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

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

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่ง “ระดับโรงเรียน” ในปีนี้ 
พิเศษ! นักเรียนที่สอบ PRE-GIFTED ไดคะแนนสูงสุดในแตละวิชา/ชั้น ของโรงเรียนที่เปดเปนสนามสอบ 
และไดคะแนนไมนอยกวา 50% จะไดรับทุนใชงาน “คลังโจทย์ออนไลน์” ในวิชา/ชั้นนั้นๆ เพียงวิชาเดียว 
ฟรี 6 เดือน (ตั้งแต 1 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.3  มีทั้งหมด 5 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.3) 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 กฤษฏ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 33-403-0026 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 253.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ปภาวรินศ์ แก้วกันยา 33-452-0090 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 248.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 อริยพร งามจริยะ 33-620-0004 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 246.00  คะแนน 
 ปัณณวิชญ์ สุขผล 33-244-0017 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 246.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชต ิ 33-410-0012 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 97.00  คะแนน 
 ปภาวรินศ์ แก้วกันยา 33-452-0090 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 97.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 กชพร อุรโสภณ 33-452-0107 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 จิรทีปต์ ศิลปอาชา 33-187-0009 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 95.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.3) 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 จิรทีปต์ ศิลปอาชา 33-187-0009 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 244.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 33-111-0043 ราชินี (เขตพระนคร) 240.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 อภิชาติ ชัยสาร 33-141-0040 ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) 223.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.3* 
 นพวริทธิ์ วซิระคณาพัฒน ์ 33-110-0020 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 ภวธร วัชรอาภานุกร 33-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) 79.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 จิรทีปต์ ศิลปอาชา 33-187-0009 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 95.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.3) 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ปัณณวิชญ์ สุขผล 33-244-0017 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 246.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบลูย ์ 33-217-0106 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 238.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 นนทีวฒัน์ อ้ึงพงษ์พานิช 33-825-0124 น่านคริสเตียนศึกษา (น่าน) 237.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.3* 
 กอบบุญ ตันอารีย ์ 33-244-0020 สาธิต (กําแพงเพชร) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ 33-278-0019 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 83.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 อภิวิชญ์ ไชยวรรณ 33-209-0047 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 93.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.3) 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ 33-376-0003 พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) 229.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ 33-351-0004 อนุบาลยะลา (ยะลา) 227.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ยศวรรธน์ นรินรัตน ์ 33-317-0087 อนุบาลพังงา (พังงา) 205.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 วริศ ศักดิรัตน์ 33-853-0001 เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) 84.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ 33-351-0004 อนุบาลยะลา (ยะลา) 75.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ 33-376-0003 พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) 90.00  คะแนน 
 ใบบัว ตระกูลเมฆ ี 33-330-0009 ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) 90.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.3) 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 กฤษฏ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 33-403-0026 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 253.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ปภาวรินศ์ แก้วกันยา 33-452-0090 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 248.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 กัฌธากร เพิ่มธรรมสิน 33-403-0024 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 241.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชต ิ 33-410-0012 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 97.00  คะแนน 
 ปภาวรินศ์ แก้วกันยา 33-452-0090 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 97.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 กชพร อุรโสภณ 33-452-0107 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 กัฌธากร เพิ่มธรรมสิน 33-403-0024 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 94 
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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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ ์ 33-560-0028 อนุบาลระยอง (ระยอง) 239.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ชนัญชิดา บุญไชยโย 33-560-0003 อนุบาลระยอง (ระยอง) 237.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 กันตพัฒน์ เจริญลิ้มประเสริฐ 33-590-0049 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 220.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ ์ 33-560-0028 อนุบาลระยอง (ระยอง) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ ์ 33-560-0028 อนุบาลระยอง (ระยอง) 81.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.3* 
 บัญญวัต กายทอง 33-524-0021 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 88.00  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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 อริยพร งามจริยะ 33-620-0004 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 246.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ปวริศา เสียงลือชา 33-656-0004 นารีวิทยา (ราชบุรี) 235.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 คุณัชญ์ คุณะดิลก 33-638-0017 ปัณณวิชญ์ (พระนครศรีอยุธยา) 234.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 อัฐเดช ตรียินด ี 33-620-0017 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 95.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 อริยพร งามจริยะ 33-620-0004 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 84.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 คุณัชญ์ คุณะดิลก 33-638-0017 ปัณณวิชญ์ (พระนครศรีอยุธยา) 91.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.3) 9 

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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 เบญญาภา วิเศษปรีชา 33-121-0004 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ญาณิศา พฒันเกียรติชัย 33-121-0008 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐสิร์กาภัทร วงษ์สกุลสุข 33-121-0001 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 170.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 วรณัน บุญความด ี 33-111-0049 อนุบาลสามเสน 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 มนรดา สายเนียม 33-111-0035 อนุบาลสามเสน 177.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อนาวิลธ์ ดา่นสวัสดิ ์ 33-199-0002 สวนบวั 175.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 33-111-0043 ราชิน ี 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กุลญาดา สัมปะชาโน 33-007-0007 ราชิน ี 203.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนิสรา ฤดีกุลธํารง 33-111-0002 ราชิน ี 175.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 อาณิสา ลาํอิน 33-019-0009 บ้านบางกะปิ  (ประถม) 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชวกร เพชรเสน 33-090-0009 ถนอมบุตร 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รติรัตน์ พรมีศรี 33-090-0020 ถนอมบุตร 198.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 วิวิศน์ วาณชิอนันต์ชัย 33-111-0033 รุ่งอรุณ 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สิทธิโชค โคจะนา 33-107-0001 สุพิชญา 195.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เมธาสิทธิ์ บญุเจือ 33-107-0004 สุพิชญา 184.00  คะแนน 
