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

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



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.5) 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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 53-403-0038 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 272.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 รังสิมันตุ์ อริยสุนทร 53-070-0024 เฟื่องฟ้าวิทยา (ปทุมธาน)ี 260.00  คะแนน 
 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 53-087-0008 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 260.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล 53-403-0013 นานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น (ร้อยเอ็ด) 94.00  คะแนน 
 พัสกร จิรรัตนโสภา 53-351-0015 อนุบาลยะลา (ยะลา) 94.00  คะแนน 
 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 53-087-0008 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 ธนลภย์ พรามคุ้ม 53-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) 90.00  คะแนน 
 ภัทรวดี วรรณธนัง 53-628-0016 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 วรินทร์ โฆษิตรังสิกุล 53-330-0003 ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) 96.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.5) 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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 53-087-0008 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 260.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เตชทัต เล้าสบืสกุล 53-003-0003 ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) 232.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ณิชชาวีณ์ ภิรมย์โชติศิริ 53-187-0041 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 230.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.5* 
 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 53-087-0008 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 เตชทัต เล้าสบืสกุล 53-003-0003 ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) 80.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 สิรินธร์ ลินน์ เคลย์ตัน 53-141-0027 ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) 90.00  คะแนน 
 นิพิฐพนธ์ ทองเจริญพานชิ 53-187-0027 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 90.00  คะแนน 
 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 53-087-0008 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 90.00  คะแนน 
 ธนพร พิพัฒน์วุฒิวงศ ์ 53-111-0036 อรรถมิตร (เขตจตุจักร) 90.00  คะแนน 
 นันทน์ภัส สงัขะชาดา 53-121-0011 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม (เขตบางรัก) 90.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.5) 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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 นวิยา ดีจักรวาล 53-229-0025 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 246.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ธนพร วงศ์ชนะพบิูลย ์ 53-229-0020 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 232.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ปุณิกา แย้มสังข ์ 53-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 228.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.5* 
 ชวิศกร มุกดามาศ 53-244-0010 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 84.00  คะแนน 
 นวิยา ดีจักรวาล 53-229-0025 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 84.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.5* 
 ปุณิกา แย้มสังข ์ 53-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 84.00  คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 

 ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ 53-200-0051 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 88.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.5) 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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ 53-317-0032 อนุบาลพังงา (พังงา) 256.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 อิสรีย์ สังขพันธ ์ 53-336-0046 ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) 248.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 วรินทร์ โฆษิตรังสิกุล 53-330-0003 ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) 228.00  คะแนน 
 แทนบุญ สมันตรัฐ 53-382-0014 ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตูล) 228.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 พัสกร จิรรัตนโสภา 53-351-0015 อนุบาลยะลา (ยะลา) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 สิริพรรษ ผดุงรัตน ์ 53-359-0003 บ้านชะอวด (นครศรีธรรมราช) 82.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 วรินทร์ โฆษิตรังสิกุล 53-330-0003 ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) 96.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.5) 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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 53-403-0038 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 272.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ธัญยาธรณ์ วีระกุล 53-452-0052 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 256.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล 53-403-0013 นานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น (ร้อยเอ็ด) 240.00  คะแนน 
 รุ้งไพลิน ราชณุวงษ ์ 53-403-0033 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 240.00  คะแนน 
 รพีพงศ์ แหล่งสนาม 53-403-0014 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 240.00  คะแนน 
 สิตา ตั้งมานะกุล 53-452-0060 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 240.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล 53-403-0013 นานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น (ร้อยเอ็ด) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 ธัญยาธรณ์ วีระกุล 53-452-0052 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 88.00  คะแนน 
 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 53-403-0038 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 88.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 พงษ์ประภัสร์ ประสานพิมพ ์ 53-452-0068 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 94.00  คะแนน 
 เมลิสา ฉัตรขจรเกียรติ 53-452-0113 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 94.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.5) 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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 กิรัชภาส ถาวร 53-111-0057 อัสสัมชัญศรีราชา (ชลบุรี) 248.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ภูวเดช ประยุรธเนศ 53-111-0059 อนุบาลระยอง (ระยอง) 230.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ณัฐภัทร วิศิษฎ์วรณัฐ 53-560-0017 อนุบาลระยอง (ระยอง) 214.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 กิรัชภาส ถาวร 53-111-0057 อัสสัมชัญศรีราชา (ชลบุรี) 84.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 กิรัชภาส ถาวร 53-111-0057 อัสสัมชัญศรีราชา (ชลบุรี) 78.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.5* 
 ชาญวิทย์ ด่างทา 53-111-0056 อัสสัมชัญศรีราชา (ชลบุรี) 92.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.5) 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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 รังสิมันตุ์ อริยสุนทร 53-070-0024 เฟื่องฟ้าวิทยา (ปทุมธาน)ี 260.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ธนลภย์ พรามคุ้ม 53-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) 246.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 พิชชาภา โกสนิทร์ตระการ 53-687-0065 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 242.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 ปิติณัช ร่ายเรือง 53-696-0004 อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 ธนลภย์ พรามคุ้ม 53-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) 90.00  คะแนน 
 ภัทรวดี วรรณธนัง 53-628-0016 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 เนเธ็น พอร์เตอร์ 53-943-0020 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 ชมพูเนกข์ แก่นแก้ว 53-111-0035 ราชินบีน (ประถม) 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วสุธันย์ ตรีวิทยาภูม ิ 53-111-0029 สาธิตละอออุทิศ 162.00  คะแนน 
  ปุณรณัตย์ รติชนิยกุล 53-007-0009 ราชวินิต (ประถม) 162.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 วริสรา ปริญญวฒัน ์ 53-007-0004 ราชินี (ประถม) 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปริยากร กัลยาวนิัย 53-111-0065 ราชินี (ประถม) 174.00  คะแนน 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 บุญญิสา กังสวิวฒัน ์ 53-121-0015 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปริญญภัทร ธนะนิรันดร ์ 53-111-0050 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์สลีม 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นันทน์ภัส สงัขะชาดา 53-121-0011 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 210.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน อันดับที่ 1 ธนวัฒน์ สิงหถนัดกิจ 53-070-0034 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 118.00  คะแนน 
เขตยานนาวา อันดับที่ 1 พิริยพงศ์ สหพงศ์ 53-007-0010 สารสาสน์เอกตรา 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิมพ์ภัทรี สิริบุญญาภักด ี 53-111-0014 สารสาสน์เอกตรา 148.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 ปวิชญา ประกอบกิจ 53-070-0011 สวนบวั 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ติณณ์ กฤษณะ 53-070-0009 สวนบวั 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อนันต ์ 53-070-0014 สวนบวั 158.00  คะแนน 
เขตบางเขน อันดับที่ 1 บุณฑริกา เนาวปฎิเวช 53-111-0049 กองทัพบกอุปถัมภ์ 118.00  คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 ปณิธิ ตั้งหมั่นกิจ 53-070-0031 สารสาสน์วิเทศสายไหม 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิมลแข ติยานนท ์ 53-005-0011 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภณิชา หงษ์ทอง 53-005-0025 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 168.00  คะแนน 
  ณิชนนัทน์ หาญกล้า 53-070-0030 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 168.00  คะแนน 
