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

รางวัลสําหรับคนเก่งระดบัชั้น ป.5  ในปีนี้ 
ระดับประเทศ* ได้แก่ 
1. ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ ในแต่ละช้ันคือ 
 - อันดับท่ี 1 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา จะไดร้ับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
 - อันดับท่ี 2 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา จะไดร้ับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
 - อันดับท่ี 3 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา จะไดร้ับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
2. ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ  ในแต่ละช้ันดังนี้ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาคณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาวิทยาศาสตร์ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะได้รบัใบประกาศเกยีรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะได้รบัใบประกาศเกยีรติคณุ  
ระดับภาค* ได้แก่  
 - ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค ในแต่ละช้ันจะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของภาค ในแต่ละช้ันจะได้รับใบประกาศเกยีรติคณุ  
ระดับจังหวัด* ได้แก่ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเปน็อนัดับท่ี 1, 2 และ 3 ของจังหวัด  ในแตล่ะช้ันจะได้รบัใบประกาศเกียรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของจังหวัด  ในแต่ละช้ันจะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ 
 
หมายเหต ุ* นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนัน้ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 

 
 

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



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 53-620-0040 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 276.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 53-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 260.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ธราเทพ คงทวีเลิศ 53-229-0015 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 254.00  คะแนน 
 ชยณัฐ ศรีสากล 53-111-0034 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ (สมทุรปราการ) 254.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 53-620-0040 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 96.00  คะแนน 
 วิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล 53-452-0086 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 96.00  คะแนน 
 มิยูกิ ซาโด ้ 53-410-0013 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 ธนภร พุฒสุวรรณ ์ 53-973-0021 อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) 94.00  คะแนน 
 ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 53-620-0040 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 94.00  คะแนน 
 ชุติสรา เทียรอุดม 53-452-0018 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 สุฐิตา สงิห์สัตย ์ 53-118-0005 ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) 96.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธีรโชติ คุขุนทด 53-013-0008 โสมาภานุสสรณ์ (เขตสะพานสูง) 234.00  คะแนน 
 กรภัคมน ไทยทวีทรัพย ์ 53-117-0016 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 234.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ธนณัฏฐ์ สุวรรณรักษ ์ 53-007-0035 อัสสัมชัญธนบุรี (เขตบางแค) 224.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.5* 
 กรภัคมน ไทยทวีทรัพย ์ 53-117-0016 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 ภูริญ กิตติจิตต์ 53-111-0042 เซนต์ดอมินิก (เขตราชเทวี) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 สุฐิตา สงิห์สัตย ์ 53-118-0005 ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) 96.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธราเทพ คงทวีเลิศ 53-229-0015 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 254.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 พบธรรม ตันอารีย ์ 53-244-0024 สาธิต (กําแพงเพชร) 244.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ชนนช์นก สวนดอกไม ้ 53-217-0020 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 234.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.5* 
 ธราเทพ คงทวีเลิศ 53-229-0015 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.5* 
 พบธรรม ตันอารีย ์ 53-244-0024 สาธิต (กําแพงเพชร) 90.00  คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 

 กันตภณ สุระดม 53-223-0005 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) 88.00  คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 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.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 มนรัตน์ บนิหล ี 53-376-0009 พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) 210.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 กามิล ชุมรักษา 53-335-0016 พลวิทยา (สงขลา) 204.00  คะแนน 
 ธาวิน บุญเรืองรุ่ง 53-353-0006 ขจรเกียรติพัฒนา (ภูเก็ต) 204.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 กามิล ชุมรักษา 53-335-0016 พลวิทยา (สงขลา) 76.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 พลอยพิชชา ภัทรพงศ์เพชร 53-317-0024 อนุบาลพังงา (พังงา) 88.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 ธาวิน บุญเรืองรุ่ง 53-353-0006 ขจรเกียรติพัฒนา (ภูเก็ต) 80.00  คะแนน 
 ศรัณย์กร เกษมใจประสงค์ 53-327-0026 พิมานวิทย์นราธวิาส (นราธิวาส) 80.00  คะแนน 
 มนรัตน์ บนิหล ี 53-376-0009 พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) 80.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 6 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 53-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 260.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 กัลยารัตน์ แสนอุ่น 53-403-0012 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 250.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 วิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล 53-452-0086 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 246.00  คะแนน 
 นัช ศรีโคตา 53-403-0013 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 246.00  คะแนน 
 อนันตญา ศรีผ่องงาม 53-403-0009 อนุบาลร้อยเอ็ด  (ร้อยเอ็ด) 246.00  คะแนน 
  
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 มิยูกิ ซาโด ้ 53-410-0013 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 96.00  คะแนน 
 วิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล 53-452-0086 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 ชุติสรา เทียรอุดม 53-452-0018 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 กัญญาศิริ ลิมเรืองรอง 53-403-0014 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 86.00  คะแนน 
 วิรัลพัชร วรรณโพธิ์กลาง 53-465-0015 วาณิชยน์ุกูล (สุรินทร์) 86.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 7 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ชยณัฐ ศรีสากล 53-111-0034 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ (สมทุรปราการ)254.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ปัณณวิชญ์ บุญทว ี 53-111-0010 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 230.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 สุรพัศ เถาหมอ 53-558-0013 มารดานสุรณ์ (ตราด) 228.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 เมธวิน จันทร์ทอง 53-590-0040 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 ชยณัฐ ศรีสากล 53-111-0034 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ (สมทุรปราการ) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.5* 
 กัลยภรณ์ อ้นถาวร 53-590-0013 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 92.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 8 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 53-620-0040 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 276.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ ์ 53-620-0005 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 252.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ศิริกานดา บวับัลลังก์ 53-696-0010 อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) 248.00  คะแนน 
 พงศ์สาริน เฉลิมวงศ์วิวัฒน ์ 53-620-0073 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 248.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 53-620-0040 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 53-620-0040 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 94.00  คะแนน 
