
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.2) 1 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น  ระดับชั้น ป.2 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่งระดับชั้น ป.2 ในปีนี้  
ระดับประเทศ ไดแก 1. ผูทําคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST”* ไดสูงเปนอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ  ในแตละระดับชัน้ คือ 
    - อันดับท่ี 1 ของประเทศ ไดรับทุนการศึกษา 3,000 บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
    - อันดับท่ี 2 ของประเทศ ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
    - อันดับท่ี 3 ของประเทศ ไดรับทุนการศึกษา 1,000 บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
   2. ผูทําคะแนนไดสูงสุดในแตละวิชาของประเทศ  จะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ  
ระดับภาค  ไดแก ผูทําคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST”* ไดสูงเปนอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค  ในแตละระดับชั้นจะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ  
ระดับจังหวัด  ไดแก ผูทําคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST”* ไดสูงเปนอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของจังหวัด  ในแตละระดับชั้นจะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ  
ระดับโรงเรียน  ไดแก ผูท่ีทําคะแนน “ประถมศึกษา TEST”* ไดสูงสุดในแตละวิชา/ชัน้ ของโรงเรียนท่ีเปดเปนสนามสอบ และไดคะแนนไมนอยกวา 50% 
จะมีสิทธิไดรับทุนใชงาน “คลังโจทยออนไลน” ในวิชานั้นของชั้นท่ีจะเรียนในปตอไปเพียงวิชาเดียว** ฟรี 6 เดือน (ต้ังแต 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 62)  
 
 
 
 
กําหนดมอบรางวัล  จะสงรางวัลทุกประเภทไปใหท่ีโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 
หมายเหตุ  นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนัน้ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50%  

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่ง “ระดับโรงเรียน” ในปีนี้ 
พิเศษ! นักเรียนที่สอบ PRE-ประถมศึกษา ไดคะแนนสูงสุดในแตละวิชา/ชั้น ของโรงเรียนที่เปดเปนสนามสอบ 
และไดคะแนนไมนอยกวา 50% จะไดรับทุนใชงาน “คลังโจทย์ออนไลน์” ในวิชาน้ันของชั้นที่จะเรียนในปตอไป 
เพียงวิชาเดียว  ฟรี 6 เดือน (ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 62)  พรอมสิทธิซื้อหนังสือ “คัมภีร์พิชิตข้อสอบ” 
ในวิชา/ชั้นนั้นๆ อีก 1 เล่ม ในราคาลด 50% (จากราคาปกติ 159 บาท/เลม ลดเหลือ 80 บาท/เลม) 

(กรณีทําคะแนนไดสูงสุดมากกวา 1 วิชา จะใหสิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงท่ีสุด สวนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปขึ้นมารับรางวัลแทน)  

 
 
 
 
 

หนังสือชุด “คัมภีร์พิชติขอ้สอบ” ชั้น ป.3  มีทั้งหมด 5 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  

* คะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST” คิดจาก 5 วิชาแรก คือ คณิตศาสตร, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษาฯ และอังกฤษ 
** กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิเพียงวิชาเดียวท่ีสูงท่ีสุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปขึน้มารับแทน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น  ระดับชั้น ป.2 

 
รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 

 
คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณฐมน สุวรรณกุล 20-144-0037 อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชัน กทม.) 468.00  
อันดับที่ 2 ธันวา บุญม ี 20-252-0021 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 453.00  
อันดับที่ 3 อนัญญา ประเมศร ี 20-411-0001 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 452.00  
 

คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ 
วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณฐกร อินทรสังขนาวนิ 20-302-0082 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 98.00 
วิชาภาษาไทย ป.2 ศิรวริณศ์ ประทินทอง 20-203-0020 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 98.00  
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อนัญญา ประเมศร ี 20-411-0001 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 100.00  
 ปณาลี กวีวรญาณ 20-452-0184 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00  
 ธนเดช เกตุแก้ว 20-252-0018 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 100.00  
วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธนเดช เกตุแก้ว 20-252-0018 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 90.00  
วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภัทรานิษฐ์ ดสิถาพร 20-300-0086 วิเชียรชม (สงขลา) 100.00  
วิชา LAS-NT & O-NET ป.2 อนัญญา ประเมศร ี 20-411-0001 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 92.00  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับภาค 