เขตราชเทวี อันดับที่ 1 นันทกร วิชากรกุล 53-111-0048 เซนต์ดอมินิก 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พลภูมิ วงษ์วไิลวารินทร ์ 53-111-0052 เซนต์ดอมินิก 214.00  คะแนน 
  ภทรธร ไพศาขมาศ 53-111-0030 เซนต์ดอมินิก 214.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 นภัทร หัตถกี 53-036-0039 พระหฤทัยดอนเมือง 164.00  คะแนน 
  อานนท์ เมตตาน ี 53-036-0046 พระหฤทัยดอนเมือง 164.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สรมน จักรเครือ 53-124-0028 ธนินทรวิทยา 162.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ อันดับที่ 1 นัยนป์พร ศิริมาณนท ์ 53-097-0009 ชาลสีมุทร 132.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภัทรดนัย กนุตจารีกุล 53-097-0004 ชาลสีมุทร 126.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นภกมล เพ็งภูษา 53-097-0007 ชาลสีมุทร 120.00  คะแนน 
  แพรวา คงคุณยนต ์ 53-097-0010 ชาลสีมุทร 120.00  คะแนน 
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ธนพร พิพัฒน์วุฒิวงศ ์ 53-111-0036 อรรถมิตร 196.00  คะแนน 
  พูนลาภ เกษหอม 53-111-0054 อรรถมิตร 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนัญชิดา ศรีวงษจ์ันทร ์ 53-111-0038 อรรถมิตร 184.00  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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 โชติณชั พรลาภวณชิกุล 53-111-0058 วัฒนาวิทยาลัย 124.00  คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 สุฐิตา เบญจศลิารักษ ์ 53-141-0057 ปัญจทรัพย ์ 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุวิจักขณ์ ศิลาสทิธิ ์ 53-141-0048 ปัญจทรัพย ์ 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปุญญพัฒน์ ปัญญาอาวุธ 53-141-0052 ปัญจทรัพย ์ 186.00  คะแนน 
  สิรินธร์ ลินน์ เคลย์ตัน 53-141-0027 ปัญจทรัพย ์ 186.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 เบญญาภา สัมภูทอง 53-002-0007 สายน้าํทิพย ์ 158.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชนกันต์ เลิศอําไพ 53-002-0004 สายน้าํทิพย ์ 138.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วิชญาดา วงศ์จนัทร์กลม 53-002-0003 สายน้าํทิพย ์ 128.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 ณสิริ อาวสกุลสทุธ ิ 53-043-0022 นราทร 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พัชรพีร เจริญกิจ 53-043-0023 นราทร 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ฮารุโตะ ซูซูกิ 53-043-0015 นราทร 166.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง อันดับที่ 1 นัทธพงศ์ สางาม 53-111-0064 จินดาพงศ์ 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นภัสรา ทีรวม 53-111-0063 จินดาพงศ์ 156.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ลภัสรา อุสาพรม 53-111-0069 อโศกวิทย์อ่อนนุช 134.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 ธนภัทร กรรมสิทธิ์ 53-019-0003 บ้านบางกะป ิ 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุปวีร์ เงินยวง 53-111-0039 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐพงศ์ แสนบรรดิษฐ ์ 53-019-0026 บ้านบางกะป ิ 142.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 อนัญญา แก้วนุกูล 53-111-0040 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รดา มกรพันธ ์ 53-111-0019 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เวฟี่ วาเอล อิซา อัลซาวาด 53-111-0031 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 168.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 ธนทัต กมลวงษ ์ 53-078-0002 โสมาภา (นวมนิทร์) 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุพิชชา สงิต ิ 53-078-0004 โสมาภา (นวมนิทร์) 170.00  คะแนน 
  พลอยพิชชา แพงสวัสดิ ์ 53-078-0005 โสมาภา (นวมนิทร์) 170.00  คะแนน 
เขตบางกอกน้อย อันดับที่ 1 สรวงจันทร์ ประสาทเขตการ 53-007-0003 วัดยางสทุธาราม 110.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 บวรลักษณ์ หงษ์ทอง 53-134-0008 เทพกาญจนา 84.00  คะแนน 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 เตชทัต เล้าสบืสกุล 53-003-0003 ธรรมภิรักษ์ 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภาสวิชญ์ กุณาศล 53-003-0010 ธรรมภิรักษ์ 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ทัศนันท์ เวทสรณสุธ ี 53-003-0001 ธรรมภิรักษ์ 186.00  คะแนน 
  เปมิกา ธนบญุยวัฒน ์ 53-003-0002 ธรรมภิรักษ์ 186.00  คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 ร่มพิชา งามสวย 53-007-0006 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จิณณวัทย์ สุภษร 53-091-0004 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 บุญสิตา รัตนตนัหยง 53-091-0017 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 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 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 ณัฏฐกิตต์ พัฒนารุ่งพานิช 53-138-0043 บางขุนเทียนศึกษา 150.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รวินท์นิภา ดันนอก 53-138-0068 บางขุนเทียนศึกษา 148.00  คะแนน 
  กิตติภณ วริวงษ์ 53-138-0013 บางขุนเทียนศึกษา 148.00  คะแนน 
เขตบางบอน อันดับที่ 1 เบญญาภา พรหมมณ ี 53-007-0007 สารสาสน์วิเทศบางบอน 166.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 53-087-0008 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 260.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปารมี ศิริบูรฌ ์ 53-087-0004 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กตัญญู กตเวทวารักษ์ 53-087-0003 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 176.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 พจน์ภานุ กมลวรพิพัฒน ์ 53-008-0002 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุวรรณา สุธีพิเชษฐพงศ ์ 53-183-0004 สายประสิทธิ์วทิยา 142.00  คะแนน 
  กิตติธัช เจิ้นสวา่ง 53-134-0001 ประถมทวีธาภิเศก 142.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 ณิชาภา สื่อเฉย 53-012-0002 ฐานปัญญา 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 บัณฑิตา บัณฑิต 53-012-0005 ฐานปัญญา 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุชาวดี ลิมปนะถาวร 53-012-0003 ฐานปัญญา 148.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 วรชิต นาทมนตรี 53-027-0091 มณีวัฒนา 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศตคุณ บุญมะโน 53-027-0047 มณีวัฒนา 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศุภาวดี เครือกันทา 53-027-0016 มณีวัฒนา 164.00  คะแนน 
  ธิติวัฒน์ พรรณทวโีรจน ์ 53-027-0090 มณีวัฒนา 164.00  คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 ณิชชาวีณ์ ภิรมย์โชติศิริ 53-187-0041 กรพิทักษ์ศึกษา 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กีรติ จิรมนัสวิญญ ู 53-187-0064 กรพิทักษ์ศึกษา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัชธร หมู่พิมล 53-187-0043 กรพิทักษ์ศึกษา 226.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 พชร คุณประสทิธิ ์ 53-190-0025 ถนอมพิศวิทยา 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุวภัทร สุวัฒนเมธ ี 53-190-0034 ถนอมพิศวิทยา 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วศิน จูภาวัง 53-190-0023 ถนอมพิศวิทยา 180.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 นิชาภา จัมปากะนันท ์ 53-111-0046 โสมาภานุสสรณ ์ 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐชนน แก้วยอดทอง 53-070-0039 โสมาภานุสสรณ ์ 160.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สิรภพ สิทธิศักดิ ์ 53-070-0038 โสมาภานุสสรณ ์ 146.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 รสิกา ช้างแก้ว 53-155-0009 ทรงวิทย์ศึกษา 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณภัทร วีระกิตติ 53-155-0031 ทรงวิทย์ศึกษา 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อรปรียา ยมโดย 53-155-0035 ทรงวิทย์ศึกษา 168.00  คะแนน 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.5) 12 

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.5* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ปุณรณัตย์ รติชนิยกุล 53-007-0009 ราชวินิต (ประถม) 52.00  คะแนน 
เขตพระนคร วริสรา ปริญญวฒัน ์ 53-007-0004 ราชินี (ประถม) 58.00  คะแนน 
เขตบางรัก บุญญิสา กังสวิวฒัน ์ 53-121-0015 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 72.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ธนวัฒน์ สิงหถนัดกิจ 53-070-0034 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 36.00  คะแนน 
เขตยานนาวา พิริยพงศ์ สหพงศ์ 53-007-0010 สารสาสน์เอกตรา 52.00  คะแนน 
เขตพญาไท ปวิชญา ประกอบกิจ 53-070-0011 สวนบวั 58.00  คะแนน 
เขตบางเขน บุณฑริกา เนาวปฎิเวช 53-111-0049 กองทัพบกอุปถัมภ์ 36.00  คะแนน 
เขตสายไหม ปณิธิ ตั้งหมั่นกิจ 53-070-0031 สารสาสน์วิเทศสายไหม 72.00  คะแนน 
เขตราชเทวี พลภูมิ วงษ์วไิลวารินทร ์ 53-111-0052 เซนต์ดอมินิก 86.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ปาลิตา พฒุตาล 53-036-0037 พระหฤทัยดอนเมือง 52.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ แพรวา คงคุณยนต ์ 53-097-0010 ชาลสีมุทร 48.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ภาคิน ภควัตศิตานนท ์ 53-070-0025 อรรถมิตร 62.00  คะแนน 
เขตวัฒนา โชติณชั พรลาภวณชิกุล 53-111-0058 วัฒนาวิทยาลัย 48.00  คะแนน 
เขตดินแดง พทันยา ปราณีตพลกรัง 53-141-0054 ปัญจทรัพย ์ 62.00  คะแนน 
เขตคลองเตย ชนกันต์ เลิศอําไพ 53-002-0004 สายน้าํทิพย ์ 38.00  คะแนน 
 เบญญาภา สัมภูทอง 53-002-0007 สายน้าํทิพย ์ 38.00  คะแนน 
 ปสุตา วงษ์สนิธุ ์ 53-002-0008 สายน้าํทิพย ์ 38.00  คะแนน 
 ธนบดี รัตตัญูญ ู 53-002-0013 สายน้าํทิพย ์ 38.00  คะแนน 
เขตประเวศ ณสิริ อาวสกุลสทุธ ิ 53-043-0022 นราทร 56.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง นัทธพงศ์ สางาม 53-111-0064 จินดาพงศ์ 48.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ธนภัทร กรรมสิทธิ์ 53-019-0003 บ้านบางกะป ิ 62.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี อนัญญา แก้วนุกูล 53-111-0040 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 68.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ธีร์ รัศมิรามา 53-078-0010 โสมาภา (นวมนิทร์) 68.00  คะแนน 
เขตบางกอกน้อย บวรลักษณ์ หงษ์ทอง 53-134-0008 เทพกาญจนา 28.00  คะแนน 
 สรวงจันทร์ ประสาทเขตการ 53-007-0003 วัดยางสทุธาราม 28.00  คะแนน 
เขตบางพลัด เตชทัต เล้าสบืสกุล 53-003-0003 ธรรมภิรักษ์ 74.00  คะแนน 
เขตธนบุรี ร่มพิชา งามสวย 53-007-0006 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 74.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน รวินท์นิภา ดันนอก 53-138-0068 บางขุนเทียนศึกษา 62.00  คะแนน 
