-473-0029 อนุบาลมหาสารคาม 60.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กฤษพล สิงห์ชา 43-403-0023 อนุบาลร้อยเอ็ด 88.00  คะแนน 
นครราชสีมา คุณาณัฐ คูศิริวิเชียร 43-410-0098 อนุบาลนครราชสีมา 86.00  คะแนน 
สุรินทร ์ วิรัลพัชร วรรณโพธิ์กลาง 43-465-0002 วาณิชยน์ุกูล 72.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 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 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 43-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา 92.00  คะแนน 
เลย วรรษชล เอมอิ่มอนันต์ 43-782-0016 แสงตะวนัพัฒนา 84.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ปุระชัย อืนทะนา 43-452-0044 อนุบาลอุบลราชธาน ี 90.00  คะแนน 
 ณัฏฐนิช ยิ่งยืน 43-452-0084 อนุบาลอุบลราชธาน ี 90.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ พิชชาพร แสงนิกุล 43-734-0002 พรชัยวิชชาลยั 60.00  คะแนน 
มุกดาหาร ธวัลรัตน์ คําแก้ว 43-421-0023 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 84.00  คะแนน 
มหาสารคาม กฤษกร เวียงบาล 43-473-0024 อนุบาลมหาสารคาม 62.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด ธนัช ศรีโคตา 43-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด 96.00  คะแนน 
นครราชสีมา ดนตรีคีตะกร พรศิวกุลวงศ ์ 43-410-0063 อนุบาลนครราชสีมา 82.00  คะแนน 
 ชลชาติ ปาละสาร 43-409-0001 สุขานารี 82.00  คะแนน 
 อาชวิน ชิณวงศ ์ 43-409-0002 สุขานารี 82.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อารีอานา อมีเลีย โรส สเตียร์ 43-465-0022 วาณิชยน์ุกูล 92.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 เมธวิน จันทร์ทอง 43-590-0020 วัดดอนทอง 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 หนึ่งฤทัย ไชยราช 43-590-0034 วัดดอนทอง 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กมลทิพย์ อินมะเหงี่ยม 43-590-0029 วัดดอนทอง 176.00  คะแนน 
จันทบุรี อันดับที่ 1 วริศรา ประจําเรือ 43-576-0008 สตรีมารดาพิทักษ ์ 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กชพร สรรเสริญ 43-576-0023 สตรีมารดาพิทักษ ์ 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณมน ตรัยศิริเจริญ 43-576-0029 สตรีมารดาพิทักษ ์ 186.00  คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 ปัณณวิชญ์ บุญทว ี 43-111-0003 อนุบาลชลบุรี 254.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ก้องภพ ตระกูลคู่บุญ 43-524-0007 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วชิรวิชญ์ เหมือนปืน 43-524-0078 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 220.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 มาณวี สุเมธาศร 43-530-0017 มารีวิทยา 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชยพล สทุธโส 43-530-0027 มารีวิทยา 178.00  คะแนน 
  กรวรรณ โชครุ่ง 43-530-0037 มารีวิทยา 178.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 จิรภัทร พุฒิไพสิฐ 43-560-0027 อนุบาลระยอง 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สิรวุฒิ กุลอารีย์รัตน ์ 43-560-0023 อนุบาลระยอง 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณิชกุล ตันบุญเอก 43-560-0026 อนุบาลระยอง 216.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 ชยณัฐ ศรีสากล 43-111-0045 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 244.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณฐมน สกุลณ ี 43-111-0050 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พรสิรินทร์ อุดมสมุทรนิรัญ 43-111-0046 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 208.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เมธวิน จันทร์ทอง 43-590-0020 วัดดอนทอง 84.00  คะแนน 
จันทบุรี ตะวันฤทธิ์ วงศ์คลองเขื่อน 43-576-0039 สตรีมารดาพิทักษ ์ 72.00  คะแนน 
ชลบุรี ปัณณวิชญ์ บุญทว ี 43-111-0003 อนุบาลชลบุรี 90.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อัศวิน กลิ่นมณฑา 43-530-0026 มารีวิทยา 62.00  คะแนน 
ระยอง สิรวุฒิ กุลอารีย์รัตน ์ 43-560-0023 อนุบาลระยอง 76.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ชยณัฐ ศรีสากล 43-111-0045 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 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.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา หนึ่งฤทัย ไชยราช 43-590-0034 วัดดอนทอง 84.00  คะแนน 
จันทบุรี กชพร สรรเสริญ 43-576-0023 สตรีมารดาพิทักษ ์ 72.00  คะแนน 
ชลบุรี จักริณทร์ สีชัย 43-524-0077 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 84.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี จตุรวิทย์ หาญชิงชัย 43-530-0036 มารีวิทยา 76.00  คะแนน 
ระยอง จิรภัทร พุฒิไพสิฐ 43-560-0027 อนุบาลระยอง 84.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ภาคิน มั่งม ี 43-516-0005 สุขเจริญผล 78.00  คะแนน 
 ชยณัฐ ศรีสากล 43-111-0045 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 78.00  คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา พิชญุตม์ จิตตาณิชย ์ 43-590-0039 วัดดอนทอง 74.00  คะแนน 
จันทบุรี ปัญจนส์ิริ ขูดแก้ว 43-576-0053 สตรีมารดาพิทักษ ์ 84.00  คะแนน 