เขตพระโขนง อันดับที่ 1 ธมลวรรณ รังงาม 33-199-0013 พิพัฒนา 185.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 กรณ์ภัสสร แม็กซ์ฟีลด์ 33-012-0003 ฐานปัญญา 177.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐชยา ธนะวงัน้อย 33-012-0006 ฐานปัญญา 169.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐกรณ์ ปิงสุขแสน 33-012-0001 ฐานปัญญา 159.00  คะแนน 
เขตราษฎร์บูรณะ อันดับที่ 1 สิรารมย์ สมจิตต ์ 33-007-0009 สารสาสนส์ุขสวัสดิ ์ 154.00  คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 กุลพรภัสร์ จิริณีธรรมกุล 33-110-0017 กรพิทักษ์ศึกษา 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นพวริทธิ์ วซิระคณาพัฒน ์ 33-110-0020 กรพิทักษ์ศึกษา 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิชชาพร วัฒนลออสมบุญ 33-110-0002 กรพิทักษ์ศึกษา 213.00  คะแนน 
เขตสาทร อันดับที่ 1 ธีรวีร์ บุญญศิริวัฒน ์ 33-111-0029 อัสสัมชัญ (ประถม) 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กิตติพัชร ธันญะทว ี 33-007-0006 เซนต์หลุยศึกษา 164.00  คะแนน 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 ธรรมรัต ผดุงวัย 33-003-0005 ธรรมภิรักษ์ 209.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พรนภัส วิริยะนนัทวนิช 33-003-0002 ธรรมภิรักษ์ 187.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐสินี บรมสุข 33-003-0007 ธรรมภิรักษ์ 161.00  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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 พชร ศิริมาตย ์ 33-111-0026 โชคชัย 179.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 ชานน ชาย เลวี ่ 33-155-0047 ทรงวิทย์ศึกษา 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภวธร วัชรอาภานุกร 33-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อาจรีย์ เทพหนู 33-118-0006 ปรัชชาธร 193.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 ดิถดนัย แก้วน้ําคํา 33-076-0007 ชินวร 171.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พงศ์ศรัณย์ แก้วมณีชัย 33-076-0008 ชินวร 169.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กันตดนย์ ศิริวรรณ 33-076-0001 ชินวร 166.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 จิรทีปต์ ศิลปอาชา 33-187-0009 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 244.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รัฐนันท์ วรพารา 33-187-0010 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 193.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พัชรวัฒน์ วงศ์ศรีกุล 33-187-0002 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 183.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 ภูมิศกร ปุจฉากาญจน ์ 33-124-0021 ธนินทรวิทยา 199.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิรดา ต้นอานันทส์กุล 33-176-0015 พระหฤทัยดอนเมือง 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พีรณัฐ โพธิสิทธิศักดิ ์ 33-124-0015 ธนินทรวิทยา 187.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 รวิสรา บัวเผื่อน 33-002-0020 สายน้าํทิพย ์ 178.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 ธนดล อุตะมะโยธนิ 33-043-0002 นราทร 166.00  คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 อภิชาติ ชัยสาร 33-141-0040 ปัญจทรัพย ์ 223.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปุณยวีร์ จิรวิจิตร 33-141-0006 ปัญจทรัพย ์ 195.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กิติยศ กลิ่นสุคนธ ์ 33-141-0013 ปัญจทรัพย ์ 192.00  คะแนน 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 พฤฒพงศ์ อุไพศิลป์สถาพร 33-111-0008 สาธิต มศว ประสานมิตร 158.00  คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 ณภัทร ครองศิลป์ 33-117-0015 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิชญาภา อนันทนุพงศ ์ 33-117-0020 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ทศพิธ พัฒนสิทธิกร 33-117-0037 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 191.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 ชยกร เชื้อกุดรู 33-190-0007 ถนอมพิศวิทยา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฎฐ์ธนน เผือกจิตต ์ 33-190-0003 ถนอมพิศวิทยา 167.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฎฐ์ธนัน เผือกจิตต ์ 33-190-0001 ถนอมพิศวิทยา 154.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ญาณินณชิา แก้วยอดทอง 33-013-0044 โสมาภานุสสรณ ์ 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธมนวรรณ หลัดกอง 33-013-0024 โสมาภานุสสรณ ์ 197.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วริทธิ์ มัวร์ 33-162-0006 ศิริเพ็ญ 171.00  คะแนน 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.3) 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตสวนหลวง อันดับที่ 1 ภูมิพัฒน์ รุ่งวชิานิวัฒน ์ 33-111-0004 ปาณยา พัฒนาการ 179.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นพอนันต์ ปราการวิวฒัน ์ 33-111-0019 ปาณยา พัฒนาการ 164.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ อันดับที่ 1 พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน ์ 33-111-0012 ไผทอุดมศึกษา 174.00  คะแนน 
เขตบางบอน อันดับที่ 1 สหวัสส์ ธนภทัรวรธันย ์ 33-199-0015 สารสาสน์วิเทศบางบอน 196.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ชิษณุพงศ์ ตายัง 33-027-0079 มณีวัฒนา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิชญุตม์ อนุตริยะ 33-007-0002 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 179.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภคิน ศรีประดับทอง 33-027-0078 มณีวัฒนา 172.00  คะแนน 
  จิราพัชร ศิริเลิศพรรณา 33-027-0068 มณีวัฒนา 172.00  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.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต พลปวีร์ จินตจิรพันธ ์ 33-007-0004 เซนต์คาเบรียล 51.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ วลัยลดา สิงควะนชิ 33-008-0016 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 61.00  คะแนน 
เขตบางรัก อัญชิสา น้อยมณี 33-121-0002 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 73.00  คะแนน 
เขตพญาไท วรณัน บุญความด ี 33-111-0049 อนุบาลสามเสน 72.00  คะแนน 
เขตพระนคร ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 33-111-0043 ราชิน ี 83.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ รติรัตน์ พรมีศรี 33-090-0020 ถนอมบุตร 78.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน นภัสชฏา ชาเนตร 33-138-0023 บางขุนเทียนศึกษา 80.00  คะแนน 
เขตบางเขน เมทัศน์ เชาวลิต 33-111-0030 วัดไตรรัตนาราม (ชืน่ชูใจราษฎร์อุทิศ) 56.00  คะแนน 
เขตพระโขนง ธมลวรรณ รังงาม 33-199-0013 พิพัฒนา 70.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ณัฐกรณ์ ปิงสุขแสน 33-012-0001 ฐานปัญญา 62.00  คะแนน 
เขตราษฎร์บูรณะ พลัฏฐ์ สมจิตต ์ 33-007-0008 สารสาสนส์ุขสวัสดิ ์ 57.00  คะแนน 
เขตหนองแขม นพวริทธิ์ วซิระคณาพัฒน ์ 33-110-0020 กรพิทักษ์ศึกษา 94.00  คะแนน 
เขตสาทร ธีรวีร์ บุญญศิริวัฒน ์ 33-111-0029 อัสสัมชัญ (ประถม) 62.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ธรรมรัต ผดุงวัย 33-003-0005 ธรรมภิรักษ์ 76.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว พชร ศิริมาตย ์ 33-111-0026 โชคชัย 80.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ชานน ชาย เลวี ่ 33-155-0047 ทรงวิทย์ศึกษา 83.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม กันตดนย์ ศิริวรรณ 33-076-0001 ชินวร 70.00  คะแนน 
 ดิถดนัย แก้วน้ําคํา 33-076-0007 ชินวร 70.00  คะแนน 
เขตจอมทอง จิรทีปต์ ศิลปอาชา 33-187-0009 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 79.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง พิรดา ต้นอานันทส์กุล 33-176-0015 พระหฤทัยดอนเมือง 80.00  คะแนน 
เขตคลองเตย รวิสรา บัวเผื่อน 33-002-0020 สายน้าํทิพย ์ 78.00  คะแนน 