เขตบางบอน เบญญาภา พรหมมณ ี 53-007-0007 สารสาสน์วิเทศบางบอน 42.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 53-087-0008 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 94.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ พจน์ภานุ กมลวรพิพัฒน ์ 53-008-0002 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 48.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ณิชาภา สื่อเฉย 53-012-0002 ฐานปัญญา 50.00  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.5* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางแค ธิติวัฒน์ พรรณทวโีรจน ์ 53-027-0090 มณีวัฒนา 54.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ณตฉรรต ส่งศิริ 53-187-0016 กรพิทักษ์ศึกษา 92.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง พชร คุณประสทิธิ ์ 53-190-0025 ถนอมพิศวิทยา 82.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง นิชาภา จัมปากะนันท ์ 53-111-0046 โสมาภานุสสรณ ์ 64.00  คะแนน 
เขตคันนายาว รสิกา ช้างแก้ว 53-155-0009 ทรงวิทย์ศึกษา 58.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ชมพูเนกข์ แก่นแก้ว 53-111-0035 ราชินบีน (ประถม) 66.00  คะแนน 
เขตพระนคร วริสรา ปริญญวฒัน ์ 53-007-0004 ราชินี (ประถม) 76.00  คะแนน 
เขตบางรัก บุญญิสา กังสวิวฒัน ์ 53-121-0015 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 70.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ธนวัฒน์ สิงหถนัดกิจ 53-070-0034 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 44.00  คะแนน 
เขตยานนาวา พิริยพงศ์ สหพงศ์ 53-007-0010 สารสาสน์เอกตรา 58.00  คะแนน 
เขตพญาไท ปวิชญา ประกอบกิจ 53-070-0011 สวนบวั 66.00  คะแนน 
เขตบางเขน บุณฑริกา เนาวปฎิเวช 53-111-0049 กองทัพบกอุปถัมภ์ 52.00  คะแนน 
เขตสายไหม กัญญาณัฐ จํานงค์ผล 53-070-0027 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 70.00  คะแนน 
เขตราชเทวี นันทกร วิชากรกุล 53-111-0048 เซนต์ดอมินิก 78.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ภาคิน สุวรรณบาํรุง 53-036-0005 พระหฤทัยดอนเมือง 70.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ภัทรดนัย กนุตจารีกุล 53-097-0004 ชาลสีมุทร 56.00  คะแนน 
เขตจตุจักร พูนลาภ เกษหอม 53-111-0054 อรรถมิตร 70.00  คะแนน 
เขตวัฒนา โชติณชั พรลาภวณชิกุล 53-111-0058 วัฒนาวิทยาลัย 48.00  คะแนน 
เขตดินแดง ปุญญพัฒน์ ปัญญาอาวุธ 53-141-0052 ปัญจทรัพย ์ 64.00  คะแนน 
เขตคลองเตย วิชญาดา วงศ์จนัทร์กลม 53-002-0003 สายน้าํทิพย ์ 54.00  คะแนน 
เขตประเวศ ฮารุโตะ ซูซูกิ 53-043-0015 นราทร 66.00  คะแนน 
 ณสิริ อาวสกุลสทุธ ิ 53-043-0022 นราทร 66.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง นัทธพงศ์ สางาม 53-111-0064 จินดาพงศ์ 62.00  คะแนน 
 นภัสรา ทีรวม 53-111-0063 จินดาพงศ์ 62.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ธนภัทร กรรมสิทธิ์ 53-019-0003 บ้านบางกะป ิ 70.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี อนัญญา แก้วนุกูล 53-111-0040 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 62.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ธนทัต กมลวงษ ์ 53-078-0002 โสมาภา (นวมนิทร์) 78.00  คะแนน 
เขตบางกอกน้อย สรวงจันทร์ ประสาทเขตการ 53-007-0003 วัดยางสทุธาราม 26.00  คะแนน 
เขตบางพลัด เตชทัต เล้าสบืสกุล 53-003-0003 ธรรมภิรักษ์ 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 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตธนบุรี ร่มพิชา งามสวย 53-007-0006 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 76.00  คะแนน 
 บุญสิตา รัตนตนัหยง 53-091-0017 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 76.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน สิทธิศักดิ์ สุขสถิตย ์ 53-138-0040 บางขุนเทียนศึกษา 64.00  คะแนน 
เขตบางบอน เบญญาภา พรหมมณ ี 53-007-0007 สารสาสน์วิเทศบางบอน 54.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 53-087-0008 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 76.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ปิณฑิกา นวสิริพงศช์ัย 53-008-0012 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 54.00  คะแนน 
 พรชนก เพ็ชรบูรณ ์ 53-008-0014 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 54.00  คะแนน 
 กิตติธัช เจิ้นสวา่ง 53-134-0001 ประถมทวีธาภิเศก 54.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ บัณฑิตา บัณฑิต 53-012-0005 ฐานปัญญา 56.00  คะแนน 
เขตบางแค วรชิต นาทมนตรี 53-027-0091 มณีวัฒนา 70.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ธันวา ศรีน้อย 53-187-0065 กรพิทักษ์ศึกษา 78.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ณัฐฐิตา ธิคุณคง 53-190-0031 ถนอมพิศวิทยา 66.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง นิชาภา จัมปากะนันท ์ 53-111-0046 โสมาภานุสสรณ ์ 74.00  คะแนน 
เขตคันนายาว รสิกา ช้างแก้ว 53-155-0009 ทรงวิทย์ศึกษา 72.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ชมพูเนกข์ แก่นแก้ว 53-111-0035 ราชินบีน (ประถม) 72.00  คะแนน 
 วีร์วรุตม์ ตรีวิทยาภูม ิ 53-111-0028 สาธิตละอออุทิศ 72.00  คะแนน 
เขตพระนคร ปริยากร กัลยาวนิัย 53-111-0065 ราชินี (ประถม) 76.00  คะแนน 
 วริสรา ปริญญวฒัน ์ 53-007-0004 ราชินี (ประถม) 76.00  คะแนน 
เขตบางรัก นันทน์ภัส สงัขะชาดา 53-121-0011 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 90.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ธนวัฒน์ สิงหถนัดกิจ 53-070-0034 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 38.00  คะแนน 
เขตยานนาวา พิริยพงศ์ สหพงศ์ 53-007-0010 สารสาสน์เอกตรา 70.00  คะแนน 
 พิมพ์ภัทรี สิริบุญญาภักด ี 53-111-0014 สารสาสน์เอกตรา 70.00  คะแนน 
เขตพญาไท ติณณ์ กฤษณะ 53-070-0009 สวนบวั 80.00  คะแนน 
เขตบางเขน บุณฑริกา เนาวปฎิเวช 53-111-0049 กองทัพบกอุปถัมภ์ 30.00  คะแนน 
เขตสายไหม พิมลแข ติยานนท ์ 53-005-0011 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 84.00  คะแนน 
เขตราชเทวี ภทรธร ไพศาขมาศ 53-111-0030 เซนต์ดอมินิก 88.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง สรมน จักรเครือ 53-124-0028 ธนินทรวิทยา 70.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ณัฐเศรษฐ์ ปัญต ิ 53-097-0017 ชาลสีมุทร 48.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ธนพร พิพัฒน์วุฒิวงศ ์ 53-111-0036 อรรถมิตร 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 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตวัฒนา โชติณชั พรลาภวณชิกุล 53-111-0058 วัฒนาวิทยาลัย 28.00  คะแนน 
เขตดินแดง สิรินธร์ ลินน์ เคลย์ตัน 53-141-0027 ปัญจทรัพย ์ 90.00  คะแนน 
เขตคลองเตย เบญญาภา สัมภูทอง 53-002-0007 สายน้าํทิพย ์ 72.00  คะแนน 
เขตประเวศ พัชรพีร เจริญกิจ 53-043-0023 นราทร 70.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง นัทธพงศ์ สางาม 53-111-0064 จินดาพงศ์ 66.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ สุปวีร์ เงินยวง 53-111-0039 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ 64.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี รดา มกรพันธ ์ 53-111-0019 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 88.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม บุณยอร อุดมศาสตร์พร 53-078-0030 โสมาภา (นวมนิทร์) 72.00  คะแนน 
เขตบางกอกน้อย สรวงจันทร์ ประสาทเขตการ 53-007-0003 วัดยางสทุธาราม 56.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ภาสวิชญ์ กุณาศล 53-003-0010 ธรรมภิรักษ์ 88.00  คะแนน 
เขตธนบุรี จิณณวัทย์ สุภษร 53-091-0004 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 82.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน มาริสสา กฤตยานนท ์ 53-138-0015 บางขุนเทียนศึกษา 82.00  คะแนน 
เขตบางบอน เบญญาภา พรหมมณ ี 53-007-0007 สารสาสน์วิเทศบางบอน 70.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 53-087-0008 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 90.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ พจน์ภานุ กมลวรพิพัฒน ์ 53-008-0002 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 64.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ แมทธิว แฟรงเกิ้น ทยาธร คิพ 53-012-0011 ฐานปัญญา 88.00  คะแนน 
เขตบางแค วรชิต นาทมนตรี 53-027-0091 มณีวัฒนา 72.00  คะแนน 
เขตหนองแขม นิพิฐพนธ์ ทองเจริญพานชิ 53-187-0027 กรพิทักษ์ศึกษา 90.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง กฤตเมธ ปรวีร์วัฒณ์ 53-190-0027 ถนอมพิศวิทยา 78.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง นัชชา พรมกิตติยานนท ์ 53-162-0001 ศิริเพ็ญ 74.00  คะแนน 
เขตคันนายาว เรเชล จนิสต ดรัมมอนด ์ 53-155-0015 ทรงวิทย์ศึกษา 88.00  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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ภวิศวร์ วณิชชากร 53-278-0028 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เฉลิมราชย์ ทองขาว 53-252-0020 อนุบาลโรจนวทิย ์ 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รสิตา บัวกลม 53-252-0010 อนุบาลโรจนวทิย ์ 204.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ 53-244-0003 อนุบาลกําแพงเพชร 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชวิศกร มุกดามาศ 53-244-0010 อนุบาลกําแพงเพชร 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชานน มงคลพร 53-247-0001 สาธิต 176.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 นวิยา ดีจักรวาล 53-229-0025 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนพร วงศ์ชนะพบิูลย ์ 53-229-0020 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปุณิกา แย้มสังข ์ 53-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 228.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 แพรวา ศรีวนิชย ์ 53-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สิทธิภา สตัยะเลขา 53-203-0006 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เธียรธัญญ เธียรชัยพงษ ์ 53-203-0010 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 182.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 พิชญ์ภพ ตรีสัตยาเวทย ์ 53-264-0002 ยุวฑูตศึกษาพฒันา เชียงใหม ่ 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฉัตรมาดา จิระนันทกุล 53-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา เชียงใหม ่ 160.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ดลพร ผ่องพันธ ์ 53-231-0015 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 142.00  คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 ธัญลักษณ์ ธนะสนิวิริยะกุล 53-827-0120 น่านคริสเตียนศึกษา 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พชิราพร พลธนะ 53-212-0012 ราชานุบาล 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัทรจารีย์ สวัสดีวงษา 53-827-0102 น่านคริสเตียนศึกษา 186.00  คะแนน 
พะเยา อันดับที่ 1 พงศภัค รักเจริญ 53-269-0088 ปิยมิตรวิทยา 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤติเดช ต่างเพ็ชร 53-269-0081 ปิยมิตรวิทยา 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 มุกตาภา นามวงค ์ 53-269-0045 ปิยมิตรวิทยา 188.00  คะแนน 