ชลบุรี ก้องภพ ตระกูลคู่บุญ 43-524-0007 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 92.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี มาณวี สุเมธาศร 43-530-0017 มารีวิทยา 86.00  คะแนน 
ระยอง จิรภัทร พุฒิไพสิฐ 43-560-0027 อนุบาลระยอง 90.00  คะแนน 
สมุทรปราการ สิรวิชญ์ แซ่หวู่ 43-516-0004 สุขเจริญผล 84.00  คะแนน 
 ชยณัฐ ศรีสากล 43-111-0045 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 84.00  คะแนน 
 ณฐมน สกุลณ ี 43-111-0050 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 84.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี 1 อิศวรา วรินอินทร์ 43-630-0019 เตรียมบัณฑิต 146.00  คะแนน 
 2 กุลนัฐดา กดนอก 43-935-0025 อุดมวิทยา 144.00  คะแนน 
 3 ชนัญธิดา คําเพชร 43-630-0018 เตรียมบัณฑิต 138.00  คะแนน 
นครปฐม 1 กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ ์ 43-620-0027 อนุบาลสุธีธร 270.00  คะแนน 
  สิริณัฏฐ์ ขําสุข 43-620-0003 อนุบาลสุธีธร 270.00  คะแนน 
 3 ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 43-620-0014 อนุบาลสุธีธร 258.00  คะแนน 
ราชบุรี 1 ธนภัทร อมรรัตน์ธํารงค ์ 43-605-0006 นารีวิทยา 178.00  คะแนน 
 2 วรชาติ ภู่ห้อย 43-995-0003 สมศักดิ์วิทยา 174.00  คะแนน 
 3 อภิชญา สีมา 43-995-0019 สมศักดิ์วิทยา 172.00  คะแนน 
เพชรบุรี 1 ศิริกานดา บวับัลลังก์ 43-696-0002 อนุบาลเพชรบุรี 266.00  คะแนน 
 2 เดชัส เวียงวีระ 43-602-0002 วัดดอนไก่เตี้ย 252.00  คะแนน 
 3 รัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์ 43-602-0005 วัดดอนไก่เตี้ย 236.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา 1 รชต สุคนธมาน 43-658-0124 จิระศาสตร์วิทยา 240.00  คะแนน 
 2 ณัฏฐ์ แสงอาวุธ 43-628-0074 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 226.00  คะแนน 
 3 อชิตพล ประทานวณิช 43-628-0024 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 222.00  คะแนน 
  ศาศวัต วงศ์วีรยุทธ ์ 43-628-0022 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 222.00  คะแนน 
  สุภิชญา ห้อยมาลา 43-628-0032 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 222.00  คะแนน 
ลพบุรี 1 รมณ สิทธินววิธ 43-687-0037 บรรจงรัตน ์ 236.00  คะแนน 
 2 ภัทรนิษฐ ลิ่มสกุล 43-660-0002 อนุบาลลพบุรี 232.00  คะแนน 
 3 ปุณณภาณัฐ์ มาระวชิัย 43-660-0005 อนุบาลลพบุรี 206.00  คะแนน 
สระบุรี 1 พงศธร เกชยันต ์ 43-972-0007 อนุบาลวิชชากร 120.00  คะแนน 
 2 สุวีรยา ศรีลาดเบอร์ 43-972-0002 อนุบาลวิชชากร 114.00  คะแนน 
 3 ณัฐชา ณะวุฒ ิ 43-972-0011 อนุบาลวิชชากร 108.00  คะแนน 
สิงห์บุรี 1 ปิยพัทร สมานรัตนเสถียร 43-633-0008 อนุบาลสิงห์บุรี 212.00  คะแนน 
 2 ปาณิศา อมรประสิทธิ ์ 43-633-0011 อนุบาลสิงห์บุรี 210.00  คะแนน 
 3 เกล้าฤทัย กฤดาญชล ี 43-633-0021 อนุบาลสิงห์บุรี 198.00  คะแนน 
อ่างทอง 1 วรรณพงศ์ พงศ์อรุโณทัย 43-631-0027 อนุบาลวัดอ่างทอง 198.00  คะแนน 
 2 ณัชชา เสรีรัตนชัยพร 43-631-0033 อนุบาลวัดอ่างทอง 176.00  คะแนน 
 3 ธัญญาภรณ์ จันทรป์ระสิทธิ ์ 43-631-0067 อนุบาลวัดอ่างทอง 168.00  คะแนน 
นนทบุรี 1 ธนภร พุฒสุวรรณ ์ 43-973-0022 อนุราชประสิทธิ ์ 226.00  คะแนน 
 2 แอนดรูว์ ภากร ดันนิแกน 43-637-0001 นานาชาติลติเติ้ลดราก้อนส ์ 208.00  คะแนน 
 3 พัชราวดี ลิขิตสัจจากุล 43-635-0012 ประชาอุปถัมภ์ 204.00  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.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี บังอรรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา 43-935-0017 อุดมวิทยา 56.00  คะแนน 
 ธัญญาภรณ์ ดวงแข 43-630-0011 เตรียมบัณฑิต 56.00  คะแนน 
นครปฐม กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ ์ 43-620-0027 อนุบาลสุธีธร 96.00  คะแนน 
ราชบุรี รัฐภูมิ ทองยิ้ม 43-995-0001 สมศักดิ์วิทยา 66.00  คะแนน 
 สุธารส เปียชาต ิ 43-995-0006 สมศักดิ์วิทยา 66.00  คะแนน 
เพชรบุรี เดชัส เวียงวีระ 43-602-0002 วัดดอนไก่เตี้ย 96.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา กันติยา เต็งวรกิจ 43-628-0055 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 80.00  คะแนน 
ลพบุรี รมณ สิทธินววิธ 43-687-0037 บรรจงรัตน ์ 82.00  คะแนน 
สระบุรี สุวีรยา ศรีลาดเบอร์ 43-972-0002 อนุบาลวิชชากร 46.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ปาณิศา อมรประสิทธิ ์ 43-633-0011 อนุบาลสิงห์บุรี 72.00  คะแนน 
อ่างทอง ภาคิน ปิน่วิเศษ 43-631-0048 อนุบาลวัดอ่างทอง 68.00  คะแนน 
 ณภัทร ชนะภัย 43-631-0035 อนุบาลวัดอ่างทอง 68.00  คะแนน 
นนทบุรี ปารมิสร์ รัตนพนัธุ ์ 43-986-0049 ประสาทวิทยานนทบุรี 76.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี กุลนัฐดา กดนอก 43-935-0025 อุดมวิทยา 60.00  คะแนน 
นครปฐม สิริณัฏฐ์ ขําสุข 43-620-0003 อนุบาลสุธีธร 90.00  คะแนน 
 กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ ์ 43-620-0027 อนุบาลสุธีธร 90.00  คะแนน 
ราชบุรี วรชาติ ภู่ห้อย 43-995-0003 สมศักดิ์วิทยา 68.00  คะแนน 
เพชรบุรี เดชัส เวียงวีระ 43-602-0002 วัดดอนไก่เตี้ย 86.00  คะแนน 
 ศิริกานดา บวับัลลังก์ 43-696-0002 อนุบาลเพชรบุรี 86.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา สุภิชญา ห้อยมาลา 43-628-0032 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 88.00  คะแนน 
ลพบุรี พีรวิชญ์ นอบน้อม 43-687-0013 บรรจงรัตน ์ 76.00  คะแนน 
