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

รางวัลสําหรับคนเก่งระดบัชั้น ป.6  ในปีนี้ 
ระดับประเทศ* ได้แก่ 
1. ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ ในแต่ละช้ันคือ 
 - อันดับท่ี 1 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา จะไดร้ับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
 - อันดับท่ี 2 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา จะไดร้ับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
 - อันดับท่ี 3 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา จะไดร้ับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
2. ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ  ในแต่ละช้ันดังนี้ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาคณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาวิทยาศาสตร์ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะได้รบัใบประกาศเกยีรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะได้รบัใบประกาศเกยีรติคณุ  
ระดับภาค* ได้แก่  
 - ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค ในแต่ละช้ันจะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของภาค ในแต่ละช้ันจะได้รับใบประกาศเกยีรติคณุ  
ระดับจังหวัด* ได้แก่ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเปน็อนัดับท่ี 1, 2 และ 3 ของจังหวัด  ในแตล่ะช้ันจะได้รบัใบประกาศเกียรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของจังหวัด  ในแต่ละช้ันจะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ 
 
หมายเหต ุ* นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนัน้ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 

 
 

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



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที ่1 นวิยา ดีจักรวาล 63-229-0043 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 282.00  คะแนน 
อันดับที ่2 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 63-187-0007 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 280.00  คะแนน 
 เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ 63-317-0110 อนุบาลพังงา (พังงา) 280.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 กรชัย แก้วมังกร 63-943-0075 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 100.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 ธนลภย์ พรามคุ้ม 63-696-0004 อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) 96.00  คะแนน 
 บุณญพล บุญม ี 63-620-0005 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 96.00  คะแนน 
 เพ็ญพิชชา คล้ายแก้ว 63-317-0104 อนุบาลพังงา (พังงา) 96.00  คะแนน 
 รสิตา บัวกลม 63-252-0029 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 96.00  คะแนน 
 อพัชชา รัตตะชัย 63-111-0061 สันติสุขวิทยา (เขตลาดพร้าว) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 อภิชญา กลับด ี 63-111-0070 บางกอกทวีวิทย์ (เขตห้วยขวาง) 100.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที ่1 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 63-187-0007 มาร์มาร่า (จนิดามณี เขตจอมทอง) 280.00  คะแนน 
อันดับที ่2 คัณธรัตน์ พินพสิิทธิ ์ 63-110-0037 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 260.00  คะแนน 
อันดับที ่3 ภทรธร ไพศาขมาศ 63-111-0053 เซนต์ดอมินิก (เขตราชเทวี) 256.00  คะแนน 
 พชร คุณประสทิธิ์  63-190-0007 ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) 256.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.6* 
 กฤตภาส ธนพงษ์ไพศาล 63-013-0005 โสมาภานุสสรณ์ (เขตสะพานสูง) 96.00  คะแนน 
 คัณธรัตน์ พินพสิิทธิ ์ 63-110-0037 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 อพัชชา รัตตะชัย 63-111-0061 สันติสุขวิทยา (เขตลาดพร้าว) 96.00  คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 

 อภิชญา กลับด ี 63-111-0070 บางกอกทวีวิทย์ (เขตห้วยขวาง) 100.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 นวิยา ดีจักรวาล 63-229-0043 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 282.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ 63-244-0005 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 268.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 จิณณ์ เถื่อนถ้ํา 63-229-0046 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 262.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.6* 
 ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ 63-244-0005 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 98.00  คะแนน 
 วรนน จุธากรณ์ 63-217-0029 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 98.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.6* 
 รสิตา บัวกลม 63-252-0029 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 นวิยา ดีจักรวาล 63-229-0043 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 98.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ 63-317-0110 อนุบาลพังงา (พังงา) 280.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ปุณยภา คันธานนท ์ 63-317-0098 อนุบาลพังงา (พังงา) 276.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 นิตา จงไกรจักร 63-335-0010 พลวิทยา (สงขลา) 258.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 พัสกร จิรรัตนโสภา 63-351-0018 อนุบาลยะลา (ยะลา) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 เพ็ญพิชชา คล้ายแก้ว 63-317-0104 อนุบาลพังงา  96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 Wei ji Tang 63-376-0003 พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) 96.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 รพีพงศ์ แหล่งสนาม 63-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 272.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 63-403-0004 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 268.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ธัญยาธรณ์ วีระกุล 63-452-0043 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 266.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 กิตติภพ เขียนสา 63-410-0020 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 98.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 วลัญช์วฒุิ สนองราษฎร ์ 63-452-0162 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 92.00  คะแนน 
 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 63-403-0004 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 92.00  คะแนน 
 สิทธิพร สิงห์นลินธร 63-489-0017 อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 รุ้งไพลิน ราชณุวงษ ์ 63-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 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  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 กิรัชภาส ถาวร 63-111-0035 อัสสัมชัญศรีราชา (ชลบุรี) 270.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 กชพร นิภารักษ ์ 63-560-0090 อนุบาลระยอง (ระยอง) 252.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 นนทป์วิธ กีรติเจริญวงศ์ 63-524-0009 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 248.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 กิรัชภาส ถาวร 63-111-0035 อัสสัมชัญศรีราชา (ชลบุรี) 96.00  คะแนน 
 กิตติคม สันติวรากร 63-560-0026 อนุบาลระยอง (ระยอง) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 ชยุตร์ธร คงชิต 63-560-0016 อนุบาลระยอง (ระยอง) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.6* 
 เอเด็น แดนเนียล เกทส ์ 63-524-0034 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 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  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 กรชัย แก้วมังกร 63-943-0075 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 274.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 กฤตภัค จันทร์พรม 63-628-0120 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 260.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 วัชรวิศว์ สุขีลักษณ ์ 63-672-0052 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา) 258.00  คะแนน 
 ธิษณามดี มาเปี่ยม 63-620-0018 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 258.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 กรชัย แก้วมังกร 63-943-0075 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 100.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 บุณญพล บุญม ี 63-620-0005 อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) 96.00  คะแนน 
 ธนลภย์ พรามคุ้ม 63-696-0004 อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 กัชชรส ระสิตานนท ์ 63-943-0068 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 92.00  คะแนน 
 วัชรวิศว์ สุขีลักษณ ์ 63-672-0052 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา) 92.00  คะแนน 
 กฤตภัค จันทร์พรม 63-628-0120 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา  (พระนครศรีอยุธยา) 92.00  คะแนน 
 ต่อตระกูล วิริยอัมพรวงศ์ 63-631-0031 อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) 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  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 วสุธันย์ ตรีวิทยาภูม ิ 63-111-0050 สาธิตละอออุทิศ 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วีร์วรุตม์ ตรีวิทยาภูม ิ 63-111-0051 สาธิตละอออุทิศ 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นิชาภสั อลงกรณ์โชติกุล 63-111-0038 เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต ์ 156.00  คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 สุพิชชา ควรประเสริฐ 63-007-0003 วัดประยุรวงศาวาส 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธนภรณ์พัทร์ สุวรรณรงค์ 63-111-0001 ซางตาครู้สคอนแวนท ์ 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ฐิตารีย์ ฉายศิริโชต ิ 63-007-0019 แสงอรุณ 180.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 กิตติธัช เจิ้นสวา่ง 63-111-0021 ประถมทวีธาภิเศก 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปิณฑิกา นวสิริพงศช์ัย 63-008-0012 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พจน์ภานุ กมลวรพิพัฒน ์ 63-008-0003 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 164.00  คะแนน 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 ปริญญภัทร ธนะนิรันดร ์ 63-111-0060 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (ประถม) 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 บุญญิสา กังสวิวฒัน ์ 63-121-0003 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 244.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธัญพร โรจน์พรประดษิฐ ์ 63-121-0012 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 212.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 จิรัฏฐ์ พฤฒิจิระวงศ ์ 63-199-0014 สวนบวั 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ติณณ์ กฤษณะ 63-199-0029 สวนบวั 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปวิชญา ประกอบกิจ 63-199-0031 สวนบวั 202.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 พลพิมุกต์ มโนมัยวิบูลย ์ 63-007-0008 ราชิน ี 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศตรรฆ อุ่มผาง 63-007-0007 ราชิน ี 168.00  คะแนน 
