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

รางวัลสําหรับคนเก่งระดบัชั้น ป.4  ในปีนี้ 
ระดับประเทศ* ได้แก่ 
1. ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ ในแต่ละช้ันคือ 
 - อันดับท่ี 1 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา จะไดร้ับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
 - อันดับท่ี 2 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา จะไดร้ับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
 - อันดับท่ี 3 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา จะไดร้ับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
2. ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ  ในแต่ละช้ันดังนี้ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาคณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาวิทยาศาสตร์ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะได้รบัใบประกาศเกยีรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะได้รบัใบประกาศเกยีรติคณุ  
ระดับภาค* ได้แก่  
 - ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค ในแต่ละช้ันจะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของภาค ในแต่ละช้ันจะได้รับใบประกาศเกยีรติคณุ  
ระดับจังหวัด* ได้แก่ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเปน็อนัดับท่ี 1, 2 และ 3 ของจังหวัด  ในแตล่ะช้ันจะได้รบัใบประกาศเกียรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของจังหวัด  ในแต่ละช้ันจะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ 
 
หมายเหต ุ* นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนัน้ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่ง “ระดับโรงเรียน” ในปีนี้ 
พิเศษ! นักเรียนที่สอบ PRE-GIFTED ไดคะแนนสูงสุดในแตละวิชา/ชั้น ของโรงเรียนที่เปดเปนสนามสอบ 
และไดคะแนนไมนอยกวา 50% จะไดรับทุนใชงาน “คลังโจทย์ออนไลน์” ในวิชา/ชั้นนั้นๆ เพียงวิชาเดียว 
ฟรี 6 เดือน (ตั้งแต 1 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.4  มีทั้งหมด 5 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณัชชา ดีจักรวาล 43-229-0021 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์)  268.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ธัชวิชญ ์ศกศวัตเมฆินทร์ 43-620-0006 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 266.00  คะแนน  
อันดับที่ 3 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 43-687-0076 บรรจงรัตน ์(ลพบุรี) 260.00  คะแนน  
 ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ 43-452-0048 อนุบาลอุบลราชธาน ี(อุบลราชธานี) 260.00  คะแนน  
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 ธัชวิชญ ์ศกศวัตเมฆินทร์ 43-620-0006 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 100.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 43-687-0076 บรรจงรัตน ์(ลพบุรี) 86.00  คะแนน 
 ธัชวิชญ ์ศกศวัตเมฆินทร์ 43-620-0006 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 86.00  คะแนน 
 ณัชชา ดีจักรวาล 43-229-0021 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 86.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 แจ็ค คอลินโอร็อค 43-835-0077 ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) 98.00  คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธัญชนก สงับัวแก้ว 43-190-0006 ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) 246.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ศุภกร วงษ์สังข ์ 43-013-0027 โสมาภานุสสรณ์ (เขตสะพานสูง) 226.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 นภัสนนัท์ รณเกียรติ 43-111-0002 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เขตปทุมวัน) 220.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.4* 
 กฤตภาส อุดมกิจโสภณ 43-110-0004 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 ธัญชนก สงับัวแก้ว 43-190-0006 ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) 82.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 รมิดา มุสิจรัล 43-111-0026 อมาตยกุล (เขตบางเขน) 94.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณัชชา ดีจักรวาล 43-229-0021 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 268.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 นิพพิชฌน์ ดีจักรวาล 43-229-0034 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 244.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร 43-278-0006 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 242.00  คะแนน 
 รัฐศาลธ์ ศรีสาตร ์ 43-229-0035 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 242.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.4* 
 ณัชชา ดีจักรวาล 43-229-0021 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.4* 
 ณัชชา ดีจักรวาล 43-229-0021 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 86.00  คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 

 แจ็ค คอลินโอร็อค 43-835-0077 ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) 98.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 43-351-0009 อนุบาลยะลา (ยะลา) 248.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 43-861-0024 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 240.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 พลภูมิ ชูรูป 43-325-0002 บ้านสุไหงโก-ลก (นราธิวาส) 234.00  คะแนน 
 อคิราภ์ หนูเกตุ 43-317-0028 อนุบาลพังงา (พังงา) 234.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 43-861-0024 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 94.00  คะแนน 
 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 43-351-0009 อนุบาลยะลา (ยะลา) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 อิสการดา วงศ์อัครวินท ์ 43-327-0018 พิมานวิทย์นราธวิาส (นราธิวาส) 80.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 43-351-0009 อนุบาลยะลา (ยะลา) 90.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ 43-452-0048 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 260.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 กฤษฏ์ บุตน ุ 43-403-0019 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 256.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ณัฐนันท ์คู่สกุลนิรันดร์ 43-452-0038 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 242.00  คะแนน 
 อัณณา นันทสําเริง 43-452-0087 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 242.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 ภูริชญะ สุขสวา่ง 43-452-0085 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 ธีรัตน์ สุพรหมอินทร์ 43-403-0005 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 80.00  คะแนน 
 ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร 43-452-0013 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 80.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ 43-452-0048 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 92.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ ์ 43-560-0001 อนุบาลระยอง (ระยอง) 242.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 43-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 236.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ปาณชั โชติวิทยารัตน ์ 43-590-0057 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 232.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 นนทกร สุขลน้ 43-590-0054 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 ธนกฤต สานุสันต ์ 43-524-0018 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 82.00  คะแนน 
 กฤติน อธิปัตตานนท ์ 43-590-0051 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 82.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.4* 
 กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ ์ 43-560-0001 อนุบาลระยอง (ระยอง) 92.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธัชวิชญ ์ศกศวัตเมฆินทร์ 43-620-0006 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 266.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 43-687-0076 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 260.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ 43-628-0080 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 252.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 ธัชวิชญ ์ศกศวัตเมฆินทร์ 43-620-0006 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 100.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 43-687-0076 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 86.00  คะแนน 
 ธัชวิชญ ์ศกศวัตเมฆินทร์ 43-620-0006 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 86.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 ภูริภัทร ภาณุพิชิต 43-943-0017 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 94.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 สิริทรัพย์ แสนโท 43-183-0005 สายประสิทธิ์วทิยา 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นิธิศ เลิศบํารุงสุข 43-008-0001 ชัยพิทยพฒัน ์มูลนิธชิัยพัฒนาฯ 154.00  คะแนน 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 พบพร ลิ้มศุภวานิช 43-121-0003 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธีนิตา สมคิด 43-121-0004 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธีรินทร์ หล่อภูมิพันธ ์ 43-111-0029 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 180.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน อันดับที่ 1 นภัสนนัท์ รณเกียรติ 43-111-0002 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณภัทร จูฑะพุทธ ิ 43-111-0042 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 210.00  คะแนน 