 รมณ สิทธินววิธ 43-687-0037 บรรจงรัตน ์ 76.00  คะแนน 
สระบุรี พงศธร เกชยันต ์ 43-972-0007 อนุบาลวิชชากร 48.00  คะแนน 
 สุวีรยา ศรีลาดเบอร์ 43-972-0002 อนุบาลวิชชากร 48.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ปาณิศา อมรประสิทธิ ์ 43-633-0011 อนุบาลสิงห์บุรี 62.00  คะแนน 
อ่างทอง พิชชาพัชร เกรียงไกรวุฒ ิ 43-631-0019 อนุบาลวัดอ่างทอง 72.00  คะแนน 
นนทบุรี ธนันท์รัฐ สาลิกา 43-986-0060 ประสาทวิทยานนทบุรี 78.00  คะแนน 
 ธนภร พุฒสุวรรณ ์ 43-973-0022 อนุราชประสิทธิ ์ 78.00  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.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี พีระพัฒน์ มีจนัทร ์ 43-630-0025 เตรียมบัณฑิต 50.00  คะแนน 
 พิชชากร จิตตรีพล 43-630-0026 เตรียมบัณฑิต 50.00  คะแนน 
นครปฐม วัชรมน แสงทองพินิจ 43-620-0009 อนุบาลสุธีธร 92.00  คะแนน 
ราชบุรี ภาศสวัชย์ จอมจนัธ ์ 43-995-0015 สมศักดิ์วิทยา 66.00  คะแนน 
 อรจิรา สินสมบูรณท์อง 43-995-0016 สมศักดิ์วิทยา 66.00  คะแนน 
 อภิชญา สีมา 43-995-0019 สมศักดิ์วิทยา 66.00  คะแนน 
เพชรบุรี ศิริกานดา บวับัลลังก์ 43-696-0002 อนุบาลเพชรบุรี 92.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ศาศวัต วงศ์วีรยุทธ ์ 43-628-0022 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 88.00  คะแนน 
ลพบุรี ภัทรนิษฐ ลิ่มสกุล 43-660-0002 อนุบาลลพบุรี 86.00  คะแนน 
สระบุรี พงศธร เกชยันต ์ 43-972-0007 อนุบาลวิชชากร 36.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ปิยพัทร สมานรัตนเสถียร 43-633-0008 อนุบาลสิงห์บุรี 86.00  คะแนน 
 อรณัฐ เร้าสูงเนิน 43-633-0010 อนุบาลสิงห์บุรี 86.00  คะแนน 
อ่างทอง วิมลสิริ ตรีวุฒ ิ 43-631-0014 อนุบาลวัดอ่างทอง 78.00  คะแนน 
นนทบุรี ภูวเมศฐ์ ภัสร์เกษมศักดิ์ 43-637-0008 นานาชาติลติเติ้ลดราก้อนส ์ 96.00  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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สายน้ําทพิย์ (เขตคลองเตย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฐชนนั สุโภชน ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิมพ์มาดา ชนะดวงใจ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐณิชา ทองประมูล ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธัญญเรศ เอ่ียมเพ็ชร์ ได้คะแนน 80.00%  
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กุลธาดา ศักดิ์ศรีศิริกุล ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชัยยา วัจนคุปต ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 บุญธิชา มณีรัตน ์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชวกรณ์ ตั้งประดษิฐ์ชัย ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สุฐิตา สงิห์สัตย ์ ได้คะแนน 94.00%  
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปรัชญ กฤษดาภิธรานนท ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐพล ศรีจรรยา ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ยามาโตะ ดีวงกิจ ได้คะแนน 92.00%  
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปริญญา แนน่อุดร ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิดาภา หฤษฎ์เธียร ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กันตวัฒน์ โพธิสทิธิศักดิ ์ ได้คะแนน 78.00%  
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 คณุตม์พงศ์ ศรีบ้าน ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พลอยพิชญา เกิดหิรัญ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธงชัย คําบุศย ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วิริทธิ์พล สุขอ่อน ได้คะแนน 76.00%  
รร.ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กษิดิ์เดช พลศิริ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธรรศ จีระธัญญาสกุล ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณิชาภัทร โยธะชยั ได้คะแนน 84.00%  
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นภาพรรณ เฟื่องฟู ได้คะแนน 50.00%  
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กฤติอังกูร แก่นจันทร์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พัทธดนย์ รัตนะศร ี ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จิรัชญา อ่อนคํา ได้คะแนน 74.00%  
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 แซมม่ี พรหมเมศ แดนเจอร์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศุภวิชญ์ ตั้งกมลงามสกุล ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นัธทวัฒน์ ศรีสุวรรณ ์ ได้คะแนน 62.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วาสินี นิธิกุล ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชาลสิา จิตติวัฒนากูล ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 บุญนิสา มากเจริญชัย ได้คะแนน 86.00%  
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปภาวรินท์ สุมงคลทวีป ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศศิปภา กนกกรรณ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กรเพชร โรจน์สืบศักดิ ์ ได้คะแนน 68.00%  
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรืองเกียรติ ดิลกปุรพงศ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนพร จันทาพูน ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภัทรสุดา วันอุทา ได้คะแนน 58.00%  