ลําปาง อันดับที่ 1 ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ 53-200-0051 อัสสัมชัญลาํปาง 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เปี่ยมภัทร สันชุมภู 53-200-0037 อัสสัมชัญลาํปาง 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข 53-200-0046 อัสสัมชัญลาํปาง 192.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ปภังกร มีเวชสม 53-252-0011 อนุบาลโรจนวทิย ์ 76.00  คะแนน 
กําแพงเพชร ชวิศกร มุกดามาศ 53-244-0010 อนุบาลกําแพงเพชร 84.00  คะแนน 
นครสวรรค์ นวิยา ดีจักรวาล 53-229-0025 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 84.00  คะแนน 
พิจิตร แพรวา ศรีวนิชย ์ 53-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 66.00  คะแนน 
เชียงใหม่ พิชญ์ภพ ตรีสัตยาเวทย ์ 53-264-0002 ยุวฑูตศึกษาพฒันา เชียงใหม ่ 64.00  คะแนน 
น่าน วิภาวี มะโนนัย 53-212-0013 ราชานุบาล 68.00  คะแนน 
พะเยา พงศภัค รักเจริญ 53-269-0088 ปิยมิตรวิทยา 62.00  คะแนน 
ลําปาง ธีรพงศ์ รัชดาพนัธ์เรือง 53-200-0052 อัสสัมชัญลาํปาง 66.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก สิรภพ วีรกุล 53-252-0003 อนุบาลโรจนวทิย ์ 78.00  คะแนน 
 ประภวิษณุ์ ธัญญธาดา 53-252-0009 อนุบาลโรจนวทิย ์ 78.00  คะแนน 
 ภวิศวร์ วณิชชากร 53-278-0028 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 78.00  คะแนน 
กําแพงเพชร ชวิศกร มุกดามาศ 53-244-0010 อนุบาลกําแพงเพชร 76.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ปุณิกา แย้มสังข ์ 53-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 84.00  คะแนน 
พิจิตร สิทธิภา สตัยะเลขา 53-203-0006 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 76.00  คะแนน 
เชียงใหม่ พิชญ์ภพ ตรีสัตยาเวทย ์ 53-264-0002 ยุวฑูตศึกษาพฒันา เชียงใหม ่ 56.00  คะแนน 
น่าน ธัญลักษณ์ ธนะสนิวิริยะกุล 53-827-0120 น่านคริสเตียนศึกษา 78.00  คะแนน 
พะเยา กฤติเดช ต่างเพ็ชร 53-269-0081 ปิยมิตรวิทยา 72.00  คะแนน 
ลําปาง กฤตภาส บุญเรือง 53-200-0024 อัสสัมชัญลาํปาง 76.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก สโรชา นันทะชมภู 53-252-0006 อนุบาลโรจนวทิย ์ 78.00  คะแนน 
 อาทิตยา อภิรัตนวงศ ์ 53-252-0039 อนุบาลโรจนวทิย ์ 78.00  คะแนน 
กําแพงเพชร ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ 53-244-0003 อนุบาลกําแพงเพชร 82.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ไทธัญญ์ ถึงสุข 53-229-0034 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 86.00  คะแนน 
พิจิตร วราลี รักจิตร 53-203-0005 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 86.00  คะแนน 
เชียงใหม่ พิชญ์ภพ ตรีสัตยาเวทย ์ 53-264-0002 ยุวฑูตศึกษาพฒันา เชียงใหม ่ 78.00  คะแนน 
น่าน ธัญลักษณ์ ธนะสนิวิริยะกุล 53-827-0120 น่านคริสเตียนศึกษา 72.00  คะแนน 
พะเยา พงศภัค รักเจริญ 53-269-0088 ปิยมิตรวิทยา 84.00  คะแนน 
ลําปาง ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ 53-200-0051 อัสสัมชัญลาํปาง 88.00  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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 พัสกร จิรรัตนโสภา 53-351-0015 อนุบาลยะลา 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อชิรญา บุญธรักษา 53-351-0007 อนุบาลยะลา 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อลิน อากาฌาอามิน 53-351-0005 อนุบาลยะลา 178.00  คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 ปณิธิ ปรีชาวฒุิเดช 53-325-0019 บ้านสุไหงโก-ลก 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฏฐชา ทองจนัทร ์ 53-327-0047 พิมานวิทย์นราธวิาส 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ดุสิตา จนัทระ 53-325-0029 บ้านสุไหงโก-ลก 174.00  คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 แทนบุญ สมันตรัฐ 53-382-0014 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณิภัทรพงศ์ เด่นศรีเสรีกุล 53-382-0001 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อารีน่า ปาทาน 53-382-0005 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 168.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 อิสรีย์ สังขพันธ ์ 53-336-0046 ธิดานุเคราะห ์ 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นิตา จงไกรจักร 53-335-0020 พลวิทยา 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กัลยกร ยงคมณี 53-336-0003 ธิดานุเคราะห ์ 220.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 วรินทร์ โฆษิตรังสิกุล 53-330-0003 ศรีธรรมราชศึกษา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สิริพรรษ ผดุงรัตน ์ 53-359-0003 บ้านชะอวด 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนากานต์ แก่นเพชร 53-330-0013 ศรีธรรมราชศึกษา 176.00  คะแนน 
ภูเก็ต อันดับที่ 1 กัญจน์อมล สุทธสิุขศรี 53-353-0032 ขจรเกียรติพัฒนา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กุลปริยา ยุธิษยานุวัฒน ์ 53-353-0023 ขจรเกียรติพัฒนา 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนัญชิตา ไทรงาม 53-353-0021 ขจรเกียรติพัฒนา 176.00  คะแนน 
  อรรณนาวิน บลิอับดุลล่าห์ 53-353-0007 ขจรเกียรติพัฒนา 176.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 นันทน์ภัส สอสทุธิเมธ 53-334-0024 โชคชัยกระบี ่ 148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปวีณ์ธิดา ฟุ้งเฟื่อง 53-334-0023 โชคชัยกระบี ่ 146.00  คะแนน 
  กานต์พิชชา ปานจนัทร ์ 53-334-0025 โชคชัยกระบี ่ 146.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ 53-317-0032 อนุบาลพังงา 256.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปุณยภา คันธานนท ์ 53-317-0024 อนุบาลพังงา 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ฐานิดา อุ่นมานิช 53-304-0002 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 194.00  คะแนน 
ระนอง อันดับที่ 1 ธมลวรรณ นาโควงศ์ 53-320-0029 อนุบาลระนอง 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อมลวรรณ ชลนิธิวณชิย ์ 53-320-0028 อนุบาลระนอง 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กนกณัฐ มงคล 53-320-0006 อนุบาลระนอง 182.00  คะแนน 
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คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาคณิตศาสตร ์ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา พัสกร จิรรัตนโสภา 53-351-0015 อนุบาลยะลา 94.00  คะแนน 
นราธิวาส ดุสิตา จนัทระ 53-325-0029 บ้านสุไหงโก-ลก 68.00  คะแนน 
สตูล แทนบุญ สมันตรัฐ 53-382-0014 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 84.00  คะแนน 
สงขลา กัลยกร ยงคมณี 53-336-0003 ธิดานุเคราะห ์ 86.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช วรินทร์ โฆษิตรังสิกุล 53-330-0003 ศรีธรรมราชศึกษา 68.00  คะแนน 
ภูเก็ต กัญจน์อมล สุทธสิุขศรี 53-353-0032 ขจรเกียรติพัฒนา 58.00  คะแนน 
กระบี่ ปวีณ์ธิดา ฟุ้งเฟื่อง 53-334-0023 โชคชัยกระบี ่ 52.00  คะแนน 
พังงา เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ 53-317-0032 อนุบาลพังงา 86.00  คะแนน 
ระนอง ธมลวรรณ นาโควงศ์ 53-320-0029 อนุบาลระนอง 70.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อชิรญา บุญธรักษา 53-351-0007 อนุบาลยะลา 76.00  คะแนน 
นราธิวาส ณัฏฐชา ทองจนัทร ์ 53-327-0047 พิมานวิทย์นราธวิาส 80.00  คะแนน 
สตูล นัทธมน จรียานุวฒัน ์ 53-345-0019 อนุบาลอรอนงค ์ 70.00  คะแนน 
สงขลา อิสรีย์ สังขพันธ ์ 53-336-0046 ธิดานุเคราะห ์ 76.00  คะแนน 
 นิตา จงไกรจักร 53-335-0020 พลวิทยา 76.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช สิริพรรษ ผดุงรัตน ์ 53-359-0003 บ้านชะอวด 82.00  คะแนน 
ภูเก็ต โภคิน พันธ ุ 53-353-0011 ขจรเกียรติพัฒนา 70.00  คะแนน 
กระบี่ ภูริณัฐ สีคง 53-334-0004 โชคชัยกระบี ่ 64.00  คะแนน 
พังงา เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ 53-317-0032 อนุบาลพังงา 78.00  คะแนน 
ระนอง กนกณัฐ มงคล 53-320-0006 อนุบาลระนอง 78.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา ปองคุณ เก้าเอ้ียน 53-351-0009 อนุบาลยะลา 80.00  คะแนน 
นราธิวาส สิรวิชญ์ เจ๊ะบือราเฮง 53-325-0001 บ้านสุไหงโก-ลก 74.00  คะแนน 
สตูล แทนบุญ สมันตรัฐ 53-382-0014 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 78.00  คะแนน 
สงขลา ณัฐชา เหม่ฬิหวาง ศิริโชต ิ 53-336-0026 ธิดานุเคราะห ์ 94.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช วรินทร์ โฆษิตรังสิกุล 53-330-0003 ศรีธรรมราชศึกษา 96.00  คะแนน 
ภูเก็ต อรรณนาวิน บลิอับดุลล่าห์ 53-353-0007 ขจรเกียรติพัฒนา 92.00  คะแนน 
กระบี่ กานต์พิชชา ปานจนัทร ์ 53-334-0025 โชคชัยกระบี ่ 64.00  คะแนน 
พังงา เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ 53-317-0032 อนุบาลพังงา 92.00  คะแนน 
ระนอง ศุภรัตน์ เฉลิมวุฒานนท ์ 53-320-0024 อนุบาลระนอง 76.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.5) 20 

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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 สิทธิพร สิงห์นลินธร 53-489-0023 อนุบาลอุดรธาน ี 200.00  คะแนน 
  จิตภินันท์ โพธิ์อ่อนจรูญ 53-736-0004 เซนต์เมร่ี 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐเศรษฐ ทวีรัตนพาณชิย ์ 53-489-0041 อนุบาลอุดรธาน ี 198.00  คะแนน 
เลย อันดับที่ 1 เอกวัสส์ นิติกรไกรพจน ์ 53-782-0014 แสงตะวนัพัฒนา 152.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศุภพล ภักมี 53-782-0008 แสงตะวนัพัฒนา 140.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นันทน์ภัส วทัญญูคุณากร 53-782-0004 แสงตะวนัพัฒนา 136.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ธัญยาธรณ์ วีระกุล 53-452-0052 อนุบาลอุบลราชธาน ี 256.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สิตา ตั้งมานะกุล 53-452-0060 อนุบาลอุบลราชธาน ี 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนภัทร ทองคํา 53-452-0032 อนุบาลอุบลราชธาน ี 230.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 เมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง 53-734-0016 พรชัยวิชชาลยั 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สิริภูมิ พุดสีเสน 53-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 120.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฏฐิกา รักพงษ์ 53-734-0012 พรชัยวิชชาลยั 116.00  คะแนน 
มุกดาหาร อันดับที่ 1 ฐิติยา สนัต์สวสัดิ ์ 53-421-0045 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เรข์ณพัศ สุวรรณปริสุทธิ์ 53-421-0024 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กิตติภพ กุมภิโร 53-421-0023 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 188.00  คะแนน 
มหาสารคาม อันดับที่ 1 สุวรา นนทคุณ 53-473-0009 อนุบาลมหาสารคาม 124.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐฐาพร ลาศูนย ์ 53-473-0008 อนุบาลมหาสารคาม 114.00  คะแนน 
  กฤติยา พาเหลี่ยม 53-473-0014 อนุบาลมหาสารคาม 114.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 53-403-0038 อนุบาลร้อยเอ็ด 272.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รุ้งไพลิน ราชณุวงษ ์ 53-403-0033 อนุบาลร้อยเอ็ด 240.00  คะแนน 
