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

รางวัลสําหรับคนเก่งระดบัชั้น ป.6  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.6  มีทั้งหมด 5 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที ่1 กัณณพงศ์ กาญจนกุลดาํรง 63-111-0068 อนุบาลระยอง (ระยอง) 268.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ศุภวิชญ์ จิระเดชะ 63-007-0014 อนุบาลวัดนางนอง (เขตจอมทอง) 264.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 วรเมธ ไมตรี 63-111-0013 โชคชัย (เขตลาดพร้าว) 258.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ 63-620-0008 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 94.00  คะแนน 
 กัณณพงศ์ กาญจนกุลดาํรง 63-111-0068 อนุบาลระยอง (ระยอง) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 ชนัญญา แจ้งชดัใจ 63-620-0035 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 94.00  คะแนน 
 วรเมธ ไมตรี 63-111-0013 โชคชัย (เขตลาดพร้าว) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 พิสิฐพงศ์ ดวงแก้ว 63-576-0017 สตรีมารดาพิทักษ์ (จันทบุรี) 92.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ศุภวิชญ์ จิระเดชะ 63-007-0014 อนุบาลวัดนางนอง (เขตจอมทอง) 264.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 วรเมธ ไมตรี 63-111-0013 โชคชัย (เขตลาดพร้าว) 258.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ปุณณวิช เดน่อริยะกูล 63-187-0018 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 246.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.6* 
 ศุภวิชญ์ จิระเดชะ 63-007-0014 อนุบาลวัดนางนอง (เขตจอมทอง) 90.00  คะแนน 
 วรเมธ ไมตรี 63-111-0013 โชคชัย (เขตลาดพร้าว) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 วรเมธ ไมตรี 63-111-0013 โชคชัย (เขตลาดพร้าว) 94.00  คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 

 ธนัช อนุกูล 63-097-0008 ชาลสีมุทร (เขตหลักสี่) 90.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ 63-217-0028 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 252.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 บุรพร เรืองแจ่ม 63-229-0048 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 234.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฏ ์ 63-217-0008 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 232.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.6* 
 ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ 63-217-0028 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 84.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.6* 
 ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฏ ์ 63-217-0008 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 92.00  คะแนน 
 กัลยภัค รักษ์ชูชีพ 63-269-0067 ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 โอปอ อุ่นทิวากร 63-229-0061 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 90.00  คะแนน 
 อชิระ กาญจนากิตต ิ 63-264-0005 ยุวฑูตศึกษาพฒันา เชียงใหม่ (เชียงใหม่) 90.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ชยธร ศิริไชย 63-351-0002 อนุบาลยะลา (ยะลา) 248.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 กิรณา ว่องนิติธรรม 63-317-0048 อนุบาลพังงา (พังงา) 244.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 อริสรา รุ่งเรือง 63-336-0001 ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) 236.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 ชยธร ศิริไชย 63-351-0002 อนุบาลยะลา (ยะลา) 80.00  คะแนน 
 กิรณา ว่องนิติธรรม 63-317-0048 อนุบาลพังงา (พังงา) 80.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 บัรซูน ดอเล๊าะ 63-327-0085 พิมานวิทย์นราธวิาส (นราธิวาส) 92.00  คะแนน 
 ชวกิจ กองเเก้ว 63-317-0096 อนุบาลพังงา (พังงา) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 ธนนน วราเวชช ์ 63-330-0013 ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) 82.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธัญชนล์ภัส สัจจวาณชิย ์ 63-403-0034 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 248.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 พัสกร อู่กาญจนกิตต ิ 63-410-0005 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 246.00  คะแนน 
 ศรชนม์ ศรีชูนิ่ม 63-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 246.00  คะแนน 
 จารุเดช เชิดโกทา 63-489-0003 อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) 246.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 พัสกร อู่กาญจนกิตต ิ 63-410-0005 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 จารุเดช เชิดโกทา 63-489-0003 อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 ภูริณัฐ วีระพันธ ์ 63-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 84.00  คะแนน 
 ศรชนม์ ศรีชูนิ่ม 63-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 84.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 กัณณพงศ์ กาญจนกุลดาํรง 63-111-0068 อนุบาลระยอง (ระยอง) 268.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ 63-530-0007 มารีวิทยา (ปราจนีบุรี) 250.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ปพิชญา หวังไพฑูรย ์ 63-590-0057 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 236.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 กัณณพงศ์ กาญจนกุลดาํรง 63-111-0068 อนุบาลระยอง (ระยอง) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 ธนกร บุญสอน 63-590-0001 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 90.00  คะแนน 
 พีระวัฒน์ ธนะสารสมบัต ิ 63-590-0003 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.6* 
 พิสิฐพงศ์ ดวงแก้ว 63-576-0017 สตรีมารดาพิทักษ์ (จันทบุรี) 92.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ปภาวรินท์ ธีรานนัตชยั 63-620-0016 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 248.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 วงศกร มาลาลักษม ี 63-602-0004 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 246.00  คะแนน 
 ปัญญรัช ตั้งศรีพงศ ์ 63-620-0043 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 246.00  คะแนน 
 ชยุต วงศ์วชิยาภรณ ์ 63-620-0001 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 246.00  คะแนน 
 กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ 63-620-0008 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 246.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ 63-620-0008 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 ชนัญญา แจ้งชดัใจ 63-620-0035 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 กฤตัชญ์ มะมม 63-676-0018 เจนอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 86.00  คะแนน 
 เสฎฐวุฒิ โกสนิทร์ตระการ 63-687-0019 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 86.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 รวิทย์ ผ่านภูวงษ ์ 63-111-0089 ราชวินิต (ประถม) 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 มณิชยา แสงไฟ 63-007-0021 ราชินบีน (ประถม) 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ญาณเทพ ประสิทธิ์สมสกุล 63-111-0095 สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนัทา 172.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ณัฎฐณิชา เลิศสิริมัน่คง 63-111-0030 ราชินี (ประถม) 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธัญวรัตม์ วิริยจารี 63-007-0028 ราชินี (ประถม) 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณิชาภัทร นามนยั 63-111-0093 ราชินี (ประถม) 196.00  คะแนน 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 พงศ์ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน ์ 63-007-0016 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 218.00  คะแนน 
  วชิรวิทย์ อังคทะวานชิ 63-111-0002 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภูวิศ เจริญพานิช 63-111-0049 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 214.00  คะแนน 
  สุภชา สุภเกษมวงศ์ 63-121-0001 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 214.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน อันดับที่ 1 คุณานนต์ คูศิริวิเชียร 63-111-0062 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พรไพลิน จงศิริวิโรจ 63-111-0053 มาแตร์เดอีวิทยาลัย (ประถม) 150.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศุภจุฑา วิรัชพนัธุ ์ 63-111-0018 มาแตร์เดอีวิทยาลัย (ประถม) 124.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 ณฐกร ลือสิริพาณิชย ์ 63-070-0007 สวนบวั 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนัชญา เกาะสมบัต ิ 63-070-0128 อนุบาลสามเสน 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุพิชฌาย์ ธนะโภคะศิริ 63-070-0014 สวนบวั 176.00  คะแนน 
เขตบางเขน อันดับที่ 1 บุญชัย เนาวปฎิเวช 63-111-0061 กองทัพบกอุปถัมภ์ 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธีรธรรม หนูฤทธิ์ 63-111-0023 กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 126.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ฐิตารีย์ พรหมมินทร ์ 63-111-0078 อมาตยกุล 114.00  คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 แทนคุณ สุขเขียว 63-070-0130 สารสาสน์วิเทศสายไหม 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นันทชิา ปาลิภัทรางกูร 63-070-0068 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 188.00  คะแนน 
  รัฐฟ้า อร่ามพจมาน 63-070-0066 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 188.00  คะแนน 
เขตราชเทวี อันดับที่ 1 ปัณณภพ นิพนธ์กิจ 63-111-0050 เซนต์ดอมินิก 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณฐภัทร วิศาลกมล 63-111-0007 เซนต์ดอมินิก 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จันทร์รัตน์ เผื่อนโภคา 63-111-0064 พญาไท 180.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 ภัณฑิรา เฉื่อยกระโทก 63-036-0046 พระหฤทัยดอนเมือง 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เลิศลักษณ์ เนืองธนาคม 63-036-0011 พระหฤทัยดอนเมือง 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชิษณุพงศ์ ก้อนทอง 63-124-0003 ธนินทรวิทยา 168.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ อันดับที่ 1 ธนัช อนุกูล 63-097-0008 ชาลสีมุทร 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จิรภัทร บุญเพ็ง 63-111-0020 ไผทอุดมศึกษา 150.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนินทร เจียมเจริญ 63-097-0003 ชาลสีมุทร 132.00  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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ณภัทร์สมน ขวัญมงคลพงศ ์ 63-111-0059 อรรถมิตร 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภัคพล เงามุข 63-111-0028 อรรถมิตร 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สิริดนย์ รังษีหิรัญรัตน ์ 63-111-0043 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 150.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 วรเมธ ไมตรี 63-111-0013 โชคชัย 258.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณพนาถ พิศวงนุกุลกิจ 63-111-0008 สันติสุขวิทยา 146.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พศิกัณฑ์ ธีระเสถียร 63-111-0060 สันติสุขวิทยา 140.00  คะแนน 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 นิชาภทัร อยู่สามารถ 63-070-0131 สาธิต มศว ประสานมิตร 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อคัมย์สิริ พงศ์ติณบุตร 63-111-0005 สาธิต มศว ประสานมิตร 146.00  คะแนน 