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนภูมิ รักษารักษ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุทธวีร์ สันตะนาโท ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปฏิภาณ นามวงค ์ ได้คะแนน 74.00%  
รร.บ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฤทัยกานต์ จนัทร์สุข ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชานนท์ ลุยจันทร์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศุภเวช อรุณจรัส ได้คะแนน 90.00%  
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธีรพัฒน์ คงสว่าง ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูปกรณ์ เม่าทอง ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นภัสส์ลดา แก่นแก้ว ได้คะแนน 64.00%  
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฐภัทร จิรวุฒิวงศ์ชัย ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อรุณพร เฉิม ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธีรเมธ แสงแก้ว ได้คะแนน 84.00%  
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นพรัตน์ แสงโตนด ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กัณณพัฐ จันเสิม ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สรรพวรรธน์ โสดา ได้คะแนน 72.00%  
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปฏิภัทร์ พานชิ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กรภัทร์ คงถิ่นฐาน ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พิทวัส บุญธรรม ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปภาวรินทร์ สุขสบาย ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กัญชิษฐาพร ตายัง ได้คะแนน 84.00%  
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชิษณุพงศ์ ไม้ดัด ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 โชติกา ลักษณะภ ู ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สาริศา โสระดา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปรายฝน ชาวนา 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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฐิตารีย์ ฐิติถากุล ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เขมจิรา ปานสิทธิชยั ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุภาสนิี มีชาํนาญ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วิรชา วิรัชศิลป ์ ได้คะแนน 90.00%  
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุธีกานต์ เพชรแก้ว ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชยพล ชุ่ยหิรัญ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ ได้คะแนน 84.00%  
รร.โสมาภา (นวมินทร์) (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปาณกวิน ธันธรา ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนากานต์ ฤทธิ์เนติกุล ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เพ็ชพิชชา ชุมภูอินทร์ ได้คะแนน 76.00%  
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปัณชนิตา ขรุรัมย ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณตะวัน นิสัยสม ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 โจนาธาน อเดนิยิ โอกุลอดิ ได้คะแนน 74.00%  
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นวลปราง แทนธาน ี ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กฤตนนท ลือสิริพาณิชย ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ไอยรา ดวงอรุณ ได้คะแนน 56.00%  
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัชชา รติวัชรากร ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปภาวิน สะแกขาว ได้คะแนน 84.00%  
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชัยทัต ก้อนมณ ี ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ทยา เลื่องลือเจริญกิจ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภวินท์ จงไพศาล ได้คะแนน 74.00%  
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นัทธี ฤทธิ์เนติกุล ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อิทธิกร สุวรรณชาต ิ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รัศมิ์ชญาณ์ แผน่ดินทอง ได้คะแนน 70.00%  
รร.ซอยแอนเนกซ์ (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชัชวาลย์ สายภัทรานุสรณ ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สิทธิโชค ลายโถ ได้คะแนน 52.00%  
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิรัชญา กุลศรี ได้คะแนน 54.00%  
รร.มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กวีพัฒน์ หวัง ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภูริภัค คนชม ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อัครชัย วรมาล ี ได้คะแนน 92.00%  
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฐพัชญ์ คุณาธิปศรีตระกูล ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วิริญญา ภู่ดํารงค ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กิตติ์ดนัย สาครสุวรรณคุณ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธีริศรา สิทธิธีรรัตน ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฏฐ์ เทพเกลี้ยง ได้คะแนน 86.00%  
รร.ชาลีสมุทร (เขตหลักสี่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รณกฤต มิลลวงศ์ ได้คะแนน 58.00%  