 ธนภร พุฒสุวรรณ ์ 53-973-0021 อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 แอนดรูว์ ภากร แดนนิแกน 53-637-0002 นานาชาติ ดราก้อน (นนทบุรี) 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 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 พงศ์พีระ ทั่งทอง 53-007-0042 เซนต์คาเบรียล 202.00  คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 บุญนิสา มากเจริญชัย 53-007-0008 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิมพ์ชนก สะเมนรัมย ์ 53-007-0020 วัดประยุรวงศาวาส 158.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุทธิพัฒน์ ตรีพลกุล 53-007-0017 วัดประยุรวงศาวาส 156.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 ศศิปภา กนกกรรณ์ 53-008-0018 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 156.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กรเพชร โรจน์สืบศักดิ ์ 53-008-0001 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 154.00  คะแนน 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 อ้ีถิง ฟ่าน 53-121-0012 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นัฐ์ภัสสรณ์ ศิระจนิดา 53-121-0017 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิชญดา จนัทรวิวฒัน ์ 53-121-0010 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 178.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 กฤตนนท ลือสิริพาณิชย ์ 53-199-0009 สวนบวั 172.00  คะแนน 
  พงศ์วรินทร์ ทวีศรี 53-111-0002 อนุบาลสามเสน 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนัญญา เจษฏาภัทรกุล 53-199-0016 อนุบาลสามเสน 168.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ปุญชรัศมิ์ โชติวัฒนาสกุล 53-007-0034 ราชิน ี 150.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 ศุภเวช อรุณจรัส 53-019-0002 บ้านบางกะปิ (ประถม) 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฤทัยกานต์ จนัทร์สุข 53-019-0006 บ้านบางกะปิ (ประถม) 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กฤษณรงค์ ธนไชย ์ 53-019-0001 บ้านบางกะปิ (ประถม) 170.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 ธีรเมธ แสงแก้ว 53-138-0005 บางขุนเทียนศึกษา 172.00  คะแนน 
  สรรพวรรธน์ โสดา 53-107-0004 สุพิชญา 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐภัทร จิรวุฒิวงศ์ชัย 53-138-0026 บางขุนเทียนศึกษา 162.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 ณัชชา รติวัชรากร 53-012-0003 ฐานปัญญา 164.00  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 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 อามัณดา เปรมมางกูร 53-110-0021 กรพิทักษ์ศึกษา 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฏฐ์ เทพเกลี้ยง 53-110-0002 กรพิทักษ์ศึกษา 204.00  คะแนน 
  ณัชพล นัยวงค ์ 53-110-0011 กรพิทักษ์ศึกษา 204.00  คะแนน 
เขตราชเทวี อันดับที่ 1 ภูริญ กิตติจิตต์ 53-111-0042 เซนต์ดอมินิก 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฟ้าคราม รักมณี 53-111-0023 พญาไท 198.00  คะแนน 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 ณิชา รักจรรยา 53-003-0014 ธรรมภิรักษ์ 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฏฐิกา สุระพิมลศาล 53-003-0002 ธรรมภิรักษ์ 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐปภัสร์ เพ็งพันธ ์ 53-003-0036 ธรรมภิรักษ์ 180.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 สุฐิตา  สงิห์สัตย ์ 53-118-0005 ปรัชชาธร 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิชญ์พงศ์ ประทีปทองคํา 53-155-0007 ทรงวิทย์ศึกษา 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชัยยา วัจนคุปต ์ 53-155-0027 ทรงวิทย์ศึกษา 184.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 กฤตธีรา เมืองดี 53-076-0013 ชินวร 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ 53-076-0015 ชินวร 158.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภูมิพัฒน์ พิพฒัน์อนนัต ์ 53-076-0018 ชินวร 156.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 ยามาโตะ ดีวงกิจ 53-187-0002 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สิรินดา องอาจ 53-187-0011 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 166.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 กฤชฐา แดงไสว 53-176-0028 พระหฤทัยดอนเมือง 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กันตวัฒน์ โพธิสทิธิศักดิ ์ 53-124-0021 ธนินทรวิทยา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปริญญา แนน่อุดร 53-124-0012 ธนินทรวิทยา 188.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 ยศกร อารักษ์การุณ 53-002-0014 สายน้าํทิพย ์ 160.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 ปัณชนิตา ขรุรัมย ์ 53-043-0006 นราทร 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิชากร ประเสริฐสุขยิง่ 53-043-0012 นราทร 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กัลป์อิษฏาภรณ์ ลีลาชัย 53-043-0016 นราทร 152.00  คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 ณิชาภัทร โยธะชยั 53-141-0023 ปัญจทรัพย ์ 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชัชพฒัน์ ซัว 53-141-0020 ปัญจทรัพย ์ 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธานย สุขสบาย 53-141-0035 ปัญจทรัพย ์ 178.00  คะแนน 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 ภัทรริน ไพศาขมาศ 53-111-0030 วัฒนาวิทยาลัย 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 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 กรภัคมน ไทยทวีทรัพย ์ 53-117-0016 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชาญชัย อุ้ยนอก 53-117-0063 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อลิน ธนเจริญภัทระ 53-117-0080 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 198.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 ทยา เลื่องลือเจริญกิจ 53-190-0015 ถนอมพิศวิทยา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนากร ปิตผิลวานชิ 53-190-0001 ถนอมพิศวิทยา 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภวินท์ จงไพศาล 53-190-0010 ถนอมพิศวิทยา 166.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ธีรโชติ คุขุนทด 53-013-0008 โสมาภานุสสรณ ์ 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุนิธิ  เด่นดวงหทัย 53-013-0033 โสมาภานุสสรณ ์ 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปุณยวีร์ พัฒนจิตติขจร 53-013-0004 โสมาภานุสสรณ ์ 194.00  คะแนน 
  ณภัทร รักษ์แก้ว 53-013-0012 โสมาภานุสสรณ ์ 194.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ธนณัฏฐ์ สุวรรณรักษ ์ 53-007-0035 อัสสัมชัญธนบุรี 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัญชิษฐาพร ตายัง 53-027-0096 มณีวัฒนา 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิชชาพร อนุตริยะ 53-007-0024 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 216.00  คะแนน 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 12 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต พงศ์พีระ ทั่งทอง 53-007-0042 เซนต์คาเบรียล 54.00  คะแนน 
เขตธนบุรี ธนพัฒน์ ชสูุขอมร 53-007-0006 วัดประยุรวงศาวาส 58.00  คะแนน 
 สุทธิพัฒน์ ตรีพลกุล 53-007-0017 วัดประยุรวงศาวาส 58.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ศศิกานต์ เกรียงไชยกิจกุล 53-008-0025 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 56.00  คะแนน 
เขตบางรัก วชิรวัฒน์ อังคทะวานิช 53-111-0021 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 68.00  คะแนน 
เขตพญาไท ธนัญญา เจษฏาภัทรกุล 53-199-0016 อนุบาลสามเสน 58.00  คะแนน 
เขตพระนคร ปุญชรัศมิ์ โชติวัฒนาสกุล 53-007-0034 ราชิน ี 50.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ กฤษณรงค์ ธนไชย ์ 53-019-0001 บ้านบางกะปิ (ประถม) 64.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ภัทรา เฉลียวไว 53-138-0038 บางขุนเทียนศึกษา 86.00  คะแนน 
เขตลาดกระบัง สรัญธรณ์ อมรรัชยาวิจารณ ์ 53-111-0025 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 50.00  คะแนน 
เขตหนองแขม กรชนก เปสิโต 53-110-0023 กรพิทักษ์ศึกษา 70.00  คะแนน 
 อามัณดา เปรมมางกูร 53-110-0021 กรพิทักษ์ศึกษา 70.00  คะแนน 
เขตราชเทวี ภูริญ กิตติจิตต์ 53-111-0042 เซนต์ดอมินิก 68.00  คะแนน 
 ฟ้าคราม รักมณี 53-111-0023 พญาไท 68.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ณิชา รักจรรยา 53-003-0014 ธรรมภิรักษ์ 72.00  คะแนน 
เขตคันนายาว พิชญ์พงศ์ ประทีปทองคํา 53-155-0007 ทรงวิทย์ศึกษา 58.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม สุธีกานต์ เพชรแก้ว 53-076-0011 ชินวร 64.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ปริญญา แนน่อุดร 53-124-0012 ธนินทรวิทยา 68.00  คะแนน 
เขตคลองเตย ยศกร อารักษ์การุณ 53-002-0014 สายน้าํทิพย ์ 50.00  คะแนน 