เขตประเวศ กัญญาพัชร หมื่นรักษ ์ 33-043-0001 นราทร 69.00  คะแนน 
เขตดินแดง อภิชาติ ชัยสาร 33-141-0040 ปัญจทรัพย ์ 81.00  คะแนน 
เขตวัฒนา อภิสรา ชัยพิชิตพันธ ์ 33-111-0021 วัฒนาวิทยาลัย 70.00  คะแนน 
เขตสายไหม พลณพงศ์ ดนธุรณ์ธันย ์ 33-117-0024 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 84.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ชยกร เชื้อกุดรู 33-190-0007 ถนอมพิศวิทยา 82.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ปรียาภัทร จรรยาวด ี 33-013-0006 โสมาภานุสสรณ ์ 75.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง นพอนันต์ ปราการวิวฒัน ์ 33-111-0019 ปาณยา พัฒนาการ 84.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน ์ 33-111-0012 ไผทอุดมศึกษา 61.00  คะแนน 
เขตบางบอน สหวัสส์ ธนภทัรวรธันย ์ 33-199-0015 สารสาสน์วิเทศบางบอน 66.00  คะแนน 
เขตบางแค ชิษณุพงศ์ ตายัง 33-027-0079 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 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตธนบุรี ปัญจภรรัศมิ์ สุวรรณรงค์ 33-111-0001 ซางตาครู้สคอนแวนท ์ 66.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ณัฐณิชา สืบสายเศวตร 33-008-0014 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 60.00  คะแนน 
เขตบางรัก ณัฐสิร์กาภัทร วงษ์สกุลสุข 33-121-0001 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 66.00  คะแนน 
 ญาณิศา พฒันเกียรติชัย 33-121-0008 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 66.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ธนิสรา สิงหถนัดกิจ 33-199-0008 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 54.00  คะแนน 
เขตพญาไท วรณัน บุญความด ี 33-111-0049 อนุบาลสามเสน 74.00  คะแนน 
เขตพระนคร ชนิสรา ฤดีกุลธํารง 33-111-0002 ราชิน ี 75.00  คะแนน 
 ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 33-111-0043 ราชิน ี 75.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ พฐา ถือทอง 33-019-0006 บ้านบางกะปิ  (ประถม) 77.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เปมิกา วรคุณพิเศษ 33-107-0009 สุพิชญา 71.00  คะแนน 
เขตพระโขนง ธมลวรรณ รังงาม 33-199-0013 พิพัฒนา 63.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ณัฐกรณ์ ปิงสุขแสน 33-012-0001 ฐานปัญญา 61.00  คะแนน 
เขตราษฎร์บูรณะ สิรารมย์ สมจิตต ์ 33-007-0009 สารสาสนส์ุขสวัสดิ ์ 54.00  คะแนน 
เขตหนองแขม นพวริทธิ์ วซิระคณาพัฒน ์ 33-110-0020 กรพิทักษ์ศึกษา 75.00  คะแนน 
เขตสาทร กิตติพัชร ธันญะทว ี 33-007-0006 เซนต์หลุยศึกษา 55.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ธรรมรัต ผดุงวัย 33-003-0005 ธรรมภิรักษ์ 71.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว พชร ศิริมาตย ์ 33-111-0026 โชคชัย 64.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ภวธร วัชรอาภานุกร 33-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 79.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ณฐกร อาษาสนา 33-076-0006 ชินวร 65.00  คะแนน 
เขตจอมทอง จิรทีปต์ ศิลปอาชา 33-187-0009 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 70.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง พัฒน์ศกร ชะด ี 33-176-0023 พระหฤทัยดอนเมือง 68.00  คะแนน 
 กฤษณะ แก้วเกิด 33-124-0018 ธนินทรวิทยา 68.00  คะแนน 
เขตคลองเตย จิรภัทรา ไชยรัตน ์ 33-002-0002 สายน้าํทิพย ์ 59.00  คะแนน 
เขตประเวศ วรโชติ เลิศกมลวัฒนชยั 33-043-0007 นราทร 62.00  คะแนน 
เขตดินแดง อภิชาติ ชัยสาร 33-141-0040 ปัญจทรัพย ์ 74.00  คะแนน 
เขตวัฒนา อภิสรา ชัยพิชิตพันธ ์ 33-111-0021 วัฒนาวิทยาลัย 56.00  คะแนน 
เขตสายไหม ธันวา วิริยกอบกุล 33-117-0023 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 72.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ชยกร เชื้อกุดรู 33-190-0007 ถนอมพิศวิทยา 74.00  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 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตสะพานสูง ญาณินณชิา แก้วยอดทอง 33-013-0044 โสมาภานุสสรณ ์ 75.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง ภูมิพัฒน์ รุ่งวชิานิวัฒน ์ 33-111-0004 ปาณยา พัฒนาการ 63.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน ์ 33-111-0012 ไผทอุดมศึกษา 63.00  คะแนน 
เขตบางบอน สหวัสส์ ธนภทัรวรธันย ์ 33-199-0015 สารสาสน์วิเทศบางบอน 66.00  คะแนน 
เขตบางแค ศศิธารา สิงห์คํา 33-027-0083 มณีวัฒนา 70.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางรัก ชญานภัส ธนชัดิษย ์ 33-121-0007 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 60.00  คะแนน 
เขตพญาไท มนรดา สายเนียม 33-111-0035 อนุบาลสามเสน 60.00  คะแนน 
 วรณัน บุญความด ี 33-111-0049 อนุบาลสามเสน 60.00  คะแนน 
เขตพระนคร ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 33-111-0043 ราชิน ี 82.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ชวกร เพชรเสน 33-090-0009 ถนอมบุตร 75.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน วิวิศน์ วาณชิอนันต์ชัย 33-111-0033 รุ่งอรุณ 80.00  คะแนน 
เขตพระโขนง ธมลวรรณ รังงาม 33-199-0013 พิพัฒนา 52.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ กรณ์ภัสสร แม็กซ์ฟีลด์ 33-012-0003 ฐานปัญญา 86.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ปพิชญา ปลื้มญาต ิ 33-110-0031 กรพิทักษ์ศึกษา 91.00  คะแนน 
เขตสาทร ธีรวีร์ บุญญศิริวัฒน ์ 33-111-0029 อัสสัมชัญ (ประถม) 85.00  คะแนน 
เขตบางพลัด พรนภัส วิริยะนนัทวนิช 33-003-0002 ธรรมภิรักษ์ 83.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ธัญรัฐต์ จุลโนนยาง 33-155-0056 ทรงวิทย์ศึกษา 70.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม พงศ์ศรัณย์ แก้วมณีชัย 33-076-0008 ชินวร 64.00  คะแนน 
เขตจอมทอง จิรทีปต์ ศิลปอาชา 33-187-0009 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 95.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ฐิติรัตน์ พรหมถาวร 33-124-0014 ธนินทรวิทยา 69.00  คะแนน 
เขตดินแดง นภัสรพี ศักดิ์วิมลพร 33-141-0017 ปัญจทรัพย ์ 72.00  คะแนน 
เขตวัฒนา พฤฒพงศ์ อุไพศิลป์สถาพร 33-111-0008 สาธิต มศว ประสานมิตร 83.00  คะแนน 
เขตสายไหม ธีรเมธ คํามาตย ์ 33-117-0010 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 78.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ธมนวรรณ หลัดกอง 33-013-0024 โสมาภานุสสรณ ์ 77.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง ภูมิพัฒน์ รุ่งวชิานิวัฒน ์ 33-111-0004 ปาณยา พัฒนาการ 56.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน ์ 33-111-0012 ไผทอุดมศึกษา 50.00  คะแนน 
เขตบางบอน สหวัสส์ ธนภทัรวรธันย ์ 33-199-0015 สารสาสน์วิเทศบางบอน 64.00  คะแนน 
เขตบางแค พิชญุตม์ อนุตริยะ 33-007-0002 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 67.00  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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ 33-278-0019 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชนมน พัทธวีรกุล 33-278-0025 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัทรพล บางระพิมลพงศ์ 33-278-0016 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 193.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 ปัณณวิชญ์ สุขผล 33-244-0017 อนุบาลกําแพงเพชร 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กอบบุญ ตันอารีย ์ 33-244-0020 สาธิต 201.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนัฐปภา นิระคม 33-244-0018 อนุบาลกําแพงเพชร 198.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบลูย ์ 33-217-0106 อนุบาลนครสวรรค์ 238.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อนภรณ์ แก้วแสงทอง 33-217-0099 อนุบาลนครสวรรค์ 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สาญ์วิกร แก้วอ่อน 33-229-0041 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 196.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 เคน มาวิน อเล็กซานเดอร ์ 33-203-0008 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 205.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชมบุญ ปัญจมาพิรมย ์ 33-203-0006 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เหย่าเหมย ก๊ก 33-203-0001 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 176.00  คะแนน 
อุตรดิตถ์ อันดับที่ 1 พิมพ์พราวเพชร พุทธรักษ์ขิต 33-215-0001 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 183.00  คะแนน 
