
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 1 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น   ระดับชั้น ป.2 
  

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

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่ง “ระดับโรงเรียน” ในปีนี้ 
พิเศษ! นักเรียนที่สอบ PRE-GIFTED ไดคะแนนสูงสุดในแตละวิชา/ชั้น ของโรงเรียนที่เปดเปนสนามสอบ 
และไดคะแนนไมนอยกวา 50% จะไดรับทุนใชงาน “คลังโจทย์ออนไลน์” ในวิชา/ชั้นนั้นๆ เพียงวิชาเดียว 
ฟรี 6 เดือน (ตั้งแต 1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62)  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. 61 
 
 
 
 
 

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



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 2 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 พีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ ์ 23-620-0058 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 269.00  คะแนน  
อันดับที่ 2 ณภัทร นิ่มพิทักษ์พงศ ์ 23-222-0001 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 256.00  คะแนน  
 ธนเดช เรืองอําพัน 23-013-0020 โสมาภานุสสรณ์ (เขตสะพานสูง) 256.00  คะแนน  
      

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 พีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ ์ 23-620-0058 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 100.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 ธนเดช เรืองอําพัน 23-013-0020 โสมาภานุสสรณ์ (เขตสะพานสูง) 89.00  คะแนน  
 นฦชล สุนทรภักด ี 23-124-0039 ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) 89.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 ณภัทร นิ่มพิทักษ์พงศ ์ 23-222-0001 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 97.00  คะแนน  
 ณิชกมล สาํราญถิ่น 23-672-0102 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา) 97.00  คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 3 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธนเดช เรืองอําพัน 23-013-0020 โสมาภานุสสรณ ์(เขตสะพานสูง) 256.00  คะแนน  
อันดับที่ 2 อัครวิชร์ เรืองพุ่ม 23-138-0032 บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขนุเทียน) 251.00  คะแนน  
อันดับที่ 3 รัชชศิร์ สิริศรีสัมฤทธิ ์ 23-110-0045 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 243.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.2* 
 ธัญ มิ่งแก้ว 23-111-0009 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เขตปทุมวัน) 89.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 ธนเดช เรืองอําพัน 23-013-0020 โสมาภานุสสรณ์ (เขตสะพานสูง) 89.00  คะแนน  
 นฦชล สุนทรภักด ี 23-124-0039 ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) 89.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 ณกร พงษ์ภาสุระ 23-111-0017 พิพัฒนา (เขตพระโขนง) 94.00  คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 4 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณภัทร นิ่มพิทักษ์พงศ ์ 23-222-0001 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 256.00  คะแนน  
อันดับที่ 2 ศิรวริณศ์ ประทินทอง 23-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 232.00  คะแนน  
อันดับที่ 3 ศิรพัศ พรพศวัต 23-229-0023 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 229.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.2* 
 ณภัทร นิ่มพิทักษ์พงศ ์ 23-222-0001 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 92.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.2* 
 วิลาสนิี มูลสาล ี 23-252-0006 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 83.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 ณภัทร นิ่มพิทักษ์พงศ ์ 23-222-0001 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 97.00  คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 5 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 มณินทร เพชรไชย 23-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) 224.00  คะแนน  
อันดับที่ 2 ดานิส ภูมบุตรา 23-351-0002 อนุบาลยะลา (ยะลา) 221.00  คะแนน  
อันดับที่ 3 ทิพย์ธัญญา ปรีชาวุฒิเดช 23-853-0003 เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) 199.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 ฟัรฮาล หมาดสกุล 23-382-0009 ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตูล) 83.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 ทิพย์ธัญญา ปรีชาวุฒิเดช 23-853-0003 เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) 76.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 มณินทร เพชรไชย 23-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) 89.00  คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 6 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ขวัญพร พันธุ์สุข 23-410-0011 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 249.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 นิชคุณ สมนึก 23-465-0022 วาณิชยน์ุกูล (สุรินทร์) 247.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ปัญญวัฒน์ วริสาร 23-452-0147 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 234.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 ปิติ ขันทะวัตร์ 23-452-0145 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 นิชคุณ สมนึก 23-465-0022 วาณิชยน์ุกูล (สุรินทร์) 87.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 นิชคุณ สมนึก 23-465-0022 วาณิชยน์ุกูล (สุรินทร์) 95.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 นันทน์ภัส แสนสุวรรณ 23-590-0010 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 212.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เสกฐวุฒิ ฉัตรชาญณรงค ์ 23-590-0058 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 209.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 จิตรภาณุ วิจิตรกาญจน ์ 23-564-0004 มารีวิทยา (ปราจนีบุรี) 208.00  คะแนน 
 พรรภิตา ฟักทองพรรณ 23-590-0038 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 208.00  คะแนน 
 ปทิตตา สุขศิริวรานนท ์ 23-596-0054 สตรีมารดาพิทักษ์ (จันทบุรี) 208.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 พีรณัฐ จันระวงศ ์ 23-590-0025 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 87.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 พรรภิตา ฟักทองพรรณ 23-590-0038 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 84.00  คะแนน 
 กันยารัตน์ ยนต์ลอย 23-569-0017 อุ่นอารีวิทยา (สมุทรปราการ) 84.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.2* 