เขตประเวศ ปัณชนิตา ขรุรัมย ์ 53-043-0006 นราทร 54.00  คะแนน 
เขตดินแดง กษิดิ์เดช พลศิริ 53-141-0018 ปัญจทรัพย ์ 62.00  คะแนน 
 ปณชัย ทุมมาล ี 53-141-0032 ปัญจทรัพย ์ 62.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ภัทรริน ไพศาขมาศ 53-111-0030 วัฒนาวิทยาลัย 50.00  คะแนน 
เขตสายไหม กรภัคมน ไทยทวีทรัพย ์ 53-117-0016 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 90.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ธนากร ปิตผิลวานชิ 53-190-0001 ถนอมพิศวิทยา 66.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ธีรโชติ คุขุนทด 53-013-0008 โสมาภานุสสรณ ์ 80.00  คะแนน 
เขตบางแค ญาณิศา ดาํรงธรรมวัฒนา 53-111-0017 อัสสัมชัญธนบุรี 68.00  คะแนน 
 กัญชิษฐาพร ตายัง 53-027-0096 มณีวัฒนา 68.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 13 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต พงศ์พีระ ทั่งทอง 53-007-0042 เซนต์คาเบรียล 82.00  คะแนน 
เขตธนบุรี บุญนิสา มากเจริญชัย 53-007-0008 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 76.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ กรเพชร โรจน์สืบศักดิ ์ 53-008-0001 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 72.00  คะแนน 
เขตบางรัก ธนิศา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 53-007-0023 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (ประถม) 88.00  คะแนน 
เขตพญาไท นวลปราง แทนธาน ี 53-199-0011 สวนบวั 72.00  คะแนน 
เขตพระนคร ปุญชรัศมิ์ โชติวัฒนาสกุล 53-007-0034 ราชิน ี 66.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ฤทัยกานต์ จนัทร์สุข 53-019-0006 บ้านบางกะปิ (ประถม) 86.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อรุณพร เฉิน 53-138-0041 บางขุนเทียนศึกษา 72.00  คะแนน 
เขตบางเขน ชนัญชิดา พิพฒันว์ิทยานนท ์ 53-111-0039 กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 64.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ณัชชา รติวัชรากร 53-012-0003 ฐานปัญญา 68.00  คะแนน 
เขตลาดกระบัง สรัญธรณ์ อมรรัชยาวิจารณ ์ 53-111-0025 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 56.00  คะแนน 
เขตหนองแขม กรชนก เปสิโต 53-110-0023 กรพิทักษ์ศึกษา 80.00  คะแนน 
เขตราชเทวี ภูริญ กิตติจิตต์ 53-111-0042 เซนต์ดอมินิก 90.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ณัฏฐิกา สุระพิมลศาล 53-003-0002 ธรรมภิรักษ์ 76.00  คะแนน 
เขตคันนายาว พิชญ์พงศ์ ประทีปทองคํา 53-155-0007 ทรงวิทย์ศึกษา 78.00  คะแนน 
 กวิสรา ภาคพูลไพ 53-155-0038 ทรงวิทย์ศึกษา 78.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม กฤตธีรา เมืองดี 53-076-0013 ชินวร 72.00  คะแนน 
เขตจอมทอง สิรินดา องอาจ 53-187-0011 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 74.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง กันตวัฒน์ โพธิสทิธิศักดิ ์ 53-124-0021 ธนินทรวิทยา 82.00  คะแนน 
เขตคลองเตย พีรวิชญ์ ศรีจาก 53-002-0010 สายน้าํทิพย ์ 62.00  คะแนน 
เขตประเวศ ปัณชนิตา ขรุรัมย ์ 53-043-0006 นราทร 76.00  คะแนน 
เขตดินแดง ณิชาภัทร โยธะชยั 53-141-0023 ปัญจทรัพย ์ 88.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ภัทรริน ไพศาขมาศ 53-111-0030 วัฒนาวิทยาลัย 56.00  คะแนน 
เขตสายไหม กรภัคมน ไทยทวีทรัพย ์ 53-117-0016 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 84.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ทยา เลื่องลือเจริญกิจ 53-190-0015 ถนอมพิศวิทยา 78.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ธีรโชติ คุขุนทด 53-013-0008 โสมาภานุสสรณ ์ 84.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง ธนโชค ตาด ี 53-111-0014 จินดาพงศ์ 58.00  คะแนน 
เขตบางแค ธนณัฏฐ์ สุวรรณรักษ ์ 53-007-0035 อัสสัมชัญธนบุรี 86.00  คะแนน 
 กัญชิษฐาพร ตายัง 53-027-0096 มณีวัฒนา 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 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต พงศ์พีระ ทั่งทอง 53-007-0042 เซนต์คาเบรียล 66.00  คะแนน 
เขตธนบุรี บุญนิสา มากเจริญชัย 53-007-0008 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 62.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ วิวรรธณี บุญราช 53-183-0003 สายประสิทธิ์วทิยา 68.00  คะแนน 
เขตบางรัก อ้ีถิง ฟ่าน 53-121-0012 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 76.00  คะแนน 
เขตพญาไท พงศ์วรินทร์ ทวีศรี 53-111-0002 อนุบาลสามเสน 58.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ศุภเวช อรุณจรัส 53-019-0002 บ้านบางกะปิ (ประถม) 82.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ธีรเมธ แสงแก้ว 53-138-0005 บางขุนเทียนศึกษา 74.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ ปภาวิน สะแกขาว 53-012-0007 ฐานปัญญา 72.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ณัชพล นัยวงค ์ 53-110-0011 กรพิทักษ์ศึกษา 76.00  คะแนน 
เขตราชเทวี ฟ้าคราม รักมณี 53-111-0023 พญาไท 56.00  คะแนน 
เขตบางพลัด ณิชา รักจรรยา 53-003-0014 ธรรมภิรักษ์ 72.00  คะแนน 
เขตคันนายาว สุฐิตา  สงิห์สัตย ์ 53-118-0005 ปรัชชาธร 96.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม กฤตธีรา เมืองดี 53-076-0013 ชินวร 62.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ยามาโตะ ดีวงกิจ 53-187-0002 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 78.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ศิรินทรทิพย์ ทองประเสริฐ 53-124-0010 ธนินทรวิทยา 92.00  คะแนน 
เขตคลองเตย ลิน่า สุไลมาน 53-002-0019 สายน้าํทิพย ์ 64.00  คะแนน 
เขตประเวศ พิชากร ประเสริฐสุขยิง่ 53-043-0012 นราทร 58.00  คะแนน 
เขตดินแดง ธานย สุขสบาย 53-141-0035 ปัญจทรัพย ์ 72.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ภัทรริน ไพศาขมาศ 53-111-0030 วัฒนาวิทยาลัย 70.00  คะแนน 
เขตสายไหม อัครชัย วรมาล ี 53-199-0020 ศิริวัฒน์วิทยา 88.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ทยา เลื่องลือเจริญกิจ 53-190-0015 ถนอมพิศวิทยา 68.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ณภัทร รักษ์แก้ว 53-013-0012 โสมาภานุสสรณ ์ 78.00  คะแนน 
เขตบางแค พิชชาพร อนุตริยะ 53-007-0024 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 84.00  คะแนน 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 15 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 สิสิร กิจสนาโยธนิ 53-223-0009 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พีรวิชญ์ ทรงไพรเดช 53-278-0017 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กันตภณ สุระดม 53-223-0005 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 194.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 พบธรรม ตันอารีย ์ 53-244-0024 สาธิต 244.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณิชาณีย์ ตนัติสนัติสม 53-244-0023 อนุบาลกําแพงเพชร 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กฤตภาส วิบูลสวัสดิ์วฒันา 53-244-0009 อนุบาลกําแพงเพชร 196.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ธราเทพ คงทวีเลิศ 53-229-0015 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 254.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชนนช์นก  สวนดอกไม ้ 53-217-0020 อนุบาลนครสวรรค์ 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ณัฐพัชร์ ภาณุเตชะ 53-229-0006 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 230.00  คะแนน 
  นัทธศาสตร์ ธารทองวงศ ์ 53-229-0041 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 230.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 อินทัช ลลีากนก 53-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปทิดา บรรเจิดศิลป ์ 53-203-0008 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิภู ศรีวนิชย ์ 53-203-0001 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 196.00  คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 คณพศ กาญจนสนิิทธ ์ 53-825-0113 น่านคริสเตียนศึกษา 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปัญญาวีร์ แห่วตระกูลปัญญา 53-825-0115 น่านคริสเตียนศึกษา 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วรวรรธน์ มัคคพันธ ์ 53-825-0087 น่านคริสเตียนศึกษา 192.00  คะแนน 
พะเยา อันดับที่ 1 สรวิชญ์ กาติบ๊ 53-835-0080 ปิยมิตรวิทยา 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชวัลกร เชื้อเมืองพาน 53-835-0063 ปิยมิตรวิทยา 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เบญญาภา ขันเปี้ย 53-835-0046 ปิยมิตรวิทยา 188.00  คะแนน 
ลําปาง อันดับที่ 1 อริญญ์ชัย กิมวังตะโก 53-209-0044 อัสสัมชัญลาํปาง 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พัฒนชัย วรัญญูรัตนะ 53-209-0008 อัสสัมชัญลาํปาง 182.00  คะแนน 