  เวนิตา ซัลวาครูส 43-111-0032 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 210.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 กฤตเมธ พรรณราย 43-199-0001 สวนบวั 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัญจน์ณัฏฐ์ คําทว ี 43-199-0007 สวนบวั 156.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ดนยา ชิดสวน 43-199-0012 สวนบวั 152.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 นุชประวีณ์ คะจิตรแขม 43-007-0007 ราชิน ี 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณชนก โลกัตถกร 43-111-0044 ราชิน ี 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กรกมล เกียรติสมมารถ 43-111-0043 ราชิน ี 188.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 วิชญ์ภาส แท่นพรหม 43-090-0016 ถนอมบุตร 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธาวิน สิงหถนัดกิจ 43-199-0013 สาธิต ม.รามคําแหง 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐธิดา เดือนแจ่ม 43-090-0029 ถนอมบุตร 174.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 กฤตภาส โลหิตหาญ 43-138-0035 บางขุนเทียนศึกษา 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รัชญา เกษมอมรากุล 43-138-0052 บางขุนเทียนศึกษา 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จันทรัสม ์สุนทรานุรักษ ์ 43-138-0055 บางขุนเทียนศึกษา 180.00  คะแนน 
  ภูษิต โชคเสาะแสวง 43-138-0022 บางขุนเทียนศึกษา 180.00  คะแนน 
เขตบางเขน อันดับที่ 1 กฤษ ธรรมมารักษ์ 43-111-0007 อมาตยกุล 210.00  คะแนน 
  รมิดา มุสิจรัล 43-111-0026 อมาตยกุล 210.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 ดารามณี หอมฟุ้ง 43-007-0014 เผดิมศึกษา 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รังสิตา เครืออินทร์ 43-012-0001 ฐานปัญญา 150.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 เมธาพร มณีขาว 43-111-0024 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จานน่า อัลซาวาด 43-111-0031 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 174.00  คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 กฤตภาส อุดมกิจโสภณ 43-110-0004 กรพิทักษ์ศึกษา 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศิริกัลยา จิรวัฒนางกูร 43-110-0015 กรพิทักษ์ศึกษา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธาดา วาสนาเพียรพงศ ์ 43-110-0012 กรพิทักษ์ศึกษา 204.00  คะแนน 
  ธนเดช รุจานันท ์ 43-110-0026 กรพิทักษ์ศึกษา 204.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 อลิชา โปทอง 43-003-0028 ธรรมภิรักษ์ 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กวิสรา กิจถาวรสวัสดิ ์ 43-003-0021 ธรรมภิรักษ์ 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วรรณรดา แสนด ี 43-003-0002 ธรรมภิรักษ์ 190.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 ธีทัต เทพหน ู 43-118-0001 ปรัชชาธร 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สรวิชญ์ พันธ์บุดด ี 43-155-0004 ทรงวิทย์ศึกษา 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สวรินทร์ สามารถ 43-155-0031 ทรงวิทย์ศึกษา 176.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 ลักษมน คงเจริญ 43-076-0010 ชินวร 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ 43-076-0014 ชินวร 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นภัสกร ช่วยสกุล 43-076-0004 ชินวร 164.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 ภูเบศ เอ่ียมละออ 43-187-0006 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศุภิสรา บวรวงศ์เสถียร 43-187-0004 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณภัทร ฤกษ์สิรินุกูล 43-187-0003 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 176.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 ธนาภา ปาลีพงศ์พนัธุ ์ 43-176-0013 พระหฤทัยดอนเมือง 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พัชรากร เทียมเทียบรัตน ์ 43-176-0031 พระหฤทัยดอนเมือง 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ริชชขวัญ หมื่นณรงค ์ 43-176-0036 พระหฤทัยดอนเมือง 170.00  คะแนน 
  ปองบุณ ศรีตลานุกต ์ 43-176-0002 พระหฤทัยดอนเมือง 170.00  คะแนน 
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ชนัดดา เจริญพิทยา 43-199-0015 ประชานิเวศน ์ 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศรินทร จันทรสาธิต 43-111-0018 ดรุณพัฒน ์ 166.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 ธัญชนก เที่ยงแช่ม 43-111-0035 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พัทธ์ธีรา คําจนี 43-002-0007 สายน้าํทิพย ์ 158.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 ใจบุญ จันทรสถาพร 43-043-0001 นราทร 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤตพล ฤาษ ี 43-043-0014 นราทร 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วาริศา ศรีไข่มุก 43-043-0012 นราทร 150.00  คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 ณัฐนนท์ บูรณบุณย ์ 43-141-0015 ปัญจทรัพย ์ 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปุญณภัส เกิดมาลัย 43-141-0012 ปัญจทรัพย ์ 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศุภนิดา หิมะมาน 43-141-0007 ปัญจทรัพย ์ 188.00  คะแนน 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 ธัญลักษณ ์ตันติสุธนารมย ์ 43-111-0020 วัฒนาวิทยาลัย 210.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 ศิรณะ แซ่ซู้ 43-199-0016 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วรัณตา แสวงผล 43-117-0060 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รชต เถินบุรินทร ์ 43-117-0015 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 164.00  คะแนน 
  พิชญารัตน์ สีตัสสะ 43-117-0016 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 164.00  คะแนน 
  ชณิสรา แก้วเนตร 43-172-0001 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 164.00  คะแนน 
  กวิตา พานทอง 43-117-0006 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 164.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 ธัญชนก สงับัวแก้ว 43-190-0006 ถนอมพิศวิทยา 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชัยพงศ์ ใบโพธิ ์ 43-190-0011 ถนอมพิศวิทยา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณฐกร ปุรภาพงศ ์ 43-190-0008 ถนอมพิศวิทยา 184.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ศุภกร วงษ์สังข ์ 43-013-0027 โสมาภานุสสรณ ์ 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นุชร ีตรีศูลรัตน์ 43-013-0009 โสมาภานุสสรณ ์ 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รมณ เชาวน์สงัเกต 43-013-0016 โสมาภานุสสรณ ์ 192.00  คะแนน 
เขตคลองสามวา อันดับที่ 1 อมรวรรณ เชียงทอง 43-111-0019 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 208.00  คะแนน 
  ธัญลักษณ ์ศรีสินรุ่งเรือง 43-111-0010 โชคชัยหทัยราษฎร์ 208.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ธนกฤต อุ่นสกุล 43-027-0005 มณีวัฒนา 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วรินทร พุ่มแพร 43-027-0004 มณีวัฒนา 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศุภวิชญ์ โชชัย 43-027-0064 มณีวัฒนา 176.00  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.4* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตธนบุรี ปพิชญา มาลากุล 43-007-0008 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 54.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ นิธิศ เลิศบํารุงสุข 43-008-0001 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 62.00  คะแนน 
เขตบางรัก พบพร ลิ้มศุภวานิช 43-121-0003 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 64.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ณภัทร จูฑะพุทธ ิ 43-111-0042 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 86.00  คะแนน 
เขตพญาไท ศุภิสรา ประฉามิตร 43-199-0002 สวนบวั 58.00  คะแนน 
เขตพระนคร ณชนก โลกัตถกร 43-111-0044 ราชิน ี 80.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ วิชญ์ภาส แท่นพรหม 43-090-0016 ถนอมบุตร 74.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ศวรรยา พิมพเนตร 43-138-0043 บางขุนเทียนศึกษา 82.00  คะแนน 
เขตบางเขน กฤษ ธรรมมารักษ์ 43-111-0007 อมาตยกุล 86.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ดารามณี หอมฟุ้ง 43-007-0014 เผดิมศึกษา 58.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี เมธาพร มณีขาว 43-111-0024 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 50.00  คะแนน 
เขตหนองแขม กฤตภาส อุดมกิจโสภณ 43-110-0004 กรพิทักษ์ศึกษา 94.00  คะแนน 
เขตบางพลัด วรรณรดา แสนด ี 43-003-0002 ธรรมภิรักษ์ 76.00  คะแนน 
เขตคันนายาว สรวิชญ์ พันธ์บุดด ี 43-155-0004 ทรงวิทย์ศึกษา 66.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ 43-076-0014 ชินวร 66.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ภูเบศ เอ่ียมละออ 43-187-0006 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 72.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง พัฒนน์รี ศิริกระจาย 43-124-0029 ธนินทรวิทยา 68.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ชนัดดา เจริญพิทยา 43-199-0015 ประชานิเวศน ์ 56.00  คะแนน 