 จิตรภาณุ วิจิตรกาญจน ์ 23-564-0004 มารีวิทยา (ปราจนีบุรี) 87.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 8 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 พีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ ์ 23-620-0058 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 269.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ฐานวฒัน์ นิยมทรัพย ์ 23-943-0035 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 238.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ภัทรชัย วิลามาศ 23-628-0014 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 235.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 พีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ ์ 23-620-0058 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 100.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 สิรวิชญ์ สสีุวรรณ์ 23-631-0008 อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) 87.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 ณิชกมล สาํราญถิ่น 23-672-0102 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา) 97.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 เอกรัตน์ โลกัตถกร 23-111-0022 เซนต์คาเบรียล 225.00  คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 ปาณิสรา บุญชัย 23-007-0001 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 158.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 ธัมมทัศน์ โรจนส์ืบศักดิ ์ 23-008-0006 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 197.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จีรภา แจ่มใจ 23-183-0003 สายประสิทธิ์วทิยา 179.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปรายฟ้า คงอัครเดชา 23-183-0002 สายประสิทธิ์วทิยา 171.00  คะแนน 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 ญาดา พฒันเกียรติชัย 23-121-0018 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 215.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปภาดา ไวว่องกิจการ 23-121-0011 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธัญนันท์ บุญเกาะ 23-121-0019 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 174.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน อันดับที่ 1 ธัญ มิ่งแก้ว 23-111-0009 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 239.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิชามญชุ์ เรบุตร 23-111-0019 ประเสริฐธรรมวิทยา 195.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 สุริยอักษร สาราษฏร ์ 23-111-0007 อนุบาลสามเสน 175.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต 23-199-0010 สวนบวั 173.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 จิรัชญา รอดทิม 23-007-0006 ราชิน ี 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วิศัลย์ศยา วารีย์ 23-111-0016 ราชิน ี 185.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 นวปกรณ์ พัสดร 23-090-0005 ถนอมบุตร 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤติกา สุชาตะประคลัภ์ 23-090-0025 ถนอมบุตร 193.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วันทิตา เตยจงีหรีด 23-090-0028 ถนอมบุตร 177.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 อัครวิชร์ เรืองพุ่ม 23-138-0032 บางขุนเทียนศึกษา 251.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วรวิทย์ สีด่าง 23-138-0033 บางขุนเทียนศึกษา 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กัญญาภัทร แซ่ล ี 23-138-0039 บางขุนเทียนศึกษา 208.00  คะแนน 
เขตพระโขนง อันดับที่ 1 ณกร พงษ์ภาสุระ 23-111-0017 พิพัฒนา 229.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 เนธิเจษฐ์ ลูกจันทร ์ 23-012-0008 ฐานปัญญา 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วรกร แม้นสมุทรใจ 23-012-0009 ฐานปัญญา 161.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 ศรัณยพงศ์ สาโรจน ์ 23-199-0020 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ลาซารูส วอน ซัลวาครูซ 23-111-0013 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 189.00  คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 รัชชศิร์ สิริศรีสัมฤทธิ ์ 23-110-0045 กรพิทักษ์ศึกษา 243.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รัศมิ์ลภัส รติสุขพิมล 23-110-0027 กรพิทักษ์ศึกษา 231.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อชิระ คําฉัตร 23-110-0032 กรพิทักษ์ศึกษา 227.00  คะแนน 
เขตห้วยขวาง อันดับที่ 1 วินไธย อนนัต์พลาชัย 23-111-0010 บางกอกทวีวิทย ์ 228.00  คะแนน 
เขตราชเทวี อันดับที่ 1 กฤชอร จูรานุกูล 23-111-0002 อํานวยศิลป ์ 207.00  คะแนน 
เขตสาทร อันดับที่ 1 ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ ์ 23-111-0018 เซนต์หลุยศึกษา 171.00  คะแนน 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 10 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 ศึกษิต ณ นคร 23-003-0012 ธรรมภิรักษ์ 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัญญาภัค ลักษณะภ ู 23-003-0011 ธรรมภิรักษ์ 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สรวิชญ์ หิรัณยานุรักษ ์ 23-003-0026 ธรรมภิรักษ์ 182.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล 23-155-0027 ทรงวิทย์ศึกษา 241.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธาราริน ธนโชติวานิช 23-155-0051 ทรงวิทย์ศึกษา 235.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วชิรวิทย์ สามารถ 23-155-0038 ทรงวิทย์ศึกษา 214.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 ปารมี นัตชะวะพัน 23-076-0009 ชินวร 227.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณชนก นลิเขต 23-076-0004 ชินวร 185.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐภัทร ตันตินิธวิัฒน ์ 23-076-0018 ชินวร 182.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 จิดาภา สัมมาถิรชัย 23-187-0004 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 213.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชนทัต กอบสิริโชคดลิก 23-187-0006 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 169.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 พนธกร สร้อยสนธิ ์ 23-124-0055 ธนินทรวิทยา 237.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กรรวี เพ็ญสุภา 23-124-0034 ธนินทรวิทยา 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กัลยากร เกิดวงศ์อุไร 23-124-0046 ธนินทรวิทยา 221.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 วรวลัญช์ วรผล 23-002-0008 สายน้าํทิพย ์ 160.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 บุณยกร การโมกข์ 23-043-0005 นราทร 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พลอยนภัส ดิเรกศิลป ์ 23-043-0016 นราทร 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นิชาภา ชา้งแดง 23-043-0002 นราทร 166.00  คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 ณรัฐฐกร บุญมหาสุรสิทธิ ์ 23-141-0019 ปัญจทรัพย ์ 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ลักษิกา แซ่หยาง 23-141-0026 ปัญจทรัพย ์ 219.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กัญจน์ธิญา ศิริวิโรจน ์ 23-141-0043 ปัญจทรัพย ์ 207.00  คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 ปัญญากร ไชยพัฒน ์ 23-117-0045 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัญญาถัค ย่อมจรัส 23-117-0060 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 221.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปุณณภัทร ทวีศรี 23-117-0037 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 203.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 สุวพิชญ์ แสงโชติ 23-190-0013 ถนอมพิศวิทยา 199.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนะรัชต์ ชินใย 23-190-0007 ถนอมพิศวิทยา 187.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัทรวัลลิ์ อมรสิริโชติกุล 23-190-0010 ถนอมพิศวิทยา 186.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ธนเดช เรืองอําพัน 23-013-0020 โสมาภานุสสรณ ์ 256.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภฤศ ทองยิ่ง 23-013-0047 โสมาภานุสสรณ ์ 189.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิสิษฐ์ ศรีสงา่ 23-013-0023 โสมาภานุสสรณ ์ 188.00  คะแนน 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 11 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตสวนหลวง อันดับที่ 1 อาทิตยา ตาด ี 23-111-0005 จินดาพงศ์ 185.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 รัชสิทธิ์ วรรธนะศิรินทร ์ 23-027-0001 มณีวัฒนา 223.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณภัทร จํานงค์จิต 23-027-0086 มณีวัฒนา 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิชชาภรณ์ สุวรรณรักษ์ 23-007-0007 อัสสัมชัญธนบุรี 207.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต เอกรัตน์ โลกัตถกร 23-111-0022 เซนต์คาเบรียล 79.00  คะแนน 