  อิษยา จารุวัฒนกุล 53-209-0019 อัสสัมชัญลาํปาง 182.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 16 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก พีรวิชญ์ ทรงไพรเดช 53-278-0017 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 78.00  คะแนน 
กําแพงเพชร พบธรรม ตันอารีย ์ 53-244-0024 สาธิต 80.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ธราเทพ คงทวีเลิศ 53-229-0015 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 92.00  คะแนน 
พิจิตร อินทัช ลลีากนก 53-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 66.00  คะแนน 
น่าน คณพศ กาญจนสนิิทธ ์ 53-825-0113 น่านคริสเตียนศึกษา 78.00  คะแนน 
พะเยา บุรินทร์ มังคลาด 53-835-0052 ปิยมิตรวิทยา 68.00  คะแนน 
 เบญญาภา ขันเปี้ย 53-835-0046 ปิยมิตรวิทยา 68.00  คะแนน 
ลําปาง กรนันท์ อุดเลิศ 53-209-0021 อัสสัมชัญลาํปาง 74.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก พีรวิชญ์ ทรงไพรเดช 53-278-0017 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 78.00  คะแนน 
กําแพงเพชร พบธรรม ตันอารีย ์ 53-244-0024 สาธิต 90.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ธราเทพ คงทวีเลิศ 53-229-0015 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 88.00  คะแนน 
 นัทธศาสตร์ ธารทองวงศ ์ 53-229-0041 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 88.00  คะแนน 
พิจิตร อินทัช ลลีากนก 53-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 68.00  คะแนน 
 จุติวัฒน์ ศิริ 53-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 68.00  คะแนน 
น่าน กฤษณพงศ์ โลกคําลือ 53-825-0102 น่านคริสเตียนศึกษา 78.00  คะแนน 
พะเยา สรวิชญ์ กาติบ๊ 53-835-0080 ปิยมิตรวิทยา 80.00  คะแนน 
ลําปาง อิษยา จารุวัฒนกุล 53-209-0019 อัสสัมชัญลาํปาง 72.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก กันตภณ สุระดม 53-223-0005 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 88.00  คะแนน 
กําแพงเพชร พบธรรม ตันอารีย ์ 53-244-0024 สาธิต 74.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ชนนช์นก สวนดอกไม ้ 53-217-0020 อนุบาลนครสวรรค์ 80.00  คะแนน 
พิจิตร ปทิดา บรรเจิดศิลป ์ 53-203-0008 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 84.00  คะแนน 
น่าน ปัญญาวีร์ แห่วตระกูลปัญญา 53-825-0115 น่านคริสเตียนศึกษา 80.00  คะแนน 
พะเยา ชวัลกร เชื้อเมืองพาน 53-835-0063 ปิยมิตรวิทยา 78.00  คะแนน 
ลําปาง อริญญ์ชัย กิมวังตะโก 53-209-0044 อัสสัมชัญลาํปาง 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 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 ภัทรพล อัมพวา 53-351-0018 อนุบาลยะลา 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วาริส ศรีศรยุทธ์ 53-351-0026 อนุบาลยะลา 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิชชานนัท์ เลิศวิลัย 53-351-0010 อนุบาลยะลา 164.00  คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 ศรัณย์กร เกษมใจประสงค์ 53-327-0026 พิมานวิทย์นราธวิาส 160.00  คะแนน 
  ศิรดา ตรุระจิตต ์ 53-327-0011 พิมานวิทย์นราธวิาส 160.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รณกฤต โสภณรัตนโภคิน 53-853-0002 เกษมทรัพย์ 158.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 มนรัตน์ บนิหล ี 53-376-0009 พลวิทยาระบบสองภาษา 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กามิล ชุมรักษา 53-335-0016 พลวิทยา 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 มีน รัดแก้ว 53-376-0001 พลวิทยาระบบสองภาษา 202.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 เทพทัต ศังขานนท ์ 53-330-0005 ศรีธรรมราชศึกษา 164.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปัณณวิชญ์ ซาํศิริพงษ ์ 53-330-0001 ศรีธรรมราชศึกษา 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภาคภูมิ มีบุญมาก 53-330-0002 ศรีธรรมราชศึกษา 150.00  คะแนน 
ภูเก็ต อันดับที่ 1 ธาวิน บุญเรืองรุ่ง 53-353-0006 ขจรเกียรติพัฒนา 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปัณณทัต เวียรชัย 53-353-0010 ขจรเกียรติพัฒนา 164.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 อันดามัน ทิศา 53-353-0009 ขจรเกียรติพัฒนา 162.00  คะแนน 
  อธิชาติ อังกุราภินนัท ์ 53-353-0003 ขจรเกียรติพัฒนา 162.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 กิตติธัช บุญสุข 53-334-0031 โชคชัยกระบี ่ 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อนัญพร เอ่ียนเล่ง 53-334-0011 โชคชัยกระบี ่ 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชยพล ชูช่วย 53-334-0021 โชคชัยกระบี ่ 150.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 เมธาพร สิงหวรรณกุล 53-317-0085 อนุบาลพังงา 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ดาวาริกา สุพิพักษ ์ 53-317-0045 อนุบาลพังงา 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พลอยพิชชา ภัทรพงศ์เพชร 53-317-0024 อนุบาลพังงา 168.00  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 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาคณิตศาสตร ์ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา ภัทรพล อัมพวา 53-351-0018 อนุบาลยะลา 72.00  คะแนน 
นราธิวาส ปภังกร แสงสุวรรณ 53-325-0013 บ้านสุไหงโก-ลก 62.00  คะแนน 
สงขลา กามิล ชุมรักษา 53-335-0016 พลวิทยา 76.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เทพทัต ศังขานนท ์ 53-330-0005 ศรีธรรมราชศึกษา 62.00  คะแนน 
ภูเก็ต จรัสพล สมนาม 53-353-0001 ขจรเกียรติพัฒนา 56.00  คะแนน 
กระบี่ กิตติธัช บุญสุข 53-334-0031 โชคชัยกระบี ่ 70.00  คะแนน 
พังงา เมธาพร สิงหวรรณกุล 53-317-0085 อนุบาลพังงา 62.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา ภัทรพล อัมพวา 53-351-0018 อนุบาลยะลา 82.00  คะแนน 
นราธิวาส ศิรดา ตรุระจิตต ์ 53-327-0011 พิมานวิทย์นราธวิาส 84.00  คะแนน 
สตูล กุลลีญา มรรคาเขต 53-382-0018 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 64.00  คะแนน 
สงขลา มีน รัดแก้ว 53-376-0001 พลวิทยาระบบสองภาษา 80.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช ปัณณวิชญ์ ซาํศิริพงษ ์ 53-330-0001 ศรีธรรมราชศึกษา 64.00  คะแนน 
ภูเก็ต ปัณณทัต เวียรชัย 53-353-0010 ขจรเกียรติพัฒนา 82.00  คะแนน 
 ธาวิน บุญเรืองรุ่ง 53-353-0006 ขจรเกียรติพัฒนา 82.00  คะแนน 
กระบี่ กิตติธัช บุญสุข 53-334-0031 โชคชัยกระบี ่ 80.00  คะแนน 
พังงา พลอยพิชชา ภัทรพงศ์เพชร 53-317-0024 อนุบาลพังงา 88.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา วาริส ศรีศรยุทธ์ 53-351-0026 อนุบาลยะลา 76.00  คะแนน 
นราธิวาส ศรัณย์กร เกษมใจประสงค์ 53-327-0026 พิมานวิทย์นราธวิาส 80.00  คะแนน 
สงขลา มนรัตน์ บนิหล ี 53-376-0009 พลวิทยาระบบสองภาษา 80.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เทพทัต ศังขานนท ์ 53-330-0005 ศรีธรรมราชศึกษา 56.00  คะแนน 
ภูเก็ต ธาวิน บุญเรืองรุ่ง 53-353-0006 ขจรเกียรติพัฒนา 80.00  คะแนน 
กระบี่ วิธวินท์ ขวดแก้ว 53-334-0007 โชคชัยกระบี ่ 52.00  คะแนน 
พังงา เมธาพร สิงหวรรณกุล 53-317-0085 อนุบาลพังงา 60.00  คะแนน 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 19 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 53-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา 260.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จุฑานนท์ ศรีเสมอ 53-489-0053 อนุบาลอุดรธาน ี 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธีร์ธวัช อาวพิทักษ ์ 53-489-0001 อนุบาลอุดรธาน ี 228.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 วิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล 53-452-0086 อนุบาลอุบลราชธาน ี 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปุณยนชุ สุระชัย 53-452-0080 อนุบาลอุบลราชธาน ี 238.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุชญา บูรพันธ ์ 53-452-0085 อนุบาลอุบลราชธาน ี 230.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 ชญาภา คล้ายแก้ว 53-788-0003 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุพิชา จิตจักร 53-788-0002 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เอมิกา เพดร็อทต้า 53-788-0022 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 166.00  คะแนน 
  ซินเทีย มาลสิา บียูเรย 53-788-0008 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 166.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 กัลยารัตน์ แสนอุ่น 53-403-0012 อนุบาลร้อยเอ็ด 250.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนัช ศรีโคตา 53-403-0013 อนุบาลร้อยเอ็ด 246.00  คะแนน 
  อนันตญา ศรีผ่องงาม 53-403-0009 อนุบาลร้อยเอ็ด 246.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ปรีย์วรา วัฒนสนุทรสกุล 53-410-0008 อนุบาลนครราชสีมา 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 มิยูกิ ซาโด ้ 53-410-0013 อนุบาลนครราชสีมา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เกศร อุณวงศ์ 53-410-0019 อนุบาลนครราชสีมา 202.00  คะแนน 