 ณัฐปคัลภ์ จิระทวีกุล 43-111-0036 เพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ 56.00  คะแนน 
เขตคลองเตย ธัญชนก เที่ยงแช่ม 43-111-0035 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 50.00  คะแนน 
 ณัฏฐณิชชา คงเกษม 43-002-0002 สายน้าํทิพย ์ 50.00  คะแนน 
เขตประเวศ วาริศา ศรีไข่มุก 43-043-0012 นราทร 72.00  คะแนน 
เขตดินแดง ณัฐนนท์ บูรณบุณย ์ 43-141-0015 ปัญจทรัพย ์ 66.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ธัญลักษณ์ ตันตสิุธนารมย ์ 43-111-0020 วัฒนาวิทยาลัย 76.00  คะแนน 
เขตสายไหม พสธร กึกก้อง 43-117-0027 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 72.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ธัญชนก สงับัวแก้ว 43-190-0006 ถนอมพิศวิทยา 84.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ศุภกร วงษ์สังข์ 43-013-0027 โสมาภานุสสรณ ์ 88.00  คะแนน 
เขตคลองสามวา อมรวรรณ เชียงทอง 43-111-0019 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 64.00  คะแนน 
เขตบางแค วรินทร พุ่มแพร 43-027-0004 มณีวัฒนา 72.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ปกสกนธ์ รุณจักร 43-008-0005 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 66.00  คะแนน 
เขตบางรัก ธีรินทร์ หล่อภูมิพันธ ์ 43-111-0029 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 62.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน เวนิตา ซัลวาครูส 43-111-0032 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 64.00  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.4* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตพญาไท ชญธกร พิบูลย ์ 43-199-0011 สวนบวั 66.00  คะแนน 
เขตพระนคร นุชประวีณ์ คะจิตรแขม 43-007-0007 ราชิน ี 72.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ จิรพิภัทร สังข์สุวรรณ 43-090-0020 ถนอมบุตร 64.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ณัฐชาวีร์ พนัธ์หมัย 43-138-0032 บางขุนเทียนศึกษา 74.00  คะแนน 
เขตบางเขน รมิดา มุสิจรัล 43-111-0026 อมาตยกุล 68.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ดารามณี หอมฟุ้ง 43-007-0014 เผดิมศึกษา 76.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี เมธาพร มณีขาว 43-111-0024 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 54.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ธนเดช รุจานันท ์ 43-110-0026 กรพิทักษ์ศึกษา 74.00  คะแนน 
เขตบางพลัด พิมพ์นารา ศรีสโมสร 43-003-0007 ธรรมภิรักษ์ 66.00  คะแนน 
 เบญญาภา ดิศโรจน ์ 43-003-0024 ธรรมภิรักษ์ 66.00  คะแนน 
 อลิชา โปทอง 43-003-0028 ธรรมภิรักษ์ 66.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ธีทัต เทพหน ู 43-118-0001 ปรัชชาธร 80.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ 43-076-0014 ชินวร 68.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ณพพร อร่ามเรืองสกุล 43-187-0009 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 66.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง จิณณรักษ์ ธีระศรีสมบัต ิ 43-176-0011 พระหฤทัยดอนเมือง 62.00  คะแนน 
 อารยา กิตติศาสตรา 43-176-0025 พระหฤทัยดอนเมือง 62.00  คะแนน 
 สุตราพัช สาล ี 43-176-0028 พระหฤทัยดอนเมือง 62.00  คะแนน 
 ภูตะวัน ทบัทอง 43-124-0037 ธนินทรวิทยา 62.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ชนัดดา เจริญพิทยา 43-199-0015 ประชานิเวศน ์ 64.00  คะแนน 
เขตคลองเตย ธัญชนก เที่ยงแช่ม 43-111-0035 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 76.00  คะแนน 
เขตประเวศ ณิชชานนัท์ ขุนพนิิจ 43-043-0010 นราทร 62.00  คะแนน 
 ใจบุญ จันทรสถาพร 43-043-0001 นราทร 62.00  คะแนน 
เขตดินแดง ปุญณภัส เกิดมาลัย 43-141-0012 ปัญจทรัพย ์ 76.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ธัญลักษณ์ ตันตสิุธนารมย ์ 43-111-0020 วัฒนาวิทยาลัย 64.00  คะแนน 
เขตสายไหม พรมชนก ภูมิภักดี 43-117-0045 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 70.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ธัญชนก สงับัวแก้ว 43-190-0006 ถนอมพิศวิทยา 82.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง รมณ เชาวน์สงัเกต 43-013-0016 โสมาภานุสสรณ ์ 70.00  คะแนน 
 ปพิชญา ชัยธนสกุล 43-013-0045 โสมาภานุสสรณ ์ 70.00  คะแนน 
เขตคลองสามวา ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง 43-111-0010 โชคชัยหทัยราษฎร์ 74.00  คะแนน 
เขตบางแค พีรพัทร์ ปกเกษ 43-027-0006 มณีวัฒนา 72.00  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.4* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ สิริทรัพย์ แสนโท 43-183-0005 สายประสิทธิ์วทิยา 62.00  คะแนน 
เขตบางรัก ณัฏฐกันย์ กึนส ี 43-111-0015 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (ประถม) 84.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน เวนิตา ซัลวาครูส 43-111-0032 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 88.00  คะแนน 
 นภัสนนัท์ รณเกียรติ 43-111-0002 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 88.00  คะแนน 
เขตพญาไท กฤตเมธ พรรณราย 43-199-0001 สวนบวั 60.00  คะแนน 
เขตพระนคร นุชประวีณ์ คะจิตรแขม 43-007-0007 ราชิน ี 78.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ธาวิน สิงหถนัดกิจ 43-199-0013 สาธิต ม.รามคําแหง 92.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน กฤตภาส โลหิตหาญ 43-138-0035 บางขุนเทียนศึกษา 70.00  คะแนน 
เขตบางเขน รมิดา มุสิจรัล 43-111-0026 อมาตยกุล 94.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ดารามณี หอมฟุ้ง 43-007-0014 เผดิมศึกษา 70.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี เมธาพร มณีขาว 43-111-0024 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 80.00  คะแนน 
 จานน่า อัลซาวาด 43-111-0031 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 80.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ศิริกัลยา จิรวัฒนางกูร 43-110-0015 กรพิทักษ์ศึกษา 86.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ศุภวิชญ์ จึงเจริญพาณชิย ์ 43-003-0003 ธรรมภิรักษ์ 76.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ปาลียย์า ปาละ 43-155-0034 ทรงวิทย์ศึกษา 74.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ลักษมน คงเจริญ 43-076-0010 ชินวร 60.00  คะแนน 
เขตจอมทอง เพชรไพลิน เศรษฐ ี 43-187-0008 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 80.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง แอชเชอร์ พูลศาสตร์ 43-124-0010 ธนินทรวิทยา 68.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ศรินทร จันทรสาธิต 43-111-0018 ดรุณพัฒน ์ 70.00  คะแนน 
เขตคลองเตย ธัญชนก เที่ยงแช่ม 43-111-0035 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 80.00  คะแนน 
เขตประเวศ ใจบุญ จันทรสถาพร 43-043-0001 นราทร 82.00  คะแนน 
เขตดินแดง ศุภนิดา หิมะมาน 43-141-0007 ปัญจทรัพย ์ 76.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ธัญลักษณ์ ตันตสิุธนารมย ์ 43-111-0020 วัฒนาวิทยาลัย 70.00  คะแนน 
เขตสายไหม ศิรณะ แซ่ซู้ 43-199-0016 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 82.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ธัญชนก สงับัวแก้ว 43-190-0006 ถนอมพิศวิทยา 80.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง นุชรี ตรีศูลรัตน ์ 43-013-0009 โสมาภานุสสรณ ์ 82.00  คะแนน 
เขตคลองสามวา ธัญลักษณ์ ศรีสินรุ่งเรือง 43-111-0010 โชคชัยหทัยราษฎร์ 86.00  คะแนน 
เขตบางบอน ปราณขวัญ เชื้อสุข 43-007-0006 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 56.00  คะแนน 
เขตบางแค ศุภวิชญ์ โชชัย 43-027-0064 มณีวัฒนา 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร 43-278-0006 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปราณภัทร แสนแก้ว 43-278-0011 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นภัทร มีสมใจ 43-252-0010 อนุบาลโรจนวทิย ์ 186.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 ปุณิกา เปรมปิยะกิจ 43-244-0020 อนุบาลกําแพงเพชร 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัลยดา มณีพราย 43-244-0027 สาธิต 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 คาลิสตา้ ตัณศลารักษ์ 43-244-0023 อนุบาลกําแพงเพชร 174.00  คะแนน 
  นนนภา ทิมคลา้ย 43-244-0013 อนุบาลกําแพงเพชร 174.00  คะแนน 
  อุรัสยา แก่นทอง 43-244-0024 อนุบาลกําแพงเพชร 174.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ณัชชา ดีจักรวาล 43-229-0021 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 268.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นิพพิชฌน์ ดีจักรวาล 43-229-0034 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 244.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รัฐศาลธ์ ศรีสาตร ์ 43-229-0035 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 242.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 สรศักดิ์ เจ็ดกริช 43-203-0003 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 168.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 กรวุฒิ อนันตวุฒ ิ 43-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 166.00  คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 พิมพ์พิศา แสงแก้วสันติสุข 43-825-0143 น่านคริสเตียนศึกษา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พอฤทัย วิชัยยา 43-825-0117 น่านคริสเตียนศึกษา 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ญดา สิงห์ว ี 43-825-0131 น่านคริสเตียนศึกษา 176.00  คะแนน 