เขตธนบุรี พรชนก ศักดิ์สวัสดิ ์ 23-007-0002 วัดประยุรวงศาวาส 58.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ธัมมทัศน์ โรจนส์ืบศักดิ ์ 23-008-0006 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 81.00  คะแนน 
เขตบางรัก ญาดา พฒันเกียรติชัย 23-121-0018 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 78.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ธัญ มิ่งแก้ว 23-111-0009 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 89.00  คะแนน 
เขตพญาไท วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต 23-199-0010 สวนบวั 71.00  คะแนน 
เขตพระนคร วิศัลย์ศยา วารีย์ 23-111-0016 ราชิน ี 71.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ กฤติกา สุชาตะประคลัภ์ 23-090-0025 ถนอมบุตร 76.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อัครวิชร์ เรืองพุ่ม 23-138-0032 บางขุนเทียนศึกษา 85.00  คะแนน 
เขตพระโขนง ณกร พงษ์ภาสุระ 23-111-0017 พิพัฒนา 70.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ภวิศ ปู่โครง 23-012-0001 ฐานปัญญา 65.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี ศรัณยพงศ์ สาโรจน ์ 23-199-0020 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 76.00  คะแนน 
เขตหนองแขม รัชชศิร์ สิริศรีสัมฤทธิ ์ 23-110-0045 กรพิทักษ์ศึกษา 84.00  คะแนน 
เขตห้วยขวาง วินไธย อนนัต์พลาชัย 23-111-0010 บางกอกทวีวิทย ์ 73.00  คะแนน 
เขตราชเทวี กฤชอร จูรานุกูล 23-111-0002 อํานวยศิลป ์ 72.00  คะแนน 
เขตสาทร ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ ์ 23-111-0018 เซนต์หลุยศึกษา 52.00  คะแนน 
เขตบางพลัด สรวิชญ์ หิรัณยานุรักษ ์ 23-003-0026 ธรรมภิรักษ์ 71.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล 23-155-0027 ทรงวิทย์ศึกษา 83.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ปารมี นัตชะวะพัน 23-076-0009 ชินวร 84.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ชนทัต กอบสิริโชคดลิก 23-187-0006 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 71.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง พนธกร สร้อยสนธิ ์ 23-124-0055 ธนินทรวิทยา 86.00  คะแนน 
เขตคลองเตย วรวลัญช์ วรผล 23-002-0008 สายน้าํทิพย ์ 63.00  คะแนน 
เขตประเวศ พลอยนภัส ดิเรกศิลป ์ 23-043-0016 นราทร 70.00  คะแนน 
เขตดินแดง ภาพิมล สร้อยจิต 23-141-0034 ปัญจทรัพย ์ 78.00  คะแนน 
เขตสายไหม สิรภพ พรรณศรี 23-117-0025 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 76.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ธนะรัชต์ ชินใย 23-190-0007 ถนอมพิศวิทยา 70.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ธนเดช เรืองอําพัน 23-013-0020 โสมาภานุสสรณ ์ 84.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง อาทิตยา ตาด ี 23-111-0005 จินดาพงศ์ 57.00  คะแนน 
เขตบางแค รัชสิทธิ์ วรรธนะศิรินทร ์ 23-027-0001 มณีวัฒนา 81.00  คะแนน 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 13 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต เอกรัตน์ โลกัตถกร 23-111-0022 เซนต์คาเบรียล 61.00  คะแนน 
เขตธนบุรี ปาณิสรา บุญชัย 23-007-0001 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 62.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ จีรภา แจ่มใจ 23-183-0003 สายประสิทธิ์วทิยา 80.00  คะแนน 
เขตบางรัก ธัญนันท์ บุญเกาะ 23-121-0019 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 72.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ธัญ มิ่งแก้ว 23-111-0009 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 75.00  คะแนน 
เขตพญาไท สุริยอักษร สาราษฏร ์ 23-111-0007 อนุบาลสามเสน 69.00  คะแนน 
เขตพระนคร จิรัชญา รอดทิม 23-007-0006 ราชิน ี 78.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ นวปกรณ์ พัสดร 23-090-0005 ถนอมบุตร 81.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อัครวิชร์ เรืองพุ่ม 23-138-0032 บางขุนเทียนศึกษา 86.00  คะแนน 
เขตพระโขนง ณกร พงษ์ภาสุระ 23-111-0017 พิพัฒนา 65.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ภูมิภัทร เลิศวรรณพร 23-012-0007 ฐานปัญญา 63.00  คะแนน 
 เนธิเจษฐ์ ลูกจันทร ์ 23-012-0008 ฐานปัญญา 63.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี ศรัณยพงศ์ สาโรจน ์ 23-199-0020 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 76.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ธนิดา แซ่ฟอง 23-110-0040 กรพิทักษ์ศึกษา 79.00  คะแนน 
เขตห้วยขวาง วินไธย อนนัต์พลาชัย 23-111-0010 บางกอกทวีวิทย ์ 74.00  คะแนน 
เขตราชเทวี กฤชอร จูรานุกูล 23-111-0002 อํานวยศิลป ์ 62.00  คะแนน 
เขตสาทร ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ ์ 23-111-0018 เซนต์หลุยศึกษา 69.00  คะแนน 
เขตบางพลัด กัญญาภัค ลักษณะภ ู 23-003-0011 ธรรมภิรักษ์ 78.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล 23-155-0027 ทรงวิทย์ศึกษา 86.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ปารมี นัตชะวะพัน 23-076-0009 ชินวร 81.00  คะแนน 
เขตจอมทอง จิดาภา สัมมาถิรชัย 23-187-0004 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 72.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง นฦชล สุนทรภักด ี 23-124-0039 ธนินทรวิทยา 89.00  คะแนน 
เขตคลองเตย วรวลัญช์ วรผล 23-002-0008 สายน้าํทิพย ์ 64.00  คะแนน 
เขตประเวศ บุณยกร การโมกข์ 23-043-0005 นราทร 67.00  คะแนน 
เขตดินแดง ลักษิกา แซ่หยาง 23-141-0026 ปัญจทรัพย ์ 85.00  คะแนน 
เขตสายไหม ณัฎฐ์วรัตม์ ชํานาญภักด ี 23-117-0076 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 81.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ธนะรัชต์ ชินใย 23-190-0007 ถนอมพิศวิทยา 84.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ธนเดช เรืองอําพัน 23-013-0020 โสมาภานุสสรณ ์ 89.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง อาทิตยา ตาด ี 23-111-0005 จินดาพงศ์ 77.00  คะแนน 
เขตบางแค ภาวัต ดีสมบูรณ์สุข 23-027-0059 มณีวัฒนา 81.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต เอกรัตน์ โลกัตถกร 23-111-0022 เซนต์คาเบรียล 85.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ธัมมทัศน์ โรจนส์ืบศักดิ ์ 23-008-0006 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 50.00  คะแนน 
เขตบางรัก ปภาดา ไวว่องกิจการ 23-121-0011 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 82.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ธัญ มิ่งแก้ว 23-111-0009 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 75.00  คะแนน 
เขตพญาไท สุริยอักษร สาราษฏร ์ 23-111-0007 อนุบาลสามเสน 54.00  คะแนน 
เขตพระนคร จิรัชญา รอดทิม 23-007-0006 ราชิน ี 62.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ มณีทา ทามณ ี 23-090-0020 ถนอมบุตร 69.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ปัณณธร เสือภูมี 23-138-0006 บางขุนเทียนศึกษา 81.00  คะแนน 
เขตพระโขนง ณกร พงษ์ภาสุระ 23-111-0017 พิพัฒนา 94.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ เนธิเจษฐ์ ลูกจันทร ์ 23-012-0008 ฐานปัญญา 71.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี ลาซารูส วอน ซัลวาครูซ 23-111-0013 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 89.00  คะแนน 
เขตหนองแขม รัศมิ์ลภัส รติสุขพิมล 23-110-0027 กรพิทักษ์ศึกษา 88.00  คะแนน 
เขตห้วยขวาง วินไธย อนนัต์พลาชัย 23-111-0010 บางกอกทวีวิทย ์ 81.00  คะแนน 
เขตราชเทวี กฤชอร จูรานุกูล 23-111-0002 อํานวยศิลป ์ 73.00  คะแนน 
เขตสาทร ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ ์ 23-111-0018 เซนต์หลุยศึกษา 50.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ศึกษิต ณ นคร 23-003-0012 ธรรมภิรักษ์ 69.00  คะแนน 
เขตคันนายาว วชิรวิทย์ สามารถ 23-155-0038 ทรงวิทย์ศึกษา 89.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ปารมี นัตชะวะพัน 23-076-0009 ชินวร 62.00  คะแนน 