ศรีสะเกษ อันดับที่ 1 ณัฐพร บุตตะวงศ์ 53-452-0005 อนุบาลดํารงราชานุสรณ ์ 176.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 ทิพย์วรา เรืองโชติเสถียร 53-465-0003 วาณิชยน์ุกูล 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กฤติน วรวัชรพงศ ์ 53-465-0011 วาณิชยน์ุกูล 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วิรัลพัชร วรรณโพธิ์กลาง 53-465-0015 วาณิชยน์ุกูล 182.00  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 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 53-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา 94.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี วิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล 53-452-0086 อนุบาลอุบลราชธาน ี 96.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ชญาภา คล้ายแก้ว 53-788-0003 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 70.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กัลยารัตน์ แสนอุ่น 53-403-0012 อนุบาลร้อยเอ็ด 88.00  คะแนน 
นครราชสีมา มิยูกิ ซาโด ้ 53-410-0013 อนุบาลนครราชสีมา 96.00  คะแนน 
ศรีสะเกษ ณัฐพร บุตตะวงศ์ 53-452-0005 อนุบาลดํารงราชานุสรณ ์ 62.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ทิพย์วรา เรืองโชติเสถียร 53-465-0003 วาณิชยน์ุกูล 64.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 53-489-0038 ดอนบอสโกวิทยา 92.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ชุติสรา เทียรอุดม 53-452-0018 อนุบาลอุบลราชธาน ี 94.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ชญาภา คล้ายแก้ว 53-788-0003 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 76.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กัลยารัตน์ แสนอุ่น 53-403-0012 อนุบาลร้อยเอ็ด 88.00  คะแนน 
นครราชสีมา ดนตรีคีตะกร พรศิวกุลวงศ ์ 53-410-0014 อนุบาลนครราชสีมา 84.00  คะแนน 
ศรีสะเกษ ณัฐพร บุตตะวงศ์ 53-452-0005 อนุบาลดํารงราชานุสรณ ์ 78.00  คะแนน 
สุรินทร ์ กฤติน วรวัชรพงศ ์ 53-465-0011 วาณิชยน์ุกูล 74.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี จุฑานนท์ ศรีเสมอ 53-489-0053 อนุบาลอุดรธาน ี 76.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ปุระชัย อินทะนา 53-452-0081 อนุบาลอุบลราชธาน ี 84.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ สุพิชา จิตจักร 53-788-0002 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 68.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด กัญญาศิริ ลิมเรืองรอง 53-403-0014 อนุบาลร้อยเอ็ด 86.00  คะแนน 
นครราชสีมา ปรีย์วรา วัฒนสนุทรสกุล 53-410-0008 อนุบาลนครราชสีมา 68.00  คะแนน 
สุรินทร ์ วิรัลพัชร วรรณโพธิ์กลาง 53-465-0015 วาณิชยน์ุกูล 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 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 เมธวิน จันทร์ทอง 53-590-0040 วัดดอนทอง 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฐิติพร โท้เป๋า 53-590-0058 วัดดอนทอง 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 หนึ่งฤทัย ไชยราช 53-590-0072 วัดดอนทอง 190.00  คะแนน 
จันทบุรี อันดับที่ 1 พงศ์พสิน แก้วแกมกาญจน ์ 53-596-0029 สตรีมารดาพิทักษ ์ 166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กชพร สรรเสริญ 53-596-0017 สตรีมารดาพิทักษ ์ 160.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปัทมพร ทองประเสริฐ 53-596-0019 สตรีมารดาพิทักษ ์ 150.00  คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 ปัณณวิชญ์ บุญทว ี 53-111-0010 อนุบาลชลบุรี 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ก้องภพ ตระกูลคู่บุญ 53-524-0012 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จักริณทร์ สีชัย 53-524-0004 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 200.00  คะแนน 
  วชิรวิชญ์ เหมือนปืน 53-524-0005 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 200.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 มาณวี สุเมธาศร 53-564-0010 มารีวิทยา 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชีวารัตน์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา 53-564-0019 มารีวิทยา 166.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 สิรภพ แสงเถื่อน 53-560-0008 อนุบาลระยอง 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชัยณรงค์ บุญชัยโย 53-560-0003 อนุบาลระยอง 170.00  คะแนน 
  พัชรากร คณาศรี 53-560-0016 อนุบาลระยอง 170.00  คะแนน 
ตราด อันดับที่ 1 สุรพัศ เถาหมอ 53-558-0013 มารดานสุรณ ์ 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อภิชญาน์ สุขสอาด 53-558-0008 มารดานสุรณ ์ 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รินทร์ณภัทร แก้วกําเหนิดพงษ์ 53-558-0002 มารดานสุรณ ์ 160.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 ชยณัฐ ศรีสากล 53-111-0034 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 254.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พรสิรินทร์ อุดมสมุทรหิรัญ 53-111-0004 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภาคิน มั่งม ี 53-553-0005 สุขเจริญผล 198.00  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 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เมธวิน จันทร์ทอง 53-590-0040 วัดดอนทอง 90.00  คะแนน 
จันทบุรี กชพร สรรเสริญ 53-596-0017 สตรีมารดาพิทักษ ์ 52.00  คะแนน 
ชลบุรี ปัณณวิชญ์ บุญทว ี 53-111-0010 อนุบาลชลบุรี 88.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี ชีวารัตน์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา 53-564-0019 มารีวิทยา 58.00  คะแนน 
ระยอง สิรภพ แสงเถื่อน 53-560-0008 อนุบาลระยอง 68.00  คะแนน 
ตราด สุรพัศ เถาหมอ 53-558-0013 มารดานสุรณ ์ 68.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ชยณัฐ ศรีสากล 53-111-0034 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 88.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ฐิติพร โท้เป๋า 53-590-0058 วัดดอนทอง 86.00  คะแนน 
จันทบุรี พงศ์พสิน แก้วแกมกาญจน ์ 53-596-0029 สตรีมารดาพิทักษ ์ 68.00  คะแนน 
ชลบุรี ปัณณวิชญ์ บุญทว ี 53-111-0010 อนุบาลชลบุรี 80.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี พิทยาภรณ์ โตตระกูลถาวร 53-564-0014 มารีวิทยา 70.00  คะแนน 
ระยอง ชัยณรงค์ บุญชัยโย 53-560-0003 อนุบาลระยอง 76.00  คะแนน 
ตราด สุรพัศ เถาหมอ 53-558-0013 มารดานสุรณ ์ 84.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ชยณัฐ ศรีสากล 53-111-0034 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา กัลยภรณ์ อ้นถาวร 53-590-0013 วัดดอนทอง 92.00  คะแนน 
ชลบุรี ก้องภพ ตระกูลคู่บุญ 53-524-0012 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 76.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี มาณวี สุเมธาศร 53-564-0010 มารีวิทยา 64.00  คะแนน 
 ปองณัฐ ยะรังษ ี 53-564-0013 มารีวิทยา 64.00  คะแนน 
ระยอง พัชรากร คณาศรี 53-560-0016 อนุบาลระยอง 54.00  คะแนน 
ตราด สุรพัศ เถาหมอ 53-558-0013 มารดานสุรณ ์ 76.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ชยณัฐ ศรีสากล 53-111-0034 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 76.00  คะแนน 
 
 
 
 
      



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.5) 23 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 53-620-0040 อนุบาลสุธีธร 276.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ ์ 53-620-0005 อนุบาลสุธีธร 252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พงศ์สาริน เฉลิมวงศ์วิวัฒน ์ 53-620-0073 อนุบาลสุธีธร 248.00  คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 วรชาติ ภู่ห้อย 53-995-0011 สมศักดิ์วิทยา 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนภัทร อมรรัตน์ธํารงค ์ 53-656-0010 นารีวิทยา 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภาศสวัชย์ จอมจนัธ ์ 53-995-0007 สมศักดิ์วิทยา 152.00  คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 ศิริกานดา บวับัลลังก์ 53-696-0010 อนุบาลเพชรบุรี 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุชญา เมืองคํา 53-696-0011 อนุบาลเพชรบุรี 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนาธิป ปั้นเหน่ง 53-696-0002 อนุบาลเพชรบุรี 176.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 รชต สุคนธมาน 53-672-0090 จิระศาสตร์วิทยา 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อชิรญา อัศวราชันย ์ 53-628-0022 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 บารมี รักษ์ความสุข 53-628-0013 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 204.00  คะแนน 
  กันตพัฒน์ ปานกรด 53-628-0014 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 204.00  คะแนน 