เขตยานนาวา อันดับที่ 1 พิริยพงศ์ สหพงศ์ 63-007-0011 สารสาสน์เอกตรา 206.00  คะแนน 
เขตบางกอกน้อย อันดับที่ 1 สรวงจันทร์ ประสาทเขตการ 63-007-0016 วัดยางสทุธาราม 152.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 วรรณวธู พงษ์พิยเดช 63-111-0068 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 มนัสนนัท์ วาระศาสตร์ 63-111-0066 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กุลนัดดา สามาอาพัฒน ์ 63-019-0014 บ้านบางกะปิ (ประถม) 178.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 เตชนิธิ มลคล้าํ 63-107-0003 สุพิชญา 192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ญาณิศา ชัยพล 63-138-0058 บางขุนเทียนศึกษา 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พงศ์ภรณ์ สุนทรานุรักษ ์ 63-138-0051 บางขุนเทียนศึกษา 182.00  คะแนน 
เขตบางเขน อันดับที่ 1 บุณฑริกา เนาวปฏิเวช 63-111-0019 กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 198.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 แมทธิว คิม 63-012-0010 ฐานปัญญา 166.00  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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 อนัญญา แก้วนุกูล 63-111-0039 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รดา มกรพันธ ์ 63-111-0052 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุภัทรา เวสเตอร์ลุนด ์ 63-111-0048 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 204.00  คะแนน 
เขตราษฎร์บูรณะ อันดับที่ 1 จรรยมณฑน์ ญาณรัตน ์ 63-111-0062 บูรณะศึกษา 150.00  คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 คัณธรัตน์ พินพสิิทธิ ์ 63-110-0037 กรพิทักษ์ศึกษา 260.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณิชชาวีณ์ ภิรมย์โชติศิริ 63-110-0006 กรพิทักษ์ศึกษา 252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธัญญรัศม์ จิริณีธรรมกุล 63-110-0038 กรพิทักษ์ศึกษา 244.00  คะแนน 
เขตห้วยขวาง อันดับที่ 1 อภิชญา กลับด ี 63-111-0070 บางกอกทวีวิทย ์ 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นพัช ลนีะเสน 63-111-0037 บางกอกทวีวิทย ์ 214.00  คะแนน 
เขตราชเทวี อันดับที่ 1 ภทรธร ไพศาขมาศ 63-111-0053 เซนต์ดอมินิก 256.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณภัทร พลายมนต ์ 63-111-0006 เซนต์ดอมินิก 172.00  คะแนน 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 เตชทัต เล้าสบืสกุล 63-003-0006 ธรรมภิรักษ์ 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 มนินญา วรุณลาวัณย ์ 63-003-0010 ธรรมภิรักษ์ 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ทัศนันท์ เวทสรณสุธ ี 63-003-0004 ธรรมภิรักษ์ 206.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 อพัชชา รัตตะชัย 63-111-0061 สันติสุขวิทยา 238.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปุณิกา วิทูรพงศ ์ 63-111-0059 สันติสุขวิทยา 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สิริดนย์ ตฤษณาไวศย ์ 63-111-0058 โชคชัย 154.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 รสิกา ช้างแก้ว 63-155-0011 ทรงวิทย์ศึกษา 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นวพรรษ ตั้งเคียงศิริสิน 63-155-0007 ทรงวิทย์ศึกษา 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุพิชา หวังยงกุลวฒันา 63-155-0014 ทรงวิทย์ศึกษา 180.00  คะแนน 
  ชุติกาญจน์ คันษร 63-155-0052 ทรงวิทย์ศึกษา 180.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 ธมลวรรณ คําอยู่ 63-076-0005 ชินวร 160.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 63-187-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 280.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศศิชา คาตาโอกะ 63-187-0013 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปารมี ศิริบูรณ ์ 63-187-0003 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 202.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 นภัทร หัตถกี 63-176-0033 พระหฤทัยดอนเมือง 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภูวดล พรมเมือง 63-176-0062 พระหฤทัยดอนเมือง 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนากานต์ เจริญรัมย ์ 63-176-0044 พระหฤทัยดอนเมือง 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 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ธนพร พิพัฒน์วุฒิวงศ ์ 63-111-0030 อรรถมิตร 252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พิชคุณ นิตนิาวาการ 63-111-0008 อรรถมิตร 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภาคิน ภควัตศิตานนท ์ 63-111-0013 อรรถมิตร 190.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 เบญญาภา สัมภูทอง 63-002-0022 สายน้าํทิพย ์ 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชนกันต์ เลิศอําไพ 63-002-0034 สายน้าํทิพย ์ 154.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 ณสิริ อาวสกุลสทุธ ิ 63-043-0004 นราทร 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พัชรพีร เจริญกิจ 63-043-0002 นราทร 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นราวชิญ์ อิทธิเสรีกุล 63-043-0005 นราทร 188.00  คะแนน 
เขตบางนา อันดับที่ 1 ภูดิศ ต่อศรีเจริญ 63-007-0022 Grace Bangna International School 212.00  คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 สุฐิตา เบญจศลิารักษ ์ 63-141-0029 ปัญจทรัพย ์ 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 พัฒฑิญา บุญเติร 63-141-0035 ปัญจทรัพย ์ 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนพัฒน์ หมีปาน 63-141-0025 ปัญจทรัพย ์ 198.00  คะแนน 
  พทันยา ปราณีตพลกรัง 63-141-0042 ปัญจทรัพย ์ 198.00  คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 นวดล ทศไธสง 63-117-0065 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 รัชชดล นิบงคุณวัฒน ์ 63-117-0006 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปิยะกร ทองมีแสง 63-117-0110 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 230.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 พชร คุณประสทิธิ ์ 63-190-0007 ถนอมพิศวิทยา 256.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุวภัทร สุวัฒนเมธ ี 63-190-0012 ถนอมพิศวิทยา 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัทระ เตมีศรีสุข 63-190-0015 ถนอมพิศวิทยา 240.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 กฤตภาส ธนพงษ์ไพศาล 63-013-0005 โสมาภานุสสรณ ์ 254.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เปรม ทศานนท์ภากร 63-013-0028 โสมาภานุสสรณ ์ 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธิติณัฏฐ์ กมลศิริพิชัยพร 63-013-0051 โสมาภานุสสรณ ์ 236.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง อันดับที่ 1 นัทธพงศ์ สางาม 63-111-0015 จินดาพงศ์ 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นภัสรา ทีรวม 63-111-0014 จินดาพงศ์ 224.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ อันดับที่ 1 ธีรภัทร อุดมรักษ์ 63-111-0063 ไผทอุดมศึกษา 164.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ศุภาวดี เครือกันทา 63-027-0021 มณีวัฒนา 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปิยามาส พลฤทธิ ์ 63-027-0027 มณีวัฒนา 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 นิติธร เรืองอ่อน 63-007-0012 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 208.00  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.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต วีร์วรุตม์ ตรีวิทยาภูม ิ 63-111-0051 สาธิตละอออุทิศ 64.00  คะแนน 
เขตธนบุรี ฐิตารีย์ ฉายศิริโชต ิ 63-007-0019 แสงอรุณ 74.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ปิณฑิกา นวสิริพงศช์ัย 63-008-0012 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 76.00  คะแนน 
เขตบางรัก ปริญญภัทร ธนะนิรันดร ์ 63-111-0060 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (ประถม) 92.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ธนวัฒน์ สิงหถนัดกิจ 63-199-0037 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 54.00  คะแนน 
เขตพญาไท ปวิชญา ประกอบกิจ 63-199-0031 สวนบวั 74.00  คะแนน 
เขตพระนคร พลพิมุกต์ มโนมัยวิบูลย ์ 63-007-0008 ราชิน ี 50.00  คะแนน 
เขตยานนาวา พิริยพงศ์ สหพงศ์ 63-007-0011 สารสาสน์เอกตรา 58.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ มนัสนนัท์ วาระศาสตร์ 63-111-0066 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ 82.00  คะแนน 
 วรรณวธู พงษ์พิยเดช 63-111-0068 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ 82.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ญาณิศา ชัยพล 63-138-0058 บางขุนเทียนศึกษา 82.00  คะแนน 
เขตบางเขน บุณฑริกา เนาวปฏิเวช 63-111-0019 กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 76.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี อนัญญา แก้วนุกูล 63-111-0039 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 78.00  คะแนน 
เขตราษฎร์บูรณะ จรรยมณฑน์ ญาณรัตน ์ 63-111-0062 บูรณะศึกษา 58.00  คะแนน 
เขตหนองแขม คัณธรัตน์ พินพสิิทธิ ์ 63-110-0037 กรพิทักษ์ศึกษา 96.00  คะแนน 
เขตห้วยขวาง นพัช ลนีะเสน 63-111-0037 บางกอกทวีวิทย ์ 62.00  คะแนน 
เขตราชเทวี ภทรธร ไพศาขมาศ 63-111-0053 เซนต์ดอมินิก 88.00  คะแนน 
เขตบางพลัด เตชทัต เล้าสบืสกุล 63-003-0006 ธรรมภิรักษ์ 88.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว อพัชชา รัตตะชัย 63-111-0061 สันติสุขวิทยา 64.00  คะแนน 
เขตคันนายาว รสิกา ช้างแก้ว 63-155-0011 ทรงวิทย์ศึกษา 80.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ภูวนัตถ์ กุลสอน 63-076-0036 ชินวร 58.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 63-187-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 94.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อภิญญา เลิศพานชิ 63-124-0005 ธนินทรวิทยา 68.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ภาคิน ภควัตศิตานนท ์ 63-111-0013 อรรถมิตร 90.00  คะแนน 