  มิลคาห์ ยังสรรเสริญ 43-825-0112 น่านคริสเตียนศึกษา 176.00  คะแนน 
  ณัฐชานนท์ กัปกัลป ์ 43-825-0150 น่านคริสเตียนศึกษา 176.00  คะแนน 
พะเยา อันดับที่ 1 ปาณนพิน ฟองคาํ 43-835-0066 ปิยมิตรวิทยา 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เพ็ญพิชญา เข็มเพชร 43-835-0074 ปิยมิตรวิทยา 174.00  คะแนน 
  แจ็ค คอลินโอร็อค 43-835-0077 ปิยมิตรวิทยา 174.00  คะแนน 
ลําปาง อันดับที่ 1 ณัฐนันท์ นาควโิรจน ์ 43-209-0060 อัสสัมชัญลาํปาง 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รักธัมม์ วัฒนานุกิจ 43-209-0066 อัสสัมชัญลาํปาง 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัทรชัย ชัยกานต์กุล 43-209-0002 อัสสัมชัญลาํปาง 192.00  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 ในภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร 43-278-0006 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 82.00  คะแนน 
 ปราณภัทร แสนแก้ว 43-278-0011 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 82.00  คะแนน 
กําแพงเพชร กัลยดา มณีพราย 43-244-0027 สาธิต 82.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ณัชชา ดีจักรวาล 43-229-0021 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 92.00  คะแนน 
พิจิตร สรศักดิ์ เจ็ดกริช 43-203-0003 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 68.00  คะแนน 
น่าน พิมพ์พิศา แสงแก้วสนัติสุข 43-825-0143 น่านคริสเตียนศึกษา 74.00  คะแนน 
พะเยา ปาณนพิน ฟองคาํ 43-835-0066 ปิยมิตรวิทยา 80.00  คะแนน 
ลําปาง จินดารัตน์ ศรีวงษ์ชัย 43-209-0019 อัสสัมชัญลาํปาง 64.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก จักรพันธ์ บุตรเชื้อ 43-278-0004 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 76.00  คะแนน 
กําแพงเพชร นนนภา ทิมคลา้ย 43-244-0013 อนุบาลกําแพงเพชร 70.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ณัชชา ดีจักรวาล 43-229-0021 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 86.00  คะแนน 
พิจิตร กาญจนภัสส์ รักการพาณิชย ์ 43-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 56.00  คะแนน 
น่าน พอฤทัย วิชัยยา 43-825-0117 น่านคริสเตียนศึกษา 76.00  คะแนน 
พะเยา ปาณนพิน ฟองคาํ 43-835-0066 ปิยมิตรวิทยา 74.00  คะแนน 
ลําปาง ธนกร เครือดวงคํา 43-209-0003 อัสสัมชัญลาํปาง 72.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร 43-278-0006 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 90.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อุรัสยา แก่นทอง 43-244-0024 อนุบาลกําแพงเพชร 72.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ดลย์สรธัช จตุรงคโชค 43-217-0024 อนุบาลนครสวรรค์ 90.00  คะแนน 
 ณัชชา ดีจักรวาล 43-229-0021 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 90.00  คะแนน 
 สลิลลา สุเมธโชติเมธา 43-229-0025 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 90.00  คะแนน 
เชียงใหม่ กรวุฒิ อนันตวุฒ ิ 43-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 80.00  คะแนน 
น่าน มิลคาห์ ยังสรรเสริญ 43-825-0112 น่านคริสเตียนศึกษา 90.00  คะแนน 
พะเยา แจ็ค คอลินโอร็อค 43-835-0077 ปิยมิตรวิทยา 98.00  คะแนน 
ลําปาง รักธัมม์ วัฒนานุกิจ 43-209-0066 อัสสัมชัญลาํปาง 90.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 43-351-0009 อนุบาลยะลา 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิมพ์พัชรี จําเริญ 43-351-0004 อนุบาลยะลา 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฏฐกรณ์ ภูมิวณิชกิจ 43-351-0010 อนุบาลยะลา 208.00  คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 43-861-0024 บางนราวิทยา 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พลภูมิ ชูรูป 43-325-0002 บ้านสุไหงโก-ลก 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ทวีศักดิ์ เศวตพาณิชย ์ 43-325-0007 บ้านสุไหงโก-ลก 186.00  คะแนน 
  ญาณิดา ยานยา 43-327-0056 พิมานวิทย์นราธวิาส 186.00  คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 เกศษิญา สุทธิพัฒน์อนนัต ์ 43-382-0009 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 176.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 นิรดา พันธุรัตน ์ 43-335-0016 พลวิทยา 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศิรวุฒิ สุขมิ่ง 43-855-0005 บ้านควนเนียง 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนภร สวนสวัสดิ ์ 43-335-0017 พลวิทยา 180.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 เดน่า มหาบุญ 43-330-0011 ศรีธรรมราชศึกษา 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤติยาณี จิตขจรวานชิ 43-330-0005 ศรีธรรมราชศึกษา 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เมธวิชญ์ สุวรรณสุโข 43-330-0009 ศรีธรรมราชศึกษา 164.00  คะแนน 
ภูเก็ต อันดับที่ 1 ทรงพล ณ นคร 43-353-0006 ขจรเกียรติพัฒนา 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กิตติณัฏฐ์ ยิ่งรัตนโชต ิ 43-353-0011 ขจรเกียรติพัฒนา 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จิรภัทร วงศุกร์ 43-353-0022 ขจรเกียรติพัฒนา 196.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 พงศพัศ อาลิแอ 43-334-0002 โชคชัยกระบี ่ 158.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 มาตุภูมิ ณ นคร 43-334-0001 โชคชัยกระบี ่ 156.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พงศ์ภรณ์ กุลเถกิง 43-334-0003 โชคชัยกระบี ่ 150.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 อคิราภ์ หนูเกตุ 43-317-0028 อนุบาลพังงา 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธีร์ธวัช ทิพย์รส 43-317-0074 อนุบาลพังงา 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนภูมิ จุลแก้ว 43-317-0072 อนุบาลพังงา 222.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาคณิตศาสตร ์ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 43-351-0009 อนุบาลยะลา 94.00  คะแนน 
นราธิวาส วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 43-861-0024 บางนราวิทยา 94.00  คะแนน 
สตูล อภิสิทธิ์ หนูละออง 43-382-0004 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 66.00  คะแนน 
สงขลา นิรดา พันธุรัตน ์ 43-335-0016 พลวิทยา 84.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อรนิช หวังธนอนุรักษ ์ 43-330-0010 ศรีธรรมราชศึกษา 60.00  คะแนน 
ภูเก็ต ภัทรนรี สุรกิตย์ 43-353-0029 ขจรเกียรติพัฒนา 76.00  คะแนน 
กระบี่ มาตุภูมิ ณ นคร 43-334-0001 โชคชัยกระบี ่ 58.00  คะแนน 
พังงา อคิราภ์ หนูเกตุ 43-317-0028 อนุบาลพังงา 90.00  คะแนน 
 ธีร์ธวัช ทิพย์รส 43-317-0074 อนุบาลพังงา 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา สรวิศ วัชระสัมพนัธ ์ 43-351-0020 อนุบาลยะลา 70.00  คะแนน 
นราธิวาส อิสการดา วงศ์อัครวินท ์ 43-327-0018 พิมานวิทย์นราธวิาส 80.00  คะแนน 
สตูล เกศษิญา สุทธิพัฒน์อนนัต ์ 43-382-0009 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 74.00  คะแนน 
สงขลา สีหะศักดิ์ สุวรรณรัตน ์ 43-335-0007 พลวิทยา 68.00  คะแนน 
 ศิรวุฒิ สุขมิ่ง 43-855-0005 บ้านควนเนียง 68.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เดน่า มหาบุญ 43-330-0011 ศรีธรรมราชศึกษา 56.00  คะแนน 
ภูเก็ต ทรงพล ณ นคร 43-353-0006 ขจรเกียรติพัฒนา 70.00  คะแนน 
 กิตติณัฏฐ์ ยิ่งรัตนโชต ิ 43-353-0011 ขจรเกียรติพัฒนา 70.00  คะแนน 
 พิมพ์ชนก ทองใส 43-353-0024 ขจรเกียรติพัฒนา 70.00  คะแนน 
พังงา ธีร์ธวัช ทิพย์รส 43-317-0074 อนุบาลพังงา 78.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 43-351-0009 อนุบาลยะลา 90.00  คะแนน 
นราธิวาส อิบรอฮีม พัฒนุกุลเลิศ 43-327-0005 พิมานวิทย์นราธวิาส 84.00  คะแนน 
สงขลา นิรดา พันธุรัตน ์ 43-335-0016 พลวิทยา 68.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช กฤติยาณี จิตขจรวานชิ 43-330-0005 ศรีธรรมราชศึกษา 88.00  คะแนน 
ภูเก็ต วริษา สมิธ 43-353-0025 ขจรเกียรติพัฒนา 78.00  คะแนน 
กระบี่ พงศพัศ อาลิแอ 43-334-0002 โชคชัยกระบี ่ 66.00  คะแนน 
พังงา ธนภูมิ จุลแก้ว 43-317-0072 อนุบาลพังงา 80.00  คะแนน 
 
 
 



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

คะแนนรวมชั้น ป.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ศศินันท ์เรืองกิตต์ชัยกุล 43-489-0043 ดอนบอสโกวิทยา 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิมพ์พิชชา โสภณธนารักษ์ 43-489-0042 ดอนบอสโกวิทยา 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธีรดนย์ บุตตะวงษ ์ 43-489-0037 อนุบาลอุดรธาน ี 192.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ 43-452-0048 อนุบาลอุบลราชธาน ี 260.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐนันท ์คู่สกุลนิรันดร์ 43-452-0038 อนุบาลอุบลราชธาน ี 242.00  คะแนน 
  อัณณา นันทสําเริง 43-452-0087 อนุบาลอุบลราชธาน ี 242.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 ธนธรณ์ วานิชสุจิต 43-788-0015 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 204.00  คะแนน 
  สรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ ์ 43-788-0021 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภานุวัฒน ์เกียรติธีรรัตน์ 43-788-0009 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 188.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 กฤษฏ์ บุตน ุ 43-403-0019 อนุบาลร้อยเอ็ด 256.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปิ่นมณี ราชณุวงษ ์ 43-403-0023 อนุบาลร้อยเอ็ด 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 แทนคุณ เล็บขาว 43-403-0009 อนุบาลร้อยเอ็ด 224.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ธนภัทร วุฒิวรจนิดา 43-410-0015 อนุบาลนครราชสีมา 226.00  คะแนน 
  ณัฎฐพัชร์ ฐานเจริญกุล 43-111-0040 สกุลศึกษา 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พรชนก บรรจงรอด 43-410-0086 อนุบาลนครราชสีมา 220.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 ณิชา โชติพนัธุ์พิวฒัน ์ 43-465-0009 วาณิชยน์ุกูล 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภีมพล ธุรานชุ 43-465-0008 วาณิชยน์ุกูล 150.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 เสฏฐวุฒิ สกลไชย 43-452-0094 อเวมารีอา อํานาจเจริญ 212.00  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.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุล 43-489-0043 ดอนบอสโกวิทยา 92.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ภูริชญะ สุขสวา่ง 43-452-0085 อนุบาลอุบลราชธาน ี 96.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ภานุวัฒน์ เกียรติธีรรัตน ์ 43-788-0009 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 74.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กฤษฏ์ บุตน ุ  43-403-0019 อนุบาลร้อยเอ็ด 94.00  คะแนน 
นครราชสีมา ธนภัทร วุฒิวรจนิดา 43-410-0015 อนุบาลนครราชสีมา 90.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ณิชา โชติพนัธุ์พิวฒัน ์ 43-465-0009 วาณิชยน์ุกูล 58.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ เสฏฐวุฒิ สกลไชย 43-452-0094 อเวมารีอา อํานาจเจริญ 82.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ธีรดนย์ บุตตะวงษ ์ 43-489-0037 อนุบาลอุดรธาน ี 74.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร 43-452-0013 อนุบาลอุบลราชธาน ี 80.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ธนธรณ์ วานิชสุจิต 43-788-0015 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 70.00  คะแนน 
 สรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ ์ 43-788-0021 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 70.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด ธีรัตน์ สุพรหมอินทร์ 43-403-0005 อนุบาลร้อยเอ็ด 80.00  คะแนน 
นครราชสีมา พรชนก บรรจงรอด 43-410-0086 อนุบาลนครราชสีมา 78.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ณิชา โชติพนัธุ์พิวฒัน ์ 43-465-0009 วาณิชยน์ุกูล 52.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ เสฏฐวุฒิ สกลไชย 43-452-0094 อเวมารีอา อํานาจเจริญ 66.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี จิรกร ตุงคโสภา 43-489-0038 อนุบาลอุดรธาน ี 70.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ 43-452-0048 อนุบาลอุบลราชธาน ี 92.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ธนธรณ์ วานิชสุจิต 43-788-0015 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 76.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด ธนดล ศักดิ์ขวา 43-403-0018 อนุบาลร้อยเอ็ด 86.00  คะแนน 
นครราชสีมา ณัฎฐพัชร์ ฐานเจริญกุล 43-111-0040 สกุลศึกษา 76.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ภีมพล ธุรานชุ 43-465-0008 วาณิชยน์ุกูล 70.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ เสฏฐวุฒิ สกลไชย 43-452-0094 อเวมารีอา อํานาจเจริญ 64.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 ปาณชั โชติวิทยารัตน ์ 43-590-0057 วัดดอนทอง 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤติน อธิปัตตานนท ์ 43-590-0051 วัดดอนทอง 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุทิวัล บับภาวัน 43-590-0019 วัดดอนทอง 202.00  คะแนน 
  เบญญาภา วงศ์รัตน ์ 43-590-0072 วัดดอนทอง 202.00  คะแนน 
จันทบุรี อันดับที่ 1 ชัชพิสฐิ ไชยคํา 43-596-0034 สตรีมารดาพิทักษ ์ 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รุจิรัตน์ สุพรรณพงศ ์ 43-596-0025 สตรีมารดาพิทักษ ์ 166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อภิรักษ์ รัตนเมธาประศาสตร ์ 43-596-0040 สตรีมารดาพิทักษ ์ 164.00  คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 43-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนกฤต สานุสันต ์ 43-524-0018 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จิรภัทร พูลหวัง 43-524-0001 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 198.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ 43-564-0009 มารีวิทยา 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภูริตา แย้มกลีบ 43-564-0014 มารีวิทยา 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปัณณทัต ทองกลัด 43-564-0006 มารีวิทยา 180.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ ์ 43-560-0001 อนุบาลระยอง 242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฎรียพัฒข์ มงคลชัยฤกษ ์ 43-560-0012 อนุบาลระยอง 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กนก พัฒนสุขวสันต ์ 43-560-0011 อนุบาลระยอง 218.00  คะแนน 
ตราด อันดับที่ 1 เอลิษา พงษ์ศิริ 43-558-0003 มารดานสุรณ ์ 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุรพศ เถาหมอ 43-558-0001 มารดานสุรณ ์ 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุกฤษฎิ์ จํานงประโคน 43-558-0004 มารดานสุรณ ์ 186.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 ณัชชา พิชยามารินทร ์ 43-111-0008 เซนต์โยเซฟบางนา 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุวิระ พิสุทธิรักษ์วงศ์ 43-553-0005 สุขเจริญผล 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชยกร เจริญกิจภิญโญ 43-553-0002 สุขเจริญผล 162.00  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.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา นนทกร สุขลน้ 43-590-0054 วัดดอนทอง 92.00  คะแนน 
จันทบุรี ณัฏชานนัท์ อ่ิมสมบูรณ ์ 43-596-0031 สตรีมารดาพิทักษ ์ 68.00  คะแนน 
 อภิรักษ์ รัตนเมธาประศาสตร ์ 43-596-0040 สตรีมารดาพิทักษ ์ 68.00  คะแนน 
ชลบุรี ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 43-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 90.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ 43-564-0009 มารีวิทยา 80.00  คะแนน 
ระยอง กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ ์ 43-560-0001 อนุบาลระยอง 84.00  คะแนน 
ตราด สุกฤษฎิ์ จํานงประโคน 43-558-0004 มารดานสุรณ ์ 72.00  คะแนน 
สมุทรปราการ สุวิระ พิสุทธิรักษ์วงศ์ 43-553-0005 สุขเจริญผล 64.00  คะแนน 
 กฤตภาส นาคะปักษิณ 43-553-0008 สุขเจริญผล 64.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา กฤติน อธิปัตตานนท ์ 43-590-0051 วัดดอนทอง 82.00  คะแนน 
จันทบุรี กชกมล พิชะยะ 43-596-0038 สตรีมารดาพิทักษ ์ 66.00  คะแนน 
ชลบุรี ธนกฤต สานุสันต ์ 43-524-0018 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 82.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ 43-564-0009 มารีวิทยา 74.00  คะแนน 
ระยอง เมธาสิทธิ์ เตชะสถาพร 43-560-0040 อนุบาลระยอง 72.00  คะแนน 
ตราด สุรพศ เถาหมอ 43-558-0001 มารดานสุรณ ์ 62.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ณัฐนรี พร้อมลาภ 43-553-0003 สุขเจริญผล 62.00  คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ภัทรวรรธน์ เติมวรรธนภัทร์ 43-590-0015 วัดดอนทอง 86.00  คะแนน 
จันทบุรี ชัชพิสฐิ ไชยคํา 43-596-0034 สตรีมารดาพิทักษ ์ 64.00  คะแนน 
ชลบุรี จิรภัทร พูลหวัง 43-524-0001 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 82.00  คะแนน 
 ธนกฤต สานุสันต ์ 43-524-0018 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 82.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ 43-564-0009 มารีวิทยา 72.00  คะแนน 
ระยอง กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ ์ 43-560-0001 อนุบาลระยอง 92.00  คะแนน 
ตราด สุรพศ เถาหมอ 43-558-0001 มารดานสุรณ ์ 70.00  คะแนน 
 เอลิษา พงษ์ศิริ 43-558-0003 มารดานสุรณ ์ 70.00  คะแนน 
 พรรณรมณ เวชสิทธิ ์ 43-558-0010 มารดานสุรณ ์ 70.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ณัชชา พิชยามารินทร ์ 43-111-0008 เซนต์โยเซฟบางนา 72.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 ชอนน์ เควิน แมค ลอกท์ลิน 43-671-0022 เตรียมบัณฑิต 154.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อธิชาติ แข็งแรง 43-671-0007 เตรียมบัณฑิต 152.00  คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 ธัชวิชญ ์ศกศวัตเมฆินทร์ 43-620-0006 อนุบาลสุธีธร 266.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธัญญพัทธ ์สุทธิศิริมงคล 43-620-0001 อนุบาลสุธีธร 244.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปุญณพัฒน ์พฤทธิพัฒนพงศ์ 43-620-0036 อนุบาลสุธีธร 242.00  คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 เคลิน่า เสียงเกษม บาลมาเซด้า 43-656-0021 นารีวิทยา 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชยุต คงคลา้ย 43-656-0016 นารีวิทยา 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ญานิสา รักชาต ิ 43-995-0003 สมศักดิ์วิทยา 182.00  คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 ปารณีย์ หอสุวรรณานนท ์ 43-696-0011 อนุบาลเพชรบุรี 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 บวรลักษณ์ ชิดปราง 43-696-0003 อนุบาลเพชรบุรี 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นันทน์ภัส วงษ์วาน 43-696-0005 อนุบาลเพชรบุรี 174.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ 43-628-0080 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธีรเมธ อู่วุฒิพงษ์ 43-628-0056 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปภังกร คงหนู 43-608-0009 เจนอยุธยา 218.00  คะแนน 