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พบธรรม ตันอารีย ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูริสุขมงคล ศรีมงตล ได้คะแนน 56.00%  
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จุฑามาส อินชนั ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิชชาพร เฮงตระกูลเวนชิ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณิชาณีย์ ตนัติสนัติสม ได้คะแนน 74.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เชยีงใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รชนนท์ สุภาวงค์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กานต์สนิี ชัยวารินทร ์ ได้คะแนน 62.00%  
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนกฤต อัศวรัตน์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นัทธศาสตร์ ธารทองวงศ ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐพัชร์ ภาณุเตชะ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธราเทพ คงทวีเลิศ ได้คะแนน 90.00%  
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 บรรณวัชร พัฒนาอิทธิกุล ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัชว์กานต์ ศรีสุวรรณกุล ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กชพร สิงห์ดา ได้คะแนน 90.00%  
รร.น่านคริสเตียนศึกษา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 คณพศ กาญจนสนิิทธ ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปาณิศา ศรชัย ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิรชญา เพชรสทุธิ ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วรวรรธน์ มัคคพันธ ์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นวินพรรษ ตนัเกียง ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนกฤต แสวงผล ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ญาณิศา จนัทร์ด ี ได้คะแนน 72.00%  
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เบญญาภา ขันเปี้ย ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สรวิชญ์ กาติบ๊ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กฤดิชาติ พราหมณะนันทน ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิมพ์ณภัทร กันทะมูล ได้คะแนน 82.00%  
รร.ยอแซฟพิจิตร (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฐพัชร์ เล็กเพ็ชร ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วาสิตา เดือนสว่าง ได้คะแนน 50.00%  
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อินทัช ลลีากนก ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พงศ์พิพัฒน์ มชีูโภชน ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิภู ศรีวนิชย ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชัยสิทธิ์ สัตยะเลขา ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปทิดา บรรเจิดศิลป ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จุติวัฒน์ ศิริ ได้คะแนน 84.00%  
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พีรวิชญ์ ทรงไพรเดช ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ญาณาพนัธุ์ บษุบารต ิ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธัญญรัศม์ อภิบาลไกรศร ได้คะแนน 74.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จิรพัชร เมธาภัทร ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปัญกรญ์ พงศ์วิไลรัตน ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สิสิร กิจสนาโยธนิ ได้คะแนน 90.00%  
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กัญญาพัฒน์ คํ้าจนุ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จิรภัทร จันทร์รักษ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชาติตระการ ขันธ์แก้ว ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วิชญาพร จงทอง ได้คะแนน 78.00%  
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชาลสิา สี่สุวรรณ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณฐนนท์ ศักดิช์ัย ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ขวัญสุดา เขื่อนศร ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณธษพัทธ์ กรุดทอง ได้คะแนน 90.00%  
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฏฐนนท์ ดีอ้อม ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นนทกร แก้วเจือ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กิตติธัช บุญสุข ได้คะแนน 90.00%  
รร.บ้านชะอวด (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จิดาภา ตระกูลวณิชชากร ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อรุณกมล นิตย์วิมล ได้คะแนน 62.00%  
รร.ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เทพทัต ศังขานนท ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปีกุน พรหมดาน ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปัณณวิชญ์ ซาํศิริพงษ ์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วรวรรธน์ โฆษิตรังสิกุล ได้คะแนน 92.00%  
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ต่วนอลิชชา กุบาฮา ได้คะแนน 70.00%  
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิตรภานุ แรกสกุล ได้คะแนน 56.00%  