เขตคลองเตย สุขฤดี ปุงบางกะดี ่ 63-002-0050 สายน้าํทิพย ์ 62.00  คะแนน 
เขตประเวศ ณสิริ อาวสกุลสทุธ ิ 63-043-0004 นราทร 72.00  คะแนน 
เขตบางนา ภูดิศ ต่อศรีเจริญ 63-007-0022 Grace Bangna International School 66.00  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.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดินแดง พุทธิกร จุลพันธ ์ 63-141-0032 ปัญจทรัพย ์ 86.00  คะแนน 
เขตสายไหม นวดล ทศไธสง 63-117-0065 ฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม) 80.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง พชร คุณประสทิธิ ์ 63-190-0007 ถนอมพิศวิทยา 92.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง กฤตภาส ธนพงษ์ไพศาล 63-013-0005 โสมาภานุสสรณ ์ 96.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง นัทธพงศ์ สางาม 63-111-0015 จินดาพงศ์ 74.00  คะแนน 
เขตบางแค ศุภาวดี เครือกันทา 63-027-0021 มณีวัฒนา 72.00  คะแนน 
 ศิญารัตน์ ธนติศักดิ์โกสิน 63-027-0090 มณีวัฒนา 72.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต นิชาภสั อลงกรณ์โชติกุล 63-111-0038 เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต ์ 66.00  คะแนน 
เขตธนบุรี สุพิชชา ควรประเสริฐ 63-007-0003 วัดประยุรวงศาวาส 82.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ กิตติธัช เจิ้นสวา่ง 63-111-0021 ประถมทวีธาภิเศก 72.00  คะแนน 
เขตบางรัก ปริญญภัทร ธนะนิรันดร ์ 63-111-0060 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (ประถม) 82.00  คะแนน 
เขตพญาไท จิรัฏฐ์ พฤฒิจิระวงศ ์ 63-199-0014 สวนบวั 80.00  คะแนน 
เขตพระนคร พลพิมุกต์ มโนมัยวิบูลย ์ 63-007-0008 ราชิน ี 66.00  คะแนน 
เขตยานนาวา พิริยพงศ์ สหพงศ์ 63-007-0011 สารสาสน์เอกตรา 60.00  คะแนน 
เขตบางกอกน้อย สรวงจันทร์ ประสาทเขตการ 63-007-0016 วัดยางสทุธาราม 50.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ มนัสนนัท์ วาระศาสตร์ 63-111-0066 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ 68.00  คะแนน 
 กุลนัดดา สามาอาพัฒน ์ 63-019-0014 บ้านบางกะปิ (ประถม) 68.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เตชนิธิ มลคล้าํ 63-107-0003 สุพิชญา 66.00  คะแนน 
 รวินท์นิภา ดันนอก 63-138-0043 บางขุนเทียนศึกษา 66.00  คะแนน 
เขตบางเขน บุณฑริกา เนาวปฏิเวช 63-111-0019 กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 68.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ อริสา ภูติจินดานันท ์ 63-007-0027 เผดิมศึกษา 58.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี อนัญญา แก้วนุกูล 63-111-0039 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 82.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ณัชพล นิมิตนนท ์ 63-110-0031 กรพิทักษ์ศึกษา 90.00  คะแนน 
เขตห้วยขวาง อภิชญา กลับด ี 63-111-0070 บางกอกทวีวิทย ์ 70.00  คะแนน 
เขตราชเทวี ภทรธร ไพศาขมาศ 63-111-0053 เซนต์ดอมินิก 82.00  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.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางพลัด เตชทัต เล้าสบืสกุล 63-003-0006 ธรรมภิรักษ์ 80.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว อพัชชา รัตตะชัย 63-111-0061 สันติสุขวิทยา 96.00  คะแนน 
เขตคันนายาว รสิกา ช้างแก้ว 63-155-0011 ทรงวิทย์ศึกษา 92.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ธมลวรรณ คําอยู่ 63-076-0005 ชินวร 78.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 63-187-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 88.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ภาคิน สุวรรณบาํรุง 63-176-0004 พระหฤทัยดอนเมือง 74.00  คะแนน 
 นภัทร หัตถกี 63-176-0033 พระหฤทัยดอนเมือง 74.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ธนพร พิพัฒน์วุฒิวงศ ์ 63-111-0030 อรรถมิตร 82.00  คะแนน 
เขตคลองเตย ณัฐณิชา ดาอินวงค ์ 63-002-0068 สายน้าํทิพย ์ 62.00  คะแนน 
 เบญญาภา สัมภูทอง 63-002-0022 สายน้าํทิพย ์ 62.00  คะแนน 
เขตประเวศ พัชรพีร เจริญกิจ 63-043-0002 นราทร 78.00  คะแนน 
เขตบางนา ภูดิศ ต่อศรีเจริญ 63-007-0022 Grace Bangna International School 66.00  คะแนน 
เขตดินแดง สุฐิตา เบญจศลิารักษ ์ 63-141-0029 ปัญจทรัพย ์ 76.00  คะแนน 
เขตสายไหม กวีการ เคนหล้า 63-117-0057 ฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม) 90.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง พชร คุณประสทิธิ ์ 63-190-0007 ถนอมพิศวิทยา 92.00  คะแนน 
 ภัทระ เตมีศรีสุข 63-190-0015 ถนอมพิศวิทยา 92.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ธิติณัฏฐ์ กมลศิริพิชัยพร 63-013-0051 โสมาภานุสสรณ ์ 88.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง นัทธพงศ์ สางาม 63-111-0015 จินดาพงศ์ 84.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ธีรภัทร อุดมรักษ์ 63-111-0063 ไผทอุดมศึกษา 50.00  คะแนน 
เขตทุ่งครุ ศศิภา โกมลวีระเกตุ 63-111-0043 บูรณะศึกษา 56.00  คะแนน 
เขตบางแค ศุภาวดี เครือกันทา 63-027-0021 มณีวัฒนา 88.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต วีร์วรุตม์ ตรีวิทยาภูม ิ 63-111-0051 สาธิตละอออุทิศ 82.00  คะแนน 
เขตธนบุรี สุพิชชา ควรประเสริฐ 63-007-0003 วัดประยุรวงศาวาส 72.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ปราวีณ์นชุ อินทสิทธิ ์ 63-183-0007 สายประสิทธิ์วทิยา 66.00  คะแนน 
 พจน์ภานุ กมลวรพิพัฒน ์ 63-008-0003 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 66.00  คะแนน 
เขตบางรัก กริษฐา จ่างแก้ว 63-121-0004 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 88.00  คะแนน 
 ธัญพร โรจน์พรประดษิฐ ์ 63-121-0012 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 88.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตพญาไท ติณณ์ กฤษณะ 63-199-0029 สวนบวั 86.00  คะแนน 
เขตพระนคร พลพิมุกต์ มโนมัยวิบูลย ์ 63-007-0008 ราชิน ี 76.00  คะแนน 
เขตยานนาวา พิริยพงศ์ สหพงศ์ 63-007-0011 สารสาสน์เอกตรา 88.00  คะแนน 
เขตบางกอกน้อย สรวงจันทร์ ประสาทเขตการ 63-007-0016 วัดยางสทุธาราม 70.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ วรรณวธู พงษ์พิยเดช 63-111-0068 พระมารดานิจจานุเคราะห ์ 62.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน มาริสสา กฤตยานนท ์ 63-138-0053 บางขุนเทียนศึกษา 76.00  คะแนน 
เขตบางเขน บุณฑริกา เนาวปฏิเวช 63-111-0019 กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 54.00  คะแนน 
เขตภาษีเจริญ แมทธิว คิม 63-012-0010 ฐานปัญญา 96.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี รดา มกรพันธ ์ 63-111-0052 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 88.00  คะแนน 
เขตหนองแขม นิพิฐพนธ์ ทองเจริญพานชิ 63-110-0008 กรพิทักษ์ศึกษา 96.00  คะแนน 
เขตห้วยขวาง อภิชญา กลับด ี 63-111-0070 บางกอกทวีวิทย ์ 100.00  คะแนน 
เขตราชเทวี ภทรธร ไพศาขมาศ 63-111-0053 เซนต์ดอมินิก 86.00  คะแนน 
เขตบางพลัด เปมิกา ธนบณุยวัฒน ์ 63-003-0005 ธรรมภิรักษ์ 80.00  คะแนน 
 เตชทัต เล้าสบืสกุล 63-003-0006 ธรรมภิรักษ์ 80.00  คะแนน 
 สุทธิกมล อิทธิฤกษ์ฤทธิ ์ 63-003-0009 ธรรมภิรักษ์ 80.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว อพัชชา รัตตะชัย 63-111-0061 สันติสุขวิทยา 78.00  คะแนน 
เขตคันนายาว นวพรรษ ตั้งเคียงศิริสิน 63-155-0007 ทรงวิทย์ศึกษา 80.00  คะแนน 
เขตบึงกุ่ม ปวรปรัช สนธิสิริ 63-076-0023 ชินวร 70.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 63-187-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 98.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ภูวดล พรมเมือง 63-176-0062 พระหฤทัยดอนเมือง 68.00  คะแนน 
เขตจตุจักร ธนพร พิพัฒน์วุฒิวงศ ์ 63-111-0030 อรรถมิตร 92.00  คะแนน 
เขตคลองเตย เบญญาภา สัมภูทอง 63-002-0022 สายน้าํทิพย ์ 66.00  คะแนน 
เขตประเวศ ณสิริ อาวสกุลสทุธ ิ 63-043-0004 นราทร 84.00  คะแนน 
เขตบางนา ภูดิศ ต่อศรีเจริญ 63-007-0022 Grace Bangna International School 80.00  คะแนน 
เขตดินแดง สิรินธร์ ลินน์ เคลย์ตัน 63-141-0046 ปัญจทรัพย ์ 94.00  คะแนน 
เขตสายไหม รัชชดล นิบงคุณวัฒน ์ 63-117-0006 ฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม) 92.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ภัทระ เตมีศรีสุข 63-190-0015 ถนอมพิศวิทยา 84.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ธิติณัฏฐ์ กมลศิริพิชัยพร 63-013-0051 โสมาภานุสสรณ ์ 92.00  คะแนน 
 ออกัสตินท์ สุขิตานนท ์ 63-013-0033 โสมาภานุสสรณ ์ 92.00  คะแนน 
เขตสวนหลวง นภัสรา ทีรวม 63-111-0014 จินดาพงศ์ 76.00  คะแนน 
เขตหลักสี่ ธีรภัทร อุดมรักษ์ 63-111-0063 ไผทอุดมศึกษา 66.00  คะแนน 
เขตบางแค พัทธดนย์ แสนท้าว 63-027-0078 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ภวิศวร์ วณิชชากร 63-278-0333 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 256.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภูวภัทร พลพวก 63-223-0065 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 238.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชนกันต์ วงษ์นิ่ม 63-278-0349 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 228.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ 63-244-0005 อนุบาลกําแพงเพชร 268.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปรียนิตย์ บุญรัสกรภูสิษ 63-244-0044 อนุบาลกําแพงเพชร 252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ชวิศกร มุกดามาศ 63-244-0014 อนุบาลกําแพงเพชร 230.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 นวิยา ดีจักรวาล 63-229-0043 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 282.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จิณณ์ เถื่อนถ้ํา 63-229-0046 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 262.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธีรกานต์ เตชาติวัฒน ์ 63-229-0052 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 254.00  คะแนน 
  วรนน จุธากรณ์ 63-217-0029 อนุบาลนครสวรรค์ 254.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 แพรวา ศรีวนิชย ์ 63-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วราลี รักจิตร 63-203-0005 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สิทธิภา สตัยะเลขา 63-203-0006 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 216.00  คะแนน 