 อันดับที่ 1 รณกฤษฎิ์ เอ็บมูล 33-215-0005 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 183.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุภัสสรา ตลิภัทร 33-215-0003 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 175.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 ณธีพงศ์ ฐิติคณาอริยกิจ 33-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 169.00  คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 นนทีวฒัน์ อ้ึงพงษ์พานิช 33-825-0124 น่านคริสเตียนศึกษา 237.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปัญจพล หน่อตุน่ 33-825-0009 น่านคริสเตียนศึกษา 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปัญญวัฒน์ แห่วตระกูลปัญญา 33-825-0128 น่านคริสเตียนศึกษา 192.00  คะแนน 
พะเยา อันดับที่ 1 อารยา บุญโชคช่วย 33-835-0041 ปิยมิตรวิทยา 225.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภาคภูมิ นุชนิยม 33-835-0038 ปิยมิตรวิทยา 195.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐธยาน์ หวนัเหล็ม 33-835-0029 ปิยมิตรวิทยา 168.00  คะแนน 
ลําปาง อันดับที่ 1 เมโลดี้ จีน คัมมิ่ง 33-209-0020 อัสสัมชัญลาํปาง 208.00  คะแนน 
  กานต์ธีรา อรรถานนท ์ 33-209-0052 อัสสัมชัญลาํปาง 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปุณณวิช เขื่อนสุวงค์ 33-209-0040 อัสสัมชัญลาํปาง 206.00  คะแนน 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.3) 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.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก คุปตภูมิ ภู่พงษ ์ 33-278-0015 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 76.00  คะแนน 
กําแพงเพชร กอบบุญ ตันอารีย ์ 33-244-0020 สาธิต 94.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อุดมฤกษ์ พุทธคุณสกุลพร 33-229-0042 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 88.00  คะแนน 
พิจิตร เคน มาวิน อเล็กซานเดอร ์ 33-203-0008 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 73.00  คะแนน 
อุตรดิตถ์ พิมพ์พราวเพชร พุทธรักษ์ขิต 33-215-0001 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 82.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ณธีพงศ์ ฐิติคณาอริยกิจ 33-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 59.00  คะแนน 
น่าน นนทีวฒัน์ อ้ึงพงษ์พานิช 33-825-0124 น่านคริสเตียนศึกษา 88.00  คะแนน 
พะเยา ภาคภูมิ นุชนิยม 33-835-0038 ปิยมิตรวิทยา 82.00  คะแนน 
ลําปาง ปุญญพัฒน์ ทนิอยู่ 33-209-0044 อัสสัมชัญลาํปาง 88.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ 33-278-0019 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 83.00  คะแนน 
กําแพงเพชร ปัณณวิชญ์ สุขผล 33-244-0017 อนุบาลกําแพงเพชร 74.00  คะแนน 
นครสวรรค์ พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบลูย ์ 33-217-0106 อนุบาลนครสวรรค์ 75.00  คะแนน 
พิจิตร ปิยภรณ์ ศรีสวรรค์ 33-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 55.00  คะแนน 
อุตรดิตถ์ พสุ จงอัจฉริยกุล 33-215-0004 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 80.00  คะแนน 
น่าน ศุภวิชญ์ อินทา 33-825-0114 น่านคริสเตียนศึกษา 72.00  คะแนน 
พะเยา อารยา บุญโชคช่วย 33-835-0041 ปิยมิตรวิทยา 76.00  คะแนน 
ลําปาง กานต์ธีรา อรรถานนท ์ 33-209-0052 อัสสัมชัญลาํปาง 69.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ชนมน พัทธวีรกุล 33-278-0025 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 64.00  คะแนน 
กําแพงเพชร ปัณณวิชญ์ สุขผล 33-244-0017 อนุบาลกําแพงเพชร 83.00  คะแนน 
นครสวรรค์ พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบลูย ์ 33-217-0106 อนุบาลนครสวรรค์ 81.00  คะแนน 
พิจิตร ชมบุญ ปัญจมาพิรมย ์ 33-203-0006 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 87.00  คะแนน 
อุตรดิตถ์ รณกฤษฎิ์ เอ็บมูล 33-215-0005 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 56.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ณธีพงศ์ ฐิติคณาอริยกิจ 33-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 62.00  คะแนน 
น่าน นนทีวฒัน์ อ้ึงพงษ์พานิช 33-825-0124 น่านคริสเตียนศึกษา 83.00  คะแนน 
พะเยา อารยา บุญโชคช่วย 33-835-0041 ปิยมิตรวิทยา 77.00  คะแนน 
ลําปาง อภิวิชญ์ ไชยวรรณ 33-209-0047 อัสสัมชัญลาํปาง 93.00  คะแนน 
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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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ 33-351-0004 อนุบาลยะลา 227.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นิธิกันต์ อักษรพิบูลย ์ 33-351-0010 อนุบาลยะลา 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ฐิติวรภา บุญปถัมภ์ 33-351-0009 อนุบาลยะลา 164.00  คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 วริศ ศักดิรัตน์ 33-853-0001 เกษมทรัพย์ 177.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิมพ์ลภัส เอ่ียมสะอาด 33-861-0007 บางนราวิทยา 165.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชุติพนธ์ อดิศัยเผา่พันธุ ์ 33-327-0005 พิมานวิทย์นราธวิาส 160.00  คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 โชติกา พชิัยรัตน ์ 33-345-0003 อนุบาลอรอนงค ์ 200.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ 33-376-0003 พลวิทยาระบบสองภาษา 229.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภูทอง ฤทธิ์เทวา 33-335-0002 พลวิทยา 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นิษา จงไกรจักร 33-335-0003 พลวิทยา 169.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 ใบบัว ตระกูลเมฆ ี 33-330-0009 ศรีธรรมราชศึกษา 181.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พศิน ชาลีวงษ ์ 33-330-0005 ศรีธรรมราชศึกษา 161.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 กัลยาภา เม่งบตุร 33-334-0005 โชคชัยกระบี ่ 150.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 ยศวรรธน์ นรินรัตน ์ 33-317-0087 อนุบาลพังงา 205.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปริมใจ จิระสุทัศน ์ 33-317-0084 อนุบาลพังงา 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พลอยนภัส วิรัตนเสรีกุล 33-317-0017 อนุบาลพังงา 163.00  คะแนน 
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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.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา นิธิกันต์ อักษรพิบูลย ์ 33-351-0010 อนุบาลยะลา 76.00  คะแนน 
นราธิวาส วริศ ศักดิรัตน์ 33-853-0001 เกษมทรัพย์ 84.00  คะแนน 
สตูล โชติกา พชิัยรัตน ์ 33-345-0003 อนุบาลอรอนงค ์ 70.00  คะแนน 
สงขลา นิษา จงไกรจักร 33-335-0003 พลวิทยา 74.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช ภัททิยา หลิน 33-330-0004 ศรีธรรมราชศึกษา 57.00  คะแนน 
กระบี่ วริสรา พรมศรี 33-334-0004 โชคชัยกระบี ่ 65.00  คะแนน 
พังงา ปริมใจ จิระสุทัศน ์ 33-317-0084 อนุบาลพังงา 82.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ 33-351-0004 อนุบาลยะลา 75.00  คะแนน 
นราธิวาส วริศ ศักดิรัตน์ 33-853-0001 เกษมทรัพย์ 71.00  คะแนน 
สตูล รับขวัญ ทัสสโรภาส 33-382-0004 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 60.00  คะแนน 
สงขลา นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ 33-376-0003 พลวิทยาระบบสองภาษา 71.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช พศิน ชาลีวงษ ์ 33-330-0005 ศรีธรรมราชศึกษา 59.00  คะแนน 
กระบี่ กัลยาภา เม่งบตุร 33-334-0005 โชคชัยกระบี ่ 66.00  คะแนน 
พังงา พลอยนภัส วิรัตนเสรีกุล 33-317-0017 อนุบาลพังงา 66.00  คะแนน 
 ชนะนันต์ ยอมใหญ่ 33-317-0001 อนุบาลพังงา 66.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ 33-351-0004 อนุบาลยะลา 79.00  คะแนน 
นราธิวาส พิมพ์ลภัส เอ่ียมสะอาด 33-861-0007 บางนราวิทยา 61.00  คะแนน 
สตูล โชติกา พชิัยรัตน ์ 33-345-0003 อนุบาลอรอนงค ์ 78.00  คะแนน 
สงขลา นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ 33-376-0003 พลวิทยาระบบสองภาษา 90.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช ใบบัว ตระกูลเมฆ ี 33-330-0009 ศรีธรรมราชศึกษา 90.00  คะแนน 