เขตห้วยขวาง อันดับที่ 1 นภธร เทนสิทธิ ์ 63-111-0079 สิริเทพ 118.00  คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 โสพิชา จันทร์คํา 63-141-0010 ปัญจทรัพย ์ 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤษฏ์ รู้ประกอบกิจ 63-141-0006 ปัญจทรัพย ์ 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กฤตพร ปุณณะหิตานนท ์ 63-141-0048 ปัญจทรัพย ์ 176.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 ศิริณฎา บุตรทองทิม 63-002-0142 สายน้าํทิพย ์ 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อัยยา ประเสริฐสมบูรณ ์ 63-002-0022 สายน้าํทิพย ์ 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิชญ์นรี อังก์สุรังสีพนัธุ ์ 63-002-0036 สายน้าํทิพย ์ 172.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 จสุพล ปลิวชยัภูมิ 63-043-0014 นราทร 160.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ราเมศทร์ ถนัดพจนามาตย ์ 63-043-0015 นราทร 152.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พรรณพัชร เกิดขํา 63-043-0006 นราทร 136.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 พิมพ์พิศา ศรีกาญจนาเวช 63-052-0018 เพ็ญสมิทธ ์ 166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภัทรเมธา เลิศเจริญอํานวย 63-052-0021 เพ็ญสมิทธ ์ 158.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สิรภพ หวังอํานวยพร 63-090-0005 ถนอมบุตร 156.00  คะแนน 
  นฤมินทร์ แต้พานิช 63-090-0023 ถนอมบุตร 156.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 ภริภู ลาภ ผังนิรันดร์ 63-162-0013 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ก่อกุศล สันถวชาต ิ 63-111-0101 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 150.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 ณัฐวศา แสงแก้ว 63-076-0019 ชินวร 182.00  คะแนน 
  กฤตเมธ เมืองดี 63-076-0026 ชินวร 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พุทธิชา วงศ์เด่นวงศ ์ 63-076-0001 ชินวร 178.00  คะแนน 
เขตทวีวัฒนา อันดับที่ 1 ทิพย์ผกา ณ สงขลา 63-111-0035 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 138.00  คะแนน 
เขตบางกอกน้อย อันดับที่ 1 จิตตาภา เพ็ชร์รัตน ์ 63-007-0003 นฤมลทินธนบุรี 192.00  คะแนน 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 ปวริศา ตรีวิทยาภูมิ 63-111-0084 เขมะสิริอนุสสรณ ์ 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นะโม ชูกิจ 63-003-0005 ธรรมภิรักษ์ 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนภัทร สุวิชาวนพันธุ ์ 63-003-0009 ธรรมภิรักษ์ 184.00  คะแนน 
  ภูศร งามแสนเลิศ 63-003-0002 ธรรมภิรักษ์ 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 ฤติ พงษ์ศิริยาภรณ์ 63-091-0043 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภูเพชร สุพพัตศาสตร์ 63-007-0018 ซางตาครู้สศึกษา 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ดากานดา เรืองเดชอนันต ์ 63-091-0009 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 168.00  คะแนน 
เขตคลองสาน อันดับที่ 1 ศิวัช มหาชีวสกุล 63-007-0023 จันทรวิทยา 162.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 ณัฐกาญจน์ ตรัยไชยาพร 63-007-0002 รุ่งอรุณ 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภัทรานิษฐ์ จบด ี 63-138-0057 บางขุนเทียนศึกษา 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ฐนกร อยู่สว่าง 63-138-0044 บางขุนเทียนศึกษา 190.00  คะแนน 
เขตทุ่งครุ อันดับที่ 1 ธนาธรณ์ มิลาวรรณ 63-111-0014 บูรณะศึกษา 126.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 ศุภวิชญ์ จิระเดชะ 63-007-0014 อนุบาลวัดนางนอง 264.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เจษฎา บุญยิ่ง 63-087-0011 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พราวนภัส กันทะษา 63-087-0027 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 158.00  คะแนน 
  นาเดีย กรีมี 63-087-0020 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 158.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 ลวิตรา คิดฉลาด 63-008-0010 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศิรินทรา โยชนัง 63-183-0031 สายประสิทธิ์วทิยา 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พรชนก สถิตโศจิกุล 63-183-0014 สายประสิทธิ์วทิยา 172.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 ยูนะ จารุพูนผล 63-012-0004 ฐานปัญญา 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จิดาภา ยอดชาญ 63-012-0013 ฐานปัญญา 146.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อมรรัตน์ อ่อนชูศรี 63-012-0015 ฐานปัญญา 144.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 อภิญญา นาคเนียม 63-027-0112 มณีวัฒนา 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปัญจพล ตัง้ยุรจิตร 63-007-0015 อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วัทธิกร ศรีประดับทอง 63-027-0094 มณีวัฒนา 190.00  คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 ปุณณวิช เดน่อริยะกูล 63-187-0018 กรพิทักษ์ศึกษา 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 หิรัณย์ เฮงโรจนโสภณ 63-187-0038 กรพิทักษ์ศึกษา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อธิภัทร ธรรมไชยธรรศ 63-187-0026 กรพิทักษ์ศึกษา 216.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 สุทธินีย์ กลิน่ภู ่ 63-190-0003 ถนอมพิศวิทยา 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐชยา จริงจิตร 63-190-0008 ถนอมพิศวิทยา 200.00  คะแนน 
  จิตตานนัท์ ตีรวฒันาประภา 63-111-0058 สองภาษาลาดพรา้ว 200.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ฐานุตา จิรานุกิจกุล 63-162-0009 ศิริเพ็ญ 160.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณฐวรรณ เอ้ือชินกุล 63-162-0005 ศิริเพ็ญ 156.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ฐปนัท ฤทธิ์เนติกุล 63-162-0008 ศิริเพ็ญ 148.00  คะแนน 
เขตคลองสามวา อันดับที่ 1 ณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ไกรศร 63-111-0011 สาธิตพฒันา 160.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 กันตภณ จิตสม 63-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนกฤต พันสิทธ ิ 63-155-0035 ทรงวิทย์ศึกษา 188.00  คะแนน 
  พลอยไพลนิ เหมเปา 63-155-0042 ทรงวิทย์ศึกษา 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 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต รวิทย์ ผ่านภูวงษ ์ 63-111-0089 ราชวินิต(ประถม) 58.00  คะแนน 
เขตพระนคร ณัฎฐณิชา เลิศสิริมัน่คง 63-111-0030 ราชินี (ประถม) 78.00  คะแนน 
เขตบางรัก ภัทรานิษธ์ จนัทรวิวฒัน ์ 63-121-0020 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 74.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน คุณานนต์ คูศิริวิเชียร 63-111-0062 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 86.00  คะแนน 
เขตพญาไท ณฐกร ลือสิริพาณิชย ์ 63-070-0007 สวนบวั 76.00  คะแนน 
เขตบางเขน บุญชัย เนาวปฎิเวช 63-111-0061 กองทัพบกอุปถัมภ์ 54.00  คะแนน 
เขตสายไหม แทนคุณ สุขเขียว 63-070-0130 สารสาสน์วิเทศสายไหม 78.00  คะแนน 
เขตราชเทวี จันทร์รัตน์ เผื่อนโภคา 63-111-0064 พญาไท 60.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ภัณฑิรา เฉื่อยกระโทก 63-036-0046 พระหฤทัยดอนเมือง 54.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ชนินทร เจียมเจริญ 63-097-0003 ชาลสีมุทร 46.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ณภัทร์สมน ขวัญมงคลพงศ ์ 63-111-0059 อรรถมิตร 60.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว วรเมธ ไมตรี 63-111-0013 โชคชัย 90.00  คะแนน 
เขตวัฒนา นิชาภทัร อยู่สามารถ 63-070-0131 สาธิต มศว ประสานมิตร 58.00  คะแนน 
เขตห้วยขวาง นภธร เทนสิทธิ ์ 63-111-0079 สิริเทพ 40.00  คะแนน 
เขตดินแดง รินรดา รอดนวม 63-141-0051 ปัญจทรัพย ์ 52.00  คะแนน 
 ณัฐกิตติ์ ตันติวิศัลย ์ 63-141-0056 ปัญจทรัพย ์ 52.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อัยยา ประเสริฐสมบูรณ ์ 63-002-0022 สายน้าํทิพย ์ 54.00  คะแนน 
เขตประเวศ จสุพล ปลิวชยัภูมิ 63-043-0014 นราทร 44.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ปุญญพัฒน์ ศรีสุรินทร ์ 63-019-0001 บ้านบางกะป ิ 56.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี ภริภู ลาภ ผังนิรันดร์ 63-162-0013 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 44.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ณัฐวศา แสงแก้ว 63-076-0019 ชินวร 52.00  คะแนน 
เขตทวีวัฒนา ทิพย์ผกา ณ สงขลา 63-111-0035 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 32.00  คะแนน 
เขตบางกอกน้อย จิตตาภา เพ็ชร์รัตน ์ 63-007-0003 นฤมลทินธนบุรี 54.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ภูศร งามแสนเลิศ 63-003-0002 ธรรมภิรักษ์ 54.00  คะแนน 
เขตธนบุรี ภูเพชร สุพพัตศาสตร์ 63-007-0018 ซางตาครู้สศึกษา 72.00  คะแนน 
เขตคลองสาน ศิวัช มหาชีวสกุล 63-007-0023 จันทรวิทยา 44.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ภัทรานิษฐ์ จบด ี 63-138-0057 บางขุนเทียนศึกษา 74.00  คะแนน 
 ณัฐกาญจน์ ตรัยไชยาพร 63-007-0002 รุ่งอรุณ 74.00  คะแนน 
เขตทุ่งครุ ธนาธรณ์ มิลาวรรณ 63-111-0014 บูรณะศึกษา 44.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ศุภวิชญ์ จิระเดชะ 63-007-0014 อนุบาลวัดนางนอง 90.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ลวิตรา คิดฉลาด 63-008-0010 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 58.00  คะแนน 
 ชนัญชิดา สุพรรณลิมปกุล 63-183-0020 สายประสิทธิ์วทิยา 58.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 13 

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.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ธัญวรัตน์ ทองพรหม 63-012-0011 ฐานปัญญา 44.00  คะแนน 
เขตบางแค ปัญจพล ตัง้ยุรจิตร 63-007-0015 อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) 64.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ปุณณวิช เดน่อริยะกูล 63-187-0018 กรพิทักษ์ศึกษา 86.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ปรินทร หลิน 63-190-0009 ถนอมพิศวิทยา 72.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ณฐวรรณ เอ้ือชินกุล 63-162-0005 ศิริเพ็ญ 44.00  คะแนน 
 กานต์ชนิต ทองตาํลึง 63-162-0007 ศิริเพ็ญ 44.00  คะแนน 
เขตคลองสามวา ณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ไกรศร 63-111-0011 สาธิตพฒันา 36.00  คะแนน 
เขตคันนายาว กันตภณ จิตสม 63-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 66.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต รวิทย์ ผ่านภูวงษ ์ 63-111-0089 ราชวินิต (ประถม) 90.00  คะแนน 
เขตพระนคร ธัญวรัตม์ วิริยจารี 63-007-0028 ราชินี (ประถม) 84.00  คะแนน 