อุตรดิตถ์ อันดับที่ 1 พินทุเทพ โตวนิชย ์ 63-215-0003 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 จัตุรงค์ บุตรชา 63-215-0001 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 152.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 พิชญ์ภพ ตรีสัตยาเวทย ์ 63-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ฉัตรมาดา จิระนันทกุล 63-264-0002 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศศิพิชญ์ ศุภเลิศไพสิฐ 63-264-0003 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 180.00  คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 ธัญลักษณ์ ธนะสนิวิริยะกุล 63-825-0123 น่านคริสเตียนศึกษา 254.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เหมวสันต์ นุยศ 63-825-0104 น่านคริสเตียนศึกษา 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วริษฐา โนอินทร ์ 63-825-0096 น่านคริสเตียนศึกษา 224.00  คะแนน 
  วีร์สุดา บุตรดาสา 63-825-0124 น่านคริสเตียนศึกษา 224.00  คะแนน 
  พรปวีณ์ ผ่องศรีสุข 63-825-0116 น่านคริสเตียนศึกษา 224.00  คะแนน 
พะเยา อันดับที่ 1 มาตาปิตุรักษ์ ไชยแสง 63-835-0084 ปิยมิตรวิทยา 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ชญาณี ตัง้ศิริคมขํา 63-835-0094 ปิยมิตรวิทยา 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พงศภัค รักเจริญ 63-835-0090 ปิยมิตรวิทยา 216.00  คะแนน 
  ภีรภพ เจียรไนพิทักษ์กุล 63-835-0102 ปิยมิตรวิทยา 216.00  คะแนน 
ลําปาง อันดับที่ 1 เปี่ยมภัทร สันชุมภู 63-209-0042 อัสสัมชัญลาํปาง 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ 63-209-0054 อัสสัมชัญลาํปาง 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข 63-209-0050 อัสสัมชัญลาํปาง 216.00  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.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ภวิศวร์ วณิชชากร 63-278-0333 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 92.00  คะแนน 
กําแพงเพชร ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ 63-244-0005 อนุบาลกําแพงเพชร 98.00  คะแนน 
นครสวรรค์ วรนน จุธากรณ์ 63-217-0029 อนุบาลนครสวรรค์ 98.00  คะแนน 
พิจิตร แพรวา ศรีวนิชย ์ 63-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 78.00  คะแนน 
อุตรดิตถ์ พินทุเทพ โตวนิชย ์ 63-215-0003 สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 78.00  คะแนน 
เชียงใหม่ พิชญ์ภพ ตรีสัตยาเวทย ์ 63-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 70.00  คะแนน 
น่าน นพรุจ วิญญพรหม 63-825-0094 น่านคริสเตียนศึกษา 82.00  คะแนน 
พะเยา ภีรภพ เจียรไนพิทักษ์กุล 63-835-0102 ปิยมิตรวิทยา 80.00  คะแนน 
 กฤติเดช ต่างเพ็ชร 63-835-0083 ปิยมิตรวิทยา 80.00  คะแนน 
ลําปาง ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ 63-209-0054 อัสสัมชัญลาํปาง 86.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก รสิตา บัวกลม 63-252-0029 อนุบาลโรจนวทิย ์ 96.00  คะแนน 
กําแพงเพชร ชวิศกร มุกดามาศ 63-244-0014 อนุบาลกําแพงเพชร 82.00  คะแนน 
นครสวรรค์ จิณณ์ เถื่อนถ้ํา 63-229-0046 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 92.00  คะแนน 
 ธีรกานต์ เตชาติวัฒน ์ 63-229-0052 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 92.00  คะแนน 
พิจิตร สิทธิภา สตัยะเลขา 63-203-0006 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 78.00  คะแนน 
อุตรดิตถ์ พินทุเทพ โตวนิชย ์ 63-215-0003 สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 88.00  คะแนน 
เชียงใหม่ พิชญ์ภพ ตรีสัตยาเวทย ์ 63-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 66.00  คะแนน 
น่าน ธัญลักษณ์ ธนะสนิวิริยะกุล 63-825-0123 น่านคริสเตียนศึกษา 90.00  คะแนน 
พะเยา วีรยา วินทา 63-835-0051 ปิยมิตรวิทยา 86.00  คะแนน 
ลําปาง เปี่ยมภัทร สันชุมภู 63-209-0042 อัสสัมชัญลาํปาง 82.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ภูวภัทร พลพวก 63-223-0065 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 90.00  คะแนน 
กําแพงเพชร ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ 63-244-0005 อนุบาลกําแพงเพชร 90.00  คะแนน 
นครสวรรค์ นวิยา ดีจักรวาล 63-229-0043 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 98.00  คะแนน 
พิจิตร วราลี รักจิตร 63-203-0005 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 90.00  คะแนน 
อุตรดิตถ์ พินทุเทพ โตวนิชย ์ 63-215-0003 สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 70.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ฉัตรมาดา จิระนันทกุล 63-264-0002 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 80.00  คะแนน 



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

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
น่าน ธัญลักษณ์ ธนะสนิวิริยะกุล 63-825-0123 น่านคริสเตียนศึกษา 90.00  คะแนน 
พะเยา มาตาปิตุรักษ์ ไชยแสง 63-835-0084 ปิยมิตรวิทยา 78.00  คะแนน 
 ภรณภัทร ธนะ 63-835-0087 ปิยมิตรวิทยา 78.00  คะแนน 
ลําปาง ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข 63-209-0050 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 พัสกร จิรรัตนโสภา 63-351-0018 อนุบาลยะลา 254.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อชิรญา บุญธรักษา 63-351-0005 อนุบาลยะลา 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พิมพ์ชนก แซ่อ้ึง 63-351-0007 อนุบาลยะลา 218.00  คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 ดุสิตา จนัทร 63-853-0002 เกษมทรัพย์ 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฏฐชา ทองจนัทร ์ 63-327-0011 พิมานวิทย์นราธวิาส 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จิรพัฒน์ รุ่งประเสิรฐ 63-325-0002 บ้านสุไหงโก-ลก 200.00  คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 แทนบุญ สมันตรัฐ 63-382-0013 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณิภัทรพงศ์ เด่นศรีเสรีกุล 63-382-0002 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ซาฮิล มรรคาเขต 63-382-0017 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 190.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 นิตา จงไกรจักร 63-335-0010 พลวิทยา 258.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ก้องภพ บัวอ่อน 63-335-0006 พลวิทยา 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ธนภร ปาละวงศ ์ 63-335-0013 พลวิทยา 196.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 ศิโยน ประยูรธํารงธิต ิ 63-330-0016 ศรีธรรมราชศึกษา 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 คมชัด รัตนสุรการย ์ 63-330-0010 ศรีธรรมราชศึกษา 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 แพรพลอย ก้องบูลยาพงษ ์ 63-330-0015 ศรีธรรมราชศึกษา 198.00  คะแนน 
ภูเก็ต อันดับที่ 1 กัญจน์อมล สุทธสิุขศรี 63-353-0028 ขจรเกียรติพัฒนา 224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 โภคิน พันธ ุ 63-353-0009 ขจรเกียรติพัฒนา 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กีรติ สอนมี 63-353-0010 ขจรเกียรติพัฒนา 202.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 ภัทรกร กิตติสุภานนท ์ 63-334-0021 โชคชัยกระบี ่ 190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นันทน์ภัส สอสทุธิเมธ 63-334-0066 โชคชัยกระบี ่ 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กานต์พิชชา ปานจนัทร ์ 63-334-0058 โชคชัยกระบี ่ 166.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ 63-317-0110 อนุบาลพังงา 280.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปุณยภา คันธานนท ์ 63-317-0098 อนุบาลพังงา 276.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เพ็ญพิชชา คล้ายแก้ว 63-317-0104 อนุบาลพังงา 254.00  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 ในภาคใต ้วิชาคณิตศาสตร ์ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา พัสกร จิรรัตนโสภา 63-351-0018 อนุบาลยะลา 96.00  คะแนน 
นราธิวาส ดุสิตา จนัทร 63-853-0002 เกษมทรัพย์ 78.00  คะแนน 
สตูล ณิภัทรพงศ์ เด่นศรีเสรีกุล 63-382-0002 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 84.00  คะแนน 
สงขลา นิตา จงไกรจักร 63-335-0010 พลวิทยา 88.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช ศิโยน ประยูรธํารงธิต ิ 63-330-0016 ศรีธรรมราชศึกษา 72.00  คะแนน 
ภูเก็ต ภิญญ์พลอย มาตย์วังแสง 63-353-0029 ขจรเกียรติพัฒนา 90.00  คะแนน 
กระบี่ ปุณณวิช รัตนบุรี 63-334-0071 โชคชัยกระบี ่ 72.00  คะแนน 
พังงา เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ 63-317-0110 อนุบาลพังงา 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อชิรญา บุญธรักษา 63-351-0005 อนุบาลยะลา 88.00  คะแนน 
นราธิวาส มูฮําหมัดอามีน ยดีิง 63-327-0006 พิมานวิทย์นราธวิาส 88.00  คะแนน 
สตูล รุซดี หมาดสกุล 63-382-0024 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 80.00  คะแนน 
 ณิภัทรพงศ์ เด่นศรีเสรีกุล 63-382-0002 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 80.00  คะแนน 
สงขลา นิตา จงไกรจักร 63-335-0010 พลวิทยา 92.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช ศิโยน ประยูรธํารงธิต ิ 63-330-0016 ศรีธรรมราชศึกษา 88.00  คะแนน 
ภูเก็ต ศจีรัตน์ แซ่มัก 63-353-0026 ขจรเกียรติพัฒนา 78.00  คะแนน 
กระบี่ ภัทรกร กิตติสุภานนท ์ 63-334-0021 โชคชัยกระบี ่ 74.00  คะแนน 
พังงา เพ็ญพิชชา คล้ายแก้ว 63-317-0104 อนุบาลพังงา 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา พิมพ์ชนก แซ่อ้ึง 63-351-0007 อนุบาลยะลา 80.00  คะแนน 
นราธิวาส จิรพัฒน์ รุ่งประเสิรฐ 63-325-0002 บ้านสุไหงโก-ลก 88.00  คะแนน 
สตูล แทนบุญ สมันตรัฐ 63-382-0013 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 84.00  คะแนน 
สงขลา Wei ji Tang 63-376-0003 พลวิทยาระบบสองภาษา 96.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช คมชัด รัตนสุรการย ์ 63-330-0010 ศรีธรรมราชศึกษา 86.00  คะแนน 
 ศิโยน ประยูรธํารงธิต ิ 63-330-0016 ศรีธรรมราชศึกษา 86.00  คะแนน 
ภูเก็ต กัญจน์อมล สุทธสิุขศรี 63-353-0028 ขจรเกียรติพัฒนา 78.00  คะแนน 
กระบี่ คอนราด เสกสรรค์ อัทท์วอเทอร์ 63-334-0067 โชคชัยกระบี ่ 74.00  คะแนน 
พังงา ปุณยภา คันธานนท ์ 63-317-0098 อนุบาลพังงา 94.00  คะแนน 
 เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ 63-317-0110 อนุบาลพังงา 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 สิทธิพร สิงห์นลินธร 63-489-0017 อนุบาลอุดรธาน ี 244.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ณัฐเศรษฐ ทวีรัตนพาณชิย ์ 63-489-0060 อนุบาลอุดรธาน ี 244.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กุลจิรา โอนากลุ 63-489-0061 อนุบาลอุดรธาน ี 212.00  คะแนน 
สกลนคร อันดับที่ 1 พีระวิทย์ โสภณธนารักษ์ 63-489-0068 มารีย์พิทักษ์สวา่งแดนดิน 192.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ธัญยาธรณ์ วีระกุล 63-452-0043 อนุบาลอุบลราชธาน ี 266.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธัญชนก ระจนิดา 63-452-0040 อนุบาลอุบลราชธาน ี 262.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ศุภณัฐ เหลืองรุ่งโรจน์ 63-452-0038 อนุบาลอุบลราชธาน ี 252.00  คะแนน 