 
คนเก่งระดับภาค (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณฐมน สุวรรณกุล 20-144-0037 อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชัน) 468.00  
อันดับที่ 2 ภัทรดนัย พรหมเอาะ 20-144-0001 อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชัน) 427.00  
อันดับที่ 3 ธนกฤต เศรษฐาเมธรัตน์ 20-051-0080 อนุบาลพิบูลเวศม์ (เขตวัฒนา) 413.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 
อันดับที่ 1 ธันวา บุญม ี 20-252-0021 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 453.00  
อันดับที่ 2 นนทพทัธ์ อ่อนนุ้ย 20-252-0020 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 450.00  
อันดับที่ 3 ศิรวริณศ์ ประทินทอง 20-203-0020 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 445.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคใต้) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 
อันดับที่ 1 ณฐกร อินทรสังขนาวนิ 20-302-0082 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 427.00  
อันดับที่ 2 เขมจิรา สังข์ศรีอินทร์ 20-307-0001 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 412.00  
อันดับที่ 3 กานน จิตร์แมน่ 20-372-0021 ธาดาอนสุรณ์ (ตรัง) 408.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 
อันดับที่ 1 อนัญญา ประเมศร ี 20-411-0001 อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสมีา) 452.00  
อันดับที่ 2 นิชคุณ สมนึก 20-465-0010 วาณิชยน์ุกูล (สุรินทร์) 441.00  
อันดับที่ 3 ปัญญวัฒน์ วริสาร 20-452-0156 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 421.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 
อันดับที่ 1 กิตติพิชญ์ ทองจับ 20-545-0091 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 418.00  
อันดับที่ 2 ณธกร ทีปกรสุขเกษม 20-545-0107 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 408.00  
อันดับที่ 3 สรกฤช พนัสพงศไ์พบลูย ์ 20-596-0035 สตรีมารดาพิทักษ์ (จันทบุรี) 400.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคกลาง-ภาคตะวันตก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 
อันดับที่ 1 ภูวิศ ธรรมรักษิต 20-681-0021 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 438.00  
อันดับที่ 2 สโรชินี จองประเสริฐ 20-901-0030 พิชญศึกษา (นนทบุรี) 435.00  
อันดับที่ 3 นิชาภา ประชุมรักษ ์ 20-681-0006 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 414.00  
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 เอกรัตน์ โลกัตถกร 20-007-0003 เซนต์คาเบรียล 389.00  
 อันดับที่ 2 ธรรปพน ปิติแสงชัย 20-049-0005 โยนออฟอาร์ค 316.00  
 อันดับที่ 3 ธีร์ชญาน์ พฤทธิ์พีรภาส 20-049-0016 โยนออฟอาร์ค 238.00  
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 ปาณิสรา บุญชัย 20-007-0005 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 282.00  
 อันดับที่ 2 ชวิน เจริญชัย 20-018-0008 วัดกระจับพินิจ 252.00  
 อันดับที่ 3 จิตลดา คาดสนิท 20-018-0009 วัดกระจับพินิจ 238.00  
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 ธัมมทัศน์ โรจนส์ืบศักดิ ์ 20-008-0006 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 353.00  
 อันดับที่ 2 รชานนท์ ตั้งวฒันาพิพฒัน ์ 20-008-0004 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 283.00  
 อันดับที่ 3 ธนาธปิ ประจาํทอง 20-008-0003 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 272.00  
เขตบางรัก อันดับที่ 1 ญาดา พฒันเกียรติชัย 20-121-0017 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 407.00  
 อันดับที่ 2 สุภิสรา ภัทรธนสาร 20-121-0002 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 332.00  
 อันดับที่ 3 ชนัญชิตา ดษุฎีวรรักษ์ 20-121-0008 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 296.00  
เขตปทุมวัน อันดับที่ 1 ธัญ มิ่งแก้ว 20-199-0028 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 371.00  
 อันดับที่ 2 ศิกานต์ ดวงเฉลิมวงศ์ 20-199-0045 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 321.00  
เขตพญาไท อันดับที่ 1 วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต 20-199-0010 สวนบวั 317.00  
 อันดับที่ 2 ณิชารีย์ มาศวิเชียร 20-199-0001 สวนบวั 307.00  
 อันดับที่ 3 ปัณณวิชญ์ บุตรลพ 20-199-0008 สวนบวั 254.00  
เขตพระนคร อันดับที่ 1 จิรัชญา รอดทิม 20-007-0004 ราชิน ี 408.00  
 อันดับที่ 2 ณพัฐอร ตันติแก้วประโยชน ์ 20-007-0002 ราชิน ี 305.00  
 อันดับที่ 3 ศิรณัฏฐ โชติวัฒนาสกุล 20-007-0008 ราชิน ี 288.00  