พังงา ยศวรรธน์ นรินรัตน ์ 33-317-0087 อนุบาลพังงา 77.00  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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ธนวิน อันทฤทธิ ์ 33-489-0002 อนุบาลอุดรธาน ี 161.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนุส ฮงัโยธา 33-489-0006 อนุบาลอุดรธาน ี 159.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธรณิศ บุตรวงศ์ 33-489-0001 อนุบาลอุดรธาน ี 151.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ปภาวรินศ์ แก้วกันยา 33-452-0090 อนุบาลอุบลราชธาน ี 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อชิรญา ดําริห์ 33-452-0002 อนุบาลอุบลราชธาน ี 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัทรดนัย ปัญญาคม 33-452-0095 อนุบาลอุบลราชธาน ี 235.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 กฤษฏ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 33-403-0026 อนุบาลร้อยเอ็ด 253.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัฌธากร เพิ่มธรรมสิน 33-403-0024 อนุบาลร้อยเอ็ด 241.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปริญญพงษ์ แสงเงิน 33-403-0025 อนุบาลร้อยเอ็ด 230.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 กฤติเดช อู่กาญจนกิตติ 33-410-0061 อนุบาลนครราชสีมา 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 มนัสนนัท์ สมบูรณ์มนสัชัย 33-410-0058 อนุบาลนครราชสีมา 191.00  คะแนน 
  รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชต ิ 33-410-0012 อนุบาลนครราชสีมา 191.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 มรรค อยู่นาน 33-465-0006 วาณิชยน์ุกูล 191.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ลภณพัฒน์ รับงาม 33-465-0010 วาณิชยน์ุกูล 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อชิติกร บุญสําเร็จ 33-465-0001 วาณิชยน์ุกูล 180.00  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 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ธนุส ฮงัโยธา 33-489-0006 อนุบาลอุดรธาน ี 77.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ปภาวรินศ์ แก้วกันยา 33-452-0090 อนุบาลอุบลราชธาน ี 97.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ มิ่งขวัญ จองหนาน 33-788-0003 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 53.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กัฌธากร เพิ่มธรรมสิน 33-403-0024 อนุบาลร้อยเอ็ด 87.00  คะแนน 
นครราชสีมา รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชต ิ 33-410-0012 อนุบาลนครราชสีมา 97.00  คะแนน 
สุรินทร ์ มรรค อยู่นาน 33-465-0006 วาณิชยน์ุกูล 73.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ ฐิติภัทร แสงสุริยา 33-786-0001 อนุบาลลืออํานาจ 64.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี เขมิญาณ์ แซ่จึง 33-489-0010 อนุบาลอุดรธาน ี 62.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี กชพร อุรโสภณ 33-452-0107 อนุบาลอุบลราชธาน ี 92.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เกียรติกัญญา นามปัญญา 33-788-0004 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 51.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กฤษฏ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 33-403-0026 อนุบาลร้อยเอ็ด 78.00  คะแนน 
นครราชสีมา กฤติเดช อู่กาญจนกิตติ 33-410-0061 อนุบาลนครราชสีมา 80.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ลภณพัฒน์ รับงาม 33-465-0010 วาณิชยน์ุกูล 62.00  คะแนน 
 ภูมิพัฒน์ รังคกูลนวุัฒน ์ 33-465-0011 วาณิชยน์ุกูล 62.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุบลราชธาน ี มีแกน ชิงถง ฉัตรขจรเกียรติ 33-452-0071 อนุบาลอุบลราชธาน ี 93.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กัฌธากร เพิ่มธรรมสิน 33-403-0024 อนุบาลร้อยเอ็ด 94.00  คะแนน 
นครราชสีมา มนัสนนัท์ สมบูรณ์มนสัชัย 33-410-0058 อนุบาลนครราชสีมา 51.00  คะแนน 
สุรินทร ์ เจมส์ โทมัส ดนัแคน 33-465-0027 วาณิชยน์ุกูล 80.00  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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 กันตพัฒน์ เจริญลิ้มประเสริฐ 33-590-0049 วัดดอนทอง 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธัญพร ทองดี 33-590-0051 วัดดอนทอง 203.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนพนธ์ โรจนพร 33-590-0007 วัดดอนทอง 198.00  คะแนน 
จันทบุรี อันดับที่ 1 กฤตัชญ์ จันทิวาริน 33-596-0014 สตรีมารดาพิทักษ ์ 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อันนา ฉัตรภูต ิ 33-596-0007 สตรีมารดาพิทักษ ์ 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 มุกวดีโปเล็ต ดูพุย 33-596-0006 สตรีมารดาพิทักษ ์ 159.00  คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 บัญญวัต กายทอง 33-524-0021 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณิชาภัทร จนัทร์ช่วย 33-524-0016 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 189.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กัญจน์ณัฏฐ์ จิตเย็น 33-524-0056 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 178.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 ภูริณท์ ภัณฑาทร 33-564-0001 มารีวิทยา 195.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พสิษฐ์ ชัยประเสริฐสุด 33-564-0022 มารีวิทยา 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รมย์ชลี โชติรัตน ์ 33-564-0007 มารีวิทยา 174.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ ์ 33-560-0028 อนุบาลระยอง 239.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชนัญชิดา บุญไชยโย 33-560-0003 อนุบาลระยอง 237.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 คัลลทัพพ แมกไม้รักษา 33-560-0002 อนุบาลระยอง 210.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 กวิน โชตโิรจน์วงศ ์ 33-553-0001 สุขเจริญผล 191.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นิติธร พร้อมประเสริฐ 33-111-0016 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 185.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นิตินัดดา มูลเพ็ญ 33-569-0017 อุ่นอารีวิทยา 175.00  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 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ธนภรณ์ ทวีสุข 33-590-0022 วัดดอนทอง 89.00  คะแนน 
จันทบุรี ชนันท์กานต์ เชื้อพรมมา 33-596-0026 สตรีมารดาพิทักษ ์ 74.00  คะแนน 
 มุกวดีโปเล็ต ดูพุย 33-596-0006 สตรีมารดาพิทักษ ์ 74.00  คะแนน 
 กฤตัชญ์ จันทิวาริน 33-596-0014 สตรีมารดาพิทักษ ์ 74.00  คะแนน 
ชลบุรี เกริกบุระ สารมานิตย ์ 33-524-0062 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 81.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี ภูริณท์ ภัณฑาทร 33-564-0001 มารีวิทยา 75.00  คะแนน 
ระยอง ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ ์ 33-560-0028 อนุบาลระยอง 94.00  คะแนน 
สมุทรปราการ นิติธร พร้อมประเสริฐ 33-111-0016 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 71.00  คะแนน 
 สิรวิชญ์ จรูญสิริพนัธ ์ 33-111-0018 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 71.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา รัชชานนท์ งามพงิ 33-590-0034 วัดดอนทอง 80.00  คะแนน 
จันทบุรี นนท์ตระการ พลสนิ 33-596-0012 สตรีมารดาพิทักษ ์ 63.00  คะแนน 
ชลบุรี บัญญวัต กายทอง 33-524-0021 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 62.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อนัญญา คันธวณิช 33-564-0009 มารีวิทยา 63.00  คะแนน 
ระยอง ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ ์ 33-560-0028 อนุบาลระยอง 81.00  คะแนน 
สมุทรปราการ กวิน โชตโิรจน์วงศ ์ 33-553-0001 สุขเจริญผล 74.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ธนพนธ์ โรจนพร 33-590-0007 วัดดอนทอง 76.00  คะแนน 
จันทบุรี กฤตัชญ์ จันทิวาริน 33-596-0014 สตรีมารดาพิทักษ ์ 67.00  คะแนน 
ชลบุรี บัญญวัต กายทอง 33-524-0021 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 88.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี สิริรัฐ รุ่งเรือง 33-564-0017 มารีวิทยา 66.00  คะแนน 
ระยอง ธนกฤต ขาวสนทิ 33-560-0023 อนุบาลระยอง 85.00  คะแนน 
สมุทรปราการ กวิน โชตโิรจน์วงศ ์ 33-553-0001 สุขเจริญผล 50.00  คะแนน 
 
 
 



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