  สิตา ตั้งมานะกุล 63-452-0004 อนุบาลอุบลราชธาน ี 252.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 เมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง 63-734-0011 พรชัยวิชชาลยั 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วรันธร จิรัฐพิกาลพงศ ์ 63-788-0016 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 มีคณา สิมลา 63-788-0008 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 196.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 รพีพงศ์ แหล่งสนาม 63-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด 272.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 63-403-0004 อนุบาลร้อยเอ็ด 268.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 รุ้งไพลิน ราชณุวงษ ์ 63-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด 252.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ณภัทร โรจนชีวาคม 63-410-0076 อนุบาลนครราชสีมา 252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วาราดา จงจิระวงศา 63-410-0034 อนุบาลนครราชสีมา 250.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปัณณสา พงศ์สิงหโชต ิ 63-410-0036 อนุบาลนครราชสีมา 240.00  คะแนน 
  นิธิรุจน์ อโณทัยไพบูลย ์ 63-410-0083 อนุบาลนครราชสีมา 240.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 พิรานันท์ รังคกูลนุวฒัน ์ 63-465-0025 วาณิชยน์ุกูล 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ปัณณทัต บัวทอง 63-465-0013 วาณิชยน์ุกูล 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ปารย์ เหลืองศิริวรรณ 63-465-0011 วาณิชยน์ุกูล 176.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.6) 22 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ณัฐเศรษฐ ทวีรัตนพาณชิย ์ 63-489-0060 อนุบาลอุดรธาน ี 90.00  คะแนน 
สกลนคร พีระวิทย์ โสภณธนารักษ์ 63-489-0068 มารีย์พิทักษ์สวา่งแดนดิน 60.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ธนภัทร ทองคํา 63-452-0159 อนุบาลอุบลราชธาน ี 96.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง 63-734-0011 พรชัยวิชชาลยั 88.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด รพีพงศ์ แหล่งสนาม 63-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด 94.00  คะแนน 
 รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล 63-403-0016 อนุบาลร้อยเอ็ด 94.00  คะแนน 
นครราชสีมา กิตติภพ เขียนสา 63-410-0020 อนุบาลนครราชสีมา 98.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ปัณณทัต บัวทอง 63-465-0013 วาณิชยน์ุกูล 64.00  คะแนน 
 ธีรศาสตร์ ภาสาํราญ 63-465-0014 วาณิชยน์ุกูล 64.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ นนทชา นิลพาทย ์ 63-786-0001 อนุบาลลืออํานาจ 58.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี สิทธิพร สิงห์นลินธร 63-489-0017 อนุบาลอุดรธาน ี 92.00  คะแนน 
สกลนคร พีระวิทย์ โสภณธนารักษ์ 63-489-0068 มารีย์พิทักษ์สวา่งแดนดิน 64.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี วลัญช์วฒุิ สนองราษฎร ์ 63-452-0162 อนุบาลอุบลราชธาน ี 92.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ รัชชานนท์ รัชพล 63-788-0003 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 82.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 63-403-0004 อนุบาลร้อยเอ็ด 92.00  คะแนน 
นครราชสีมา ณภัทร โรจนชีวาคม 63-410-0076 อนุบาลนครราชสีมา 86.00  คะแนน 
สุรินทร ์ พิรานันท์ รังคกูลนุวฒัน ์ 63-465-0025 วาณิชยน์ุกูล 66.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ณัฐเศรษฐ ทวีรัตนพาณชิย ์ 63-489-0060 อนุบาลอุดรธาน ี 74.00  คะแนน 
สกลนคร พีระวิทย์ โสภณธนารักษ์ 63-489-0068 มารีย์พิทักษ์สวา่งแดนดิน 68.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ศุภณัฐ เหลืองรุ่งโรจน์ 63-452-0038 อนุบาลอุบลราชธาน ี 92.00  คะแนน 
 พงษ์ประภัสร์ ประสานพิมพ ์ 63-452-0079 อนุบาลอุบลราชธาน ี 92.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ ธีรภัทร สุภัควนิช 63-788-0046 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 78.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด รุ้งไพลิน ราชณุวงษ ์ 63-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด 94.00  คะแนน 
นครราชสีมา นิธิรุจน์ อโณทัยไพบูลย ์ 63-410-0083 อนุบาลนครราชสีมา 84.00  คะแนน 
สุรินทร ์ พิรานันท์ รังคกูลนุวฒัน ์ 63-465-0025 วาณิชยน์ุกูล 82.00  คะแนน 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.6) 23 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 พิมพ์นภัท สื่อสวสัดิ์วณชิย ์ 63-590-0096 วัดดอนทอง 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สุกัญญา สุขประเสริฐ 63-590-0022 วัดดอนทอง 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ก้องเกียรติ เทพสุวรรณ 63-590-0063 วัดดอนทอง 208.00  คะแนน 
จันทบุรี อันดับที่ 1 อชิรวิทย์ เย็นจิตรพิสมัย 63-596-0031 สตรีมารดาพิทักษ ์ 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กัญญาภัค ชัยชารี 63-596-0003 สตรีมารดาพิทักษ ์ 158.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 มนสิชา กอร์ปไพบูลย ์ 63-596-0019 สตรีมารดาพิทักษ ์ 152.00  คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 กิรัชภาส ถาวร 63-111-0035 อัสสัมชัญศรีราชา 270.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นนทป์วิธ กีรติเจริญวงศ์ 63-524-0009 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วรวรรธน์ อรรถพรพิทักษ์ 63-560-0137 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 222.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 คุณากร ฮาเซกาว่า 63-564-0001 มารีวิทยา 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ญาณกร พูลทรัพย ์ 63-564-0007 มารีวิทยา 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จิตติพัฒน์ ฤทธิ์ประสม 63-564-0012 มารีวิทยา 176.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 กชพร นิภารักษ ์ 63-560-0090 อนุบาลระยอง 252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ภูวเดช ประยุรธเนศ 63-111-0074 อนุบาลระยอง 246.00  คะแนน 
  กิตติคม สันติวรากร 63-560-0026 อนุบาลระยอง 246.00  คะแนน 
ตราด อันดับที่ 1 นิธิมา สุเนตร 63-558-0007 มารดานสุรณ ์ 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 นรินทร์รฎา ธนากิจ 63-558-0014 มารดานสุรณ ์ 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ฐิติภัค วงษ์ธนไพศาล 63-558-0006 มารดานสุรณ ์ 184.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 กันตภณ เอ่ียมสอาด 63-553-0006 สุขเจริญผล 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ลักศิกา เวยยาวัจมัย 63-553-0008 สุขเจริญผล 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จิรวัฒน์ เจนศิริวาณิชย ์ 63-553-0018 สุขเจริญผล 168.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ปพนพชัร์ วรรณรวีวัฒน ์ 63-590-0016 วัดดอนทอง 86.00  คะแนน 
 สุกัญญา สุขประเสริฐ 63-590-0022 วัดดอนทอง 86.00  คะแนน 
 นันทชัย ปาสาณพงศ ์ 63-590-0060 วัดดอนทอง 86.00  คะแนน 
จันทบุรี วุฒิภัทร อ่องเจริญ 63-596-0009 สตรีมารดาพิทักษ ์ 68.00  คะแนน 
ชลบุรี กิรัชภาส ถาวร 63-111-0035 อัสสัมชัญศรีราชา 96.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อานันท์ แต้วณิชเจริญ 63-564-0004 มารีวิทยา 66.00  คะแนน 
 ชนกานต์ แสงหิรัญ 63-564-0027 มารีวิทยา 66.00  คะแนน 
ระยอง กิตติคม สันติวรากร 63-560-0026 อนุบาลระยอง 96.00  คะแนน 
ตราด ปัณณทัต กิจเถกิง 63-558-0012 มารดานสุรณ ์ 70.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ลักศิกา เวยยาวัจมัย 63-553-0008 สุขเจริญผล 68.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.6) 24 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา ชมพูนุท ชินะโยธนิ 63-590-0033 วัดดอนทอง 88.00  คะแนน 
จันทบุรี มนสิชา กอร์ปไพบูลย ์ 63-596-0019 สตรีมารดาพิทักษ ์ 72.00  คะแนน 
ชลบุรี นนทป์วิธ กีรติเจริญวงศ์ 63-524-0009 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 86.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี ญาณกร พูลทรัพย ์ 63-564-0007 มารีวิทยา 70.00  คะแนน 
ระยอง ชยุตร์ธร คงชิต 63-560-0016 อนุบาลระยอง 90.00  คะแนน 
ตราด นิธิมา สุเนตร 63-558-0007 มารดานสุรณ ์ 84.00  คะแนน 
สมุทรปราการ จิรวัฒน์ เจนศิริวาณิชย ์ 63-553-0018 สุขเจริญผล 72.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา พิมพ์นภัท สื่อสวสัดิ์วณชิย ์ 63-590-0096 วัดดอนทอง 88.00  คะแนน 
จันทบุรี อชิรวิทย์ เย็นจิตรพิสมัย 63-596-0031 สตรีมารดาพิทักษ ์ 64.00  คะแนน 
ชลบุรี เอเด็น แดนเนียล เกทส ์ 63-524-0034 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 94.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี คุณากร ฮาเซกาว่า 63-564-0001 มารีวิทยา 90.00  คะแนน 
ระยอง สิรภพ ธรรมถาวร 63-560-0132 อารีย์วัฒนา 92.00  คะแนน 
ตราด ฐิติภัค วงษ์ธนไพศาล 63-558-0006 มารดานสุรณ ์ 68.00  คะแนน 
 นิธิมา สุเนตร 63-558-0007 มารดานสุรณ ์ 68.00  คะแนน 
 ชุฬัญญ์ธบิต์ จันทร์ศิริ 63-558-0013 มารดานสุรณ ์ 68.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ชญานุช คงคาํ 63-553-0031 สุขเจริญผล 64.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.6) 25 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 รังสิมันตุ์ อริยสุนทร 63-199-0036 เฟื่องฟ้าวิทยา 256.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธีรณัฏฐ์ ม่วงคราม 63-989-0036 บรรจบรักษ์ 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สุนิตา สุวรรณชัย 63-111-0045 ธัญวิทย ์ 170.00  คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 กรชัย แก้วมังกร 63-943-0075 อนุบาลนครปฐม 274.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธิษณามดี มาเปี่ยม 63-620-0018 อนุบาลสุธีธร 258.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วิวิศน์ ธเนศมณีกุล 63-620-0055 อนุบาลสุธีธร 256.00  คะแนน 
สมุทรสาคร อันดับที่ 1 หฤษฎ์ ธาวนพงษ ์ 63-992-0013 เอกชัย 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด่นเดช อินธิสาร 63-992-0010 เอกชัย 196.00  คะแนน 
  ปัญจพล น้อยจันทร ์ 63-992-0004 เอกชัย 196.00  คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 วรมาตุ์ เกิดช้าง 63-656-0038 นารีวิทยา 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 กษิดิศ หัสมี 63-656-0023 นารีวิทยา 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กัญญาพัชร ทองประเสริฐ 63-995-0012 สมศักดิ์วิทยา 168.00  คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 ธนลภย์ พรามคุ้ม 63-696-0004 อนุบาลเพชรบุรี 256.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 อัศวิน นวมภักดี 63-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ภัคธีมา ดีเซ็น 63-696-0013 อนุบาลเพชรบุรี 230.00  คะแนน 