เขตจอมทอง จิดาภา สัมมาถิรชัย 23-187-0004 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 73.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง กุลพัทธ์ เดชาละมัย 23-176-0034 พระหฤทัยดอนเมือง 83.00  คะแนน 
เขตประเวศ นิชาภา ชา้งแดง 23-043-0002 นราทร 58.00  คะแนน 
เขตดินแดง กัญจน์ธิญา ศิริวิโรจน ์ 23-141-0043 ปัญจทรัพย ์ 86.00  คะแนน 
เขตสายไหม จิรภัทร์ หวายมอย 23-117-0053 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 91.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง สุวพิชญ์ แสงโชติ 23-190-0013 ถนอมพิศวิทยา 71.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ธนเดช เรืองอําพัน 23-013-0020 โสมาภานุสสรณ ์ 83.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง อาทิตยา ตาด ี 23-111-0005 จินดาพงศ์ 51.00  คะแนน 
เขตบางแค ณภัทร จํานงค์จิต 23-027-0086 มณีวัฒนา 79.00  คะแนน 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 15 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ณภัทร นิ่มพิทักษ์พงศ ์ 23-222-0001 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 256.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อาภา เตชาติวฒัน ์ 23-252-0012 อนุบาลโรจนวทิย ์ 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภพ ผดุงวณิชย์กุล 23-222-0003 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 213.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 กรวิวัฒณ์ กุศลธรรมรัตน์ 23-244-0008 อนุบาลกําแพงเพชร 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กอบสกุล ตรีบุพชาติสกุล 23-244-0036 อนุบาลกําแพงเพชร 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุพิชฌาย์ แก่นนาค 23-244-0033 อนุบาลกําแพงเพชร 153.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ศิรพัศ พรพศวัต 23-229-0023 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 229.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐกฤติยา วิริยะเขษม 23-217-0055 อนุบาลนครสวรรค์ 223.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อคิราภ์ สัตระ 23-217-0052 อนุบาลนครสวรรค์ 219.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 ศิรวริณศ์ ประทินทอง 23-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จารุพัฒน์ ศิริ 23-203-0012 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 217.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อธิป ลีลากนก 23-203-0010 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 207.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 พศวีร์ โชติจันทรสมบัต ิ 23-264-0007 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 215.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณฤดี นราภิรมย์สุข 23-264-0008 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นันทพทัธ์ วิวัฒน์คุณูปการ 23-264-0013 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 205.00  คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 ธัญพร วงศ์ใหญ่ 23-212-0002 ราชานุบาล 191.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชัญญานุช มบีุญ 23-212-0003 ราชานุบาล 154.00  คะแนน 
พะเยา อันดับที่ 1 กนกขวัญ ชมภูชัย 23-835-0051 ปิยมิตรวิทยา 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นิมานนัท์ เมืองมูล 23-835-0029 ปิยมิตรวิทยา 169.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ไรวินธ์ สิริลพัธ ์ 23-835-0052 ปิยมิตรวิทยา 159.00  คะแนน 
ลําปาง อันดับที่ 1 ดลลักษณ์ วฒุิศิริศาสตร์ 23-209-0050 อัสสัมชัญลาํปาง 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภัทรทรัพย์ แสงใส 23-209-0017 อัสสัมชัญลาํปาง 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนโชติ นาคน้ํา 23-209-0053 อัสสัมชัญลาํปาง 180.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 16 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ณภัทร นิ่มพิทักษ์พงศ ์ 23-222-0001 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 92.00  คะแนน 
กําแพงเพชร กอบสกุล ตรีบุพชาติสกุล 23-244-0036 อนุบาลกําแพงเพชร 85.00  คะแนน 
นครสวรรค์ พิสิฏฐ์พล โพธิ์เนียม 23-217-0048 อนุบาลนครสวรรค์ 81.00  คะแนน 
 อคิราภ์ สัตระ 23-217-0052 อนุบาลนครสวรรค์ 81.00  คะแนน 
พิจิตร จารุพัฒน์ ศิริ 23-203-0012 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 85.00  คะแนน 
เชียงใหม่ พศวีร์ โชติจันทรสมบัต ิ 23-264-0007 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 69.00  คะแนน 
น่าน ธัญพร วงศ์ใหญ่ 23-212-0002 ราชานุบาล 71.00  คะแนน 
พะเยา นิมานนัท์ เมืองมูล 23-835-0029 ปิยมิตรวิทยา 85.00  คะแนน 
ลําปาง ธนโชติ นาคน้ํา 23-209-0053 อัสสัมชัญลาํปาง 81.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก วิลาสนิี มูลสาล ี 23-252-0006 อนุบาลโรจนวทิย ์ 83.00  คะแนน 
กําแพงเพชร กฤษณโชค ทับทิมศรี 23-244-0018 อนุบาลกําแพงเพชร 66.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ณัฐภาค จุฑากรณ ์ 23-217-0035 อนุบาลนครสวรรค์ 81.00  คะแนน 
พิจิตร พชร สกุลศักดิ ์ 23-203-0001 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 79.00  คะแนน 
เชียงใหม่ นันทพทัธ์ วิวัฒน์คุณูปการ 23-264-0013 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 67.00  คะแนน 
น่าน ธัญพร วงศ์ใหญ่ 23-212-0002 ราชานุบาล 67.00  คะแนน 
พะเยา กนกขวัญ ชมภูชัย 23-835-0051 ปิยมิตรวิทยา 73.00  คะแนน 
ลําปาง ดลลักษณ์ วฒุิศิริศาสตร์ 23-209-0050 อัสสัมชัญลาํปาง 80.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 17 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ณภัทร นิ่มพิทักษ์พงศ ์ 23-222-0001 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 97.00  คะแนน 
กําแพงเพชร กรวิวัฒณ์ กุศลธรรมรัตน์ 23-244-0008 อนุบาลกําแพงเพชร 83.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ปุณรดา เพ็ญประดับพร 23-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 87.00  คะแนน 
พิจิตร อิษฎาอร คําจริง 23-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 82.00  คะแนน 
เชียงใหม่ พศวีร์ โชติจันทรสมบัต ิ 23-264-0007 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 88.00  คะแนน 
น่าน ธัญพร วงศ์ใหญ่ 23-212-0002 ราชานุบาล 53.00  คะแนน 
พะเยา กวินลยา ศิลปวิทยาทร 23-835-0057 ปิยมิตรวิทยา 62.00  คะแนน 
ลําปาง ดลลักษณ์ วฒุิศิริศาสตร์ 23-209-0050 อัสสัมชัญลาํปาง 72.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 18 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต*้ 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 ดานิส ภูมบุตรา 23-351-0002 อนุบาลยะลา 221.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นูรนาเอลา แวมงิ 23-351-0003 อนุบาลยะลา 173.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พรนัชชา ศิริไชย 23-351-0001 อนุบาลยะลา 164.00  คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 ทิพย์ธัญญา ปรีชาวุฒิเดช 23-853-0003 เกษมทรัพย์ 199.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อชิรญา ตรีพูนสุข 23-853-0001 เกษมทรัพย์ 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัจลาอ์ ยุนุ ๊ 23-325-0019 บ้านสุไหงโก-ลก 194.00  คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 สุพิณญา จนัทระ 23-345-0003 อนุบาลอรอนงค ์ 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 มนัสนนัท์ สทิธิชัย 23-345-0008 อนุบาลอรอนงค ์ 179.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พัชรินทร์ รอดแก้ว 23-345-0005 อนุบาลอรอนงค ์ 178.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 มณินทร เพชรไชย 23-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วริศรา จันทร 23-376-0002 พลวิทยาระบบสองภาษา 170.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 กันต์ เอ่งฉ้วน 23-334-0001 โชคชัยกระบี ่ 153.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 พสิษฐ์ ทิพย์รส 23-317-0017 อนุบาลพังงา 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รติปภา ไกรเทพ 23-317-0013 อนุบาลพังงา 185.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นฤชยา แสงสวา่ง 23-317-0005 อนุบาลพังงา 179.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 19 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาคณิตศาสตร ์ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา ดานิส ภูมบุตรา 23-351-0002 อนุบาลยะลา 73.00  คะแนน 