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 วัชรวิชญ์ สายเสมา 33-671-0018 เตรียมบัณฑิต 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ไอศูรย์ กองแก้ว 33-671-0021 เตรียมบัณฑิต 159.00  คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 อริยพร งามจริยะ 33-620-0004 อนุบาลสุธีธร 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อัฑฒกร จงผาติวฒุ ิ 33-620-0046 อนุบาลสุธีธร 221.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กวิตา กาญจนาพฤกษ ์ 33-943-0009 อนุบาลนครปฐม 204.00  คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 ปวริศา เสียงลือชา 33-656-0004 นารีวิทยา 235.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธีรภพ มีหล่อ 33-656-0015 นารีวิทยา 161.00  คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 ศตาวรนันท์ กุสุมาลย์ 33-696-0006 อนุบาลเพชรบุรี 209.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภริตพร ถาวรกิรติขจร 33-696-0012 อนุบาลเพชรบุรี 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วริศ วัชรภูมิพิทักษ์ 33-696-0004 อนุบาลเพชรบุรี 191.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 คุณัชญ์ คุณะดิลก 33-638-0017 ปัณณวิชญ ์ 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เมชาวี เกิดงาม 33-628-0040 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 227.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณปภัช อ่อนฤทธิ ์ 33-672-0052 จิระศาสตร์วิทยา 191.00  คะแนน 
  พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต ์ 33-628-0001 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 191.00  คะแนน 
ลพบุรี อันดับที่ 1 ณัฐชญาพชัร์ โพธสิุวรรณ 33-687-0042 บรรจงรัตน ์ 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ดลยภัทร ชัยรัตน ์ 33-687-0043 บรรจงรัตน ์ 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พลอยณัชชา พุ่มพฤกษ ์ 33-687-0048 บรรจงรัตน ์ 164.00  คะแนน 
  ลลิตภัทร กรงกรด 33-687-0050 บรรจงรัตน ์ 164.00  คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 ปัณณวิชญ์ สมานรัตนเสถียร 33-633-0002 อนุบาลสิงห์บุรี 193.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วีริสา ชนะถาวราลักษณ ์ 33-633-0009 อนุบาลสิงห์บุรี 189.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธีรวีร์ ตันอํานวย 33-633-0005 อนุบาลสิงห์บุรี 168.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.3) 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.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อ่างทอง อันดับที่ 1 สรัลรัตน์ จึงธนวงศ ์ 33-631-0021 อนุบาลวัดอ่างทอง 221.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย 33-631-0027 อนุบาลวัดอ่างทอง 219.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สรัลพร รัตนอมรชัย 33-631-0019 อนุบาลวัดอ่างทอง 201.00  คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 ชัชณัฐฐา พรวิจิตรพิศาล 33-637-0002 นานาชาติ ดราก้อน 215.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 คีรี แก้ววรรณีสกุล 33-637-0004 นานาชาติ ดราก้อน 211.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อาคิรา โกมลสิงห์ 33-637-0005 นานาชาติ ดราก้อน 201.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี วัชรวิชญ์ สายเสมา 33-671-0018 เตรียมบัณฑิต 77.00  คะแนน 
นครปฐม อัฐเดช ตรียินด ี 33-620-0017 อนุบาลสุธีธร 95.00  คะแนน 
ราชบุรี ปวริศา เสียงลือชา 33-656-0004 นารีวิทยา 85.00  คะแนน 
เพชรบุรี ภริตพร ถาวรกิรติขจร 33-696-0012 อนุบาลเพชรบุรี 68.00  คะแนน 
 ศตาวรนันท์ กุสุมาลย์ 33-696-0006 อนุบาลเพชรบุรี 68.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา คุณัชญ์ คุณะดิลก 33-638-0017 ปัณณวิชญ ์ 83.00  คะแนน 
ลพบุรี ดลยภัทร ชัยรัตน ์ 33-687-0043 บรรจงรัตน ์ 79.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ธีรวีร์ ตันอํานวย 33-633-0005 อนุบาลสิงห์บุรี 76.00  คะแนน 
อ่างทอง พิชญุตม์ อนุมาตย ์ 33-631-0015 อนุบาลวัดอ่างทอง 82.00  คะแนน 
นนทบุรี กัญญาพัชร วัตถุทอง 33-973-0007 อนุราชประสิทธิ ์ 86.00  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 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี วัชรวิชญ์ สายเสมา 33-671-0018 เตรียมบัณฑิต 66.00  คะแนน 
นครปฐม อริยพร งามจริยะ 33-620-0004 อนุบาลสุธีธร 84.00  คะแนน 
สมุทรสาคร เตวิช ร่ืนเหลย 33-111-0022 สารสาสน์ วิเทศสมุทรสาคร 51.00  คะแนน 
ราชบุรี ปรมัตถ์ ดอนจุ้ย 33-656-0007 นารีวิทยา 74.00  คะแนน 
เพชรบุรี จิตติกา กรีดกราย 33-696-0009 อนุบาลเพชรบุรี 71.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา เมชาวี เกิดงาม 33-628-0040 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 83.00  คะแนน 
ลพบุรี ณัฐชญาพชัร์ โพธสิุวรรณ 33-687-0042 บรรจงรัตน ์ 70.00  คะแนน 
สระบุรี คณาธิป แทนสูงเนนิ 33-972-0006 อนุบาลวิชชากร 51.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ธนัสถา เตชกาญจนพงศ ์ 33-633-0024 อนุบาลสิงห์บุรี 62.00  คะแนน 
อ่างทอง ภควัฒณ์ มีศิริ 33-631-0016 อนุบาลวัดอ่างทอง 71.00  คะแนน 
นนทบุรี คีรี แก้ววรรณีสกุล 33-637-0004 นานาชาติ ดราก้อน 67.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี วัชรวิชญ์ สายเสมา 33-671-0018 เตรียมบัณฑิต 51.00  คะแนน 
นครปฐม กวิตา กาญจนาพฤกษ ์ 33-943-0009 อนุบาลนครปฐม 86.00  คะแนน 
สมุทรสาคร เตวิช ร่ืนเหลย 33-111-0022 สารสาสน์ วิเทศสมุทรสาคร 59.00  คะแนน 
ราชบุรี ปวริศา เสียงลือชา 33-656-0004 นารีวิทยา 83.00  คะแนน 
เพชรบุรี ศตาวรนันท์ กุสุมาลย์ 33-696-0006 อนุบาลเพชรบุรี 75.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา คุณัชญ์ คุณะดิลก 33-638-0017 ปัณณวิชญ ์ 91.00  คะแนน 
ลพบุรี ณัฐชญาพชัร์ โพธสิุวรรณ 33-687-0042 บรรจงรัตน ์ 71.00  คะแนน 
สิงห์บุรี วีริสา ชนะถาวราลักษณ ์ 33-633-0009 อนุบาลสิงห์บุรี 81.00  คะแนน 
อ่างทอง จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย 33-631-0027 อนุบาลวัดอ่างทอง 85.00  คะแนน 
นนทบุรี ชัชณัฐฐา พรวิจิตรพิศาล 33-637-0002 นานาชาติ ดราก้อน 89.00  คะแนน 
 
 

จะจัดส่งรางวัลทกุประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นกัเรียนเรยีนอยู่ ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 61 
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สายน้ําทพิย์ (เขตคลองเตย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รวิสรา บัวเผื่อน ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิรภัทรา ไชยรัตน ์ ได้คะแนน 59.00%  
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชานน ชาย เลวี ่ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภวธร วัชรอาภานุกร ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธัญรัฐต์ จุลโนนยาง ได้คะแนน 70.00%  
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อาจรีย์ เทพหนู ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปุณวิช วฒันสินไพศาล ได้คะแนน 61.00%  
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูมิศกร ปุจฉากาญจน ์ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กฤษณะ แก้วเกิด ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ฐิติรัตน์ พรหมถาวร ได้คะแนน 69.00%  
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิรดา ต้นอานันทส์กุล ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พัฒน์ศกร ชะด ี ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชวิน ชมจินดา ได้คะแนน 60.00%  
รร.ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อภิชาติ ชัยสาร ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศรุตยา มหามนตร ี ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นภัสรพี ศักดิ์วิมลพร ได้คะแนน 72.00%  
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วลัยลดา สิงควะนชิ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐณิชา สืบสายเศวตร ได้คะแนน 60.00%  
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รติรัตน์ พรมีศรี ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชวกร เพชรเสน ได้คะแนน 75.00%  
รร.บ้านบางกะปิ (ประถม) (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อาณิสา ลาํอิน ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พฐา ถือทอง ได้คะแนน 77.00%  
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พลภัทร คงสว่าง ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วินเซนต์ สชี ได้คะแนน 53.00%  
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นภัสชฏา ชาเนตร ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กวินท์ แซ่จ๋าว ได้คะแนน 61.00%  
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สิทธิโชค โคจะนา ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เปมิกา วรคุณพิเศษ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เบญญา แสงสกุล ได้คะแนน 58.00%  