ชัยนาท อันดับที่ 1 กชธิชา ศิริเมือง 63-217-0038 อนุบาลชัยนาท 178.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 กฤตภัค จันทร์พรม 63-628-0120 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 260.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 วัชรวิศว์ สุขีลักษณ ์ 63-672-0052 จิระศาสตร์วิทยา 258.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 จิราลักษณ์ เฉลิมพรไพศาล 63-672-0159 จิระศาสตร์วิทยา 250.00  คะแนน 
ลพบุรี อันดับที่ 1 วชิรวิทย์ ทองย้อย 63-687-0091 บรรจงรัตน ์ 252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ศุภกร วงษ์กุหลาบ 63-687-0086 บรรจงรัตน ์ 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 สรวิศ จรรยาขันติกุล 63-687-0084 บรรจงรัตน ์ 234.00  คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 ณัชชา สมวัธน ์ 63-633-0048 อนุบาลสิงห์บุรี 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ธัญพิชชา ริศตะ 63-633-0137 อินทโมลปีระทาน 238.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 กฤติน ทับทิมทอง 63-633-0007 อนุบาลสิงห์บุรี 212.00  คะแนน 
อ่างทอง อันดับที่ 1 วรปรัชญ์ เสถียรกิจการชัย 63-631-0076 อนุบาลวัดอ่างทอง 236.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ต่อตระกูล วิริยอัมพรวงศ์ 63-631-0031 อนุบาลวัดอ่างทอง 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 พัฒนน์รี นิรมิตรมหาปัญญา 63-631-0099 อนุบาลวัดอ่างทอง 194.00  คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 วัชรธร บรรพตนพเก้า 63-973-0002 อนุราชประสิทธิ ์ 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 สิรวิชญ์ ทวีทรัพย ์ 63-986-0051 ประสาทวิทยานนทบุรี 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 วรชยุต บรรพตนพเก้า 63-973-0039 อนุราชประสิทธิ ์ 194.00  คะแนน 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’61 (ป.6) 26 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี รังสิมันตุ์ อริยสุนทร 63-199-0036 เฟื่องฟ้าวิทยา 94.00  คะแนน 
นครปฐม กรชัย แก้วมังกร 63-943-0075 อนุบาลนครปฐม 100.00  คะแนน 
สมุทรสาคร หฤษฎ์ ธาวนพงษ ์ 63-992-0013 เอกชัย 82.00  คะแนน 
ราชบุรี วรมาตุ์ เกิดช้าง 63-656-0038 นารีวิทยา 70.00  คะแนน 
เพชรบุรี ปิติณัช ร่ายเรือง 63-696-0005 อนุบาลเพชรบุรี 96.00  คะแนน 
ชัยนาท กชธิชา ศิริเมือง 63-217-0038 อนุบาลชัยนาท 58.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ภัทรลดา แสงสุริยะ 63-672-0156 จิระศาสตร์วิทยา 94.00  คะแนน 
ลพบุรี วชิรวิทย์ ทองย้อย 63-687-0091 บรรจงรัตน ์ 90.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ธัญพิชชา ริศตะ 63-633-0137 อินทโมลปีระทาน 90.00  คะแนน 
อ่างทอง ปวีณวัช เร้าเลิศฤทธิ ์ 63-631-0059 อนุบาลวัดอ่างทอง 82.00  คะแนน 
 วรปรัชญ์ เสถียรกิจการชัย 63-631-0076 อนุบาลวัดอ่างทอง 82.00  คะแนน 
นนทบุรี วัชรธร บรรพตนพเก้า 63-973-0002 อนุราชประสิทธิ ์ 80.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี รังสิมันตุ์ อริยสุนทร 63-199-0036 เฟื่องฟ้าวิทยา 92.00  คะแนน 
นครปฐม บุณญพล บุญม ี 63-620-0005 อนุบาลสุธีธร 96.00  คะแนน 
สมุทรสาคร หฤษฎ์ ธาวนพงษ ์ 63-992-0013 เอกชัย 82.00  คะแนน 
ราชบุรี กษิดิศ หัสมี 63-656-0023 นารีวิทยา 70.00  คะแนน 
เพชรบุรี ธนลภย์ พรามคุ้ม 63-696-0004 อนุบาลเพชรบุรี 96.00  คะแนน 
ชัยนาท กชธิชา ศิริเมือง 63-217-0038 อนุบาลชัยนาท 62.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ณัฎฐ์นรีย์ สําราญจิตร 63-608-0010 เจนอยุธยา 90.00  คะแนน 
ลพบุรี พิณมุก ฆโนทัย 63-687-0111 บรรจงรัตน ์ 88.00  คะแนน 
สระบุรี สวิตตา ขอพร 63-972-0009 อนุบาลวิชชากร 50.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ณัชชา สมวัธน ์ 63-633-0048 อนุบาลสิงห์บุรี 88.00  คะแนน 
อ่างทอง วรปรัชญ์ เสถียรกิจการชัย 63-631-0076 อนุบาลวัดอ่างทอง 82.00  คะแนน 
นนทบุรี สิรวิชญ์ ทวีทรัพย ์ 63-986-0051 ประสาทวิทยานนทบุรี 70.00  คะแนน 
 อมลวรรณ แจ่มแจ้ง 63-986-0064 ประสาทวิทยานนทบุรี 70.00  คะแนน 
 ชาลสิา วนาประเสริฐศักดิ ์ 63-973-0051 อนุราชประสิทธิ ์ 70.00  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.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี รังสิมันตุ์ อริยสุนทร 63-199-0036 เฟื่องฟ้าวิทยา 70.00  คะแนน 
นครปฐม กัชชรส ระสิตานนท ์ 63-943-0068 อนุบาลนครปฐม 92.00  คะแนน 
สมุทรสาคร พัณณิตา คงนอง 63-992-0039 เอกชัย 70.00  คะแนน 
ราชบุรี วรมาตุ์ เกิดช้าง 63-656-0038 นารีวิทยา 56.00  คะแนน 
เพชรบุรี ภัคธีมา ดีเซ็น 63-696-0013 อนุบาลเพชรบุรี 82.00  คะแนน 
ชัยนาท กชธิชา ศิริเมือง 63-217-0038 อนุบาลชัยนาท 58.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา วัชรวิศว์ สุขีลักษณ ์ 63-672-0052 จิระศาสตร์วิทยา 92.00  คะแนน 
 กฤตภัค จันทร์พรม 63-628-0120 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 92.00  คะแนน 
ลพบุรี แทนคุณ เหลืองวิลัย 63-687-0092 บรรจงรัตน ์ 80.00  คะแนน 
สิงห์บุรี ณัชชา สมวัธน ์ 63-633-0048 อนุบาลสิงห์บุรี 82.00  คะแนน 
อ่างทอง ต่อตระกูล วิริยอัมพรวงศ์ 63-631-0031 อนุบาลวัดอ่างทอง 92.00  คะแนน 
นนทบุรี วรกัญญา กาญจนโอภาษ 63-637-0001 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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สายน้ําทพิย์ (เขตคลองเตย)   วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สุขฤดี ปุงบางกะดี ่ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐณิชา ดาอินวงค ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เบญญาภา สัมภูทอง ได้คะแนน 66.00%  
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณภัทร วีระกิตติ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รสิกา ช้างแก้ว ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นวพรรษ ตั้งเคียงศิริสิน ได้คะแนน 80.00%  
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พิรญาณ์ เรืองศรีนราพร ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กรวัฒน์ ปัญญานะ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภูริณัฐ คํากัด ได้คะแนน 70.00%  
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อภิญญา เลิศพานชิ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิชชา ชลยุทธโยธิน ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐชานนท์ คงทอง ได้คะแนน 60.00%  
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปุญญพัฒน์ บุญหลา้ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคิน สุวรรณบาํรุง ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นภัทร หัตถกี ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภูวดล พรมเมือง ได้คะแนน 68.00%  
รร.ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พุทธิกร จุลพันธ ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุฐิตา เบญจศลิารักษ ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สิรินธร์ ลินน์ เคลย์ตัน ได้คะแนน 94.00%  
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุพิชชา ควรประเสริฐ ได้คะแนน 82.00%  
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปิณฑิกา นวสิริพงศช์ัย ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปภังกร สุมงคลทวปี ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พจน์ภานุ กมลวรพิพัฒน ์ ได้คะแนน 66.00%  
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปราวีณ์นชุ อินทสิทธิ ์ ได้คะแนน 66.00%  
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พรรณพัชร ทองเพ็ชร์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วชิรวิชญ์ เมฆา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อัครพล งามวงศ ์ 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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บ้านบางกะปิ (ประถม) (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พงศ์พล บูรณจารุกร ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กุลนัดดา สามาอาพัฒน ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฎฐธิดา ชชูาต ิ ได้คะแนน 54.00%  
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เตชิต วงษ์มะเซาะ ได้คะแนน 52.00%  
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ญาณิศา ชัยพล ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รวินท์นิภา ดันนอก ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 มาริสสา กฤตยานนท ์ ได้คะแนน 76.00%  
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูวเนศวร์ อ่อนสัมฤทธิ์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ลีนวัตร จาดเอ้ียง ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เตชนิธิ มลคล้าํ ได้คะแนน 72.00%  
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศิญารัตน์ ธนติศักดิ์โกสิน ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศุภาวดี เครือกันทา ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พัทธดนย์ แสนท้าว ได้คะแนน 80.00%  
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เตชทัต เล้าสบืสกุล ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิสิฐพงศ์ มุนนิทรางกูล ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เปมิกา ธนบณุยวัฒน ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุทธิกมล อิทธิฤกษ์ฤทธิ ์ ได้คะแนน 80.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 บุญญิสา กังสวิวฒัน ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชุติรดา คางคํา ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กริษฐา จ่างแก้ว ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธัญพร โรจน์พรประดษิฐ ์ ได้คะแนน 88.00%  
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูวนัตถ์ กุลสอน ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธมลวรรณ คําอยู่ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปวรปรัช สนธิสิริ ได้คะแนน 70.00%  
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชัยพิพัฒน์ วชิรธชัธีระ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พัชรพีร เจริญกิจ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณสิริ อาวสกุลสทุธ ิ 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 (ภาค กทม.) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปวิชญา ประกอบกิจ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิรัฏฐ์ พฤฒิจิระวงศ ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ติณณ์ กฤษณะ ได้คะแนน 86.00% 
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พรรณ์จิรา แย้มโรจน ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 แมทธิว คิม ได้คะแนน 96.00%  