ลพบุรี อันดับที่ 1 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 43-687-0076 บรรจงรัตน ์ 260.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณรสิตา วาณิชย์เจริญพร 43-687-0024 บรรจงรัตน ์ 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อศิรวรรณ คงสวัสดิ์ 43-687-0072 บรรจงรัตน ์ 198.00  คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 ชนัญนิตฏ์ รัตนศิริพงษา 43-633-0019 อนุบาลสิงห์บุรี 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภูมิภากร วงษ์หอม 43-633-0067 อนุบาลสิงห์บุรี 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศุภณัฐ กลัดสอาด 43-633-0022 อนุบาลสิงห์บุรี 186.00  คะแนน 
อ่างทอง อันดับที่ 1 นันทน์ภัส วงษ์สุวรรณ 43-631-0028 อนุบาลวัดอ่างทอง 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปุญณิศา สโุกส ี 43-631-0050 อนุบาลวัดอ่างทอง 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธันย์ฐิตตา กิตติอุดมธรรม 43-631-0027 อนุบาลวัดอ่างทอง 188.00  คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 ศิริกาญจน์ ฝั้นแก้ว 43-637-0002 นานาชาติ ดราก้อน 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จิรัฐชัย ธนาวิบลูย์สนิ 43-973-0005 อนุราชประสิทธิ ์ 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นพมาศ เกิดแสง 43-637-0006 นานาชาติ ดราก้อน 184.00  คะแนน 
  ชนิดาภา ประทุมทอง 43-973-0035 อนุราชประสิทธิ ์ 184.00  คะแนน 
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คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
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รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี วราภรณ์ เชียงต้น 43-671-0025 เตรียมบัณฑิต 56.00  คะแนน 
 อธิชาติ แข็งแรง 43-671-0007 เตรียมบัณฑิต 56.00  คะแนน 
นครปฐม ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร ์ 43-620-0006 อนุบาลสุธีธร 100.00  คะแนน 
ราชบุรี ญานิสา รักชาต ิ 43-995-0003 สมศักดิ์วิทยา 72.00  คะแนน 
เพชรบุรี ปารณีย์ หอสุวรรณานนท ์ 43-696-0011 อนุบาลเพชรบุรี 94.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ 43-628-0080 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 92.00  คะแนน 
ลพบุรี ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 43-687-0076 บรรจงรัตน ์ 94.00  คะแนน 
สระบุรี ธนภูมิ พลอยงาม 43-972-0005 อนุบาลวิชชากร 54.00  คะแนน 
สิงห์บุรี คณพศ เกตุชู 43-633-0001 อนุบาลสิงห์บุรี 70.00  คะแนน 
 ชนัญนิตฏ์ รัตนศิริพงษา 43-633-0019 อนุบาลสิงห์บุรี 70.00  คะแนน 
อ่างทอง พิชญา แพร่หลาย 43-631-0029 อนุบาลวัดอ่างทอง 68.00  คะแนน 
นนทบุรี ณัฏฐพล คําภานุช 43-986-0001 ประสาทวิทยานนทบุรี 82.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ธรรมดี ช้างปรางทอง 43-671-0017 เตรียมบัณฑิต 58.00  คะแนน 
 วราภรณ์ เชียงต้น 43-671-0025 เตรียมบัณฑิต 58.00  คะแนน 
นครปฐม ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร ์ 43-620-0006 อนุบาลสุธีธร 86.00  คะแนน 
ราชบุรี ชยุต คงคลา้ย 43-656-0016 นารีวิทยา 70.00  คะแนน 
เพชรบุรี นันทน์ภัส วงษ์วาน 43-696-0005 อนุบาลเพชรบุรี 76.00  คะแนน 
 ปารณีย์ หอสุวรรณานนท ์ 43-696-0011 อนุบาลเพชรบุรี 76.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ธนกร มงคลพิทักษ์กุล 43-672-0006 จิระศาสตร์วิทยา 80.00  คะแนน 
 ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ 43-628-0080 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 80.00  คะแนน 
ลพบุรี ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 43-687-0076 บรรจงรัตน ์ 86.00  คะแนน 
สิงห์บุรี วราวรรณ ทิพยไพฑูรย์ 43-633-0072 อนุบาลสิงห์บุรี 68.00  คะแนน 
อ่างทอง นันทน์ภัส วงษ์สุวรรณ 43-631-0028 อนุบาลวัดอ่างทอง 78.00  คะแนน 
นนทบุรี กิตติพงศ์ อุณหกะ 43-973-0011 อนุราชประสิทธิ ์ 64.00  คะแนน 
 ชนิดาภา ประทุมทอง 43-973-0035 อนุราชประสิทธิ ์ 64.00  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 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ชอนน์ เควิน แมค ลอกท์ลนิ 43-671-0022 เตรียมบัณฑิต 76.00  คะแนน 
นครปฐม ภูริภัทร ภาณุพิชิต 43-943-0017 อนุบาลนครปฐม 94.00  คะแนน 
ราชบุรี เคลิน่า เสียงเกษม บาลมาเซด้า 43-656-0021 นารีวิทยา 80.00  คะแนน 
เพชรบุรี ปารณีย์ หอสุวรรณานนท ์ 43-696-0011 อนุบาลเพชรบุรี 70.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ปัณฑารีย์ มัง่คั่ง 43-628-0052 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 84.00  คะแนน 
 พิรญาณ์ ธนกิจลลีาเจริญ 43-628-0089 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 84.00  คะแนน 
ลพบุรี ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 43-687-0076 บรรจงรัตน ์ 80.00  คะแนน 
สิงห์บุรี วิรินทร์ณัชชา หํ้าบัวเสริฐ 43-633-0026 อนุบาลสิงห์บุรี 76.00  คะแนน 
 ชนัญนิตฏ์ รัตนศิริพงษา 43-633-0019 อนุบาลสิงห์บุรี 76.00  คะแนน 
อ่างทอง ปุญณิศา สโุกส ี 43-631-0050 อนุบาลวัดอ่างทอง 70.00  คะแนน 
นนทบุรี ศิริกาญจน์ ฝั้นแก้ว 43-637-0002 นานาชาติ ดราก้อน 90.00  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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สายน้ําทพิย์ (เขตคลองเตย) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ณัฏฐณิชชา คงเกษม ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พัทธ์ธีรา คําจนี ได้คะแนน 58.00%  
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ลัลน์ญดา มณีมาศ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สรวิชญ์ พันธ์บุดด ี ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปาลียย์า ปาละ ได้คะแนน 74.00%  
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธีทัต เทพหน ู ได้คะแนน 80.00%  
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 พัฒนน์รี ศิริกระจาย ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูตะวัน ทบัทอง ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 แอชเชอร์ พูลศาสตร ์ ได้คะแนน 68.00%  
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ริชชขวัญ หมื่นณรงค ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิณณรักษ์ ธีระศรีสมบัต ิ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อารยา กิตติศาสตรา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุตราพัช สาล ี ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนาภา ปาลีพงศ์พนัธุ ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สุธีมน นุ่มตูม ได้คะแนน 64.00%  
รร.ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ณัฐนนท์ บูรณบุณย ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปุญณภัส เกิดมาลัย ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศุภนิดา หิมะมาน ได้คะแนน 76.00%  
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 นิธิศ เลิศบํารุงสุข ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปกสกนธ์ รุณจักร ได้คะแนน 66.00%  
รร.สายประสิทธ์ิวิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 วนัชพร เพชรหิรัญ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สิริทรัพย์ แสนโท ได้คะแนน 62.00%  
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 วิชญ์ภาส แท่นพรหม ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิรพิภัทร สังข์สุวรรณ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐธิดา เดือนแจ่ม ได้คะแนน 64.00%  
รร.บ้านบางกะปิ (ประถม) (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ญาณกร สุนทรา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชญานิศ พรหมรุ่ง ได้คะแนน 56.00%  
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.4) 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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธรรศญา สวนานนท ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐกานต ์ทองธรรมชาต ิ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภาคิน รัชฎาธญักุล ได้คะแนน 76.00%  
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ศวรรยา พิมพเนตร ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐชาวีร์ พนัธ์หมัย ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กฤตภาส โลหิตหาญ ได้คะแนน 70.00%  
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พชร คงศิลา ได้คะแนน 70.00%  
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 วรินทร พุ่มแพร ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พีรพัทร์ ปกเกษ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศุภวิชญ์ โชชัย ได้คะแนน 80.00%  
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 วรรณรดา แสนด ี ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิมพ์นารา ศรีสโมสร ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เบญญาภา ดิศโรจน ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อลิชา โปทอง ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศุภวิชญ์ จึงเจริญพาณชิย ์ ได้คะแนน 76.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธีนิตา สมคิด ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พบพร ลิ้มศุภวานิช ได้คะแนน 78.00%  