เขตบางรัก สุภชา สุภเกษมวงศ์ 63-121-0001 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 90.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน คุณานนต์ คูศิริวิเชียร 63-111-0062 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 88.00  คะแนน 
เขตพญาไท ธนัชญา เกาะสมบัต ิ 63-070-0128 อนุบาลสามเสน 80.00  คะแนน 
เขตบางเขน บุญชัย เนาวปฎิเวช 63-111-0061 กองทัพบกอุปถัมภ์ 76.00  คะแนน 
เขตสายไหม นันทชิา ปาลิภัทรางกูร 63-070-0068 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 88.00  คะแนน 
เขตราชเทวี ปัณณภพ นิพนธ์กิจ 63-111-0050 เซนต์ดอมินิก 88.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อัญชลินทร์ อินตะ๊เสน 63-036-0004 พระหฤทัยดอนเมือง 80.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ จิรภัทร บุญเพ็ง 63-111-0020 ไผทอุดมศึกษา 66.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ณภัทร์สมน ขวัญมงคลพงศ ์ 63-111-0059 อรรถมิตร 78.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว วรเมธ ไมตรี 63-111-0013 โชคชัย 94.00  คะแนน 
เขตวัฒนา นิชาภทัร อยู่สามารถ 63-070-0131 สาธิต มศว ประสานมิตร 88.00  คะแนน 
เขตห้วยขวาง นภธร เทนสิทธิ ์ 63-111-0079 สิริเทพ 50.00  คะแนน 
เขตดินแดง กฤษฏ์ รู้ประกอบกิจ 63-141-0006 ปัญจทรัพย ์ 76.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อัยยา ประเสริฐสมบูรณ ์ 63-002-0022 สายน้าํทิพย ์ 70.00  คะแนน 
เขตประเวศ จสุพล ปลิวชยัภูมิ 63-043-0014 นราทร 78.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ภัทรเมธา เลิศเจริญอํานวย 63-052-0021 เพ็ญสมิทธ ์ 66.00  คะแนน 
 จิตราภรณ์ ชัยประทุม 63-019-0002 บ้านบางกะป ิ 66.00  คะแนน 
 ติณณภพ ประสาน 63-090-0006 ถนอมบุตร 66.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี ภริภู ลาภ ผังนิรันดร์ 63-162-0013 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 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 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ภูธนิศร์ วิมนต์ทรง 63-078-0015 โสมาภา (นวมนิทร์) 76.00  คะแนน 
เขตทวีวัฒนา ทิพย์ผกา ณ สงขลา 63-111-0035 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 72.00  คะแนน 
เขตบางกอกน้อย จิตตาภา เพ็ชร์รัตน ์ 63-007-0003 นฤมลทินธนบุรี 66.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ปวริศา ตรีวิทยาภูมิ 63-111-0084 เขมะสิริอนุสสรณ ์ 78.00  คะแนน 
เขตธนบุรี ฤติ พงษ์ศิริยาภรณ์ 63-091-0043 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 74.00  คะแนน 
เขตคลองสาน ศิวัช มหาชีวสกุล 63-007-0023 จันทรวิทยา 70.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ณัฐกาญจน์ ตรัยไชยาพร 63-007-0002 รุ่งอรุณ 92.00  คะแนน 
เขตทุ่งครุ ธนาธรณ์ มิลาวรรณ 63-111-0014 บูรณะศึกษา 36.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ศุภวิชญ์ จิระเดชะ 63-007-0014 อนุบาลวัดนางนอง 92.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ พิชามญชุ์ เกตุบํารุง 63-008-0013 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 70.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ยูนะ จารุพูนผล 63-012-0004 ฐานปัญญา 88.00  คะแนน 
เขตบางแค พีรณัฐ วิมล 63-027-0092 มณีวัฒนา 84.00  คะแนน 
เขตหนองแขม นัธทวัฒน์ เรืองรองสรไกร 63-187-0023 กรพิทักษ์ศึกษา 86.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ณัฐชยา จริงจิตร 63-190-0008 ถนอมพิศวิทยา 84.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ณฐวรรณ เอ้ือชินกุล 63-162-0005 ศิริเพ็ญ 60.00  คะแนน 
เขตคลองสามวา ณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ไกรศร 63-111-0011 สาธิตพฒันา 56.00  คะแนน 
เขตคันนายาว กันตภณ จิตสม 63-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 86.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต รวิทย์ ผ่านภูวงษ ์ 63-111-0089 ราชวินิต (ประถม) 82.00  คะแนน 
เขตพระนคร ธัญวรัตม์ วิริยจารี 63-007-0028 ราชินี (ประถม) 76.00  คะแนน 
เขตบางรัก สุภชา  สุภเกษมวงศ์ 63-121-0001 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 80.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน พรไพลิน จงศิริวิโรจ 63-111-0053 มาแตร์เดอีวิทยาลัย (ประถม) 64.00  คะแนน 
เขตพญาไท ธนัชญา เกาะสมบัต ิ 63-070-0128 อนุบาลสามเสน 78.00  คะแนน 
เขตบางเขน บุญชัย เนาวปฎิเวช 63-111-0061 กองทัพบกอุปถัมภ์ 64.00  คะแนน 
เขตสายไหม ปณัฐณัย  มันตานุรักษ์ 63-005-0016 มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา 74.00  คะแนน 
เขตราชเทวี ปัณณภพ นิพนธ์กิจ 63-111-0050 เซนต์ดอมินิก 82.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ปวรปรัชญ์ ศรีสวา่งวงศ ์ 63-124-0001 ธนินทรวิทยา 66.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ธนัช อนุกูล 63-097-0008 ชาลสีมุทร 90.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ภัคพล เงามุข 63-111-0028 อรรถมิตร 76.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว วรเมธ ไมตรี 63-111-0013 โชคชัย 74.00  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  

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตวัฒนา นิชาภทัร อยู่สามารถ 63-070-0131 สาธิต มศว ประสานมิตร 66.00  คะแนน 
เขตห้วยขวาง นภธร เทนสิทธิ ์ 63-111-0079 สิริเทพ 28.00  คะแนน 
เขตดินแดง โสพิชา จันทร์คํา 63-141-0010 ปัญจทรัพย ์ 78.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อรรคเดช เนียมชุมแสง 63-002-0004 สายน้าํทิพย ์ 70.00  คะแนน 
 เนธั่น เลิศอมรพงษ ์ 63-002-0172 สายน้าํทิพย ์ 70.00  คะแนน 
 ศิริณฎา บุตรทองทิม 63-002-0142 สายน้าํทิพย ์ 70.00  คะแนน 
เขตประเวศ อิศรานุวัฒน์  คงจันทร ์ 63-043-0036 นราทร 54.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ นฤมินทร์ แต้พานิช 63-090-0023 ถนอมบุตร 72.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี ภริภู ลาภ ผังนิรันดร์ 63-162-0013 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 64.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม กฤตเมธ เมืองดี 63-076-0026 ชินวร 78.00  คะแนน 
เขตทวีวัฒนา ทิพย์ผกา ณ สงขลา 63-111-0035 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 34.00  คะแนน 
เขตบางกอกน้อย จิตตาภา เพ็ชร์รัตน ์ 63-007-0003 นฤมลทินธนบุรี 72.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ปวริศา ตรีวิทยาภูมิ 63-111-0084 เขมะสิริอนุสสรณ ์ 84.00  คะแนน 
เขตธนบุรี ฤติ พงษ์ศิริยาภรณ์ 63-091-0043 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 84.00  คะแนน 
เขตคลองสาน ศิวัช มหาชีวสกุล 63-007-0023 จันทรวิทยา 48.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ณัฐกาญจน์ ตรัยไชยาพร 63-007-0002 รุ่งอรุณ 70.00  คะแนน 
เขตทุ่งครุ ธนาธรณ์ มิลาวรรณ 63-111-0014 บูรณะศึกษา 46.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ศุภวิชญ์ จิระเดชะ 63-007-0014 อนุบาลวัดนางนอง 82.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ พรชนก สถิตโศจิกุล 63-183-0014 สายประสิทธิ์วทิยา 72.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ยูนะ จารุพูนผล 63-012-0004 ฐานปัญญา 76.00  คะแนน 
เขตบางแค อภิญญา นาคเนียม 63-027-0112 มณีวัฒนา 74.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ปุณณวิช เดน่อริยะกูล 63-187-0018 กรพิทักษ์ศึกษา 78.00  คะแนน 
 รัชพล สนิทวงษ ์ 63-187-0031 กรพิทักษ์ศึกษา 78.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง จิตตานนัท์ ตีรวฒันาประภา 63-111-0058 สองภาษาลาดพรา้ว 88.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ฐปนัท ฤทธิ์เนติกุล 63-162-0008 ศิริเพ็ญ 68.00  คะแนน 
เขตคลองสามวา ณัฐฐิฐา ศรีสวัสดิ์ไกรศร 63-111-0011 สาธิตพฒันา 68.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ธนกฤต พันสิทธ ิ 63-155-0035 ทรงวิทย์ศึกษา 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 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 กิตติธเนศ กองกาญจนาทิพย์ 63-278-0252 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภูริมงคล ธงสิบเจ็ด 63-223-0032 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อภิมงคล ธงสิบเจ็ด 63-223-0036 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 208.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 รัฐนันท์ วบิูลสวัสดิ์วฒันา 63-244-0048 อนุบาลกําแพงเพชร 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กันตินันท์ มณีพราย 63-247-0001 สาธิต 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศุภาพิชญ์ พึ่งเจียม 63-244-0047 อนุบาลกําแพงเพชร 188.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ 63-217-0028 อนุบาลนครสวรรค์ 252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 บุรพร เรืองแจ่ม 63-229-0048 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฏ ์ 63-217-0008 อนุบาลนครสวรรค์ 232.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 ภริดา คงมีคอน 63-823-0001 ยอแซฟพิจิตร 154.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จักรพัฒน์ ด่านรุ่งโรจน ์ 63-823-0003 ยอแซฟพิจิตร 102.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สิริปกรณ์ คงสวัสดิ ์ 63-823-0002 ยอแซฟพิจิตร 100.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 อชิระ กาญจนากิตต ิ 63-264-0005 ยุวฑูตศึกษาพฒันา เชียงใหม ่ 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สฤษพงษ์ อนชุัย 63-264-0016 ยุวฑูตศึกษาพฒันา เชียงใหม ่ 164.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ฉัตรชนก จิระนนัทกุล 63-264-0010 ยุวฑูตศึกษาพฒันา เชียงใหม ่ 152.00  คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 เธียรขวัญ สุธรรมวรโรจน์ 63-827-0093 น่านคริสเตียนศึกษา 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อักษราภัค โรงคํา 63-827-0104 น่านคริสเตียนศึกษา 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พันชนก คํารังษ ี 63-827-0124 น่านคริสเตียนศึกษา 198.00  คะแนน 
พะเยา อันดับที่ 1 กัลยภัค รักษ์ชูชีพ 63-269-0067 ปิยมิตรวิทยา 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วัชรากร วันไชยธนวงศ ์ 63-269-0029 ปิยมิตรวิทยา 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปณธร ไชยเมือง 63-269-0064 ปิยมิตรวิทยา 190.00  คะแนน 
ลําปาง อันดับที่ 1 ธัญวรัตน์ เถื่อนสันเทียะ 63-200-0009 อัสสัมชัญลาํปาง 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธิติธนันต์ กิมวงัตะโก 63-200-0036 อัสสัมชัญลาํปาง 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รตน ปิลาเป็ง 63-200-0006 อัสสัมชัญลาํปาง 186.00  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.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ชนตน นิรัติสัยไตรรัตน ์ 63-252-0073 อนุบาลโรจนวทิย ์ 74.00  คะแนน 
กําแพงเพชร กันตินันท์ มณีพราย 63-247-0001 สาธิต 70.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ 63-217-0028 อนุบาลนครสวรรค์ 84.00  คะแนน 
พิจิตร ภริดา คงมีคอน 63-823-0001 ยอแซฟพิจิตร 48.00  คะแนน 
เชียงใหม่ สิริขวัญ นักกรองดี 63-231-0009 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 42.00  คะแนน 
น่าน ศักดิ์วิสิฐ สินทุมวงศ ์ 63-212-0004 ราชานุบาล 62.00  คะแนน 
พะเยา วัชรากร วันไชยธนวงศ ์ 63-269-0029 ปิยมิตรวิทยา 64.00  คะแนน 