นราธิวาส ณัจลาอ์ ยุนุ ๊ 23-325-0019 บ้านสุไหงโก-ลก 70.00  คะแนน 
 กัญจน์ชญา ฉิมกูล 23-325-0007 บ้านสุไหงโก-ลก 70.00  คะแนน 
สตูล ฟัรฮาล หมาดสกุล 23-382-0009 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 83.00  คะแนน 
สงขลา มณินทร เพชรไชย 23-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา 64.00  คะแนน 
กระบี่ กันต์ เอ่งฉ้วน 23-334-0001 โชคชัยกระบี ่ 68.00  คะแนน 
พังงา พสิษฐ์ ทิพย์รส 23-317-0017 อนุบาลพังงา 79.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา ดานิส ภูมบุตรา 23-351-0002 อนุบาลยะลา 61.00  คะแนน 
นราธิวาส ทิพย์ธัญญา ปรีชาวุฒิเดช 23-853-0003 เกษมทรัพย์ 76.00  คะแนน 
สตูล พัชรินทร์ รอดแก้ว 23-345-0005 อนุบาลอรอนงค ์ 68.00  คะแนน 
สงขลา มณินทร เพชรไชย 23-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา 71.00  คะแนน 
กระบี่ กันต์ เอ่งฉ้วน 23-334-0001 โชคชัยกระบี ่ 57.00  คะแนน 
พังงา รติปภา ไกรเทพ 23-317-0013 อนุบาลพังงา 75.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา ดานิส ภูมบุตรา 23-351-0002 อนุบาลยะลา 87.00  คะแนน 
นราธิวาส ปันปรีตา ปรีชาวฒุิเดช 23-325-0016 บ้านสุไหงโก-ลก 67.00  คะแนน 
สตูล มนัสนนัท์ สทิธิชัย 23-345-0008 อนุบาลอรอนงค ์ 75.00  คะแนน 
สงขลา มณินทร เพชรไชย 23-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา 89.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช น่านเจา้ ดีเจย กุนาคาํ 23-330-0001 ศรีธรรมราชศึกษา 81.00  คะแนน 
พังงา กีรติญา พิกุลทอง 23-317-0012 อนุบาลพังงา 62.00  คะแนน 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 20 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 รัฐณีพัตส โพธิ์ขําใหญ ่ 23-489-0008 อนุบาลอุดรธาน ี 164.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิชญตม์ นอม ี 23-489-0015 อนุบาลอุดรธาน ี 160.00  คะแนน 
  ณฐกร ศรีภูมั่น 23-489-0016 อนุบาลอุดรธาน ี 160.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ปัญญวัฒน์ วริสาร 23-452-0147 อนุบาลอุบลราชธาน ี 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปิติ ขันทะวัตร์ 23-452-0145 อนุบาลอุบลราชธาน ี 231.00  คะแนน 
  ปาณิสรา ครองยุทธ 23-452-0242 อนุบาลอุบลราชธาน ี 231.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 อติคุณ ภูกฐิน 23-788-0003 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิชญานิน พลเสนา 23-788-0004 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กฤษณชัย กุคําอู 23-788-0002 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 165.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ 23-403-0001 อนุบาลร้อยเอ็ด 170.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ขวัญพร พันธุ์สุข 23-410-0011 อนุบาลนครราชสีมา 249.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุพิชญาภา เชิงศักดิ์ศรี 23-410-0058 อนุบาลนครราชสีมา 215.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ลภัสรดา ชาญเจริญ 23-410-0002 อนุบาลนครราชสีมา 210.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 นิชคุณ สมนึก 23-465-0022 วาณิชยน์ุกูล 247.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พงศกร บัญชรมาศพรรณ 23-465-0023 วาณิชยน์ุกูล 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จิรัฎฐ์ โล่สุวรรณรักษ์ 23-465-0021 วาณิชยน์ุกูล 218.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 21 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี รัฐณีพัตส โพธิ์ขําใหญ ่ 23-489-0008 อนุบาลอุดรธาน ี 73.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ปิติ ขันทะวัตร์ 23-452-0145 อนุบาลอุบลราชธาน ี 92.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ พิชญานิน พลเสนา 23-788-0004 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 76.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ 23-403-0001 อนุบาลร้อยเอ็ด 86.00  คะแนน 
นครราชสีมา ขวัญพร พันธุ์สุข 23-410-0011 อนุบาลนครราชสีมา 88.00  คะแนน 
สุรินทร ์ พงศกร บัญชรมาศพรรณ 23-465-0023 วาณิชยน์ุกูล 77.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ สัณหณัฐ สกลไชย 23-452-0248 อเวมารีอา อํานาจเจริญ 54.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี เวชพิสิฐ ตันสมรส 23-489-0010 อนุบาลอุดรธาน ี 76.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อภิวิชย์ ชิณกธรรม 23-452-0143 อนุบาลอุบลราชธาน ี 85.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ กฤษณชัย กุคําอู 23-788-0002 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 78.00  คะแนน 
นครราชสีมา ขวัญพร พันธุ์สุข 23-410-0011 อนุบาลนครราชสีมา 84.00  คะแนน 
สุรินทร ์ นิชคุณ สมนึก 23-465-0022 วาณิชยน์ุกูล 87.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ สัณหณัฐ สกลไชย 23-452-0248 อเวมารีอา อํานาจเจริญ 58.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุบลราชธาน ี ภัทรานิษฐ์ อิทธิธรรมบูรณ ์ 23-452-0009 ยุวทูตศึกษา 2 89.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ 23-403-0001 อนุบาลร้อยเอ็ด 63.00  คะแนน 
นครราชสีมา เขมจิรา ตั้งพรชูพงศ ์ 23-410-0001 อนุบาลนครราชสีมา 77.00  คะแนน 
 ลภัสรดา ชาญเจริญ 23-410-0002 อนุบาลนครราชสีมา 77.00  คะแนน 
 ขวัญพร พันธุ์สุข 23-410-0011 อนุบาลนครราชสีมา 77.00  คะแนน 
สุรินทร ์ นิชคุณ สมนึก 23-465-0022 วาณิชยน์ุกูล 95.00  คะแนน 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 22 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 นันทน์ภัส แสนสุวรรณ 23-590-0010 วัดดอนทอง 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เสกฐวุฒิ ฉัตรชาญณรงค ์ 23-590-0058 วัดดอนทอง 209.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พรรภิตา ฟักทองพรรณ 23-590-0038 วัดดอนทอง 208.00  คะแนน 
จันทบุรี อันดับที่ 1 ปทิตตา สุขศิริวรานนท ์ 23-596-0054 สตรีมารดาพิทักษ ์ 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนัญพรรธน์ ทองคํา 23-596-0063 สตรีมารดาพิทักษ ์ 199.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สรกฤช พนัสพงศไ์พบลูย ์ 23-596-0037 สตรีมารดาพิทักษ ์ 192.00  คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 ณปภัช ชตุิสุนทรากุล 23-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 203.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธัญจิรา เอ่ียมมหาลาภ 23-524-0019 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รุ้งริน ชิน 23-111-0020 อนุบาลชลบุรี 201.00  คะแนน 
  ศรัณย์พร ชื่นตา 23-524-0091 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 201.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 จิตรภาณุ วิจิตรกาญจน ์ 23-564-0004 มารีวิทยา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณธัช พันธุมงคล 23-564-0023 มารีวิทยา 195.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พนธกร เหล็กศิริ 23-564-0019 มารีวิทยา 178.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 ธิษณามตี เทพมะท ี 23-560-0001 อารีย์วัฒนา 183.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เอ้ืออังกูร กิจจาปารมี 23-560-0005 อนุบาลระยอง 169.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัทรชัย พิมพะ 23-505-0043 กวงฮั้ว 158.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 กันยารัตน์ ยนต์ลอย 23-569-0017 อุ่นอารีวิทยา 199.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชนิภา วา่ขานฤทธ ี 23-569-0018 อุ่นอารีวิทยา 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณหทัย พิชยามารินทร ์ 23-111-0001 เซนต์โยเซฟบางนา 172.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 23 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา พีรณัฐ จันระวงศ ์ 23-590-0025 วัดดอนทอง 87.00  คะแนน 