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชิษณุพงศ์ ตายัง ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศศิธารา สิงห์คํา ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สุษิระ รัศมีอมรรัตน์ 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 (ภาค กทม.) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธรรมรัต ผดุงวัย ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พรนภัส วิริยะนนัทวนิช ได้คะแนน 83.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อัญชิสา น้อยมณี ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐสิร์กาภัทร วงษ์สกุลสุข ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ญาณิศา พฒันเกียรติชัย ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชญานภัส ธนชัดิษย ์ ได้คะแนน 60.00%  
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กันตดนย์ ศิริวรรณ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ดิถดนัย แก้วน้ําคํา ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณฐกร อาษาสนา ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พงศ์ศรัณย์ แก้วมณีชัย ได้คะแนน 64.00%  
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กัญญาพัชร หมื่นรักษ ์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วรโชติ เลิศกมลวัฒนชยั ได้คะแนน 62.00%  
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อนาวิลธ์ ดา่นสวัสดิ ์ ได้คะแนน 71.00%  
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐกรณ์ ปิงสุขแสน ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐธยาน์ ไพศาลสนิสกุล ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กรณ์ภัสสร แม็กซ์ฟีลด์ ได้คะแนน 86.00%  
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชยกร เชื้อกุดรู ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฎฐ์ธนน เผือกจิตต ์ ได้คะแนน 68.00%  
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วริทธิ์ มัวร์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 บุญพิทักษ์ เอ้ือชินกุล ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อธิวัฒน์ ปรางค์ศรีทอง ได้คะแนน 51.00%  
รร.โสมาภานสุสรณ์ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปรียาภัทร จรรยาวด ี ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ญาณินณชิา แก้วยอดทอง ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธมนวรรณ หลัดกอง ได้คะแนน 77.00%  
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วิชญาดา แดนโพธิ ์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กันตพร ใจเย็น ได้คะแนน 62.00%  
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พลณพงศ์ ดนธุรณ์ธันย ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธันวา วิริยกอบกุล ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธีรเมธ คํามาตย ์ ได้คะแนน 78.00%  
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นพวริทธิ์ วซิระคณาพัฒน ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กุลพรภัสร์ จิริณีธรรมกุล ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปพิชญา ปลื้มญาต ิ ได้คะแนน 91.00%  
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปัณณวิชญ์ สุขผล ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วิรัลพัชร วิบลูสวัสดิ์วัฒนา ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชนัฐปภา นิระคม ได้คะแนน 53.00%  
รร.ยุวฑูตศึกษาพัฒนา (เชียงใหม่) วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณธีพงศ์ ฐิติคณาอริยกิจ ได้คะแนน 62.00%  
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อุดมฤกษ์ พุทธคุณสกุลพร ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปราณปวณี์ พุกเปี่ยม ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สาญ์วิกร แก้วอ่อน ได้คะแนน 60.00%  
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบลูย ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กัณยาวีร์ เติมเจริญพงศ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อนภรณ์ แก้วแสงทอง ได้คะแนน 70.00%  
รร.น่านคริสเตียนศึกษา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นนทีวฒัน์ อ้ึงพงษ์พานิช ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศุภวิชญ์ อินทา ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปัญญวัฒน์ แห่วตระกูลปัญญา ได้คะแนน 67.00%  
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปิติยินดี คุ้มปรีด ี ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นันทน์ภัส พรมพิชยั ได้คะแนน 55.00%  
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภาคภูมิ นุชนิยม ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อารยา บุญโชคช่วย ได้คะแนน 77.00%  
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เคน มาวิน อเล็กซานเดอร ์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปิยภรณ์ ศรีสวรรค์ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชมบุญ ปัญจมาพิรมย ์ ได้คะแนน 87.00%  
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 คุปตภูมิ ภู่พงษ ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชนมน พัทธวีรกุล ได้คะแนน 64.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบลูสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พาฝัน ภิรมย์ราช ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชวรัตน์ อ่ิมคง ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วิรัลพัชร ธนานิติศักดิ ์ ได้คะแนน 51.00%  
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อัฎษกร แพทย์สวัสดิ ์ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พศิกา แสงฉันท ์ ได้คะแนน 63.00%  
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปุญญพัฒน์ ทนิอยู่ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กานต์ธีรา อรรถานนท ์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อภิวิชญ์ ไชยวรรณ ได้คะแนน 93.00%  
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิมพ์พราวเพชร พุทธรักษ์ขิต ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พสุ จงอัจฉริยกุล ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 รณกฤษฎิ์ เอ็บมูล ได้คะแนน 56.00%  
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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 (ภาคใต้) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วริสรา พรมศรี ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กัลยาภา เม่งบตุร ได้คะแนน 66.00%  
รร.ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภัททิยา หลิน ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พศิน ชาลีวงษ ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ใบบัว ตระกูลเมฆ ี ได้คะแนน 90.00%  
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วริศ ศักดิรัตน์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิมพ์ลภัส เอ่ียมสะอาด ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อัญชิษฐา ไชยสงคราม ได้คะแนน 52.00%  
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อรพิชญ์ พุมณี ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นรูมีฌาฮาดา นาแม ได้คะแนน 56.00%  
รร.พิมานวิทย์นราธิวาส (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พรรณพัชร ทองจันทร ์ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชุติพนธ์ อดิศัยเผา่พันธุ ์ ได้คะแนน 63.00%  
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปริมใจ จิระสุทัศน ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชนะนันต์ ยอมใหญ่ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ยศวรรธน์ นรินรัตน ์ ได้คะแนน 77.00%  
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นิธิกันต์ อักษรพิบูลย ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฐิติวรภา บุญปถัมภ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ ได้คะแนน 79.00%  
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พนมกฤษ ศิริบูรณ์ ได้คะแนน 63.00%  
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นิษา จงไกรจักร ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูทอง ฤทธิ์เทวา ได้คะแนน 57.00%  
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ญานิศา เอียดลงั ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ ได้คะแนน 90.00%  
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รับขวัญ ทัสสโรภาส ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณรดา เป้าจนัทร ์ ได้คะแนน 53.00%  
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อิศรายุ จันตรีวา ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 โชติกา พชิัยรัตน ์ ได้คะแนน 78.00%  
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 มิ่งขวัญ จองหนาน ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เกียรติกัญญา นามปัญญา ได้คะแนน 51.00%  