ลําปาง รตน ปิลาเป็ง 63-200-0006 อัสสัมชัญลาํปาง 62.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ภาสินี สกุลเมฆา 63-278-0249 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 86.00  คะแนน 
 ณฐฏ ผดุงนึก 63-278-0257 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 86.00  คะแนน 
กําแพงเพชร ศุภาพิชญ์ พึ่งเจียม 63-244-0047 อนุบาลกําแพงเพชร 80.00  คะแนน 
 รัฐนันท์ วบิูลสวัสดิ์วฒันา 63-244-0048 อนุบาลกําแพงเพชร 80.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฏ ์ 63-217-0008 อนุบาลนครสวรรค์ 92.00  คะแนน 
พิจิตร ภริดา คงมีคอน 63-823-0001 ยอแซฟพิจิตร 64.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ศิริประภา เจริญดี 63-231-0017 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 64.00  คะแนน 
น่าน เธียรขวัญ สุธรรมวรโรจน์ 63-827-0093 น่านคริสเตียนศึกษา 88.00  คะแนน 
พะเยา กัลยภัค รักษ์ชูชีพ 63-269-0067 ปิยมิตรวิทยา 92.00  คะแนน 
ลําปาง ธัญวรัตน์ เถื่อนสันเทียะ 63-200-0009 อัสสัมชัญลาํปาง 86.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก รฐนนท์ สนประเทศ 63-252-0033 อนุบาลโรจนวทิย ์ 80.00  คะแนน 
กําแพงเพชร โยษิตา ลีลาวด ี 63-244-0062 อนุบาลกําแพงเพชร 70.00  คะแนน 
นครสวรรค์ โอปอ อุ่นทิวากร 63-229-0061 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 90.00  คะแนน 
พิจิตร ภริดา คงมีคอน 63-823-0001 ยอแซฟพิจิตร 42.00  คะแนน 
 สิริปกรณ์ คงสวัสดิ ์ 63-823-0002 ยอแซฟพิจิตร 42.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อชิระ กาญจนากิตต ิ 63-264-0005 ยุวฑูตศึกษาพฒันา เชียงใหม ่ 90.00  คะแนน 
น่าน พันชนก คํารังษ ี 63-827-0124 น่านคริสเตียนศึกษา 74.00  คะแนน 
พะเยา แซค ถนอมรัตน์แบร์ร่ี 63-269-0070 ปิยมิตรวิทยา 80.00  คะแนน 
ลําปาง ธิติธนันต์ กิมวงัตะโก 63-200-0036 อัสสัมชัญลาํปาง 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 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 ชยธร ศิริไชย 63-351-0002 อนุบาลยะลา 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณภัทร กูลณรงค์ 63-351-0015 อนุบาลยะลา 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณภัสสกรณ์ ภูมิวณิชกิจ 63-351-0019 อนุบาลยะลา 214.00  คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 บัรซูน ดอเล๊าะ 63-327-0085 พิมานวิทย์นราธวิาส 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ทัสมีน บือดือเลาะ 63-325-0032 บ้านสุไหงโก-ลก 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ยัซมีน ตาเหร์ 63-327-0143 พิมานวิทย์นราธวิาส 190.00  คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 ธัญพิสิษฐ เนาวประดิษฐ ์ 63-382-0006 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัลยกร พิชัยรัตน ์ 63-345-0010 อนุบาลอรอนงค ์ 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณิชนนัทน์ โสภา 63-382-0005 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 166.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 อริสรา รุ่งเรือง 63-336-0001 ธิดานุเคราะห ์ 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สริตา สงแก้ว 63-335-0027 พลวิทยา 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภูมิสันต์ งามวิวัฒน์ธรรม 63-376-0003 พลวิทยาระบบสองภาษา 214.00  คะแนน 
  สุภัสสรา ปิยนนัท์จรัสศรี 63-336-0002 ธิดานุเคราะห ์ 214.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 ธนนน วราเวชช ์ 63-330-0013 ศรีธรรมราชศึกษา 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วรัทยา เดชะราช 63-306-0040 วัดพระมหาธาต ุ 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อภิสัณห์ จงเพิ่มวัฒนะผล 63-330-0001 ศรีธรรมราชศึกษา 192.00  คะแนน 
ภูเก็ต อันดับที่ 1 ชนิกานต์ แรงกล้า 63-353-0021 ขจรเกียรติพัฒนา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤษณา ปัญนารี 63-353-0006 ขจรเกียรติพัฒนา 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นงนภัส แก้วปาคํา 63-353-0026 ขจรเกียรติพัฒนา 186.00  คะแนน 
  ฐิติรัตน์ ทับทิมสวา่ง 63-353-0028 ขจรเกียรติพัฒนา 186.00  คะแนน 
  อชิตะ ทวีสทิธิ ์ 63-353-0004 ขจรเกียรติพัฒนา 186.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 ณภัทร จันทร์เกตุ 63-334-0059 โชคชัยกระบี ่ 202.00  คะแนน 
  ออมสิน คําสุข 63-334-0002 โชคชัยกระบี ่ 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชานสิา อาลิแอ 63-334-0007 โชคชัยกระบี ่ 196.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 กิรณา ว่องนิติธรรม 63-317-0048 อนุบาลพังงา 244.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พัทธดนย์ มงคล 63-317-0029 อนุบาลพังงา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 โกษม พาหุมันโต 63-317-0040 อนุบาลพังงา 190.00  คะแนน 
ระนอง อันดับที่ 1 กันต์ แสงทอง 63-320-0028 อนุบาลระนอง 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปรมัตถ์ อุ่ยเต็กเค่ง 63-320-0026 อนุบาลระนอง 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัทรภร สงัดศรี 63-320-0011 อนุบาลระนอง 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 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาคณิตศาสตร ์ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา ชยธร ศิริไชย 63-351-0002 อนุบาลยะลา 80.00  คะแนน 
นราธิวาส บัรซูน ดอเล๊าะ 63-327-0085 พิมานวิทย์นราธวิาส 66.00  คะแนน 
สตูล กรจิรา จิตรหลัง 63-382-0004 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 58.00  คะแนน 
สงขลา อริสรา รุ่งเรือง 63-336-0001 ธิดานุเคราะห ์ 78.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช วรัทยา เดชะราช 63-306-0040 วัดพระมหาธาต ุ 64.00  คะแนน 
ภูเก็ต ศศินิภา ใจเสงี่ยม 63-353-0019 ขจรเกียรติพัฒนา 74.00  คะแนน 
 พินท์แพร มาตย์วงัแสง 63-353-0032 ขจรเกียรติพัฒนา 74.00  คะแนน 
กระบี่ พัชธนษา สทิธิคุณ 63-334-0013 โชคชัยกระบี ่ 66.00  คะแนน 
พังงา กิรณา ว่องนิติธรรม 63-317-0048 อนุบาลพังงา 80.00  คะแนน 
ระนอง พิมพ์มาดา สิทธาจารย ์ 63-320-0020 อนุบาลระนอง 46.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา ชยธร ศิริไชย 63-351-0002 อนุบาลยะลา 90.00  คะแนน 
นราธิวาส บัรซูน ดอเล๊าะ 63-327-0085 พิมานวิทย์นราธวิาส 92.00  คะแนน 
สตูล กัลยกร พิชัยรัตน ์ 63-345-0010 อนุบาลอรอนงค ์ 76.00  คะแนน 
สงขลา ภูมิสันต์ งามวิวัฒน์ธรรม 63-376-0003 พลวิทยาระบบสองภาษา 90.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช วรัทยา เดชะราช 63-306-0040 วัดพระมหาธาต ุ 90.00  คะแนน 
ภูเก็ต ชนิกานต์ แรงกล้า 63-353-0021 ขจรเกียรติพัฒนา 76.00  คะแนน 
กระบี่ ณัฏฐนิติ์ ดีอ้อม 63-334-0006 โชคชัยกระบี ่ 84.00  คะแนน 
 ออมสิน คําสุข 63-334-0002 โชคชัยกระบี ่ 84.00  คะแนน 
พังงา ชวกิจ กองเเก้ว 63-317-0096 อนุบาลพังงา 92.00  คะแนน 
ระนอง ปรมัตถ์ อุ่ยเต็กเค่ง 63-320-0026 อนุบาลระนอง 72.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา ชยธร ศิริไชย 63-351-0002 อนุบาลยะลา 78.00  คะแนน 
นราธิวาส ทัสมีน บือดือเลาะ 63-325-0032 บ้านสุไหงโก-ลก 70.00  คะแนน 
สตูล ธัญพิสิษฐ เนาวประดิษฐ ์ 63-382-0006 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 66.00  คะแนน 
สงขลา อริสรา รุ่งเรือง 63-336-0001 ธิดานุเคราะห ์ 76.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช ธนนน วราเวชช ์ 63-330-0013 ศรีธรรมราชศึกษา 82.00  คะแนน 
ภูเก็ต ฐิติรัตน์ ทับทิมสวา่ง 63-353-0028 ขจรเกียรติพัฒนา 68.00  คะแนน 
กระบี่ ออมสิน คําสุข 63-334-0002 โชคชัยกระบี ่ 80.00  คะแนน 
พังงา พัทธดนย์ มงคล 63-317-0029 อนุบาลพังงา 78.00  คะแนน 
ระนอง กันต์ แสงทอง 63-320-0028 อนุบาลระนอง 74.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 จารุเดช เชิดโกทา 63-489-0003 อนุบาลอุดรธาน ี 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ไพลิน ตั้งสนุทรวิวัฒน ์ 63-489-0023 อนุบาลอุดรธาน ี 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 มนัสนนัท์ มากรัตน ์ 63-736-0028 เซนต์เมร่ี 188.00  คะแนน 
เลย อันดับที่ 1 กนิษฐา ศรีพล 63-782-0020 แสงตะวนัพัฒนา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เวฬุริยาวดี ยศสูงเนนิ 63-782-0036 แสงตะวนัพัฒนา 166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เอกภวิทย์ นิติกรไกรพจน์ 63-782-0005 แสงตะวนัพัฒนา 142.00  คะแนน 
  กรพล ขุนเรศ 63-782-0041 แสงตะวนัพัฒนา 142.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ธนพร วีระกุล 63-452-0068 อนุบาลอุบลราชธาน ี 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปริยาภัทร ศรีโลห้อ 63-452-0066 อนุบาลอุบลราชธาน ี 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รัชวลัญช์ อุณเวทย์วานชิ 63-452-0077 อนุบาลอุบลราชธาน ี 216.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 ธัญรดา แสงพิศาล 63-734-0006 พรชัยวิชชาลยั 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศรุดา นะรินยา 63-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปุญญพัฒน์ ปัตลา 63-734-0007 พรชัยวิชชาลยั 178.00  คะแนน 
มุกดาหาร อันดับที่ 1 ญาณภัทร วงศ์สุรเกียรติ 63-421-0043 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชนนิกานต์ บุทธิจักร 63-421-0044 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 บุญญอร จันทร์นนท ์ 63-421-0050 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 178.00  คะแนน 
มหาสารคาม อันดับที่ 1 ณัฐกฤตา โนราช 63-473-0014 อนุบาลมหาสารคาม 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชิตพร สุหา 63-473-0008 อนุบาลมหาสารคาม 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นันทช์นก เทพทวชีัย 63-473-0010 อนุบาลมหาสารคาม 158.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 ธัญชนล์ภัส สัจจวาณชิย ์ 63-403-0034 อนุบาลร้อยเอ็ด 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศรชนม์ ศรีชูนิ่ม 63-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภูริณัฐ วีระพันธ ์ 63-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด 240.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 พัสกร อู่กาญจนกิตต ิ 63-410-0005 อนุบาลนครราชสีมา 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศิวกร หาปัญนะ 63-410-0021 อนุบาลนครราชสีมา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธัญรดี วงษ์พิทักษ์โรจน ์ 63-410-0037 อนุบาลนครราชสีมา 226.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 สรัล จรัสกุลางกูร 63-465-0014 วาณิชยน์ุกูล 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จิรสิน สรรพวานิชกิจ 63-465-0008 วาณิชยน์ุกูล 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัทรธนัฐ ตั้งศักดิ์ประเสริฐ 63-465-0013 วาณิชยน์ุกูล 150.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 ปิยพัทธ ทองโส 63-449-0012 อนุบาลอํานาจเจริญ 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชนกนนัท์ นนทะใส 63-449-0013 อนุบาลอํานาจเจริญ 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปองกานต์ ปรุโปร่ง 63-449-0026 อนุบาลอํานาจเจริญ 158.00  คะแนน 

 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 21 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2559 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี จารุเดช เชิดโกทา 63-489-0003 อนุบาลอุดรธาน ี 80.00  คะแนน 