จันทบุรี ปทิตตา สุขศิริวรานนท ์ 23-596-0054 สตรีมารดาพิทักษ ์ 76.00  คะแนน 
ชลบุรี สัณห์พิชญ์ สุวรรณโยธิน 23-524-0093 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 80.00  คะแนน 
 ธัญจิรา เอ่ียมมหาลาภ 23-524-0019 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 80.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี ชนกรณ์ แสงหิรัญ 23-564-0041 มารีวิทยา 72.00  คะแนน 
ระยอง จินต์จุฑา หลักคํา 23-505-0024 กวงฮั้ว 62.00  คะแนน 
 ธีรภัทร กมลนาวิน 23-505-0019 กวงฮั้ว 62.00  คะแนน 
สมุทรปราการ วชิรวิทย์ เตียวพวง 23-553-0012 สุขเจริญผล 70.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา พรรภิตา ฟักทองพรรณ 23-590-0038 วัดดอนทอง 84.00  คะแนน 
จันทบุรี พิธิวัฒน์ จิรฉัตรเมธิน 23-596-0012 สตรีมารดาพิทักษ ์ 73.00  คะแนน 
ชลบุรี อิงฟ้า ชิน 23-111-0021 อนุบาลชลบุรี 76.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี พนธกร เหล็กศิริ 23-564-0019 มารีวิทยา 74.00  คะแนน 
ระยอง ธัญพิชชา บุตรเพชร 23-505-0015 กวงฮั้ว 71.00  คะแนน 
สมุทรปราการ กันยารัตน์ ยนต์ลอย 23-569-0017 อุ่นอารีวิทยา 84.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เสกฐวุฒิ ฉัตรชาญณรงค ์ 23-590-0058 วัดดอนทอง 73.00  คะแนน 
จันทบุรี ปทิตตา สุขศิริวรานนท ์ 23-596-0054 สตรีมารดาพิทักษ ์ 68.00  คะแนน 
ชลบุรี ณปภัช ชตุิสุนทรากุล 23-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 76.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี จิตรภาณุ วิจิตรกาญจน ์ 23-564-0004 มารีวิทยา 87.00  คะแนน 
ระยอง ธิษณามตี เทพมะท ี 23-560-0001 อารีย์วัฒนา 83.00  คะแนน 
สมุทรปราการ วิภาพร จรูญสิริพันธ ์ 23-111-0006 เซนต์โยเซฟบางนา 62.00  คะแนน 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 24 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 พิชามญชุ์ กฤตานุกูลวงศ ์ 23-671-0005 เตรียมบัณฑิต 197.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภูริชญา สังโสมา 23-671-0031 เตรียมบัณฑิต 166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อินทิรา ศรีปราชญ ์ 23-671-0030 เตรียมบัณฑิต 160.00  คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 พีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ ์ 23-620-0058 อนุบาลสุธีธร 269.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฐานวฒัน์ นิยมทรัพย ์ 23-943-0035 อนุบาลนครปฐม 238.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภูวิศ ศรีภัทราพันธุ ์ 23-620-0033 อนุบาลสุธีธร 234.00  คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 มลณิชามาศ อ่อนแป้น 23-995-0005 สมศักดิ์วิทยา 157.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กิรณา อินต๊ะวิน 23-995-0003 สมศักดิ์วิทยา 150.00  คะแนน 
ประจวบคีรีขันธ ์ อันดับที่ 1 สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร 23-111-0015 รักษ์วิทยา (หน้าค่ายธนะรัชต์) 180.00  คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 ปิยังกูร อรุณกิจประคุณ 23-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี 182.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 ภัทรชัย วิลามาศ 23-628-0014 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 235.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณิชกมล สาํราญถิ่น 23-672-0102 จิระศาสตร์วิทยา 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศิวปรีชา อักษรศรีสกุล 23-638-0022 ปัณณวิชญ ์ 220.00  คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 ณัชฑิฌา สําแดงภัย 23-633-0017 อนุบาลสิงห์บุรี 225.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัทธ์ฐภัค กิตติภัค 23-633-0003 อนุบาลสิงห์บุรี 199.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศิรศิลป์ พัวพานิช 23-633-0002 อนุบาลสิงห์บุรี 196.00  คะแนน 
อ่างทอง อันดับที่ 1 สิรวิชญ์ สสีุวรรณ์ 23-631-0008 อนุบาลวัดอ่างทอง 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปรัชวัจน์ จรัสฉัตรพงศ ์ 23-631-0009 อนุบาลวัดอ่างทอง 183.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณภัชชานันท์ คงประสิทธิ ์ 23-631-0010 อนุบาลวัดอ่างทอง 154.00  คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 ปภังกร กมลจิตร์ประภา 23-637-0006 นานาชาติ ดราก้อน 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 มินซู ซ่ง 23-637-0001 นานาชาติ ดราก้อน 205.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 คุณ วงศ์รักพาณิช 23-637-0005 นานาชาติ ดราก้อน 168.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 25 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี พิชามญชุ์ กฤตานุกูลวงศ ์ 23-671-0005 เตรียมบัณฑิต 78.00  คะแนน 
นครปฐม พีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ ์ 23-620-0058 อนุบาลสุธีธร 100.00  คะแนน 
ราชบุรี ปิ่นมนสั สุภาพ 23-995-0010 สมศักดิ์วิทยา 66.00  คะแนน 
ประจวบคีรีขันธ ์ สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร 23-111-0015 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ 68.00  คะแนน 
เพชรบุรี ปิยังกูร อรุณกิจประคุณ 23-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี 73.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ภัทรชัย วิลามาศ 23-628-0014 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 85.00  คะแนน 
สระบุรี พัฒนพงษ์ มาสะธรรม 23-972-0010 อนุบาลวิชชากร 69.00  คะแนน 
สิงห์บุรี เดชาธร ฑีฆาวงค ์ 23-633-0025 อนุบาลสิงห์บุรี 72.00  คะแนน 
อ่างทอง สิรวิชญ์ สสีุวรรณ์ 23-631-0008 อนุบาลวัดอ่างทอง 89.00  คะแนน 
นนทบุรี ปภังกร กมลจิตร์ประภา 23-637-0006 นานาชาติ ดราก้อน 69.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี พิชามญชุ์ กฤตานุกูลวงศ ์ 23-671-0005 เตรียมบัณฑิต 84.00  คะแนน 
นครปฐม ฐานวฒัน์ นิยมทรัพย ์ 23-943-0035 อนุบาลนครปฐม 85.00  คะแนน 
ราชบุรี กรกนก กนกพจนานนท ์ 23-995-0020 สมศักดิ์วิทยา 66.00  คะแนน 
ประจวบคีรีขันธ ์ สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร 23-111-0015 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ 52.00  คะแนน 
เพชรบุรี ปิยังกูร อรุณกิจประคุณ 23-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี 70.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ศิวปรีชา อักษรศรีสกุล 23-638-0022 ปัณณวิชญ ์ 81.00  คะแนน 
 ภัทรชัย วิลามาศ 23-628-0014 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 81.00  คะแนน 
สระบุรี ดิฐวัฒน์ อ้วนคํา 23-972-0002 อนุบาลวิชชากร 58.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ณัชฑิฌา สําแดงภัย 23-633-0017 อนุบาลสิงห์บุรี 71.00  คะแนน 
อ่างทอง สิรวิชญ์ สสีุวรรณ์ 23-631-0008 อนุบาลวัดอ่างทอง 87.00  คะแนน 
นนทบุรี ปภังกร กมลจิตร์ประภา 23-637-0006 นานาชาติ ดราก้อน 68.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 26 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี รดา หรรษา 23-671-0039 เตรียมบัณฑิต 60.00  คะแนน 
นครปฐม วริศยา รุจินานนท ์ 23-943-0015 อนุบาลนครปฐม 85.00  คะแนน 
 พีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ ์ 23-620-0058 อนุบาลสุธีธร 85.00  คะแนน 
ราชบุรี ศะศิภากาญจน์ ภัคมาน 23-995-0009 สมศักดิ์วิทยา 50.00  คะแนน 
ประจวบคีรีขันธ ์ สุประวีณ์ วงศ์วัชรพร 23-111-0015 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ 60.00  คะแนน 
เพชรบุรี ปิยังกูร อรุณกิจประคุณ 23-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี 39.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ณิชกมล สาํราญถิ่น 23-672-0102 จิระศาสตร์วิทยา 97.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ณัชฑิฌา สําแดงภัย 23-633-0017 อนุบาลสิงห์บุรี 92.00  คะแนน 
นนทบุรี มินซู ซ่ง 23-637-0001 นานาชาติ ดราก้อน 95.00  คะแนน 
 