  รพีพงศ์ แหล่งสนาม 53-403-0014 อนุบาลร้อยเอ็ด 240.00  คะแนน 
  รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล 53-403-0013 นานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น 240.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ณภัทร โรจนชีวาคม 53-410-0088 อนุบาลนครราชสีมา 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สรวิชญ์ สุ่มมาตย ์ 53-410-0092 อนุบาลนครราชสีมา 220.00  คะแนน 
  ภูรีรักข์ ร่วมกระโทก 53-410-0038 อนุบาลนครราชสีมา 220.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 นฤชล เรืองจินดาประชา 53-465-0018 วาณิชยน์ุกูล 166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พลอยชมพู ชาํนาญการ 53-465-0024 วาณิชยน์ุกูล 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ตามารา บึรเกลมัน 53-465-0016 วาณิชยน์ุกูล 148.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 กุลนันท์ ตนัติรัตนชาต ิ 53-449-0003 อนุบาลอํานาจเจริญ 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วรปภา ศรีกํามล 53-449-0012 อนุบาลอํานาจเจริญ 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธันยพร พลศักดิ ์ 53-449-0004 อนุบาลอํานาจเจริญ 158.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี สิทธิพร สิงห์นลินธร 53-489-0023 อนุบาลอุดรธาน ี 76.00  คะแนน 
เลย เอกวัสส์ นิติกรไกรพจน ์ 53-782-0014 แสงตะวนัพัฒนา 52.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ธนภัทร ทองคํา 53-452-0032 อนุบาลอุบลราชธาน ี 90.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง 53-734-0016 พรชัยวิชชาลยั 82.00  คะแนน 
มุกดาหาร ต้องใจ สุวรรณไตรย์ 53-421-0025 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 80.00  คะแนน 
มหาสารคาม ณัฐพร สมสม 53-473-0019 อนุบาลมหาสารคาม 46.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล 53-403-0013 นานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น 94.00  คะแนน 
นครราชสีมา สรวิชญ์ สุ่มมาตย ์ 53-410-0092 อนุบาลนครราชสีมา 88.00  คะแนน 
 ปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร 53-410-0059 อนุบาลนครราชสีมา 88.00  คะแนน 
 ภูริช ลามศรีจันทร ์ 53-410-0086 อนุบาลนครราชสีมา 88.00  คะแนน 
 ณภัทร โรจนชีวาคม 53-410-0088 อนุบาลนครราชสีมา 88.00  คะแนน 
สุรินทร ์ นฤชล เรืองจินดาประชา 53-465-0018 วาณิชยน์ุกูล 44.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ ณัฐชัย แสงโสมไพศาล 53-449-0007 อนุบาลอํานาจเจริญ 62.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี นมิตา จีระไพบูรณ์กิจ 53-489-0018 อนุบาลอุดรธาน ี 74.00  คะแนน 
เลย นันทน์ภัส วทัญญูคุณากร 53-782-0004 แสงตะวนัพัฒนา 60.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ธัญยาธรณ์ วีระกุล 53-452-0052 อนุบาลอุบลราชธาน ี 88.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง 53-734-0016 พรชัยวิชชาลยั 64.00  คะแนน 
มุกดาหาร กิตติภพ กุมภิโร 53-421-0023 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 78.00  คะแนน 
มหาสารคาม สุวรา นนทคุณ 53-473-0009 อนุบาลมหาสารคาม 58.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 53-403-0038 อนุบาลร้อยเอ็ด 88.00  คะแนน 
นครราชสีมา ปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร 53-410-0059 อนุบาลนครราชสีมา 78.00  คะแนน 
สุรินทร ์ พลอยชมพู ชาํนาญการ 53-465-0024 วาณิชยน์ุกูล 56.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ วรปภา ศรีกํามล 53-449-0012 อนุบาลอํานาจเจริญ 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 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ภัสสรา นรานนัทน ์ 53-736-0014 เซนต์เมร่ี 70.00  คะแนน 
เลย เอกวัสส์ นิติกรไกรพจน ์ 53-782-0014 แสงตะวนัพัฒนา 60.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี เมลิสา ฉัตรขจรเกียรติ 53-452-0113 อนุบาลอุบลราชธาน ี 94.00  คะแนน 
 พงษ์ประภัสร์ ประสานพิมพ ์ 53-452-0068 อนุบาลอุบลราชธาน ี 94.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง 53-734-0016 พรชัยวิชชาลยั 74.00  คะแนน 
มุกดาหาร กัลยารัตน์ ดาํรงดาลัยพงศ ์ 53-421-0046 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 80.00  คะแนน 
มหาสารคาม กฤติยา พาเหลี่ยม 53-473-0014 อนุบาลมหาสารคาม 42.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 53-403-0038 อนุบาลร้อยเอ็ด 92.00  คะแนน 
 รุ้งไพลิน ราชณุวงษ ์ 53-403-0033 อนุบาลร้อยเอ็ด 92.00  คะแนน 
นครราชสีมา ธีรัช สงค์ทะเล 53-409-0001 สุขานารี 84.00  คะแนน 
สุรินทร ์ พีรพงษ์ องค์โฆษิตพร 53-465-0021 วาณิชยน์ุกูล 74.00  คะแนน 
 พลอยชมพู ชาํนาญการ 53-465-0024 วาณิชยน์ุกูล 74.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ กุลนันท์ ตนัติรัตนชาต ิ 53-449-0003 อนุบาลอํานาจเจริญ 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 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 ชนิสา วีระวรรณ 53-590-0051 วัดดอนทอง 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ก้องเกียรติ เทพสุวรรณ 53-590-0065 วัดดอนทอง 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พัทธนันท์ ยีหมัดอาหล ี 53-590-0008 วัดดอนทอง 184.00  คะแนน 
จันทบุรี อันดับที่ 1 ณฐภัทร ศิริวิจิตรกุล 53-576-0013 สตรีมารดาพิทักษ ์ 144.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัญญาภัค ชัยชารี 53-576-0007 สตรีมารดาพิทักษ ์ 140.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กุลิสราพัชร์ พุ่มไฉยา 53-576-0014 สตรีมารดาพิทักษ ์ 136.00  คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 กิรัชภาส ถาวร 53-111-0057 อัสสัมชัญศรีราชา 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชาญวิทย์ ด่างทา 53-111-0056 อัสสัมชัญศรีราชา 184.00  คะแนน 
  ณธีทัต พุทธรส ุ 53-524-0001 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 184.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 คุณากร ฮาเซกาว่า 53-530-0001 มารีวิทยา 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ญาณกร พูลทรัพย ์ 53-530-0004 มารีวิทยา 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 คุณากร ประเสริฐกุล 53-530-0012 มารีวิทยา 158.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 ภูวเดช ประยุรธเนศ 53-111-0059 อนุบาลระยอง 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐภัทร วิศิษฎ์วรณัฐ 53-560-0017 อนุบาลระยอง 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กชพร นิภารักษ ์ 53-560-0027 อนุบาลระยอง 196.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 ธัณย์สิตา ทองวัฒนฐิติพร 53-516-0003 สุขเจริญผล 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พัชราภา โพอุไร 53-516-0006 สุขเจริญผล 148.00  คะแนน 
  วงศ์วริศ เลิศมงคลชัย 53-111-0060 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 148.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา พัทธนันท์ ยีหมัดอาหล ี 53-590-0008 วัดดอนทอง 62.00  คะแนน 
จันทบุรี ภานิชา ศุกร์กัลยา 53-576-0009 สตรีมารดาพิทักษ ์ 44.00  คะแนน 
 ณฐภัทร ศิริวิจิตรกุล 53-576-0013 สตรีมารดาพิทักษ ์ 44.00  คะแนน 
 ศุภกร แพฟื้น 53-576-0006 สตรีมารดาพิทักษ ์ 44.00  คะแนน 
ชลบุรี กิรัชภาส ถาวร 53-111-0057 อัสสัมชัญศรีราชา 84.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี วริศรา เจริญรบ 53-530-0006 มารีวิทยา 46.00  คะแนน 
 ปภังกร ศรีสุข 53-530-0009 มารีวิทยา 46.00  คะแนน 
 ชนกานต์ แสงหิรัญ 53-530-0014 มารีวิทยา 46.00  คะแนน 
 คุณากร ฮาเซกาว่า 53-530-0001 มารีวิทยา 46.00  คะแนน 
ระยอง กิตติคม สันติวรากร 53-560-0065 อนุบาลระยอง 78.00  คะแนน 
สมุทรปราการ วงศ์วริศ เลิศมงคลชัย 53-111-0060 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 52.00  คะแนน 
 รภัสสรณ์ ปานใยสมบูรณ ์ 53-516-0038 สุขเจริญผล 52.00  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.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เสฏฐวุฒิ จันทสาร 53-590-0038 วัดดอนทอง 70.00  คะแนน 
จันทบุรี ณฐภัทร ศิริวิจิตรกุล 53-576-0013 สตรีมารดาพิทักษ ์ 56.00  คะแนน 
ชลบุรี กิรัชภาส ถาวร 53-111-0057 อัสสัมชัญศรีราชา 78.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี คุณากร ฮาเซกาว่า 53-530-0001 มารีวิทยา 66.00  คะแนน 
ระยอง แพตรี ดําคลองตัน 53-560-0061 อนุบาลระยอง 76.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ธัณย์สิตา ทองวัฒนฐิติพร 53-516-0003 สุขเจริญผล 58.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ชนิสา วีระวรรณ 53-590-0051 วัดดอนทอง 84.00  คะแนน 
จันทบุรี กุลิสราพัชร์ พุ่มไฉยา 53-576-0014 สตรีมารดาพิทักษ ์ 60.00  คะแนน 
ชลบุรี ชาญวิทย์ ด่างทา 53-111-0056 อัสสัมชัญศรีราชา 92.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี คุณากร ฮาเซกาว่า 53-530-0001 มารีวิทยา 82.00  คะแนน 
ระยอง สิรภพ ธรรมถาวร 53-560-0008 อารีย์วัฒนา 88.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ณฐกร ผ่องฉวี 53-111-0042 สารสาสน์วิเทศศึกษา 62.00  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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 รังสิมันตุ์ อริยสุนทร 53-070-0024 เฟื่องฟ้าวิทยา 260.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิมพ์ปวีณ์ ฮาบเมืองซอง 53-630-0017 เตรียมบัณฑิต 146.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐกฤตา ลิ้มธีระวฒัน ์ 53-935-0001 อุดมวิทยา 136.00  คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 กรชัย แก้วมังกร 53-943-0024 อนุบาลนครปฐม 226.00  คะแนน 
  ธิษณามดี มาเปี่ยม 53-620-0018 อนุบาลสุธีธร 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วิวิศน์ ธเนศมณีกุล 53-620-0053 อนุบาลสุธีธร 224.00  คะแนน 
สมุทรสาคร อันดับที่ 1 ชญาน์นนัท์ ตังควณชิย ์ 53-111-0017 เอกชัย 138.00  คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 กัญญารัตน์ อุดมศิริ 53-605-0005 นารีวิทยา 154.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วรมาตุ์ เกิดช้าง 53-605-0009 นารีวิทยา 148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปวีณ์ธิดา ควรคิด 53-605-0001 นารีวิทยา 140.00  คะแนน 
  ธัญชนก สมบูรณ ์ 53-995-0008 สมศักดิ์วิทยา 140.00  คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 ธนลภย์ พรามคุ้ม 53-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อิสรีย์ เกตุทะเล 53-602-0010 วัดดอนไก่เตี้ย 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปิติณัช ร่ายเรือง 53-696-0004 อนุบาลเพชรบุรี 210.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 ภัทรวดี วรรณธนัง 53-628-0016 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วัชรวิศว์ สุขีลักษณ ์ 53-658-0053 จิระศาสตร์วิทยา 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กฤตภัค จันทร์พรม 53-628-0063 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 220.00  คะแนน 
ลพบุรี อันดับที่ 1 พิชชาภา โกสนิทร์ตระการ 53-687-0065 บรรจงรัตน ์ 242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จิดาภา ชูรักษา 53-687-0087 บรรจงรัตน ์ 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วชิรวิทย์ ทองย้อย 53-687-0044 บรรจงรัตน ์ 226.00  คะแนน 