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 บุณยวีร์ รัตนพนัธ ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูมิภาส เชื้ฮรุ่งบุญ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ลักษมน คงเจริญ ได้คะแนน 60.00%  
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 วาริศา ศรีไข่มุก ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณิชชานนัท์ ขุนพนิิจ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ใจบุญ จันทรสถาพร ได้คะแนน 82.00%  
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ศุภิสรา ประฉามิตร ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชญธกร พิบูลย ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กฤตเมธ พรรณราย ได้คะแนน 60.00%  
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 รังสิตา เครืออินทร์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พชรวินท์ พ.ผลพิบลูย ์ ได้คะแนน 60.00%  
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ธัญชนก สงับัวแก้ว ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชัยพงศ์ ใบโพธิ ์ ได้คะแนน 76.00%  
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ธนกฤต บุญฉาย ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ต้นลม เธียรฐิติพฤฒ ิ ได้คะแนน 58.00%  
รร.โสมาภานสุสรณ ์(เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ศุภกร วงษ์สังข ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รมณ เชาวน์สงัเกต ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปพิชญา ชัยธนสกุล ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นุชร ีตรีศูลรัตน์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.ซอยแอนเนกซ์ (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ศิวัช คุณประเสริฐ ได้คะแนน 50.00% 
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ปุณภณ บารมีภัคกุล ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนโชติ ประชุมพร ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชณิสรา แก้วเนตร ได้คะแนน 64.00%  
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 พสธร กึกก้อง ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พรมชนก ภูมิภักดี ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศิรณะ แซ่ซู้ ได้คะแนน 82.00%  
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 กฤตภาส อุดมกิจโสภณ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนเดช รุจานันท ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศิริกัลยา จิรวัฒนางกูร ได้คะแนน 86.00%  
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ปุณิกา เปรมปิยะกิจ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นนนภา ทิมคลา้ย ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อุรัสยา แก่นทอง ได้คะแนน 72.00% 
รร.ยุวฑูตศึกษาพัฒนา (เชียงใหม่) วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กรวุฒิ อนันตวุฒ ิ ได้คะแนน 80.00% 
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค ์(นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ณัชชา ดีจักรวาล ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รัฐศาลธ์ ศรีสาตร ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สลิลลา สุเมธโชติเมธา ได้คะแนน 90.00% 
รร.อนุบาลนครสวรรค ์(นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ศิริกัญพร วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูษณิศา ที่รักษ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ดลย์สรธัช จตุรงคโชค ได้คะแนน 90.00% 
รร.น่านคริสเตียนศึกษา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 พิมพ์พิศา แสงแก้วสนัติสุข ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พอฤทัย วิชัยยา ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 มิลคาห์ ยังสรรเสริญ ได้คะแนน 90.00% 
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 วัชรพล รอดพวง ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ณัฐภัค ต๊ะด ี ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชยณัฐ สิทธิ์วุฒ ิ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิมพ์ลดา จักรปงิ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ขวัญภัสร์ กุณพันธุ ์ ได้คะแนน 64.00% 
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ปาณนพิน ฟองคาํ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วรากร คําแปง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 แจ็ค คอลินโอร็อค ได้คะแนน 98.00% 
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 สรศักดิ์ เจ็ดกริช ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กาญจนภัสส์ รักการพาณิชย ์ ได้คะแนน 56.00% 
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ปราณภัทร แสนแก้ว ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จักรพันธ์ บุตรเชื้อ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร ได้คะแนน 90.00% 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.4) 30 

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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบลูสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ศรัณย์กร ภูมิประเสริฐ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปาณิสรา สุขใส ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นันท์ธนัตถ์ รุ่งทิวาสุวรรณ ได้คะแนน 60.00% 
รร.อนุบาลโรจนวิทย ์(พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 สรวิชญ์ ตรงต่อกิจ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปภาพินท์ธิดา ปรางสุรางค ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วรนิษฐ์ อริยชัยอัมพร ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นภัทร มีสมใจ ได้คะแนน 64.00% 
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 จินดารัตน์ ศรีวงษ์ชัย ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนกร เครือดวงคํา ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รักธัมม์ วัฒนานุกิจ ได้คะแนน 90.00% 
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี ่(กระบี่) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 มาตุภูมิ ณ นคร ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พงศพัศ อาลิแอ ได้คะแนน 66.00% 
รร.ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 อรนิช หวังธนอนุรักษ ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เดน่า มหาบุญ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กฤติยาณี จิตขจรวานชิ ได้คะแนน 88.00% 
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิรัชญา คามแสน ได้คะแนน 66.00% 
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 พลภูมิ ชูรูป ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ทวีศักดิ์ เศวตพาณิชย ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ฟาลิชา อิสาเฮาะ ได้คะแนน 66.00% 
รร.พิมานวิทย์นราธิวาส (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ญาณิดา ยานยา ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อิสการดา วงศ์อัครวินท ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อิบรอฮีม พัฒนุกุลเลิศ ได้คะแนน 84.00% 
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นัทธิ์ธานันท์ ณัฏฐากรสกุล ได้คะแนน 54.00% 
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 อคิราภ์ หนูเกตุ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธีร์ธวัช ทิพย์รส ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนภูมิ จุลแก้ว ได้คะแนน 80.00% 
รร.ขจรเกียรติพัฒนา (ภูเก็ต) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ภัทรนรี สุรกิตย์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ทรงพล ณ นคร ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กิตติณัฏฐ์ ยิ่งรัตนโชต ิ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิมพ์ชนก ทองใส ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วริษา สมิธ ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลยะลา  (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สรวิศ วัชระสัมพนัธ ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิมพ์พัชรี จําเริญ ได้คะแนน 84.00% 
รร.บ้านควนเนียง  (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ศิรวุฒิ สุขมิ่ง ได้คะแนน 80.00% 
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 นิรดา พันธุรัตน ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สีหะศักดิ์ สุวรรณรัตน ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนภร สวนสวัสดิ ์ ได้คะแนน 54.00% 
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตูล) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 อภิสิทธิ์ หนูละออง ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เกศษิญา สุทธิพัฒน์อนนัต ์ ได้คะแนน 74.00% 
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 พิชญ์สนิี ทองขาวบัว ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ทวีโชค ชูช่วย ได้คะแนน 50.00% 
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์(กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ภานุวัฒน์ เกียรติธีรรัตน ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนธรณ์ วานิชสุจิต ได้คะแนน 76.00% 
รร.อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ธนภัทร วุฒิวรจนิดา ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พรชนก บรรจงรอด ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนัญชนก กิจเพิ่มเกียรติ ได้คะแนน 72.00% 