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธัญยรัชต์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปรมัตถ์ ปรีชาวฒุิเดช ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชัญญาพชัร์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.พิมานวิทย์นราธิวาส (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อัฟฮัม วุฒิโรจนธาดา ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศิรดา ตรุระจิตต ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศรัณย์กร เกศมใจประสงค ์ ได้คะแนน 88.00%  
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อัฟรูซ หะยีสาและ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ซิกริณ ไชยลาภ ได้คะแนน 74.00%  
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เมธาพร สิงหวรรณกุล ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐณิชา คําเอียด ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ขวัญชล ลิ่มพทิักษ ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รดา เชื่อมแก้ว ได้คะแนน 80.00%  
รร.ขจรเกียรติพัฒนา (ภูเก็ต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พศวีร์ เกรวัล ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปัณณทัต เวียรชัย ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อธิชาติ อังกุราภินนัท ์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภัทรพล อัมพวา ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กันตพิชญ์ สวุรรณรัตน ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วาริส ศรีศรยุทธ์ 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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลระนอง (ระนอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วรนิษฐา โสทร ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชาลสิา ทองสกุล ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศุภรดา ธัญสิริพงศ ์ ได้คะแนน 74.00%  
รร.ทวีรัตน์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นันทน์ภัส ปยิะญาต ิ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปุณยวีร์ ทองอินทราช ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วรพิชชา ภักด ี ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วริศรา บุสโร ได้คะแนน 58.00%  
รร.ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฐิตาภา โทราตาน ิ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ฐิติธรณ์ สุวรรณนิตย ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปทิตตา สิทธิวรากุล ได้คะแนน 94.00%  
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จักรรัฐน์ มงคลพิทักษ์สุข ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูมิพัฒน์ เอียดเปรียว ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฏฐา โชติช่วง ได้คะแนน 76.00%  
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กามิล ชุมรักษา ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศิวัฒม์ ทองชชู่วย ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กันตินันท์ โอคง ได้คะแนน 86.00%  
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชญานี วันเพ็ญ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ทีฆทัศน์ พงษป์ระยูร ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 โควี่ จู ได้คะแนน 80.00%  
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จักรพล เข็มขาว ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปุญญพัฒน์ ไพบูลย ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อรีณี่ ปาทาน ได้คะแนน 58.00%  
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฑิฆัมพร สุขรักษ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ขวัญสิริ ศรีภักดี ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ญาณิศา คงแก้ว ได้คะแนน 78.00%  
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พรชัยวิชชาลัย (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ตรีดาว สายสมบูรณ ์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนภัทร ไชยทอง ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชชาพร แสงนิกล ุ ได้คะแนน 60.00%  
รร.สุขานารี (นครราชสีมา) วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชลชาติ ปาละสาร ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อาชวิน ชิณวงศ ์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 มิยูกิ ซาโต ้ ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 คุณาณัฐ คูศิริวิเชียร ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ดนตรีคีตะกร พรศิวกุลวงศ ์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.อนุบาลมหาสารคาม (มหาสารคาม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 รพินทร์ ผลผดุง ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฏฐ์ธนัน พรมดอนกลอย ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กฤษกร เวียงบาล ได้คะแนน 62.00%  
รร.เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร (มุกดาหาร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ญาณิศา อารัญภาณ ุ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐนิช มะโนขนัธุ ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐมน มะโนขันธุ ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธวัลรัตน์ คําแก้ว ได้คะแนน 84.00%  