สระบุรี อันดับที่ 1 จิดาภา บุญสวน 53-972-0003 อนุบาลวิชชากร 114.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธีร์ธวัช ชมวะนา 53-972-0007 อนุบาลวิชชากร 110.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปรียาภา ตัน๊สถาพรชัย 53-972-0008 อนุบาลวิชชากร 108.00  คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 ธัญพิชชา ริศตะ 53-633-0029 อินทโมลปีระทาน 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัชชา สมวัธน ์ 53-633-0026 อนุบาลสิงห์บุรี 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภูสิ สุคนธพนัธุ ์ 53-633-0006 อนุบาลสิงห์บุรี 162.00  คะแนน 
อ่างทอง อันดับที่ 1 วรปรัชญ์ เสถียรกิจการชัย 53-631-0028 อนุบาลวัดอ่างทอง 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ต่อตระกูล วิริยอัมพรวงศ์ 53-631-0041 อนุบาลวัดอ่างทอง 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปวีณวัช เร้าเลิศฤทธิ ์ 53-631-0046 อนุบาลวัดอ่างทอง 166.00  คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 ภัทระ เตมีศรีสุข 53-111-0047 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤตภาส ชีถนอม 53-986-0062 ประสาทวิทยานนทบุรี 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ญาณกวี คุ้มหมู่ 53-986-0065 ประสาทวิทยานนทบุรี 176.00  คะแนน 
  วัชรธร บรรพตนพเก้า 53-973-0002 อนุราชประสิทธิ ์ 176.00  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.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี รังสิมันตุ์ อริยสุนทร 53-070-0024 เฟื่องฟ้าวิทยา 90.00  คะแนน 
นครปฐม วิวิศน์ ธเนศมณีกุล 53-620-0053 อนุบาลสุธีธร 88.00  คะแนน 
สมุทรสาคร ชญาน์นนัท์ ตังควณชิย ์ 53-111-0017 เอกชัย 54.00  คะแนน 
ราชบุรี วรมาตุ์ เกิดช้าง 53-605-0009 นารีวิทยา 48.00  คะแนน 
 วรัชยา ไพบูลย์เบญจพล 53-995-0003 สมศักดิ์วิทยา 48.00  คะแนน 
เพชรบุรี ปิติณัช ร่ายเรือง 53-696-0004 อนุบาลเพชรบุรี 92.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา พัชรชา อากาศวิภาต 53-925-0007 ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 76.00  คะแนน 
ลพบุรี จิดาภา ชูรักษา 53-687-0087 บรรจงรัตน ์ 86.00  คะแนน 
สระบุรี จิดาภา บุญสวน 53-972-0003 อนุบาลวิชชากร 42.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ธัญพิชชา ริศตะ 53-633-0029 อินทโมลปีระทาน 76.00  คะแนน 
อ่างทอง วรปรัชญ์ เสถียรกิจการชัย 53-631-0028 อนุบาลวัดอ่างทอง 62.00  คะแนน 
นนทบุรี ณัฏฐ์ มานชุ 53-973-0010 อนุราชประสิทธิ ์ 60.00  คะแนน 
 วรชยุต บรรพตนพเก้า 53-973-0027 อนุราชประสิทธิ ์ 60.00  คะแนน 
 สิรวิชญ์ ทวีทรัพย ์ 53-986-0055 ประสาทวิทยานนทบุรี 60.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี รังสิมันตุ์ อริยสุนทร 53-070-0024 เฟื่องฟ้าวิทยา 88.00  คะแนน 
นครปฐม ณัฐรณชัย กิติเจริญศักดิ์ 53-620-0002 อนุบาลสุธีธร 82.00  คะแนน 
 กษิดิ์พิชญ์ วิภาตะรักษ ์ 53-620-0027 อนุบาลสุธีธร 82.00  คะแนน 
สมุทรสาคร ชญาน์นนัท์ ตังควณชิย ์ 53-111-0017 เอกชัย 48.00  คะแนน 
ราชบุรี ธัญชนก สมบูรณ ์ 53-995-0008 สมศักดิ์วิทยา 64.00  คะแนน 
เพชรบุรี ธนลภย์ พรามคุ้ม 53-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี 90.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ภัทรวดี วรรณธนัง 53-628-0016 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 90.00  คะแนน 
ลพบุรี พิชชาภา โกสนิทร์ตระการ 53-687-0065 บรรจงรัตน ์ 82.00  คะแนน 
สระบุรี ธีร์ธวัช ชมวะนา 53-972-0007 อนุบาลวิชชากร 44.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ธัญพิชชา ริศตะ 53-633-0029 อินทโมลปีระทาน 68.00  คะแนน 
อ่างทอง ต่อตระกูล วิริยอัมพรวงศ์ 53-631-0041 อนุบาลวัดอ่างทอง 78.00  คะแนน 
นนทบุรี ภัทระ เตมีศรีสุข 53-111-0047 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 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.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี รังสิมันตุ์ อริยสุนทร 53-070-0024 เฟื่องฟ้าวิทยา 82.00  คะแนน 
นครปฐม เนเธ็น พอร์เตอร์ 53-943-0020 อนุบาลนครปฐม 94.00  คะแนน 
สมุทรสาคร ชญาน์นนัท์ ตังควณชิย ์ 53-111-0017 เอกชัย 36.00  คะแนน 
ราชบุรี กัญญารัตน์ อุดมศิริ 53-605-0005 นารีวิทยา 56.00  คะแนน 
เพชรบุรี อิสรีย์ เกตุทะเล 53-602-0010 วัดดอนไก่เตี้ย 74.00  คะแนน 
 ธนลภย์ พรามคุ้ม 53-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี 74.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา วัชรวิศว์ สุขีลักษณ ์ 53-658-0053 จิระศาสตร์วิทยา 92.00  คะแนน 
ลพบุรี พิชชาภา โกสนิทร์ตระการ 53-687-0065 บรรจงรัตน ์ 92.00  คะแนน 
สระบุรี ปรียาภา ตัน๊สถาพรชัย 53-972-0008 อนุบาลวิชชากร 46.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ภูสิ สุคนธพนัธุ ์ 53-633-0006 อนุบาลสิงห์บุรี 66.00  คะแนน 
 ณัชชา สมวัธน ์ 53-633-0026 อนุบาลสิงห์บุรี 66.00  คะแนน 
 ธัญพิชชา ริศตะ 53-633-0029 อินทโมลปีระทาน 66.00  คะแนน 
อ่างทอง ต่อตระกูล วิริยอัมพรวงศ์ 53-631-0041 อนุบาลวัดอ่างทอง 78.00  คะแนน 
นนทบุรี วรินทร ตั้งจิตรสนธ ิ 53-637-0002 นานาชาติลติเติ้ลดราก้อนส ์ 92.00  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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สายน้ําทพิย์ (เขตคลองเตย) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วิชญาดา วงศ์จนัทร์กลม ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เบญญาภา สัมภูทอง ได้คะแนน 72.00%  
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อรปรียา ยมโดย ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รสิกา ช้างแก้ว ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เรเชล จนิสต ดรัมมอนด ์ ได้คะแนน 88.00%  
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภูริณัฐ คํากัด ได้คะแนน 56.00%  
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปารมี ศิริบูรฌ ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กตัญญู กตเวทวารักษ์ ได้คะแนน 88.00%  
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุพิชญา ปิน่เงิน ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สรมน จักรเครือ ได้คะแนน 70.00%  
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปาลิตา พฒุตาล ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภาคิน สุวรรณบาํรุง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นภัทร หัตถกี ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อานนท์ เมตตาน ี ได้คะแนน 66.00%  
รร.ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พทันยา ปราณีตพลกรัง ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปุญญพัฒน์ ปัญญาอาวุธ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สิรินธร์ ลินน์ เคลย์ตัน ได้คะแนน 90.00%  
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 แพรวา สระบัวทอง ได้คะแนน 54.00%  
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เอมลินทร์ ชยะ ได้คะแนน 62.00%  
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภูริณัฐ ประชาสิริกุล ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อมิตา สุปนิะ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สุพิชชา ควรประเสริฐ ได้คะแนน 64.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สุวิจักขณ์ ชินธนรัตน ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ร่มพิชา งามสวย ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 บุญสิตา รัตนตนัหยง ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 จิณณวัทย์ สุภษร 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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปิณฑิกา นวสิริพงศช์ัย ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พรชนก เพ็ชรบูรณ ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พจน์ภานุ กมลวรพิพัฒน ์ ได้คะแนน 64.00%  
รร.ประถมทวีธาภิเศก (เขตบางกอกใหญ่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กิตติธัช เจิ้นสวา่ง ได้คะแนน 54.00%  
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พีรัชชัย คงลอย ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สุวรรณา สุธีพิเชษฐพงศ ์ ได้คะแนน 54.00%  
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อภิภัทร สงศิลาวัต ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อัครพล งามวงศ ์ ได้คะแนน 62.00%  
รร.บ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนภัทร กรรมสิทธิ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐพงศ์ แสนบรรดิษฐ ์ ได้คะแนน 52.00%  
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธีรภัทร บึงไกล ได้คะแนน 54.00%  
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 รวินท์นิภา ดันนอก ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สิทธิศักดิ์ สุขสถิตย ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 มาริสสา กฤตยานนท ์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เตชนิธิ มลคล้าํ ได้คะแนน 58.00%  
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธิติวัฒน์ พรรณทวโีรจน ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศุภาวดี เครือกันทา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พลอยชมพู พวงพี ่ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วรชิต นาทมนตรี ได้คะแนน 72.00%  
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ทัศนันท์ เวทสรณสุธ ี ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปริม ทรัพย์เจริญ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เตชทัต เล้าสบืสกุล ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภาสวิชญ์ กุณาศล ได้คะแนน 88.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 บุญญิสา กังสวิวฒัน ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สิริวรรณ แซ่ปึง ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นันทน์ภัส สงัขะชาดา ได้คะแนน 90.00%  
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปวรปรัช สนธิสิริ ได้คะแนน 60.00%  
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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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โสมาภา (นวมินทร์) (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธีร์ รัศมิรามา ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนทัต กมลวงษ ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 บุณยอร อุดมศาสตร์พร ได้คะแนน 72.00%  
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 จิรสันต์ คลา้ยทอง ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฮารุโตะ ซูซูกิ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณสิริ อาวสกุลสทุธ ิ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พัชรพีร เจริญกิจ ได้คะแนน 70.00%  
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปุณณ์ ศรีสัจจัง ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปวิชญา ประกอบกิจ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ติณณ์ กฤษณะ ได้คะแนน 80.00%  