ลพบุรี อันดับที่ 1 รมณ สิทธินววิธ 53-687-0069 บรรจงรัตน ์ 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม 53-687-0028 บรรจงรัตน ์ 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จุฬาลักษณ์ พานทอง 53-687-0053 บรรจงรัตน ์ 178.00  คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 เกล้าฤทัย กฤดาญชล ี 53-633-0022 อนุบาลสิงห์บุรี 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปิยพัชร สมานรัตนเสถียร 53-633-0008 อนุบาลสิงห์บุรี 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุภนิดา ดวงเทพ 53-633-0027 อนุบาลสิงห์บุรี 184.00  คะแนน 
อ่างทอง อันดับที่ 1 ณัฏฐณิชา มากสังข ์ 53-631-0042 อนุบาลวัดอ่างทอง 180.00  คะแนน 
  พิชชาพัชร เกรียงไกรวุฒ ิ 53-631-0063 อนุบาลวัดอ่างทอง 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วรรณพงศ์ พงศ์อรุโณทัย 53-631-0045 อนุบาลวัดอ่างทอง 164.00  คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 ธนภร พุฒสุวรรณ ์ 53-973-0021 อนุราชประสิทธิ ์ 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พัชราวดี ลิขิตสัจจากุล 53-199-0018 เล็กโกเมศอนุสรณ์ 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศุทรา หงษ์อร่าม 53-973-0018 อนุราชประสิทธิ ์ 190.00  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 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นครปฐม ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 53-620-0040 อนุบาลสุธีธร 96.00  คะแนน 
ราชบุรี ธนภัทร อมรรัตน์ธํารงค ์ 53-656-0010 นารีวิทยา 66.00  คะแนน 
เพชรบุรี ศิริกานดา บวับัลลังก์ 53-696-0010 อนุบาลเพชรบุรี 92.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ศุภธนิศร์ ประเสริฐเศรษฐ 53-925-0007 ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 86.00  คะแนน 
ลพบุรี รมณ สิทธินววิธ 53-687-0069 บรรจงรัตน ์ 80.00  คะแนน 
สิงห์บุรี โมไนย ศรีประเวศ 53-633-0060 อนุบาลสิงห์บุรี 68.00  คะแนน 
อ่างทอง ณภัทร ชนะภัย 53-631-0012 อนุบาลวัดอ่างทอง 72.00  คะแนน 
นนทบุรี ธนภร พุฒสุวรรณ ์ 53-973-0021 อนุราชประสิทธิ ์ 86.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เปรมมิกา สนธชิัย 53-671-0006 เตรียมบัณฑิต 70.00  คะแนน 
นครปฐม ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 53-620-0040 อนุบาลสุธีธร 94.00  คะแนน 
ราชบุรี ภัทรธิดา ศิริเลิศ 53-995-0010 สมศักดิ์วิทยา 72.00  คะแนน 
 วรชาติ ภู่ห้อย 53-995-0011 สมศักดิ์วิทยา 72.00  คะแนน 
เพชรบุรี ศิริกานดา บวับัลลังก์ 53-696-0010 อนุบาลเพชรบุรี 88.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อชิตพล ประทานวณิช 53-628-0017 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 88.00  คะแนน 
ลพบุรี จุฬาลักษณ์ พานทอง 53-687-0053 บรรจงรัตน ์ 86.00  คะแนน 
สระบุรี ณัฐกรณ์ บ่อทอง 53-972-0001 อนุบาลวิชชากร 50.00  คะแนน 
 วรกร สงวนพรรค 53-972-0007 อนุบาลวิชชากร 50.00  คะแนน 
สิงห์บุรี สุภนิดา ดวงเทพ 53-633-0027 อนุบาลสิงห์บุรี 84.00  คะแนน 
อ่างทอง วรรณพงศ์ พงศ์อรุโณทัย 53-631-0045 อนุบาลวัดอ่างทอง 76.00  คะแนน 
นนทบุรี ธนภร พุฒสุวรรณ ์ 53-973-0021 อนุราชประสิทธิ ์ 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 2560  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นครปฐม ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 53-620-0040 อนุบาลสุธีธร 86.00  คะแนน 
ราชบุรี ชณิชา เปรมศักดิ์ 53-656-0006 นารีวิทยา 58.00  คะแนน 
 วิมุต พงษ์ศิริพันธ ์ 53-656-0015 นารีวิทยา 58.00  คะแนน 
เพชรบุรี ศิริกานดา บวับัลลังก์ 53-696-0010 อนุบาลเพชรบุรี 68.00  คะแนน 
 สุชญา เมืองคํา 53-696-0011 อนุบาลเพชรบุรี 68.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อชิรญา อัศวราชันย ์ 53-628-0022 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 78.00  คะแนน 
ลพบุรี พลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ 53-687-0060 บรรจงรัตน ์ 60.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ปัณณกร กระดิ่งสาย 53-633-0018 อนุบาลสิงห์บุรี 64.00  คะแนน 
อ่างทอง ณัชชา เสรีรัตนชัยพร 53-631-0052 อนุบาลวัดอ่างทอง 58.00  คะแนน 
นนทบุรี แอนดรูว์ ภากร แดนนิแกน 53-637-0002 นานาชาติ ดราก้อน 94.00  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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สายน้ําทพิย ์(เขตคลองเตย) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ยศกร อารักษ์การุณ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พีรวิชญ์ ศรีจาก ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ลิน่า สุไลมาน ได้คะแนน 64.00% 
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 คณธัช ธงภักดิ ์ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พิชญ์พงศ์ ประทีปทองคํา ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กวิสรา ภาคพูลไพ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชัยยา วัจนคุปต ์ ได้คะแนน 64.00% 
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อนุตตรีย์ เดชพละ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สุฐิตา สิงห์สัตย ์ ได้คะแนน 96.00% 
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ปริญญา แนน่อุดร ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กันตวัฒน์ โพธิสทิธิศักดิ ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศิรินทรทิพย์ ทองประเสริฐ ได้คะแนน 92.00% 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 พสิษฐ์ หาบสา ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤชฐา แดงไสว ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 มนสิชา หาทว ี ได้คะแนน 78.00% 
รร.ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 กษิดิ์เดช พลศิริ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ปณชัย ทุมมาล ี ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณิชาภัทร โยธะชยั ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธานย สุขสบาย ได้คะแนน 72.00% 
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ธนพัฒน์ ชสูุขอมร ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 สุทธิพัฒน์ ตรีพลกุล ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นัธทวัฒน ์ศรีสุวรรณ์ ได้คะแนน 70.00% 
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ศศิกานต์ เกรียงไชยกิจกุล ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กรเพชร โรจน์สืบศักดิ ์ ได้คะแนน 72.00% 
รร.สายประสิทธ์ิวิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภัทรสุดา วันอุทา ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วิวรรธณี บุญราช ได้คะแนน 68.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาค กทม.) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ธนภูมิ รักษารักษ์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุทธวีร์ สันตะนาโท ได้คะแนน 66.00% 
รร.บ้านบางกะปิ (ประถม) (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 กฤษณรงค์ ธนไชย ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฤทัยกานต์ จนัทร์สุข ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศุภเวช อรุณจรัส ได้คะแนน 82.00% 
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ภัทรา เฉลียวไว ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อรุณพร เฉิน ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธีรเมธ แสงแก้ว ได้คะแนน 74.00% 
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชนาธาร เจริญสูงเนนิ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สรรพวรรธน์ โสดา ได้คะแนน 72.00% 
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ศิรดา กิตติพงศ์ธนกิจ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กัญชิษฐาพร ตายัง ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศุภณัฐ บุญประภาร ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พรนภัส ชุมช ู ได้คะแนน 64.00% 
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ณิชา รักจรรยา ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฏฐิกา สุระพิมลศาล ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กตัญญุตา สุวรรณปัฏนะ ได้คะแนน 66.00% 
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 นัฐ์ภัสสรณ์ ศิระจนิดา ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อ้ีถิง ฟ่าน ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ฐิตารีย์ ฐิติถากุล ได้คะแนน 62.00% 
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 สุธีกานต์ เพชรแก้ว ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤตธีรา เมืองดี ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ ได้คะแนน 50.00% 
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปัณชนิตา ขรุรัมย ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิชากร ประเสริฐสุขยิง่ 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 (ภาค กทม.) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 พีรพงศ์ ช้างแก้ว ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นวลปราง แทนธาน ี ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กฤตนนท ลือสิริพาณิชย ์ ได้คะแนน 54.00% 