รร.พระกุมารร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นิรัฐภูมิ ปาสาเนย ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พชรพล ภูมิดิษฐ ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปัณณภรณ์ บุญศล ได้คะแนน 64.00%  
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อนันตญา ศรีผ่องงาม ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กฤษพล สิงห์ชา ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนัช ศรีโคตา ได้คะแนน 96.00%  
รร.แสงตะวันพัฒนา (เลย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วรดิศ โพธิ์ชูชชัวาล ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กวินธินาฏ ปาล ี ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วรรษชล เอมอ่ิมอนันต์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ทิพย์วรา เรืองโชติเสถียร ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วิรัลพัชร วรรณโพธิ์กลาง ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อารีอานา อมีเลีย โรส สเตียร์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.เซนต์เมรี่ (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุพิชชา เสวะโก ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณิรินทน์ลติา ชัยนรานนท ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศุภานัน เรืองเทพ ได้คะแนน 88.00%  
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พิรพัฒน์ ราชสีมา ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กวีณวัช รอดชมภู ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชชาภา โมคา ได้คะแนน 80.00%  
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สรวิชญ์ จันทร์โชติเสถียร ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปุณยนชุ สุระชัย ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุชญา บูรพันธ ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปุระชัย อืนทะนา ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฏฐนิช ยิ่งยืน ได้คะแนน 90.00%  
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ตะวันฤทธิ์ วงศ์คลองเขื่อน ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กชพร สรรเสริญ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปัญจนส์ิริ ขูดแก้ว ได้คะแนน 84.00%  
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เมธวิน จันทร์ทอง ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 หนึ่งฤทัย ไชยราช ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชญุตม์ จิตตาณิชย ์ ได้คะแนน 74.00%  
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สัณหณัฐ แก้วพิลา ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จักริณทร์ สีชัย ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ก้องภพ ตระกูลคู่บุญ ได้คะแนน 92.00%  
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อัศวิน กลิ่นมณฑา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จตุรวิทย์ หาญชิงชัย ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 มาณวี สุเมธาศร ได้คะแนน 86.00%  
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปุณมนัส แสงทอง ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พรประภา พงษ์เจริญชัย ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สิรธีร์ สุนทรภูติวงศ ์ ได้คะแนน 70.00%  
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สิรวุฒิ กุลอารีย์รัตน ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณชนก์ คงสวสัดิ ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จิรภัทร พุฒิไพสิฐ ได้คะแนน 90.00%  
รร.สุขเจริญผล (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อัครวัฒน์ ตาด ี ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคิน มั่งม ี ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สิรวิชญ์ แซ่หวู่ ได้คะแนน 84.00%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.4) 40 

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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฌิณสภัคต์ ทองม ี ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิรธนา พิสารวัฒนา ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุวิชญา ไชยศร ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุธาสนิี รัตรสาร ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ฐิติชญา ซงัฮี ้ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 คณิศร ภูศรี ได้คะแนน 88.00%  
รร.อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ ์ ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สิริณัฏฐ์ ขําสุข ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วัชรมน แสงทองพินิจ ได้คะแนน 92.00%  
รร.นานาชาตลิิตเติ้ลดราก้อนส์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 แอนดรูว์ ภากร ดันนิแกน ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธัญชนก คงธนชาต ิ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภูวเมศฐ์ ภัสร์เกษมศักดิ์ ได้คะแนน 96.00%  
รร.ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ตัน ขินโช ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พัชราวดี ลิขิตสัจจากุล ได้คะแนน 88.00%  