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณิชาภา สื่อเฉย ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 บัณฑิตา บัณฑิต ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 แมทธิว แฟรงเกิ้น ทยาธร คิพ ได้คะแนน 88.00%  
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พชร คุณประสทิธิ ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐฐิตา ธิคุณคง ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กฤตเมธ ปรวีร์วัฒณ์ ได้คะแนน 78.00%  
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นัชชา พรมกิตติยานนท ์ ได้คะแนน 74.00%  
รร.ซอยแอนเนกซ์ (เขตสายไหม) วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปัทมาภรณ์ พิมพโ์คตร ได้คะแนน 52.00%  
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤติกา ทองคํา ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พัชรพล อ่อนจันทร ์ ได้คะแนน 52.00%  
รร.มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภณิชา หงษ์ทอง ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฆฤฌ อินทร์มี ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิมลแข ติยานนท ์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณตฉรรต ส่งศิริ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธันวา ศรีน้อย ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นิพิฐพนธ์ ทองเจริญพานชิ ได้คะแนน 90.00%  
รร.ชาลีสมุทร (เขตหลักสี่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภัทรดนัย กนุตจารีกุล ได้คะแนน 56.00%  
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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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ชานน มงคลพร ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฉัตรชนก น้ําดอกไม้ ได้คะแนน 56.00%  
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ชวิศกร มุกดามาศ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วรันธร วานชินาม ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.ยุวฑูตศึกษาพัฒนา (เชียงใหม่) วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิชญ์ภพ ตรีสัตยาเวทย ์ ได้คะแนน 78.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เชยีงใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ดลพร ผ่องพันธ ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฏฐณิชา ตาน้อย ได้คะแนน 52.00%  
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 นวิยา ดีจักรวาล ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปุณิกา แย้มสังข ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ไทธัญญ์ ถึงสุข ได้คะแนน 86.00%  
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วรนน จุธากรณ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พาณิช อินตะ๊รัตน ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ฐิตารีย์ ฤกษ์อัตการ ได้คะแนน 82.00%  
รร.น่านคริสเตียนศึกษา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พรปวีณ์ ผ่องศรีสุข ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธัญลักษณ์ ธนะสนิวิริยะกุล ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธัญพิชชา มีสา ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เปมิกา ป้องแก้ว ได้คะแนน 68.00%  
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วิภาวี มะโนนัย ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พชิราพร พลธนะ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐภัทร สิทธิสาร ได้คะแนน 56.00%  
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 มุกตาภา นามวงค ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤติเดช ต่างเพ็ชร ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พงศภัค รักเจริญ ได้คะแนน 84.00%  
รร.ยอแซฟพิจิตร (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 นิธิศ รัศมี ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศิวกร รอดหิรัญ ได้คะแนน 66.00%  
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 แพรวา ศรีวนิชย ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สิทธิภา สตัยะเลขา ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วราลี รักจิตร 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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สุพิชชา ฉันทวรางค ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภวิศวร์ วณิชชากร ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชนกันต์ วงษ์นิ่ม ได้คะแนน 66.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบลูสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ชยธร ชุนพงษ์ทอง ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ฌานิศา ภู่ตระกูล ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พัชริสา เกตุจ้อย ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤษพัชร ทองไสย ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 จิรัฎฐ์ เดชพงษ ์ ได้คะแนน 66.00%  
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปภังกร มีเวชสม ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สิรภพ วีรกุล ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ประภวิษณุ์ ธัญญธาดา ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สโรชา นันทะชมภู ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อาทิตยา อภิรัตนวงศ ์ ได้คะแนน 78.00%  
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธีรพงศ์ รัชดาพนัธ์เรือง ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤตภาส บุญเรือง ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ 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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปวีณ์ธิดา ฟุ้งเฟื่อง ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูริณัฐ สีคง ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กานต์พิชชา ปานจนัทร ์ ได้คะแนน 64.00%  
รร.บ้านชะอวด (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัฐริกา ศศิสุวรรณ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สิริพรรษ ผดุงรัตน ์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ศิวัฒม์ ปัญจคุณาธร ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วรรษชล พานชัย ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วรินทร์ โฆษิตรังสิกุล ได้คะแนน 96.00%  
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธนภัทร อินทมาศ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 บุปผกานต์ เพชรสวัสดิ ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วรพิชชา รักราว ี ได้คะแนน 56.00%  
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ฐิตาภา บุญสม ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปณิธิ ปรีชาวฒุิเดช ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ดุสิตา จนัทระ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สิรวิชญ์ เจ๊ะบือราเฮง ได้คะแนน 74.00%  
รร.พิมานวิทย์นราธิวาส (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 นัศริน สุหลง ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฏฐชา ทองจนัทร ์ ได้คะแนน 80.00%  
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 โนษัรวาตี เจ๊ะมามะ ได้คะแนน 62.00%  
รร.เทศบาลบ้านทา้ยชา้ง (พงังา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 แสนตะวนั สงวนพนัธ ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พัฑฒิดา ด้นเพ็ชร ์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนพร จันทร์ทอง ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ฐานิดา อุ่นมานิช ได้คะแนน 72.00%  
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปุณยภา คันธานนท ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กรวรรณ วรรณงาม ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.ขจรเกียรติพัฒนา (ภูเก็ต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กัญจน์อมล สุทธสิุขศรี ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 โภคิน พันธ ุ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อรรณนาวิน บลิอับดุลล่าห์ 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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พัสกร จิรรัตนโสภา ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อชิรญา บุญธรักษา ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปองคุณ เก้าเอ้ียน ได้คะแนน 80.00%  
รร.อนุบาลระนอง (ระนอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธมลวรรณ นาโควงศ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กนกณัฐ มงคล ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศุภรัตน์ เฉลิมวุฒานนท ์ ได้คะแนน 76.00%  
รร.ทวีรัตน์ (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อิงฌิญาดา สงนุ้ย ได้คะแนน 52.00%  
รร.ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กัลยกร ยงคมณี ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อิสรีย์ สังขพันธ ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐชา เหม่ฬิหวาง ศิริโชต ิ ได้คะแนน 94.00%  
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 มติมนต์ พรหมปลอด ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รติรส ชูช่วย ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ฐิติชญาน์ บัวศรี ได้คะแนน 54.00%  
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 นูร ซามัน ฮาลิม ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กัญญารัตน์ แปน้เอียด ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธีรโชติ อินทอง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นิตา จงไกรจักร ได้คะแนน 78.00%  
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณภัค สินธทียากร ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 รติมา ก้านลาํภู ได้คะแนน 52.00%  
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 แทนบุญ สมันตรัฐ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณิภัทรพงศ์ เด่นศรีเสรีกุล ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นฐกร จําเดิม ได้คะแนน 74.00%  
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อลิสา จันทร์สกุล ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นัทธมน จรียานุวฒัน ์ ได้คะแนน 70.00%  
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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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พรชัยวิชชาลัย (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง ได้คะแนน 82.00%  
รร.สุขานารี (นครราชสีมา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 บุญวิสาข์ ยังรักษา ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธีรัช สงค์ทะเล ได้คะแนน 84.00%  