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 กฤษฏ์ บุตน ุ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธีรัตน์ สุพรหมอินทร์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนดล ศักดิ์ขวา ได้คะแนน 86.00% 
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ณิชา โชติพนัธุ์พิวฒัน ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภีมพล ธุรานชุ ได้คะแนน 70.00% 
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ศรัณย์รัตน์ ไกยสิทธิ ์ ได้คะแนน 50.00% 
รร.อนุบาลอุดรธาน ี(อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 สิริกร คําศรีเมือง ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ปรเมษฐ์ มารศรี ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธีรดนย์ บุตตะวงษ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จิรกร ตุงคโสภา ได้คะแนน 70.00% 
รร.บ้านหนองแสง (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ณัฐวุฒ ิสมปัก ได้คะแนน 88.00% 
รร.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ธนเดช หาสุข ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นําโชค แซ่ลี ้ ได้คะแนน 62.00% 
รร.อนุบาลอุบลราชธาน ี(อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ภูริชญะ สุขสวา่ง ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชนัญชิดา สมุทรรัตนากร ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ ได้คะแนน 92.00% 
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ ์(จันทบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ณัฏชานนัท์ อ่ิมสมบูรณ ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 อภิรักษ์ รัตนเมธาประศาสตร ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กชกมล พิชะยะ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชัชพิสฐิ ไชยคํา ได้คะแนน 64.00% 
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 นนทกร สุขลน้ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กฤติน อธิปัตตานนท ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภัทรวรรธน์ เติมวรรธนภัทร์ ได้คะแนน 86.00% 
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ณัฐพงศ์ หอมกลั่น ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนกฤต สานุสันต ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จิรภัทร พูลหวัง ได้คะแนน 82.00% 
รร.มารดานุสรณ ์(ตราด) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 สุกฤษฎิ์ จํานงประโคน ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เอลิษา พงษ์ศิริ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สุรพศ เถาหมอ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พรรณรมณ เวชสิทธิ ์ ได้คะแนน 70.00% 
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ณัฐพัชร์ มหาสิทธวิัฒน ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปัณณทัต ทองกลัด ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ลัลนา เหลืองรัตนะ ได้คะแนน 64.00% 
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 สิรวิชญ์ เลิศประเสิรฐเวช ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กิตติกวิน หนูเอียด ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กัลยกร รัศมี ได้คะแนน 58.00% 
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 กนก พัฒนสุขวสันต ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ปิยะภัทร อัฒจักร์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เมธาสิทธิ์ เตชะสถาพร ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ ์ ได้คะแนน 92.00% 
รร.สุขเจริญผล (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 สุวิระ พิสุทธิรักษ์วงศ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 กฤตภาส นาคะปักษิณ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐนรี พร้อมลาภ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชยกร เจริญกิจภิญโญ ได้คะแนน 70.00% 
รร.อุ่นอารีวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ฑิฆัมพร เล็กน้อย ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วริสา เทียนขาว 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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 รชต ทรัพย์ทรงคุณ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปภังกร ดํารงพงษ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พัณณ์ชิตา กิติธรรมาเสถียร ได้คะแนน 50.00% 
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ทัตพิชา จินต์จนัทรวงศ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิมพ์พญา สุวรรณแก้ว ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภูริภัทร ภาณุพิชิต ได้คะแนน 94.00% 
รร.อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ธัชวิชญ์ ศกศวัตเมฆินทร ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธัญญพัทธ์ สุทธิศิริมงคล ได้คะแนน 88.00% 
รร.นานาชาติ ดราก้อน (นนทบรีุ) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 โปษัณ พฤกษ์กานนท ์ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นพมาศ เกิดแสง ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศิริกาญจน์ ฝั้นแก้ว ได้คะแนน 90.00% 
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ณัฏฐพล คําภานุช ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เก้ือกูล ริมสันเทียะ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชญธิดา สังวรกาญจน ์ ได้คะแนน 84.00% 
รร.อนุราชประสิทธิ ์(นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 จิรัฐชัย ธนาวิบลูย์สนิ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 กิตต์พิชญะ ยอดประดิษฐ ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กิตติพงศ์ อุณหกะ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชนิดาภา ประทุมทอง ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธรรศ บรรเทิงจิตต์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 อธิชาติ แข็งแรง ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธรรมดี ช้างปรางทอง ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วราภรณ์ เชียงต้น ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชอนน์ เควิน แมค ลอกท์ลนิ ได้คะแนน 76.00% 
รร.จิระศาสตร์วิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ธนพิสิษฐ์ กางกรณ ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ญาณาธปิ ศิริพัฒน ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนกร มงคลพิทักษ์กุล ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภูมิ พยัฆเกรง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนัชญา ลีลานุรักษ ์ ได้คะแนน 72.00% 
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ปภังกร คงหนู ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชนัญชิต เงินประดับ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภูบดี โค้วบุญญะราศร ี ได้คะแนน 74.00% 
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ศวัสมน บุญรอด ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิมพกานต์ ประทุมรัตน ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ ได้คะแนน 78.00% 
รร.ปัณณวิชญ ์(อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ศศิภากร ศรีคัดเค้า ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 คุณาสิน ทองธาน ี ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พรรษศรณ์ ณรัตน์เกียรติ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธีรัตน์ เต็มแสงสุขมณ ี ได้คะแนน 66.00% 
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐพงศ์ อัศวราชันย ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปัณฑารีย์ มัง่คั่ง ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิรญาณ์ ธนกิจลลีาเจริญ ได้คะแนน 84.00% 
รร.อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ปารณีย์ หอสุวรรณานนท ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นันทน์ภัส วงษ์วาน ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 บวรลักษณ์ ชิดปราง ได้คะแนน 54.00% 
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ปัทมพร จุ่นอ้น ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชยุต คงคลา้ย ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เคลิน่า เสียงเกษม บาลมาเซด้า ได้คะแนน 80.00% 
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ญานิสา รักชาต ิ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นภดล เขียวแพร ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วรภพ วัตตพันธ ์ ได้คะแนน 58.00% 
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปนันญพร สุทธสิุนทร ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พรหมภัสสร เทพาพรสุวรรณ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อศิรวรรณ คงสวัสดิ์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 ธนภูมิ พลอยงาม ได้คะแนน 54.00% 
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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.4” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 คณพศ เกตุชู ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วราวรรณ ทิพยไพฑูรย์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชนัญนิตฏ์ รัตนศิริพงษา ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วิรินทร์ณัชชา หํ้าบัวเสริฐ ได้คะแนน 76.00% 
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.4 พิชญา แพร่หลาย ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นันทน์ภัส วงษ์สุวรรณ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปุญณิศา สโุกส ี ได้คะแนน 70.00% 
 
 

 