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัชชา รติวัชรากร ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปภาวิน สะแกขาว ได้คะแนน 72.00% 
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ธนากร ปิตผิลวานชิ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ทยา เลื่องลือเจริญกิจ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภวินท์ จงไพศาล ได้คะแนน 60.00% 
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นัทธี ฤทธิ์เนติกุล ได้คะแนน 58.00% 
รร.โสมาภานสุสรณ ์(เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ปุณยวีร์ พัฒนจิตติขจร ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธีรโชต ิคุขุนทด ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณภัทร รักษ์แก้ว ได้คะแนน 78.00% 
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูณิรัฐ สุขพรหม ได้คะแนน 60.00% 
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 กรภัคมน ไทยทวีทรัพย ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธีรเมธ แดงฉํ่า ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชาญชัย อุ้ยนอก ได้คะแนน 72.00% 
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 อามัณดา เปรมมางกูร ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กรชนก เปสิโต ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัชพล นัยวงค ์ ได้คะแนน 76.00% 
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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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 กฤตภาส วิบูลสวัสดิ์วฒันา ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณิชาณีย์ ตนัติสนัติสม ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศลิษา จิตศรัณยูกุล ได้คะแนน 62.00% 
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค ์(นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ธราเทพ คงทวีเลิศ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นัทธศาสตร์ ธารทองวงศ ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐพัชร์ ภาณุเตชะ ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลนครสวรรค ์(นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ญัชว์กานต ์ศรีสุวรรณกุล ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชนนช์นก สวนดอกไม ้ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กชพร สิงห์ดา ได้คะแนน 74.00% 
รร.น่านคริสเตียนศึกษา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 คณพศ กาญจนสนิิทธ ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤษณพงศ์ โลกคําลือ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปัญญาวีร์ แห่วตระกูลปัญญา ได้คะแนน 80.00% 
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ญาณิศา จนัทร์ด ี ได้คะแนน 76.00% 
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 เบญญาภา ขันเปี้ย ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 บุรินทร์ มังคลาด ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สรวิชญ์ กาติบ๊ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชวัลกร เชื้อเมืองพาน ได้คะแนน 78.00% 
รร.ยอแซฟพิจิตร (พิจิตร) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศรัณย์พร เสาทอน ได้คะแนน 62.00% 
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 พิภู ศรีวนิชย ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อินทัช ลลีากนก ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จุติวัฒน์ ศิริ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปทิดา บรรเจิดศิลป ์ ได้คะแนน 84.00% 
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 พีรวิชญ์ ทรงไพรเดช ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศุภศรา เชี่ยวชาญ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วีรภัทร พจนานวุัตร 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 (ภาคเหนือ) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบลูสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 จิรพัชร เมธาภัทร ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สิสิร กิจสนาโยธนิ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กันตภณ สุระดม ได้คะแนน 88.00% 
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 กรนันท์ อุดเลิศ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อิษยา จารุวัฒนกุล ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อริญญ์ชัย กิมวังตะโก ได้คะแนน 74.00% 
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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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี ่(กระบี่) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ณัฏฐนนท์ ดีอ้อม ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กิตติธัช บุญสุข ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วิธวินท์ ขวดแก้ว ได้คะแนน 52.00% 
รร.ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 เทพทัต ศังขานนท ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปัณณวิชญ์ ซาํศิริพงษ ์ ได้คะแนน 64.00% 
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รณกฤต โสภณรัตนโภคิน ได้คะแนน 60.00% 
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐกร ปานศิริ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ตาริคคาน พาเลสคาน ได้คะแนน 56.00% 
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ปภังกร แสงสุวรรณ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พลอยจรัส ปานกําเนิด ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 คมวิทย์ พิพัฒนวานิช ได้คะแนน 62.00% 
รร.พิมานวิทย์นราธิวาส (นราธิวาส) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศิรดา ตรุระจิตต ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศรัณย์กร เกษมใจประสงค์ ได้คะแนน 80.00% 
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อามีรา อักมาน บากา ได้คะแนน 56.00% 
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 เมธาพร สิงหวรรณกุล ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พลอยพิชชา ภัทรพงศ์เพชร ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กันตพัฒน ์ผลแก้ว ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ดาวาริกา สุพิพักษ ์ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปุญชรัสมิ์ มาทลงุ ได้คะแนน 52.00% 
รร.ขจรเกียรติพัฒนา (ภูเก็ต) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 จรัสพล สมนาม ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธาวิน บุญเรืองรุ่ง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปัณณทัต เวียรชัย ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อันดามัน ทิศา ได้คะแนน 56.00% 
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภัทรพล อัมพวา ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วาริส ศรีศรยุทธ์ ได้คะแนน 76.00% 
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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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 จักรรัฐน์ มงคลพิทักษ์สุข ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัชชา เวชประสิทธิ ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ตรรกพล พงศ์พรรณมัย ได้คะแนน 68.00% 
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เจตนิพัทธ์ เจือบุญ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กามิล ชุมรักษา ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศิวัฒม์ ทองชชู่วย ได้คะแนน 50.00% 
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ชญานี วันเพ็ญ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 มีน รัดแก้ว ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 มนรัตน์ บนิหล ี ได้คะแนน 80.00% 
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตูล) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กุลลีญา มรรคาเขต ได้คะแนน 64.00% 
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ขวัญสิริ ศรีภักดี ได้คะแนน 62.00% 
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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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์(กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 กุลปริยา กุคําอู ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชญาภา คล้ายแก้ว ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สุพิชา จิตจักร ได้คะแนน 68.00% 
รร.อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 มิยูกิ ซาโด ้ ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ดนตรีคีตะกร พรศิวกุลวงศ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปรีย์วรา วัฒนสนุทรสกุล ได้คะแนน 68.00% 
รร.พระกุมารร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 พชรพล ภูมิดิษฐ ์ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนภัทร กาญจนวิลานนท ์ ได้คะแนน 66.00% 