เลย กนิษฐา ศรีพล 63-782-0020 แสงตะวนัพัฒนา 56.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ธนกฤต ดวงศรี 63-452-0144 อนุบาลอุบลราชธาน ี 72.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ปุญญพัฒน์ ปัตลา 63-734-0007 พรชัยวิชชาลยั 76.00  คะแนน 
มุกดาหาร อชิรวัฒน์ สลางสิงห์ 63-421-0016 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 70.00  คะแนน 
มหาสารคาม ปัณฑารีย์ สมนึกในธรรม 63-473-0015 อนุบาลมหาสารคาม 48.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด ศรชนม์ ศรีชูนิ่ม 63-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด 80.00  คะแนน 
 ธัญชนล์ภัส สัจจวาณชิย ์ 63-403-0034 อนุบาลร้อยเอ็ด 80.00  คะแนน 
นครราชสีมา พัสกร อู่กาญจนกิตต ิ 63-410-0005 อนุบาลนครราชสีมา 90.00  คะแนน 
สุรินทร ์ จิรสิน สรรพวานิชกิจ 63-465-0008 วาณิชยน์ุกูล 46.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ ปิยพัทธ ทองโส 63-449-0012 อนุบาลอํานาจเจริญ 70.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี จารุเดช เชิดโกทา 63-489-0003 อนุบาลอุดรธาน ี 92.00  คะแนน 
เลย กนิษฐา ศรีพล 63-782-0020 แสงตะวนัพัฒนา 68.00  คะแนน 
 เวฬุริยาวดี ยศสูงเนนิ 63-782-0036 แสงตะวนัพัฒนา 68.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ธนพร วีระกุล 63-452-0068 อนุบาลอุบลราชธาน ี 90.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ธัญรดา แสงพิศาล 63-734-0006 พรชัยวิชชาลยั 80.00  คะแนน 
มุกดาหาร ปานตะวนั ศรีสําราญ 63-421-0023 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 74.00  คะแนน 
 ณัฐธิดา พิมพล์ ี 63-421-0049 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 74.00  คะแนน 
มหาสารคาม ณัฐกฤตา โนราช 63-473-0014 อนุบาลมหาสารคาม 72.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด ภูริณัฐ วีระพันธ ์ 63-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด 90.00  คะแนน 
นครราชสีมา พัสกร อู่กาญจนกิตต ิ 63-410-0005 อนุบาลนครราชสีมา 86.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ภัทรธนัฐ ตั้งศักดิ์ประเสริฐ 63-465-0013 วาณิชยน์ุกูล 64.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ ปิยพัทธ ทองโส 63-449-0012 อนุบาลอํานาจเจริญ 88.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 22 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2559 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี มนัสนนัท์ มากรัตน ์ 63-736-0028 เซนต์เมร่ี 78.00  คะแนน 
เลย กนิษฐา ศรีพล 63-782-0020 แสงตะวนัพัฒนา 78.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี นรกมล อุทโธ 63-452-0110 อนุบาลอุบลราชธาน ี 82.00  คะแนน 
 พิชชาภา แก้วอร่าม 63-452-0105 อนุบาลอุบลราชธาน ี 82.00  คะแนน 
 ณฐกร สมิธ 63-452-0098 อนุบาลอุบลราชธาน ี 82.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ศรุดา นะรินยา 63-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 58.00  คะแนน 
มุกดาหาร ชนนิกานต์ บุทธิจักร 63-421-0044 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 60.00  คะแนน 
มหาสารคาม ณัฐกฤตา โนราช 63-473-0014 อนุบาลมหาสารคาม 58.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด ภูริณัฐ วีระพันธ ์ 63-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด 84.00  คะแนน 
 ศรชนม์ ศรีชูนิ่ม 63-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด 84.00  คะแนน 
นครราชสีมา ณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช 63-410-0032 อนุบาลนครราชสีมา 76.00  คะแนน 
สุรินทร ์ สรัล จรัสกุลางกูร 63-465-0014 วาณิชยน์ุกูล 72.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ ปิยพัทธ ทองโส 63-449-0012 อนุบาลอํานาจเจริญ 76.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 ปพิชญา หวังไพฑูรย ์ 63-590-0057 วัดดอนทอง 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐดนัย คุลิมา 63-111-0067 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณิชาภา อัครพรเดชธนา 63-590-0059 วัดดอนทอง 202.00  คะแนน 
จันทบุรี อันดับที่ 1 พิสิฐพงศ์ ดวงแก้ว 63-576-0017 สตรีมารดาพิทักษ ์ 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณจัน ตรัยศิริเจริญ 63-576-0031 สตรีมารดาพิทักษ ์ 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ลัลนา ภูมิพัฒน์โยธนิ 63-576-0027 สตรีมารดาพิทักษ ์ 184.00  คะแนน 
นครนายก อันดับที่ 1 ปริญญาภรณ์ ชนิพัลลภ 63-070-0132 สาธิต มศว องครักษ ์ 106.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ 63-530-0007 มารีวิทยา 250.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธีร์จุฑา ศุภจิตกุลชยั 63-530-0014 มารีวิทยา 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สิทธิวดี สทิธิบรรณกุล 63-530-0018 มารีวิทยา 188.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 กัณณพงศ์ กาญจนกุลดาํรง 63-111-0068 อนุบาลระยอง 268.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กริชเพชร โคตรหลักคํา 63-560-0124 อนุบาลระยอง 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณภพ คงสวัสดิ ์ 63-560-0071 อนุบาลระยอง 210.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 ณัฐฐาดล พงศ์เจริญตระกูล 63-111-0097 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัชชา สกุลณ ี 63-111-0073 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วรธิษณ์ คงทอง 63-516-0001 สุขเจริญผล 174.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ณัฐดนัย คุลิมา 63-111-0067 อนุบาลวัดปิตลุาธิราชรังสฤษฎิ ์ 86.00  คะแนน 
จันทบุรี ลัลนา ภูมิพัฒน์โยธนิ 63-576-0027 สตรีมารดาพิทักษ ์ 62.00  คะแนน 
นครนายก ปริญญาภรณ์ ชนิพัลลภ 63-070-0132 สาธิต มศว องครักษ ์ 28.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ 63-530-0007 มารีวิทยา 86.00  คะแนน 
ระยอง กัณณพงศ์ กาญจนกุลดาํรง 63-111-0068 อนุบาลระยอง 94.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ณัฐฐาดล พงศ์เจริญตระกูล 63-111-0097 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 78.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



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

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ธนกร บุญสอน 63-590-0001 วัดดอนทอง 90.00  คะแนน 
 พีระวัฒน์ ธนะสารสมบัต ิ 63-590-0003 วัดดอนทอง 90.00  คะแนน 
จันทบุรี พิสิฐพงศ์ ดวงแก้ว 63-576-0017 สตรีมารดาพิทักษ ์ 84.00  คะแนน 
 ณจัน ตรัยศิริเจริญ 63-576-0031 สตรีมารดาพิทักษ ์ 84.00  คะแนน 
นครนายก ปริญญาภรณ์ ชนิพัลลภ 63-070-0132 สาธิต มศว องครักษ ์ 50.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อัครพงษ์ ธรรมวงษ์ 63-530-0038 มารีวิทยา 86.00  คะแนน 
ระยอง กัณณพงศ์ กาญจนกุลดาํรง 63-111-0068 อนุบาลระยอง 88.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ณัชชา สกุลณ ี 63-111-0073 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 78.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ปพิชญา หวังไพฑูรย ์ 63-590-0057 วัดดอนทอง 80.00  คะแนน 
จันทบุรี พิสิฐพงศ์ ดวงแก้ว 63-576-0017 สตรีมารดาพิทักษ ์ 92.00  คะแนน 
นครนายก ปริญญาภรณ์ ชนิพัลลภ 63-070-0132 สาธิต มศว องครักษ ์ 28.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ 63-530-0007 มารีวิทยา 80.00  คะแนน 
ระยอง กัณณพงศ์ กาญจนกุลดาํรง 63-111-0068 อนุบาลระยอง 86.00  คะแนน 
 ปริยวิศว์ อนิยะเวสตระกลู 63-560-0110 อนุบาลระยอง 86.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ณัฐฐาดล พงศ์เจริญตระกูล 63-111-0097 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 86.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 25 

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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 ปุญญาณัฐ ยงวานิชากร 63-070-0133 สารสาสน์วิเทศรังสิต 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พลภัทร สุภัททธรรม 63-989-0016 บรรจบรักษ์ 168.00  คะแนน 
  ณัฐปคัลภ์ พรเฉลิมพงศ ์ 63-989-0023 บรรจบรักษ์ 168.00  คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 ปภาวรินท์ ธีรานนัตชยั 63-620-0016 อนุบาลสุธีธร 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ 63-620-0008 อนุบาลสุธีธร 246.00  คะแนน 
  ชยุต วงศ์วชิยาภรณ ์ 63-620-0001 อนุบาลสุธีธร 246.00  คะแนน 
  ปัญญรัช ตั้งศรีพงศ ์ 63-620-0043 อนุบาลสุธีธร 246.00  คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท ์ 63-605-0006 นารีวิทยา 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธัญพร วัชรเสมากุล 63-605-0011 นารีวิทยา 166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สริตา อภิชาตบุตร 63-605-0015 นารีวิทยา 162.00  คะแนน 
กาญจนบุรี อันดับที่ 1 จิรัฏฐ์ เวียงเจริญ 63-111-0087 ต้นกล้าแห่งปญัญา 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จิรณัฏฐ์ เวียงเจริญ 63-111-0086 ต้นกล้าแห่งปญัญา 220.00  คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 วงศกร มาลาลักษม ี 63-602-0004 วัดดอนไก่เตี้ย 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รัฐภูมิ ผดุงเกียรติวงษ์ 63-603-0068 อรุณประดิษฐ 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 คณพศ ศรีสอาด 63-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี 168.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 พชรพล พรประสิทธิ์โรจน ์ 63-628-0037 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 238.00  คะแนน 
  ธีธัช วงศ์วีรยุทธ ์ 63-628-0064 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 238.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธรเธียร หอมทอง 63-628-0019 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 236.00  คะแนน 
ลพบุรี อันดับที่ 1 อิสรีย์ พรทองประเสริฐ 63-660-0003 อนุบาลลพบุรี 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัชชา สิทธนิววิธ 63-111-0046 บรรจงรัตน ์ 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เสฎฐวุฒิ โกสนิทร์ตระการ 63-687-0019 บรรจงรัตน ์ 216.00  คะแนน 
สระบุรี อันดับที่ 1 ณัฐฐินันท์ เพ็ชรากูล 63-972-0012 อนุบาลวิชชากร 160.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พัชรพล กําเนิดพนัธ ์ 63-972-0003 อนุบาลวิชชากร 142.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เมธพนธ์ บุตรสงกา 63-972-0020 อนุบาลวิชชากร 138.00  คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 รุจิภาส ธรรมวิโรจน์ศิริ 63-633-0006 อนุบาลสิงห์บุรี 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วรกมล ภูพงษ์พานิช 63-633-0020 อนุบาลสิงห์บุรี 174.00  คะแนน 
  รวีวรรณ อุ่นประเสริฐ 63-633-0092 อนุบาลสิงห์บุรี 174.00  คะแนน 
อ่างทอง อันดับที่ 1 พัทศรา เอ่ียมแสง 63-631-0063 อนุบาลวัดอ่างทอง 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กรณิการ์ โกศัย 63-631-0013 อนุบาลวัดอ่างทอง 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิมมาดา อินสุวรรณ์ 63-631-0067 อนุบาลวัดอ่างทอง 176.00  คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 ธานัท ทองวานิช 63-986-0075 ประสาทวิทยานนทบุรี 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนายุต ถาวรประชา 63-111-0052 เปรมประชาวัฒนา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศุภกรณ์ รุ่งฤทธิศักดิ์ 63-635-0016 ประชาอุปถัมภ์ 186.00  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.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี พฤฒิพงศ์ โชคธนอนนัต ์ 63-989-0025 บรรจบรักษ์ 56.00  คะแนน 