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พชร คุณประสทิธิ ์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทระ เตมีศรีสุข ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธนวัฒน์ บุตตะโยธ ี ได้คะแนน 76.00%  
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กุลพรภัสร์ ธรรมมิโกมินทร์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นัชชา พรมกิตติยานนท ์ ได้คะแนน 86.00%  
รร.โสมาภานสุสรณ์ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กฤตภาส ธนพงษ์ไพศาล ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เปรม ทศานนท์ภากร ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ออกัสตินท์ สุขิตานนท ์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธิติณัฏฐ์ กมลศิริพิชัยพร ได้คะแนน 92.00%  
รร.ซอยแอนเนกซ์ (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วัชราภรณ์ ขําเนตร ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐปวีย์ อ่อนสุวรรณ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปัทมาภรณ์ พิมพโ์คตร ได้คะแนน 58.00%  
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กุลพัชร ราศรีชัย ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณหฤทัย คล้อยเอี่ยม ได้คะแนน 52.00%  
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นวดล ทศไธสง ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กวีการ เคนหล้า ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 รัชชดล นิบงคุณวัฒน ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 คัณธรัตน์ พินพสิิทธิ ์ ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัชพล นิมิตนนท ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นิพิฐพนธ์ ทองเจริญพานชิ ได้คะแนน 96.00%  
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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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชวิศกร มุกดามาศ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปรียนิตย์ บุญรัสกรภูสิษ ได้คะแนน 86.00%  
รร.ยุวฑูตศึกษาพัฒนา (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พิชญ์ภพ ตรีสัตยาเวทย ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฉัตรมาดา จิระนันทกุล ได้คะแนน 80.00%  
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปุณิกา แย้มสังข ์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิณณ์ เถื่อนถ้ํา ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธีรกานต์ เตชาติวัฒน ์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นวิยา ดีจักรวาล ได้คะแนน 98.00%  
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วรนน จุธากรณ์ ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภีมพงษ์ เลี้ยงประยูร ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฐิตารีย์ ฤกษ์อัตการ ได้คะแนน 92.00%  
รร.น่านคริสเตียนศึกษา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นพรุจ วิญญพรหม ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญพิชชา มีสา ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ดรุษกร สวนสาร ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธัญลักษณ์ ธนะสนิวิริยะกุล ได้คะแนน 90.00%  
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วิภาวี มะโนทัย ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศุภวิชญ์ สายนาค ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภูมิกฤษณ์ ชาญโลหะ ได้คะแนน 60.00%  
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กฤติเดช ต่างเพ็ชร ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภีรภพ เจียรไนพิทักษ์กุล ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วีรยา วินทา ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 มาตาปิตุรักษ์ ไชยแสง ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภรณภัทร ธนะ ได้คะแนน 78.00%  
รร.ยอแซฟพิจิตร (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศุภสุตา ตาส ี ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศิวกร รอดหิรัญ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปวริศว์ ดอนดีไพร ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วโรชา เพชรไทย ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิมพิกา สีขาว 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 (ภาคเหนือ) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 แพรวา ศรีวนิชย ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิทธิภา สตัยะเลขา ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วราลี รักจิตร ได้คะแนน 90.00%  
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูฟ้า ไกรยาวฒุ ิ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภวิศวร์ วณิชชากร ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อภิสมา จันทร์เทศ ได้คะแนน 74.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบลูสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชยพล ชุนพงษ์ทอง ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิรัฏฐ์ เดชพงษ ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภูวภัทร พลพวก ได้คะแนน 90.00%  
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พรปวีณ์ เอกอมร ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รสิตา บัวกลม ได้คะแนน 96.00%  
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เปี่ยมภัทร สันชุมภู ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข ได้คะแนน 90.00%  
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จัตุรงค์ บุตรชา ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พินทุเทพ โตวนิชย ์ ได้คะแนน 88.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาคใต้) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปุณณวิช รัตนบุรี ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทรกร กิตติสุภานนท ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 คอนราด เสกสรรค์ อัทท์วอเทอร์ ได้คะแนน 74.00%  
รร.เทศบาลวัดศรีทวี (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อันนา บุญเจริญ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนิสร เพ็ชรมณ ี ได้คะแนน 76.00%  
รร.ศรีธรรมราชศึกษา (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กฤษพรหม จันทร์ประสูตร์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศิโยน ประยูรธํารงธิต ิ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 คมชัด รัตนสุรการย ์ ได้คะแนน 86.00%  
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 โรสริน หมีนหวัง ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ดุสิตา จนัทร ได้คะแนน 86.00%  
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 บุปผกานต์ เพชรสวัสดิ ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนเศรษฐีนี เจริญบุญพาณิชย ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วรพิชชา รักราว ี ได้คะแนน 56.00%  
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ฐปนวฒัน์ ทองจนัทร ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พฤษวายุ ทองไทย ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 จิรพัฒน์ รุ่งประเสิรฐ ได้คะแนน 88.00%  
รร.พิมานวิทย์นราธิวาส (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 แวอัซรีย์ เจ๊ะแล ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 มูฮําหมัดอามีน ยดีิง ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วาริส แสเมาะ ได้คะแนน 64.00%  
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โนร์ษัรวาตี เจ๊ะมามะ ได้คะแนน 68.00%  
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นะดา ขนาดผล ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เพ็ญพิชชา คล้ายแก้ว ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปุณยภา คันธานนท ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ ์ ได้คะแนน 94.00%  
รร.ขจรเกียรติพัฒนา (ภูเก็ต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภิญญ์พลอย มาตย์วังแสง ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศจีรัตน์ แซ่มัก ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กัญจน์อมล สุทธสิุขศรี ได้คะแนน 78.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน (ภาคใต้) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พัสกร จิรรัตนโสภา ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อชิรญา บุญธรักษา ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิมพ์ชนก แซ่อ้ึง ได้คะแนน 80.00%  
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ประภัสสร ศรีทวีกูล ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สรวิศ ลิ้นเนี่ยว ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จังคนิภา แก้วบัณฑิตย ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฐิติชญาน์ บัวศรี ได้คะแนน 64.00%  
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธนภร ปาละวงศ ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นิตา จงไกรจักร ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธีร์วรากานต์ จนัทะคาร ได้คะแนน 62.00%  
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สเตฟาน ชาติรัญ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 Wei ji  Tang ได้คะแนน 96.00%  
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณิภัทรพงศ์ เด่นศรีเสรีกุล ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รุซดี หมาดสกุล ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 แทนบุญ สมันตรัฐ ได้คะแนน 84.00%  
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อลิสา จันทร์สกุล 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 (ภาคอีสาน) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณัฐกรณ์ ทบแก้ว ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รัชชานนท์ รัชพล ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธีรภัทร สุภัควนิช ได้คะแนน 78.00%  
รร.พรชัยวิชชาลัย (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนพร กาฬหว้า ได้คะแนน 66.00%  
รร.อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กิตติภพ เขียนสา ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณภัทร โรจนชีวาคม ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นิธิรุจน์ อโณทัยไพบูลย ์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.พระกุมารร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปฐมาวดี โพธิ์สวา่ง ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รัตน์ปภัสสร ศรีใส ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วรัชยา สงิห์ลา ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุรินลักษณ์ กลางสุข ได้คะแนน 50.00%  