รร.อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชต ิ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กฤติเดช อู่กาญจนกิตติ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 มนัสนนัท์ สมบูรณ์มนสัชัย ได้คะแนน 51.00%  
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐวรา ศรีโคตา ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กฤษฏ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กัฌธากร เพิ่มธรรมสิน ได้คะแนน 94.00%  
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 มรรค อยู่นาน ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ลภณพัฒน์ รับงาม ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูมิพัฒน์ รังคกูลนวุัฒน ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 เจมส์ โทมัส ดนัแคน ได้คะแนน 80.00%  
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ฐิติภัทร แสงสุริยา ได้คะแนน 64.00%  
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนุสั ฮงัโยธา ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เขมิญาณ์ แซ่จึง ได้คะแนน 62.00%  
รร.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนภัทร มุงเฟีย ได้คะแนน 81.00%  
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปภาวรินศ์ แก้วกันยา ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กชพร อุรโสภณ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 มีแกน ชิงถง ฉัตรขจรเกียรติ ได้คะแนน 93.00%  
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 มุกวดีโปเล็ต ดูพุย ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กฤตัชญ์ จันทิวาริน ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชนันท์กานต์ เชื้อพรมมา ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นนท์ตระการ พลสนิ ได้คะแนน 63.00%  
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนภรณ์ ทวีสุข ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รัชชานนท์ งามพงิ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธนพนธ์ โรจนพร ได้คะแนน 76.00%  
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เกริกบุระ สารมานิตย ์ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศรัณย์กร ลายระยะพงษ ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เพชรลดา แซ่ย่าง ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 บัญญวัต กายทอง ได้คะแนน 88.00%  
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูริณท์ ภัณฑาทร ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อนัญญา คันธวณิช ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สิริรัฐ รุ่งเรือง ได้คะแนน 66.00%  
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปิยภัทร ไชยโยธา ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศศิวรรณฎา สีตวรรณมาศ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กิรณา ศรีเมือง ได้คะแนน 72.00%  
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธีร์ธวัช สิริประสิทธิ์พงศ ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐรดา วงศ์แก้ว ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธนกฤต ขาวสนทิ ได้คะแนน 85.00%  
รร.สุขเจริญผล (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัชชา รัตนประภา ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กวิน โชตโิรจน์วงศ ์ ได้คะแนน 74.00%  
รร.อุ่นอารีวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นิตินัดดา มูลเพ็ญ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พิชชะญาภัคข์ วรีวรรณพงษ ์ ได้คะแนน 71.00%  
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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.3” 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.3 พีรวิชญ์ สุขสถาวรพนัธุ ์ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปฏิภาณ พุฒวิิริยโรจน ์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 บุญรักษา จรัสตระกูล ได้คะแนน 62.00%  
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนเสฏฐ์ เวศย์วรุตม์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฐิติมา ญาตบิรรทุง ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กวิตา กาญจนาพฤกษ ์ ได้คะแนน 86.00%  
รร.อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อัฐเดช ตรียินด ี ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อริยพร งามจริยะ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อัฑฒกร จงผาติวฒุ ิ ได้คะแนน 67.00%  
รร.นานาชาติ ดราก้อน (นนทบรีุ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อาคิรา โกมลสิงห์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 คีรี แก้ววรรณีสกุล ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชัชณัฐฐา พรวิจิตรพิศาล ได้คะแนน 89.00%  
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐธยาน์ พิชญช์น ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปุณณชญา ศรีประภา ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 แอนนาลนิ อยู่นนัท์ เบอร์ตัน ได้คะแนน 72.00%  
รร.อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กัญญาพัชร วัตถุทอง ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รัฐภัทร์ หนูแก้ว ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กตาธิการ เสตะจนัทน ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 มาร์คเจสัน เอสเกวตา ได้คะแนน 83.00%  
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วัชรวิชญ์ สายเสมา ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐพล บุญเสริม ได้คะแนน 55.00%  
รร.จิระศาสตร์วิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อาทินันท์ พนธ์ธนเจริญกุล ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณปภัช อ่อนฤทธิ ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กฤส อุตะระวิเศษ ได้คะแนน 75.00%  
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พรปวีณ์ ตลบัทอง ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ดารินทร์ พรมรุกขชาต ิ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วรฤทัย สังข์หล่อ ได้คะแนน 67.00%  
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รัตนพร นิยมแสง ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนพร วรรธนะอมร ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธิรชา กุรุพินฑารักษ ์ ได้คะแนน 58.00%  
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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.3” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณภัค เหลียนไพโรขน ์ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิรภัทร เต็มแสงสุขมณี ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 คุณัชญ์ คุณะดิลก ได้คะแนน 91.00%  
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นิติภัทร ทาตะรัตน ์ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนวิชญ์ จนัทรตร ี ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เมชาวี เกิดงาม ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พราวฉัตรรัตน์ วันสุทันต ์ ได้คะแนน 63.00%  
รร.อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภริตพร ถาวรกิรติขจร ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิตติกา กรีดกราย ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศตาวรนันท์ กุสุมาลย์ ได้คะแนน 75.00%  
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปวริศา เสียงลือชา ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปรมัตถ์ ดอนจุ้ย ได้คะแนน 74.00%  
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พัฒนช์กร อ่อนแป้น ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศรัณย์รัตน์ ทองมา ได้คะแนน 54.00%  
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ดลยภัทร ชัยรัตน ์ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ลลิตภัทร กรงกรด ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณัฐชญาพชัร์ โพธสิุวรรณ ได้คะแนน 71.00%  
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 คณาธิป แทนสูงเนนิ ได้คะแนน 51.00%  
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธีรวีร์ ตันอํานวย ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนัสถา เตชกาญจนพงศ ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วีริสา ชนะถาวราลักษณ ์ ได้คะแนน 81.00%  
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิชญุตม์ อนุมาตย ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภควัฒณ์ มีศิริ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ได้คะแนน 85.00%  
 
 

 