รร.อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภูริช ลามศรีจันทร ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณภัทร โรจนชีวาคม ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สรวิชญ์ สุ่มมาตย ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วาราดา จงจิระวงศา ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศุภณัฐ พานชิยิ่ง ได้คะแนน 82.00%  
รร.อนุบาลมหาสารคาม (มหาสารคาม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุวรา นนทคุณ ได้คะแนน 58.00%  
รร.เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร (มุกดาหาร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ต้องใจ สุวรรณไตรย์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กิตติภพ กุมภิโร ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กัลยารัตน์ ดาํรงดาลัยพงศ ์ ได้คะแนน 80.00%  
รร.พระกุมารร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วรัชยา สงิห์ลา ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สิรภัทร โคชา ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นาตาลี ทิคค้ี เค็ดดี ้ ได้คะแนน 74.00%  
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศุภกร เล่งเวหาสถิตย์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 รุ้งไพลิน ราชณุวงษ ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.แสงตะวันพัฒนา (เลย) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นันทน์ภัส วทัญญูคุณากร ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เอกวัสส์ นิติกรไกรพจน ์ ได้คะแนน 60.00%  
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อารียา มอร์ฟู ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พีรพงษ์ องค์โฆษิตพร ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พลอยชมพู ชาํนาญการ ได้คะแนน 74.00%  
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ญาณิศา ประทุมชาติ ได้คะแนน 50.00%  
รร.อนุบาลอํานาจเจริญ (อํานาจเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัฐชัย แสงโสมไพศาล ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วรปภา ศรีกํามล ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กุลนันท์ ตนัติรัตนชาต ิ 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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์เมรี่ (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 จิตภินันท์ โพธิ์อ่อนจรูญ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วิภาพร จาตุรงค์กร ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภัสสรา นรานนัทน ์ ได้คะแนน 70.00%  
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สิทธิพร สิงห์นลินธร ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นมิตา จีระไพบูรณ์กิจ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐณี แซนเดอร์ ได้คะแนน 66.00%  
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธนภัทร ทองคํา ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธัญยาธรณ์ วีระกุล ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พงษ์ประภัสร์ ประสานพิมพ ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เมลิสา ฉัตรขจรเกียรติ ได้คะแนน 94.00%  
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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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณฐภัทร ศิริวิจิตรกุล ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กุลิสราพัชร์ พุ่มไฉยา ได้คะแนน 60.00%  
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พัทธนันท์ ยีหมัดอาหล ี ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เสฏฐวุฒิ จันทสาร ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชนิสา วีระวรรณ ได้คะแนน 84.00%  
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 นันทน์ภัส บูรณประทปีรัตน ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อังคารินทร์ นิลสนธ ิ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 โชติกา เทพษร ได้คะแนน 76.00%  
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ญาณกร พูลทรัพย ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 คุณากร ประเสริฐกุล ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศุภพงศ์ กาบตุ้ม ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 คุณากร ฮาเซกาว่า ได้คะแนน 82.00%  
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปิติภัทร อารมณ์ ได้คะแนน 58.00%  
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กิตติคม สันติวรากร ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 แพตรี ดําคลองตัน ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภูวเดช ประยุรธเนศ ได้คะแนน 84.00%  
รร.สุขเจริญผล (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 รภัสสรณ์ ปานใยสมบูรณ ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธัณย์สิตา ทองวัฒนฐิติพร ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 จุฬาลักษณ์ นันตะ๊ 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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เกษมสันต์ บุญประภากร ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ลวิตรา เจียมทับทักษิณ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เนเธ็น พอร์เตอร์ ได้คะแนน 94.00%  
รร.อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วิวิศน์ ธเนศมณีกุล ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐรณชัย กิติเจริญศักดิ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กษิดิ์พิชญ์ วิภาตะรักษ ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชลิต แก้วพิจิตร ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภูรินท์ สุปรินายก ได้คะแนน 84.00%  
รร.นานาชาตลิิตเติ้ลดราก้อนส์ (นนทบุรี) วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วรินทร ตั้งจิตรสนธ ิ ได้คะแนน 92.00%  
รร.ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธนดล ยอดขันธ ์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 คุ้น โชตา ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปัณฑารีย์ วฒันศลิปนิ ได้คะแนน 76.00%  
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สิรวิชญ์ ทวีทรัพย ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พรนภัส กว้างวิริยะไพบูลย ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ญาณกวี คุ้มหมู่ ได้คะแนน 80.00%  
รร.อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วรชยุต บรรพตนพเก้า ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฏฐ์ มานชุ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูมิพัฒน์ ภูบุญลาภ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 มกรานนท์ เหลาเดช ได้คะแนน 78.00%  
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภีรายุทธ เสโส ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิมพ์ปวีณ์ ฮาบเมืองซอง ได้คะแนน 66.00%  
รร.อุดมวิทยา (ปทุมธานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐกฤตา ลิ้มธีระวฒัน ์ ได้คะแนน 58.00%  
รร.จิระศาสตร์วิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภัทรลดา แสงสุริยะ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ญาณภัทร กําธรทักษิณา ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วัชรวิศว์ สุขีลักษณ ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัฎฐ์นรีย์ สําราญจิตร ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นิติภูมิ พึ่งเจริญ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สุกฤตา เภรีวิวัฒน ์ ได้คะแนน 62.00%  
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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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พัชรชา อากาศวิภาต ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วรรณวนัช พวงศิริ ได้คะแนน 70.00%  
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ลฎาภา เชาว์ธรรม ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤติกา เมืองลี ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กันตา เวศม์บริสุทธิ ์ ได้คะแนน 74.00%  
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ชาตโยดม อู่วุฒิพงษ ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภัทรวดี วรรณธนัง ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 มิญชมาลย์ ปงรังษ ี ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กฤตภัค จันทร์พรม ได้คะแนน 82.00%  
รร.วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อิสรีย์ เกตุทะเล ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ญาณวีร์ บุญเรือง ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พัชรพล นาคอนุเคราะห ์ ได้คะแนน 64.00%  
รร.อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปิติณัช ร่ายเรือง ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนลภย์ พรามคุ้ม ได้คะแนน 90.00%  
รร.อรุณประดิษฐ (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธนภัทร ขันติกิจ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วราลี ภูรัต ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อนุวัฒน์ บุษบาบาล ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วีรณัฐ อังคตรีรัตน์ ได้คะแนน 60.00%  
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปวีณ์ธิดา ควรคิด ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กัญญารัตน์ อุดมศิริ ได้คะแนน 56.00%  
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธัญชนก สมบูรณ ์ ได้คะแนน 64.00%  
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 จิดาภา ชูรักษา ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จิรภัทร ฉํ่าเจริญ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วชิรวิทย์ ทองย้อย ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พิณมุก ฆโนทัย ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิชชาภา โกสนิทร์ตระการ ได้คะแนน 92.00%  
รร.อนุบาลลพบุรี (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กิตติธนนท์ ดีอินทร ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐพงษ์ ด่านวฒันา ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิชารัตน์ ประภาสวัสดิ ์ ได้คะแนน 68.00%  
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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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กฤติน ทับทิมทอง ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภรณ์ลฎา พันธส์ุข ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภูสิ สุคนธพนัธุ ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัชชา สมวัธน ์ ได้คะแนน 66.00%  
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พรรษชล รัตนคุณ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ต่อตระกูล วิริยอัมพรวงศ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชนากิตติ์ ทองขวัญ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วรปรัชญ์ เสถียรกิจการชัย ได้คะแนน 70.00%  
 
 

 