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 กัลยารัตน์ แสนอุ่น ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ญาณิศากานต์ วรภูม ิ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กัญญาศิริ ลิมเรืองรอง ได้คะแนน 86.00% 
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ทิพย์วรา เรืองโชติเสถียร ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤติน วรวัชรพงศ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วิรัลพัชร วรรณโพธิ์กลาง ได้คะแนน 86.00% 
รร.อนุบาลอุดรธาน ี(อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 สรวิชญ์ ศรีสร้างทอง ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธีร์ธวัช อาวพิทักษ ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 จุฑานนท์ ศรีเสมอ ได้คะแนน 76.00% 
รร.บ้านหนองแสง (อุบลราชธานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นิธิกร รุ่งโรจน์นิมิตชัย ได้คะแนน 50.00% 
รร.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ณัฐพฤกษ์ พรหมดี ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 อาภาสิริ เลิศแล้ว ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปาณิสรา จันทะวนั ได้คะแนน 72.00% 
รร.อนุบาลอุบลราชธาน ี(อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 วิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชุติสรา เทียรอุดม ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปุระชัย อินทะนา ได้คะแนน 84.00% 
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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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ ์(จันทบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 กชพร สรรเสริญ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พงศ์พสิน แก้วแกมกาญจน ์ ได้คะแนน 68.00% 
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 เมธวิน จันทร์ทอง ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฐิติพร โท้เป๋า ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กัลยภรณ์ อ้นถาวร ได้คะแนน 92.00% 
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ธีรภัทร สังข์ศิริ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จักริณทร์ สีชัย ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ก้องภพ ตระกูลคู่บุญ ได้คะแนน 76.00% 
รร.มารดานุสรณ ์(ตราด) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุรพัศ เถาหมอ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 รินทร์ณภัทร แก้วกําเหนิดพงษ ์ ได้คะแนน 64.00% 
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ชีวารัตน์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พิทยาภรณ์ โตตระกูลถาวร ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 มาณวี สุเมธาศร ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปองณัฐ ยะรังษ ี ได้คะแนน 64.00% 
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 กรฤต กมลนวรักษ์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ต่อตระกูล ด่านร่มเย็น ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปภัชญา ตันฐิตารักษ ์ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สิรธีร์ สุนทรภูติวงศ ์ ได้คะแนน 52.00% 
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 สิรภพ แสงเถื่อน ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชัยณรงค์ บุญชัยโย ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พัชรากร คณาศรี ได้คะแนน 54.00% 
รร.สุขเจริญผล (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 เมธาสิทธิ์ ศศิวงศ ์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภาคิน มั่งม ี ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สิรวิชญ์ แซ่หวู่ ได้คะแนน 52.00% 
รร.อุ่นอารีวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พิมพ์นิภา จนัทร ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กณวรรธณ์ ชูผลา ได้คะแนน 52.00% 
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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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน (นครปฐม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รัชกร จันทร์ประสพพร ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 บุญญิศา เหลืองอ่อน ได้คะแนน 62.00% 
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 จิรธนา พิสารวัฒนา ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฌิณสภัคต์ ทองม ี ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สุธาสนิี รัตรสาร ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กัญญาวีร์ แซ่เตียว ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วัชรมน แสงทองพินิจ ได้คะแนน 84.00% 
รร.นานาชาติ ดราก้อน (นนทบรีุ) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ภูวเมศฐ์ ภัสร์เกษมศักดิ์ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 แอนดรูว์ ภากร แดนนิแกน ได้คะแนน 94.00% 
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ธีธัช ศรไชย ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชยพล อุณหะกะ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนันท์รัฐ สาลิกา ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 แพรวา ประเสริฐสุข ได้คะแนน 56.00% 
รร.อนุราชประสิทธิ ์(นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ศุทรา หงษ์อร่าม ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนภร พุฒสุวรรณ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 รัชพล หอมจันทร ์ ได้คะแนน 72.00% 
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เปรมมิกา สนธชิัย ได้คะแนน 70.00% 
รร.จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 จักรภัทร ภคะประทีป ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ยศสรัล ชาติศรีสัมพันธ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 รชต สุคนธมาน ได้คะแนน 72.00% 
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูมิภัทร วงกต ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อรอมล สุวรรณกนิษฐ์ ได้คะแนน 72.00% 
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ศุภธนิศร์ ประเสริฐเศรษฐ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุรดิศ กิจนิตย์ชีว ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฎฐ์ธนัน * 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.5” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ปัณณวิชญ ์(อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 พัสกร เธียรเศวตกุล ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐณิชา คํารพ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พัชรัตน์พร พจน์ด้วง ได้คะแนน 52.00% 
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 สุภิชญา ห้อยมาลา ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อชิตพล ประทานวณิช ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อชิรญา อัศวราชันย ์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ศิริกานดา บวับัลลังก์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุชญา เมืองคํา ได้คะแนน 78.00% 
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ธนภัทร อมรรัตน์ธํารงค ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พงศธร เจริญพินิช ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูรีภัทร ทวีวงษ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชณิชา เปรมศักดิ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วิมุต พงษ์ศิริพันธ ์ ได้คะแนน 58.00% 
รร.สมศักดิ์วิชาวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 สุธารส เปียชาต ิ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภัทรธิดา ศิริเลิศ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วรชาติ ภู่ห้อย ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภาศสวัชย์ จอมจนัธ ์ ได้คะแนน 52.00% 
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 รมณ สิทธินววิธ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จุฬาลักษณ์ พานทอง ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ ได้คะแนน 60.00% 
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐกรณ์ บ่อทอง ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วรกร สงวนพรรค ได้คะแนน 50.00% 
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 โมไนย ศรีประเวศ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุภนิดา ดวงเทพ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปัณณกร กระดิ่งสาย ได้คะแนน 64.00% 
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร ์ป.5 ณภัทร ชนะภัย ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วรรณพงศ์ พงศ์อรุโณทัย ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัชชา เสรีรัตนชัยพร ได้คะแนน 58.00% 
 
 
 

 