 

จะจัดส่งรางวัลทกุประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นกัเรียนเรยีนอยู่ ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 61 
 
 

 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 27 

หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาค กทม.) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สายน้ําทพิย์ (เขตคลองเตย) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วรวลัญช์ วรผล ได้คะแนน 64.00%  
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธาราริน ธนโชติวานิช ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฏฐกิตติ์ ศิริบาล ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วชิรวิทย์ สามารถ ได้คะแนน 89.00%  
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วิกิ อ่อนช้อยสกุล ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จีราพัชร์ ธรรมวิริยะกุล ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กวินธิดา เมธารมณ ์ ได้คะแนน 67.00%  
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พนธกร สร้อยสนธิ ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นฦชล สุนทรภักด ี ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นราวดี ชยัภูมิพิทักษ ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กรรวี เพ็ญสุภา ได้คะแนน 82.00%  
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กฤศณัฏฐ์ ตันติเพซราภรณ์ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จิระวัฒน์ สุขรัตนวงศ ์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปวารณา อธิศรีสวสัดิ์กุล ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กุลพัทธ์ เดชาละมัย ได้คะแนน 83.00%  
รร.ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภาพิมล สร้อยจิต ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ลักษิกา แซ่หยาง ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กัญจน์ธิญา ศิริวิโรจน ์ ได้คะแนน 86.00%  
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พรชนก ศักดิ์สวัสดิ ์ ได้คะแนน 58.00%  
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธัมมทัศน์ โรจนส์ืบศักดิ ์ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิตรพิบูล กรฤต ได้คะแนน 69.00%  
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปรายฟ้า คงอัครเดชา ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จีรภา แจ่มใจ ได้คะแนน 80.00%  
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กฤติกา สุชาตะประคลัภ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นวปกรณ์ พัสดร ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 มณีทา ทามณ ี ได้คะแนน 69.00%  
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปาริชา ตระการสุดเลิศ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 หัสดิน โอคามุระ กํารัตน ์ ได้คะแนน 67.00%  
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วรวิทย์ สีด่าง ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อัครวิชร์ เรืองพุ่ม ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปัณณธร เสือภูมี ได้คะแนน 81.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาค กทม.) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กิตตินันท์ วรรณสนิธ ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนิก เตียวิวัฒน ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ตรีพัชชา ทิพย์ไกรศร ได้คะแนน 70.00%  
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รัชสิทธิ์ วรรธนะศิรินทร ์ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาวัต ดีสมบูรณ์สุข ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณภัทร จํานงค์จิต ได้คะแนน 79.00%  
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สรวิชญ์ หิรัณยานุรักษ ์ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กัญญาภัค ลักษณะภ ู ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ศึกษิต ณ นคร ได้คะแนน 69.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ญาดา พฒันเกียรติชัย ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธัญนันท์ บุญเกาะ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปภาดา ไวว่องกิจการ ได้คะแนน 82.00%  
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปารมี นัตชะวะพัน ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กรวรรณ แซ่เฮ้ง ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปัณญาธร ทะน้อย ได้คะแนน 54.00%  
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พลอยนภัส ดิเรกศิลป ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 บุณยกร การโมกข์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นิชาภา ชา้งแดง ได้คะแนน 58.00%  
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฐิตารีย์ วงศ์เธียรธนา ได้คะแนน 65.00%  
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภวิศ ปู่โครง ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภูมิภัทร เลิศวรรณพร ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เนธิเจษฐ์ ลูกจันทร ์ ได้คะแนน 71.00%  
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภัทรวัลลิ์ อมรสิริโชติกุล ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนะรัชต์ ชินใย ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สุวพิชญ์ แสงโชติ ได้คะแนน 71.00%  
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สุจิรา สายคํา ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐนนท์ พงศ์จารุวัตร ได้คะแนน 57.00%  
รร.โสมาภานสุสรณ์ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ดิฐวัฒน์ รัตนสัตย ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนเดช เรืองอําพัน ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พิสิษฐ์ ศรีสงา่ ได้คะแนน 68.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาค กทม.) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ถิร ชวเศรษฐสิทธิ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภพประพัทธ์ มาโนษยวงศ ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ไท่จง ศรีวิโรจน ์ ได้คะแนน 66.00%  
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สิรภพ พรรณศรี ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฎฐ์วรัตม์ ชํานาญภักด ี ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จิรภัทร์ หวายมอย ได้คะแนน 91.00%  
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รัชชศิร์ สิริศรีสัมฤทธิ ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนิดา แซ่ฟอง ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 รัศมิ์ลภัส รติสุขพิมล ได้คะแนน 88.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาคเหนือ) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กอบสกุล ตรีบุพชาติสกุล ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กฤษณโชค ทับทิมศรี ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กรวิวัฒณ์ กุศลธรรมรัตน์ ได้คะแนน 83.00%  
รร.ยุวฑูตศึกษาพัฒนา (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณฤดี นราภิรมย์สุข ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นันทพทัธ์ วิวัฒน์คุณูปการ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พศวีร์ โชติจันทรสมบัต ิ ได้คะแนน 88.00%  
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศิรพัศ พรพศวัต ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นราวิชญ์ เศรษฐอนุกูล ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปุณรดา เพ็ญประดับพร ได้คะแนน 87.00%  
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิสิฏฐ์พล โพธิ์เนียม ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อคิราภ์ สัตระ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐภาค จุฑากรณ ์ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัฐกฤติยา วิริยะเขษม ได้คะแนน 75.00%  
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธัญพร วงศ์ใหญ่ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชัญญานุช มบีุญ ได้คะแนน 58.00%  
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นิมานนัท์ เมืองมูล ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กนกขวัญ ชมภูชัย ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กวินลยา ศิลปวิทยาทร ได้คะแนน 62.00%  
รร.ยอแซฟพิจิตร (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัชชา คงแรต ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศุภวิชญ์ สรสิทธิ์รุ่งสกุล ได้คะแนน 51.00%  
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จารุพัฒน์ ศิริ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พชร สกุลศักดิ ์ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อิษฎาอร คําจริง ได้คะแนน 82.00%  
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วรณัน ยาทา ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ขวัญรวินท์ ปุณะปุง ได้คะแนน 79.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 คมสรร จรุงพันธ ์ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปฏิภัทร อรรถาชิต ได้คะแนน 74.00%  
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศิวกร ปุญญพันธ ์ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วิลาสนิี มูลสาล ี ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อาภา เตชาติวฒัน ์ ได้คะแนน 82.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาคเหนือ) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภพ ผดุงวณิชย์กุล ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฑียากร กิตยาธิคุณ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณภัทร นิ่มพิทักษ์พงศ ์ ได้คะแนน 97.00%  
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนโชติ นาคน้ํา ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ดลลักษณ์ วฒุิศิริศาสตร์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธีทัต แก้วเย็น ได้คะแนน 69.00%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.2) 32 

หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาคใต้) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กันต์ เอ่งฉ้วน ได้คะแนน 68.00%  
รร.ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 น่านเจา้ ดีเจย กุนาคาํ ได้คะแนน 81.00%  
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ทิพย์ธัญญา ปรีชาวุฒิเดช ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อชิรญา ตรีพูนสุข ได้คะแนน 73.00%  
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อัฆนียาอ์ คอยรุลอันวาร ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จรินธร รัตนบุญ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 รมิตา จันทรโคบุตร ได้คะแนน 72.00%  
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กัญจน์ชญา ฉิมกูล ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัจลาอ์ ยุนุ ๊ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณิชาภัทร เลิศผดงุวิทย ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปันปรีตา ปรีชาวฒุิเดช ได้คะแนน 67.00%  
รร.พิมานวิทย์นราธิวาส (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อาลีม อามีเราะ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นัซรีน ตาเหร์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นูร์ฮานาน แวดาโอะ ได้คะแนน 51.00%  
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ฟาฮมี หะยีมะเซ็ง ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นูรอามานี ยโูซ๊ะ ได้คะแนน 52.00%  
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พสิษฐ์ ทิพย์รส ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 รติปภา ไกรเทพ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กีรติญา พิกุลทอง ได้คะแนน 62.00%  
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พรนัชชา ศิริไชย ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นูรนาเอลา แวมงิ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ดานิส ภูมบุตรา ได้คะแนน 87.00%  
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชัชฤทธิ์ แย้มจิตร ได้คะแนน 51.00%  
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชมีม นกแอนหมาน ได้คะแนน 59.00%  
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ติณณ์ ชอบธรรมด ี ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วริศรา จันทร ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 มณินทร เพชรไชย ได้คะแนน 89.00%  
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ฟัรฮาล หมาดสกุล ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปวีณวัชร์ ม่วงปลอด ได้คะแนน 64.00%  
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สุพิณญา จนัทระ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พัชรินทร์ รอดแก้ว ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 มนัสนนัท์ สทิธิชัย ได้คะแนน 75.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาคอีสาน) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิชญานิน พลเสนา ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กฤษณชัย กุคําอู ได้คะแนน 78.00%  
รร.พรชัยวิชชาลัย (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภูภูมิ มัดหา ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิริวิมล ละดาไสย ์ ได้คะแนน 54.00%  
รร.อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ขวัญพร พันธุ์สุข ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภควดี รักษาแก้ว ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เขมจิรา ตั้งพรชูพงศ ์ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ลภัสรดา ชาญเจริญ ได้คะแนน 77.00%  
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ ได้คะแนน 86.00%  
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พงศกร บัญชรมาศพรรณ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 มนสพร แซ่ลิ้ม ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จิรัฎฐ์ โล่สุวรรณรักษ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นิชคุณ สมนึก ได้คะแนน 95.00%  
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รัฐณีพัตส โพธิ์ขําใหญ ่ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เวชพิสิฐ ตันสมรส ได้คะแนน 76.00%  
รร.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณชพลคณพศ ยองใย ได้คะแนน 68.00%  
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปิติ ขันทะวัตร์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อภิวิชย์ ชิณกธรรม ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วัชระ พูลด ี ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชินกฤต มณีเนตร ได้คะแนน 87.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาคตะวันออก) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปทิตตา สุขศิริวรานนท ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิธิวัฒน์ จิรฉัตรเมธิน ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชัชชาพรรณ์ รุ่งศิริยืนยง ได้คะแนน 63.00%  
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พีรณัฐ จันระวงศ ์ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พรรภิตา ฟักทองพรรณ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เสกฐวุฒิ ฉัตรชาญณรงค ์ ได้คะแนน 73.00%  
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธัญจิรา เอ่ียมมหาลาภ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สัณห์พิชญ์ สุวรรณโยธิน ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศรัณย์พร ชื่นตา ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณปภัช ชตุิสุนทรากุล ได้คะแนน 76.00%  
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชนกรณ์ แสงหิรัญ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พนธกร เหล็กศิริ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จิตรภาณุ วิจิตรกาญจน ์ ได้คะแนน 87.00%  
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธีรภัทร กมลนาวิน ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จินต์จุฑา หลักคํา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธัญพิชชา บุตรเพชร ได้คะแนน 71.00%  
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนโชติ อินทรกําแหง ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เอ้ืออังกูร กิจจาปารมี ได้คะแนน 57.00%  
รร.สุขเจริญผล (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วชิรวิทย์ เตียวพวง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อารญา ไร่สงัด ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กฤตธัช จันทร์ปาน ได้คะแนน 58.00%  
รร.อุ่นอารีวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ทิชา เณรศรี ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กันยารัตน์ ยนต์ลอย ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชนิภา วา่ขานฤทธ ี ได้คะแนน 51.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาคกลาง) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 คณัสวรรณ สาบา้นฆ้อง ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อชิรธร วัชรสุขุม ได้คะแนน 80.00%  
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปิยะมินทร์ เผือดโพธิ ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฐานวฒัน์ นิยมทรัพย ์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วริศยา รุจินานนท ์ ได้คะแนน 85.00%  
รร.อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ ์ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณภัทร วงศ์สายเชื้อ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภูวิศ ศรีภัทราพันธุ ์ ได้คะแนน 73.00%  
รร.นานาชาติ ดราก้อน (นนทบรีุ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปภังกร กมลจิตร์ประภา ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 คุณ วงศ์รักพาณิช ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 มินซู ซ่ง ได้คะแนน 95.00%  
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐกมล อํานวยพร ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิชามญชุ์ กฤตานุกูลวงศ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 รดา หรรษา ได้คะแนน 60.00%  
รร.จิระศาสตร์วิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธราเทพ แสนสุข ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วรัชญา มงคลพิทักษ์กุล ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณิชกมล สาํราญถิ่น ได้คะแนน 97.00%  
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 คชภพ พรมรุกขชาต ิ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อีลิจาห์ ลู ่ ได้คะแนน 63.00%  
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภัณฑิรา วิบลูย์พันธุ ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สุพิชฌาย์ สุดวลิัย ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อธิษฐ์ อาบวารี ได้คะแนน 67.00%  
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภูวนัย มานะเจริญชัย ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิวปรีชา อักษรศรีสกุล ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พัชรนันท์ ทิพย์เธียรกุล ได้คะแนน 69.00%  
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภัทรชัย วิลามาศ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กัณตพงศ์ อยู่วงษ์ตระกูล ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภริม เอาฬาร ได้คะแนน 83.00%  
รร.อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปิยังกูร อรุณกิจประคุณ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชนเนษฎ์ พทุธรักษา ได้คะแนน 57.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาคกลาง) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.2” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปิ่นมนสั สุภาพ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กรกนก กนกพจนานนท ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ศะศิภากาญจน์ ภัคมาน ได้คะแนน 50.00%  
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พัฒนพงษ์ มาสะธรรม ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ดิฐวัฒน์ อ้วนคํา ได้คะแนน 58.00%  
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เดชาธร ฑีฆาวงค ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัทธ์ฐภัค กิตติภัค ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัชฑิฌา สําแดงภัย ได้คะแนน 92.00%  
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สิรวิชญ์ สสีุวรรณ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปรัชวัจน์ จรัสฉัตรพงศ ์ ได้คะแนน 67.00%  
 
 

 