นครปฐม กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ 63-620-0008 อนุบาลสุธีธร 94.00  คะแนน 
ราชบุรี เสฏฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท ์ 63-605-0004 นารีวิทยา 52.00  คะแนน 
กาญจนบุรี จิรัฏฐ์ เวียงเจริญ 63-111-0087 ต้นกล้าแห่งปญัญา 86.00  คะแนน 
เพชรบุรี วงศกร มาลาลักษม ี 63-602-0004 วัดดอนไก่เตี้ย 82.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ธีธัช วงศ์วีรยุทธ ์ 63-628-0064 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 82.00  คะแนน 
ลพบุรี ภูวริศ ภัทรพิพัฒน ์ 63-687-0008 บรรจงรัตน ์ 66.00  คะแนน 
สระบุรี ชญานิศศา นาคศรี 63-972-0006 อนุบาลวิชชากร 38.00  คะแนน 
 ณัฐฐินันท์ เพ็ชรากูล 63-972-0012 อนุบาลวิชชากร 38.00  คะแนน 
 สุดารัตน์ แก้ววิเชียร 63-972-0018 อนุบาลวิชชากร 38.00  คะแนน 
สิงห์บุรี รุจิภาส ธรรมวิโรจน์ศิริ 63-633-0006 อนุบาลสิงห์บุรี 54.00  คะแนน 
 ภคพร ศรีธรรมาภรณ์ 63-633-0017 อนุบาลสิงห์บุรี 54.00  คะแนน 
อ่างทอง สรัล จึงธนวงศ ์ 63-631-0047 อนุบาลวัดอ่างทอง 60.00  คะแนน 
นนทบุรี ธนายุต ถาวรประชา 63-111-0052 เปรมประชาวัฒนา 74.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี พุฒิพัฒน์ รังสีธารารัตน ์ 63-989-0020 บรรจบรักษ์ 70.00  คะแนน 
นครปฐม ชนัญญา แจ้งชดัใจ 63-620-0035 อนุบาลสุธีธร 94.00  คะแนน 
ราชบุรี ณัฏฐณิชา เข็มทอง 63-605-0019 นารีวิทยา 74.00  คะแนน 
กาญจนบุรี จิรัฏฐ์ เวียงเจริญ 63-111-0087 ต้นกล้าแห่งปญัญา 80.00  คะแนน 
เพชรบุรี วงศกร มาลาลักษม ี 63-602-0004 วัดดอนไก่เตี้ย 92.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ธรเธียร หอมทอง 63-628-0019 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 92.00  คะแนน 
ลพบุรี กัลยกร ไทยธาน ี 63-687-0091 บรรจงรัตน ์ 88.00  คะแนน 
 อิสรีย์ พรทองประเสริฐ 63-660-0003 อนุบาลลพบุรี 88.00  คะแนน 
สระบุรี พัชรพล กําเนิดพนัธ ์ 63-972-0003 อนุบาลวิชชากร 74.00  คะแนน 
สิงห์บุรี สุธีรา น้อยศร ี 63-633-0119 อนุบาลสิงห์บุรี 78.00  คะแนน 
 ธัญสิริ ปลายยอด 63-633-0127 อนุบาลสิงห์บุรี 78.00  คะแนน 
อ่างทอง พัทศรา เอ่ียมแสง 63-631-0063 อนุบาลวัดอ่างทอง 90.00  คะแนน 
นนทบุรี ธานัท ทองวานิช 63-986-0075 ประสาทวิทยานนทบุรี 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.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ปุญญาณัฐ ยงวานิชากร 63-070-0133 สารสาสน์วิเทศรังสิต 64.00  คะแนน 
นครปฐม ปัญญรัช ตั้งศรีพงศ ์ 63-620-0043 อนุบาลสุธีธร 84.00  คะแนน 
ราชบุรี วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท ์ 63-605-0006 นารีวิทยา 66.00  คะแนน 
กาญจนบุรี จิรณัฏฐ์ เวียงเจริญ 63-111-0086 ต้นกล้าแห่งปญัญา 70.00  คะแนน 
เพชรบุรี วงศกร มาลาลักษม ี 63-602-0004 วัดดอนไก่เตี้ย 72.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา กฤตัชญ์ มะมม 63-676-0018 เจนอยุธยา 86.00  คะแนน 
ลพบุรี เสฎฐวุฒิ โกสนิทร์ตระการ 63-687-0019 บรรจงรัตน ์ 86.00  คะแนน 
สระบุรี ณัฐฐินันท์ เพ็ชรากูล 63-972-0012 อนุบาลวิชชากร 62.00  คะแนน 
สิงห์บุรี รุจิภาส ธรรมวิโรจน์ศิริ 63-633-0006 อนุบาลสิงห์บุรี 70.00  คะแนน 
อ่างทอง กรณิการ์ โกศัย 63-631-0013 อนุบาลวัดอ่างทอง 70.00  คะแนน 
นนทบุรี ศุภกรณ์ รุ่งฤทธิศักดิ์ 63-635-0016 ประชาอุปถัมภ์ 72.00  คะแนน 
  สุชัญญา ศรีเนตร 63-986-0053 ประสาทวิทยานนทบุรี 72.00  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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สายน้ําทพิย์ (เขตคลองเตย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พิชญ์นรี อังก์สุรังสีพนัธุ ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อัยยา ประเสริฐสมบูรณ ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อรรคเดช เนียมชุมแสง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศิริณฎา บุตรทองทิม ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เนธั่น เลิศอมรพงษ ์ ได้คะแนน 70.00%  
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อธิติยาพร เจนตระกูลโรจน ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กันตภณ จิตสม ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธนกฤต พันสิทธ ิ ได้คะแนน 80.00%  
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิรีธร โยมเมือง ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศุทธสิน บุราคร ได้คะแนน 52.00%  
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นาเดีย กรีมี ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เจษฎา บุญยิ่ง ได้คะแนน 72.00%  
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นฤมณัส เทพภูธร ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชิษณุพงศ์ ก้อนทอง ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปวรปรัชญ์ ศรีสวา่งวงศ ์ ได้คะแนน 66.00%  
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภัณฑิรา เฉื่อยกระโทก ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อัญชลินทร์ อินตะ๊เสน ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุพิชฌาย์ เย็นประเสริฐ ได้คะแนน 62.00%  
รร.ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รินรดา รอดนวม ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณัฐกิตติ์ ตันติวิศัลย ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กฤษฏ์ รู้ประกอบกิจ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โสพิชา จันทร์คํา ได้คะแนน 78.00%  
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณภัทร อร่ามพัฒนพงษ ์ ได้คะแนน 60.00%  
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พรชนก อ่ิมแสง ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วีรศักย์ เอ่ียมใส ได้คะแนน 60.00%  
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิมพ์รภัทร ทักษะศุภการ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศิรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 รวิพล กุรุพินท์ศิริ ได้คะแนน 54.00%  
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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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ดากานดา เรืองเดชอนันต ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อักษราภัค โคตรคําภา ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัญญาณัฐ อ่ิมเอ่ียมศรี ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฤติ พงษ์ศิริยาภรณ์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิชามญชุ์ เกตุบํารุง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ลวิตรา คิดฉลาด ได้คะแนน 64.00%  
รร.ประถมทวีธาภิเศก (เขตบางกอกใหญ่) วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นิธิ ชลทานนท ์ ได้คะแนน 68.00%  
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชนัญชิดา สุพรรณลิมปกุล ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศิรินทรา โยชนัง ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พรชนก สถิตโศจิกุล ได้คะแนน 72.00%  
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ติณณภพ ประสาน ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นฤมินทร์ แต้พานิช ได้คะแนน 72.00%  
รร.บ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปุญญพัฒน์ ศรีสุรินทร ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิตราภรณ์ ชัยประทุม ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปาณิสรา ลาํอิน ได้คะแนน 54.00%  
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทรเมธา เลิศเจริญอํานวย ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิมพ์พิศา ศรีกาญจนาเวช ได้คะแนน 66.00%  
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภัทรานิษฐ์ จบด ี ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กวินทรา ซุยเสนา ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ษมาวีย์ เบ็ญจวรรณ ได้คะแนน 68.00%  
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สรพัศ กลิ่นกลั่น ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นรวิชญ์ คงศิลา ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธีรภัทร์ เกตุยิ้ม ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อรรถกร สุวรรณทอง ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชนน ดลเสมอ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณญาณ จันทรกมล ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กนกพร ทวีเจริญพันธ ์ 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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รุจิกร โกยทอง ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พีรณัฐ วิมล ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อภิญญา นาคเนียม ได้คะแนน 74.00%  
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูศร งามแสนเลิศ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กฤษณมาศ เด่นดวง ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นะโม ชูกิจ ได้คะแนน 80.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภัทรานิษธ์ จนัทรวิวฒัน ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุภชา สุภเกษมวงศ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ทิพย์ศิรินยา ลีลาเรืองรอง ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฐิตารีย์ กําจรโศจิวชัน ์ ได้คะแนน 76.00%  
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐวศา แสงแก้ว ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤตเมธ เมืองดี ได้คะแนน 78.00%  
รร.โสมาภา (นวมินทร์) (เขตบึงกุ่ม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภูธนิศร์ วิมนต์ทรง ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 จิดาภา ตั้งประเสริฐการ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤติน ไกรนรา ได้คะแนน 62.00%  
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จสุพล ปลิวชยัภูมิ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อิศรานุวัฒน์ คงจันทร ์ ได้คะแนน 54.00%  
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สิริสิน เลิศชาคร ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณฐกร ลือสิริพาณิชย ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐธิดา ตุรงคกุล ได้คะแนน 72.00%  
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ยูนะ จารุพูนผล ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อมรรัตน์ อ่อนชูศรี ได้คะแนน 64.00%  
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปรินทร หลิน ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐชยา จริงจิตร ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุพัตตริยา เกิดสวัสดิ ์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณฐวรรณ เอ้ือชินกุล ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฐปนัท ฤทธิ์เนติกุล ได้คะแนน 68.00%  
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 31 

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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ซอยแอนเนกซ์ (เขตสายไหม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชญานนท์ โตแย้ม ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อณัฐชา เงางาม ได้คะแนน 58.00%  
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิรภัทร เชาวริทธิ ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุรพศ รัตนนาวิน ได้คะแนน 66.00%  