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปารมิสร์ รัตนพนัธุ ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนันท์รัฐ สาลิกา ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นันทลักษณ์ วศะรงรอง ได้คะแนน 80.00%  
รร.อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศุทรา หงษ์อร่าม ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนภร พุฒสุวรรณ ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปาฏิหาริย์ คิดการ ได้คะแนน 82.00%  
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธัญญาภรณ์ ดวงแข ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วชิรวิชญ์ ศรีนภาพรรณ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อิศวรา วรินอินทร์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พีระพัฒน์ มีจนัทร ์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชชากร จิตตรีพล ได้คะแนน 50.00%  
รร.อุดมวิทยา (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 บังอรรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กุลนัฐดา กดนอก ได้คะแนน 60.00%  
รร.จิระศาสตร์วิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จักรภัทร ภคะประทีป ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รชต สุคนธมาน ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พรพรหม พรหมภมร ได้คะแนน 82.00%  
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูมิภัทร วงกต ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อรอมล สุวรรณกนิษฐ์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศุภธนิศร์ ประเสริฐเศรษฐ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นันทน์ภัส ครุฑธา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฏฐ์ธนัน อิงคมนตรี ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สุรดิศ กิจนิตย์ชีว ์ ได้คะแนน 86.00%  
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฐณิชา คํารพ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุชาวดี ยอดสุทธ ิ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เปรมสินี บุญชาโด ได้คะแนน 76.00%  
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กันติยา เต็งวรกิจ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุภิชญา ห้อยมาลา ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศาศวัต วงศ์วีรยุทธ ์ ได้คะแนน 88.00%  
รร.วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เดชัส เวียงวีระ ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สิปปกร อรุณโรจน ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รัฐธีร์ เฉลิมนิธิวงศ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ ได้คะแนน 72.00%  
รร.อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รัฐนล จันทร์สมบุญ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศิริกานดา บวับัลลังก์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.อรุณประดิษฐ (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณภัทร รุ่งอภิญญา ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อนงค์วรรณ น้ําใจเย็นฉ่ํา ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พอเพียง พนัสนาช ี ได้คะแนน 70.00%  
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนภัทร อมรรัตน์ธํารงค ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นารีรัตน์ อ่อนแก้ว ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปวริศา สะอาดแก้ว ได้คะแนน 58.00%  
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 รัฐภูมิ ทองยิ้ม ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุธารส เปียชาต ิ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วรชาติ ภู่ห้อย ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภาศสวัชย์ จอมจนัธ ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อรจิรา สินสมบูรณท์อง ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อภิชญา สีมา ได้คะแนน 66.00%  
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 รมณ สิทธินววิธ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พีรวิชญ์ นอบน้อม ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พศวีร์ ไผ่ประเสริฐ ได้คะแนน 72.00%  
รร.อนุบาลลพบุรี (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กรรณวรรธน บรรทัดจันทร ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปุณณภาณัฐ์ มาระวชิัย ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภัทรนิษฐ ลิ่มสกุล ได้คะแนน 86.00%  
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปาณิศา อมรประสิทธิ ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เกล้าฤทัย กฤดาญชล ี ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุภนิดา ดวงเทพ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปิยพัทร สมานรัตนเสถียร ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อรณัฐ เร้าสูงเนิน ได้คะแนน 86.00%  
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณภัทร ชนะภัย ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภาคิน ปิน่วิเศษ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิชชาพัชร เกรียงไกรวุฒ ิ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วิมลสิริ ตรีวุฒ ิ ได้คะแนน 78.00%  
 
 

 