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รพีพงศ์ แหล่งสนาม ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 รุ้งไพลิน ราชณุวงษ ์ ได้คะแนน 94.00%  
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปัณณทัต บัวทอง ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธีรศาสตร์ ภาสาํราญ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปารย์ เหลืองศิริวรรณ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณิชาภา สําอางค์ทรง ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิรานันท์ รังคกูลนุวฒัน ์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นนทชา นิลพาทย ์ ได้คะแนน 58.00%  
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณัฐเศรษฐ ทวีรัตนพาณชิย ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิทธิพร สิงห์นลินธร ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วรรณภา สุรชนม ์ ได้คะแนน 70.00%  
รร.บ้านหนองแสง (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 คนัญญา พรมนอก ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศุภโชค เดชะคําภู 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 (ภาคอีสาน) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กวิน วงศ์เพชรชารัต ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เบญญาภา โลแก้ว ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กาญจน์ธิดา กองสิน ได้คะแนน 66.00%  
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธนภัทร ทองคํา ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วลัญช์วฒุิ สนองราษฎร ์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศุภณัฐ เหลืองรุ่งโรจน์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พงษ์ประภัสร์ ประสานพิมพ ์ 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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วุฒิภัทร อ่องเจริญ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 มนสิชา กอร์ปไพบูลย ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อชิรวิทย์ เย็นจิตรพิสมัย ได้คะแนน 64.00%  
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปพนพชัร์ วรรณรวีวัฒน ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สุกัญญา สุขประเสริฐ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นันทชัย ปาสาณพงศ ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชมพูนุท ชินะโยธนิ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิมพ์นภัท สื่อสวสัดิ์วณชิย ์ ได้คะแนน 88.00%  
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นนทป์วิธ กีรติเจริญวงศ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชาคริณ เสมอพงษ ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เอเด็น แดนเนียล เกทส ์ ได้คะแนน 94.00%  
รร.มารดานุสรณ์ (ตราด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปัณณทัต กิจเถกิง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นิธิมา สุเนตร ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฐิติภัค วงษ์ธนไพศาล ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุฬัญญ์ธบิต์ จันทร์ศิริ ได้คะแนน 68.00%  
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อานันท์ แต้วณิชเจริญ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชนกานต์ แสงหิรัญ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ญาณกร พูลทรัพย ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 คุณากร ฮาเซกาว่า ได้คะแนน 90.00%  
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ซาซ่า พงศ์ศรีอัศวิน ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วรภัทร เนตรวิกรม ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธนภัทร ปวรรณพงษ ์ ได้คะแนน 70.00%  
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กิตติคม สันติวรากร ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชยุตร์ธร คงชิต ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปวริศา รนท ี ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กชพร นิภารักษ ์ ได้คะแนน 88.00%  
รร.สุขเจริญผล (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ลักศิกา เวยยาวัจมัย ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิรวัฒน์ เจนศิริวาณิชย ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชญานุช คงคาํ ได้คะแนน 64.00%  
รร.อุ่นอารีวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วาณิษา ประคองจิตร์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิมพ์ชนก ปัน้โมด 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.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อภิชญา สาโรชสัมพันธ ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชาลสิา กีรบุตรสวุรรณ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธัญทิพ อินทร์ประเสริฐ ได้คะแนน 62.00%  
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กรชัย แก้วมังกร ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญธนรัศมิ์ ผิวอ่อน ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กัชชรส ระสิตานนท ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.อนุบาลสุธีธร (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วชิรญาณ์ ขุททกพนัธุ ์ ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เบญญาภา กุลภาศักดิ์ ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 บุณญพล บุญม ี ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภูรินท์ สุปรินายก ได้คะแนน 86.00%  
รร.นานาชาติ ดราก้อน (นนทบรีุ) วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วรกัญญา กาญจนโอภาษ ได้คะแนน 90.00%  
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สิรวิชญ์ ทวีทรัพย ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อมลวรรณ แจ่มแจ้ง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤตภาส ชีถนอม ได้คะแนน 74.00%  
รร.อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วรชยุต บรรพตนพเก้า ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชาลสิา วนาประเสริฐศักดิ ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วัชรธร บรรพตนพเก้า ได้คะแนน 84.00%  
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สรวิศ ยิ้มสุด ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฎฐ์ปพน ลุขะรัง ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิมพ์ปวีณ์ ฮาบเมืองซอง ได้คะแนน 56.00% 
รร.บรรจบรักษ์ (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธีรณัฏฐ์ ม่วงคราม ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พีรพัฒน์ เพิ่มทอง ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ขวัญเรือน ทองสุข ได้คะแนน 60.00%  
รร.จิระศาสตร์วิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภัทรลดา แสงสุริยะ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เธียรวิชญ์ ทองเทศ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ญาณภัทร กําธรทักษิณา ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วัชรวิศว์ สุขีลักษณ ์ 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 (ภาคกลาง) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณัฏฐวรา พัฒน์วิชัยโชต ิ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฎฐ์นรีย์ สําราญจิตร ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุกฤตา เภรีวิวัฒน ์ ได้คะแนน 64.00%  
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กัณฑ์กวี สีเมฆ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พัชรชา อากาศวิภาต ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กชพร ทองจรัส ได้คะแนน 68.00%  
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กฤติกา เมืองลี ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 หิรัณยา พลากุล ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กันตา เวศน์บริสุทธิ ์ ได้คะแนน 88.00%  
รร.เสริมมิตรวิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สุภัสสรา มโีคตรกอง ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภูริ แย้มกลีบ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุธาสนิี จันทะรักษ ์ ได้คะแนน 50.00%  
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชาตโยดม อู่วุฒิพงษ ์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐณิชา ธรรมากลู ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กิติภพ ศรีแสวงทรัพย์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤตภัค จันทร์พรม ได้คะแนน 92.00%  
รร.อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปิติณัช ร่ายเรือง ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนลภย์ พรามคุ้ม ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภัคธีมา ดีเซ็น ได้คะแนน 82.00%  
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วรมาตุ์ เกิดช้าง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กษิดิศ หัสมี ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กิตตินภา สุริโยดร ได้คะแนน 52.00%  
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศุภรงค์ เทพเจริญ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญชนก สมบูรณ ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัญญาพัชร ทองประเสริฐ ได้คะแนน 66.00%  
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วชิรวิทย์ ทองย้อย ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิณมุก ฆโนทัย ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 แทนคุณ เหลืองวิลัย 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 (ภาคกลาง) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.6” ในแต่ละวิชาของชั้นน้ัน  ๆฟรี 6 เดือน** (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62) 
โรงเรียน  วิชาที่ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เอกชัย (สมุทรสาคร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 หฤษฎ์ ธาวนพงษ ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เด่นเดช อินธิสาร ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พัณณิตา คงนอง ได้คะแนน 70.00%  
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สวิตตา ขอพร ได้คะแนน 50.00%  
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กฤติน ทับทิมทอง ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัชชา สมวัธน ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภูสิ สุคนธพนัธุ ์ ได้คะแนน 74.00%  
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปวีณวัช เร้าเลิศฤทธิ ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วรปรัชญ์ เสถียรกิจการชัย ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ต่อตระกูล วิริยอัมพรวงศ์ ได้คะแนน 92.00%  
 
 
 

 