รร.มาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญรฎา อาน่า ชมิท ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปณัฐณัย มันตานุรักษ์ ได้คะแนน 74.00%  
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปุณณวิช เดน่อริยะกูล ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นัธทวัฒน์ เรืองรองสรไกร ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 รัชพล สนิทวงษ ์ ได้คะแนน 78.00%  
รร.ชาลีสมุทร (เขตหลักสี่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชญานินท์ เจียมเจริญ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธนัช อนุกูล 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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูมิรักษ์ วัฒนศิริ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กันตินันท์ มณีพราย ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศุภกร ยิ้มเจริญ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปพิชญา ผนัน้อย ได้คะแนน 56.00%  
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปัณณภัสร์ อริยชัยอัมพร ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศุภาพิชญ์ พึ่งเจียม ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รัฐนันท์ วบิูลสวัสดิ์วฒันา ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โยษิตา ลีลาวด ี ได้คะแนน 70.00%  
รร.ยุวฑูตศึกษาพัฒนา (เชียงใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สฤษพงษ์ อนชุัย ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อชิระ กาญจนากิตต ิ ได้คะแนน 90.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เชยีงใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศิริประภา เจริญดี ได้คะแนน 64.00%  
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 บุรพร เรืองแจ่ม ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปุริมปรัชญ์ ทบัเกษตร ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชนม์นิภา รักพานชิมณ ี ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โอปอ อุ่นทิวากร ได้คะแนน 90.00%  
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูรีณัฐ จุ่นน้อย ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฏ ์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ ได้คะแนน 88.00%  
รร.น่านคริสเตียนศึกษา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พิมพ์ตะวัน เนตรใส ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เธียรขวัญ สุธรรมวรโรจน์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พันชนก คํารังษ ี ได้คะแนน 74.00%  
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศักดิ์วิสิฐ สินทุมวงค ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พงศพัศ กิวัฒนา ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 หลังฝน ตา่ยประยูร ได้คะแนน 70.00%  
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วัชรากร วันไชยธนวงศ ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัลยภัค รักษ์ชูชีพ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 แซค ถนอมรัตน์แบร์ร่ี ได้คะแนน 80.00%  
รร.ยอแซฟพิจิตร (พิจิตร) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภริดา คงมีคอน ได้คะแนน 64.00%  
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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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธนดล มัน่มาตร ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปาลิดา คนใหญ ่ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศุภาพิมพ์ ตันติจารุกร ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภาสินี สกุลเมฆา ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณฐฏ ผดุงนึก ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กิตติธเนศ กองกาญจนาทพิย ์ ได้คะแนน 76.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบลูสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูริมงคล ธงสิบเจ็ด ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศุภวิชญ์ ศรีทองคํา ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อภิมงคล ธงสิบเจ็ด ได้คะแนน 78.00%  
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชนตน นิรัติสัยไตรรัตน ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เจษฎา พุ่มมี ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 รฐนนท์ สนประเทศ ได้คะแนน 80.00%  
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รตน ปิลาเป็ง ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญวรัตน์ เถื่อนสันเทียะ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธิติธนันต์ กิมวงัตะโก 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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พัชธนษา สทิธิคุณ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ออมสิน คําสุข ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฏฐนิติ์ ดีอ้อม ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นัฐริชา พรหมศรี ได้คะแนน 68.00%  
รร.ชูศิลป์วิทยา (ครศรีธรรมราช) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัททิยา พงศ์กิตติคุณ ได้คะแนน 70.00%  
รร.เทศบาลวัดศรีทวี (นครศรีธรรมราช) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ฐิติยา ฉิมประดษิฐ ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปาฏิหาริย์ มั่นจนิดา ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นฤมน พรมโยชน ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศุภณัฏฐ์ ทิพย์รัตนะกูล ได้คะแนน 54.00%  
รร.บ้านชะอวด (นครศรีธรรมราช) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปิฎก พลเตชา ได้คะแนน 68.00%  
รร.วัดพระมหาธาตุ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปรเมศวร์ ชํานาญแปน้ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วรัทยา เดชะราช ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พัทธนันท์ ลายพรหม ได้คะแนน 74.00%  
รร.ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนนน วราเวชช ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อภิสัณห์ จงเพิ่มวัฒนะผล ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปานชนก อร่ามเจริญ ได้คะแนน 74.00%  
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัชชานนัท์ ใหมช่วย ได้คะแนน 56.00%  
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ซีรีน สารีมะแซ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วาศินี คงแข็ง ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณิชนนัทน์ นราภิวฒัน์พล ได้คะแนน 54.00%  
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ยศธร วงษ์คลัง ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ทัสมีน บือดือเลาะ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปาลิตา วงศมาจารภิญญา ได้คะแนน 64.00%  
รร.พิมานวิทย์นราธิวาส (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ซูไฮมี หะยีแวน ิ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 บัรซูน ดอเล๊าะ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อัฟนัม เจะโซะ ได้คะแนน 62.00%  
รร.เทศบาลบ้านทา้ยชา้ง (พงังา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิดาภา หนูขวัญ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชนาภา จตุราบัณฑิต ได้คะแนน 64.00%  
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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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กิรณา ว่องนิติธรรม ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชวกิจ กองเเก้ว ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พัทธดนย์ มงคล ได้คะแนน 78.00%  
รร.ขจรเกียรติพัฒนา (ภูเก็ต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศศินิภา ใจเสงี่ยม ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พินท์แพร มาตย์วงัแสง ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชนิกานต์ แรงกล้า ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฐิติรัตน์ ทับทิมสวา่ง ได้คะแนน 68.00%  
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณภัทร เก้าเอ้ียน ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชยธร ศิริไชย ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สิรวิชญ์ สุวรรณอําภา ได้คะแนน 74.00%  
รร.อนุบาลระนอง (ระนอง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปรมัตถ์ อุ่ยเต็กเค่ง ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กันต์ แสงทอง ได้คะแนน 74.00%  
รร.ทวีรัตน์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภฤศ กุลอภิรักษ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วริศรา แซ่ก้วย ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พัทธรินทร์ กิตติพุฒิพงศ ์ ได้คะแนน 74.00%  
รร.ธิดานุเคราะห์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อริสรา รุ่งเรือง ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นภสร ทองใบใหญ่ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นลมล มหาศรานนท ์ ได้คะแนน 68.00%  
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วริศรา สุขมิ่ง ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 บุญญิสา บุญชีวกุล ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อัครินทร์ อินทรเพชร ได้คะแนน 58.00%  
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สริตา สงแก้ว ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เสลา สุวรรณสโุข ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สาริศ แซ่เซีย ได้คะแนน 68.00%  
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภูมิสันต์ งามวิวัฒน์ธรรม ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฮันอินอ๊ก ทะสะระ ได้คะแนน 56.00%  
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กรจิรา จิตรหลัง ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญพิสิษฐ เนาวประดิษฐ ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิชชานนัท์ แก้วแกมทอง ได้คะแนน 64.00%  
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กาลัญญู กัญยะโสภา ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัลยกร พิชัยรัตน ์ ได้คะแนน 76.00%  
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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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พรชัยวิชชาลัย (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปุญญพัฒน์ ปัตลา ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญรดา แสงพิศาล ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศรุดา นะรินยา ได้คะแนน 58.00%  
รร.เมืองนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วิสาข์ พะวนัรัมย ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เขมสิริ คําสกุลวัฒนา ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฐิติวุฒน์ โสวภาค ได้คะแนน 74.00%  
รร.สุขานารี (นครราชสีมา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐวศา สุวรรณสิทธิ ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เปมิกา จันทร์พริ้ม ได้คะแนน 72.00%  
รร.อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พัสกร อู่กาญจนกิตต ิ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทรพล บุญเครือบ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช ได้คะแนน 76.00%  
รร.อนุบาลมหาสารคาม (มหาสารคาม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐกฤตา โนราช ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชิตพร สุหา ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นันทช์นก เทพทวชีัย ได้คะแนน 54.00%  
รร.เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร (มุกดาหาร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อชิรวัฒน์ สลางสิงห์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปานตะวนั ศรีสําราญ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐธิดา พิมพล์ ี ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชนนิกานต์ บุทธิจักร ได้คะแนน 60.00%  
รร.พระกุมารร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณิชาภา สุขประเสริฐ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รัศมิ์ธวัชร ศรีใส ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เปรมฤทัย ฮามคําไพ ได้คะแนน 82.00%  
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธัญชนล์ภัส สัจจวาณชิย ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภูริณัฐ วีระพันธ ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศรชนม์ ศรีชูนิ่ม ได้คะแนน 84.00%  
รร.แสงตะวันพัฒนา (เลย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สิรวิชญ์ สถิตชาญวฒุ ิ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เวฬุริยาวดี ยศสูงเนนิ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กนิษฐา ศรีพล ได้คะแนน 78.00%  
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 37 

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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทรธนัฐ ตั้งศักดิ์ประเสริฐ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สรัล จรัสกุลางกูร ได้คะแนน 72.00%  
รร.อนุบาลอํานาจเจริญ (อํานาจเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชนกนนัท์ นนทะใส ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปิยพัทธ ทองโส ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สิชัญญา เหเตโชดม ได้คะแนน 70.00%  
รร.เซนต์เมรี่ (อุดรธานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัชชา หอบรรลือกิจ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 มนัสนนัท์ มากรัตน ์ ได้คะแนน 78.00%  
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ไพลิน ตั้งสนุทรวิวัฒน ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จารุเดช เชิดโกทา ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชนทัต ลือคําหาญ ได้คะแนน 62.00%  
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธนกฤต ดวงศรี ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนพร วีระกุล ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณฐกร สมิธ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิชชาภา แก้วอร่าม ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นรกมล อุทโธ 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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ลัลนา ภูมิพัฒน์โยธนิ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณจัน ตรัยศิริเจริญ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิสิฐพงศ์ ดวงแก้ว ได้คะแนน 92.00%  
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชญานิน ธนานพงศ ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนกร บุญสอน ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พีระวัฒน์ ธนะสารสมบัต ิ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปพิชญา หวังไพฑูรย ์ ได้คะแนน 80.00%  
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูมิรพี ศรีสุวรรณ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อัครพงษ์ ธรรมวงษ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วรัชยา วงษ์เชื้อ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธีร์จุฑา ศุภจิตกุลชยั ได้คะแนน 70.00%  
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศศิ ต่วนศิลกิจ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณฐมน ทําพันธ ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชัยพิพัฒน์ โสภา ได้คะแนน 70.00%  
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กัณณพงศ์ กาญจนกุลดาํรง ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐชานนท์ รองเดช ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พงศ์สิริ อินทร ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิราวัฒน์ วรพรขจรกิจ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กริชเพชร โคตรหลักคํา ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปริยวิศว์ อนิยะเวสตระกลู ได้คะแนน 86.00%  
รร.สุขเจริญผล (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จิตรภาณุ นาคทอง ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญญรัตน์ วงษ์พนัธุ์เที่ยง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เขมชาติ ชาวปากน้ํา ได้คะแนน 70.00%  
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วิริยกานต์ คีรีวิเชียร ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชินปพัฒน์ วัฒนธีรางกูร ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 บุรฑริกา อมรฤทธิ์ 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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กฤชตฤณ โอฬารรักษ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชนัญญา แจ้งชดัใจ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปัญญรัช ตั้งศรีพงศ ์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชานน คงพลูศิลป ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศุภกรณ์ รุ่งฤทธิศักดิ์ ได้คะแนน 72.00%  
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วุฒิภัทร มณีรัตน ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธานัท ทองวานิช ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุชัญญา ศรีเนตร ได้คะแนน 72.00%  
รร.อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กชมน สวสัดิ์วงศ ์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัชพล บุญศิริ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธัญชนก ดาํขํา ได้คะแนน 70.00%  
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 มธุรดา รัจรัญ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กุลธีร์ สุทธิประภา ได้คะแนน 62.00%  
รร.บรรจบรักษ์ (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พฤฒิพงศ์ โชคธนอนนัต ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พุฒิพัฒน์ รังสีธารารัตน ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐปคัลภ์ พรเฉลิมพงศ ์ ได้คะแนน 62.00%  
รร.อุดมวิทยา (ปทุมธานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธีรไนย มาห้างหว้า ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภูดินันท์ เจนจบเขตร ได้คะแนน 58.00%  
รร.จิระศาสตร์วิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พิชชาภา เหล่ารอด ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนกฤต วโรดมสถาน ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปรานต์ ชํานาญธรรม ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วงศ์วริศ รักษาวงศ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นรบดี สนทิศปัญญา ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณภทรพร ไตรโสภณ ได้คะแนน 78.00%  
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กนกภรณ์ สุนทราลักษณ ์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รติกานต์ วิจิตรปัญญาเมธ ี ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤตัชญ์ มะมม 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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กมลทิพย์ ดุจมะยูร ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิมพ์ปวีณ์ เสือประเสริฐ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปารกร ดํารงสุกิจ ได้คะแนน 76.00%  
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เป็นสุข โพธิ์ศรี ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปุญญิศา ชื่นชม ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิสิษฐ์ ศรีประดิษฐ ์ ได้คะแนน 70.00%  
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธีธัช วงศ์วีรยุทธ ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธรเธียร หอมทอง ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ญาโณบล บญุวิเศษรณกร ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปาณิสรา แก้วสระแสน ได้คะแนน 78.00%  
รร.วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วรรณธัช สุขรักษา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วงศกร มาลาลักษม ี ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 จิณห์นิภาดา ธนาพิบูลพงศา ได้คะแนน 62.00%  
รร.อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 คณพศ ศรีสอาด ได้คะแนน 80.00%  
รร.อรุณประดิษฐ (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กันตินนท์ นิรมลไพสิฐ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รัฐภูมิ ผดุงเกียรติวงษ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ดรากร อิทธิชิ ได้คะแนน 70.00%  
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เสฏฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฏฐณิชา เข็มทอง ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท ์ ได้คะแนน 66.00%  
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุพิชญา ท่าผา ได้คะแนน 58.00%  
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูวริศ ภัทรพิพัฒน ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัลยกร ไทยธาน ี ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เสฎฐวุฒิ โกสนิทร์ตระการ ได้คะแนน 86.00%  
รร.อนุบาลลพบุรี (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปัณณธร วงศ์ศรีไทย ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อภิวิชญ์ ตั้งทรงเจริญ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อิสรีย์ พรทองประเสริฐ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธันย์ชนก สินเจริญ ได้คะแนน 78.00%  
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’60 (ป.6) 41 

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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พัชรพล กําเนิดพนัธ ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐฐินันท์ เพ็ชรากูล ได้คะแนน 62.00%  
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภคพร ศรีธรรมาภรณ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุธีรา น้อยศร ี ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญสิริ ปลายยอด ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 รุจิภาส ธรรมวิโรจน์ศิริ ได้คะแนน 70.00%  
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สรัล จึงธนวงศ ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พัทศรา เอ่ียมแสง ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กรณิการ์ โกศัย ได้คะแนน 70.00%  
 
 
 

 