เขตตลิ่งชัน อันดับที่ 1 ณฐมน สุวรรณกุล 20-144-0037 อยู่เย็นวิทยา 468.00  
 อันดับที่ 2 ภัทรดนัย พรหมเอาะ 20-144-0001 อยู่เย็นวิทยา 427.00  
 อันดับที่ 3 วรรณธัช เดชธนางกูร 20-144-0003 อยู่เย็นวิทยา 377.00  
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 นวปกรณ์ พัสดร 20-090-0003 ถนอมบุตร 356.00  
 อันดับที่ 2 ปราณปรียา อยู่ด ี 20-019-0006 บ้านบางกะปิ (ประถม) 349.00  
 อันดับที่ 3 กฤติกา สุชาตะประคลัภ์ 20-090-0023 ถนอมบุตร 347.00  
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 อัครวิชร์ เรืองพุ่ม 20-138-0030 บางขุนเทียนศึกษา 397.00  
 อันดับที่ 2 ธนิก เตียวิวัฒน ์ 20-107-0008 สุพิชญา 364.00  
 อันดับที่ 3 วรวิทย์ สีด่าง 20-138-0031 บางขุนเทียนศึกษา 346.00  
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
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รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตพระโขนง อันดับที่ 1 ณกร พงษ์ภาสุระ 20-199-0039 พิพัฒนา 401.00  
 อันดับที่ 2 สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร 20-111-0035 พิพัฒนา 301.00  
 อันดับที่ 3 อัยยะ ดิสกะประกาย 20-199-0025 พิบูลย์เวศน ์ 182.00  
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 พิชญาภา อภิรักษ์ธารา 20-150-0011 เผดิมศึกษา 378.00  
 อันดับที่ 2 พรพรรณ ปิยะธนะศิริกุล 20-150-0006 เผดิมศึกษา 323.00  
  ปัณณวิชญ์ กมลรัมย์ 20-012-0012 ฐานปัญญา 323.00  
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 ศรัณยพงศ์ สาโรจน ์ 20-199-0019 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 303.00  
 อันดับที่ 2 ธีรุตม์ พงษ์ศักดิ์ชาต ิ 20-111-0036 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 282.00  
 อันดับที่ 3 ณภัธร ศรีอดุลย์พันธุ์ 20-199-0020 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 189.00  
เขตลาดกระบัง อันดับที่ 1 พชรวัฒน์ ตรีสุวัฒน ์ 20-199-0043 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 361.00  
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 ณัชพัณณ์ ภัทรโอฬารรัฐ 20-110-0020 กรพิทักษ์ศึกษา 408.00  
 อันดับที่ 2 รัชชศิร์ สิริศรีสัมฤทธิ ์ 20-110-0018 กรพิทักษ์ศึกษา 403.00  
 อันดับที่ 3 รัศมิ์ลภัส รติสุขพิมล 20-110-0012 กรพิทักษ์ศึกษา 373.00  
เขตห้วยขวาง อันดับที่ 1 วินไธย อนนัต์พลาชัย 20-199-0026 บางกอกทวีวิทย ์ 366.00  
 อันดับที่ 2 นิติธร รอดเชื้อ 20-199-0041 บางกอกทวีวิทย ์ 344.00  
เขตราชเทวี อันดับที่ 1 กฤชอร จูรานุกูล 20-111-0030 อํานวยศิลป ์ 321.00  
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 สรวิชญ์ หิรัณยานุรักษ ์ 20-003-0024 ธรรมภิรักษ์ 351.00  
 อันดับที่ 2 ณศิตา ชาวไชย 20-003-0002 ธรรมภิรักษ์ 338.00  
 อันดับที่ 3 อัญชิสา ชูทรัพย ์ 20-003-0018 ธรรมภิรักษ์ 330.00  
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 ปรียาพร รูปขําด ี 20-069-0023 ฤทธิไกรศึกษา 266.00  
 อันดับที่ 2 โชคชัย สุวรรณเลิศ 20-069-0005 ฤทธิไกรศึกษา 231.00  
 อันดับที่ 3 ชมพูเพชร พิมศร 20-069-0022 ฤทธิไกรศึกษา 219.00  
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 ธาราริน ธนโชติวานิช 20-155-0040 ทรงวิทย์ศึกษา 332.00  
 อันดับที่ 2 ภัชชนก ไกรรส 20-155-0019 ทรงวิทย์ศึกษา 324.00  
 อันดับที่ 3 ธัญญ์นรี พิพัฒน์วิรกุล 20-155-0020 ทรงวิทย์ศึกษา 321.00  
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 ปุญญิศา ชูอาตม ์ 20-078-0011 โสมาภา (นวมนิทร์) 360.00  
 อันดับที่ 2 ศิริมณี โชรัมย์ 20-078-0015 โสมาภา (นวมนิทร์) 357.00  
 อันดับที่ 3 กรวรรณ แซ่เฮ้ง 20-076-0007 ชินวร 341.00  
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รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 
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เขตจอมทอง อันดับที่ 1 จิดาภา สัมมาถิรชัย 20-187-0006 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 395.00  
 อันดับที่ 2 ชนทัต กอบสิริโชคดลิก 20-187-0011 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 295.00  
 อันดับที่ 3 เป็นเอก บุตรคาม 20-187-0008 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 274.00  
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 ณัฐอริญ ม่วงเกตุ 20-124-0003 ธนินทรวิทยา 385.00  
 อันดับที่ 2 นราวดี ชยัภูมิพิทักษ ์ 20-124-0008 ธนินทรวิทยา 377.00  
 อันดับที่ 3 แพรวพิชา เกิงฝาก 20-124-0001 ธนินทรวิทยา 374.00  
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ปราณปรีญา วงเวียน 20-164-0041 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 404.00  
 อันดับที่ 2 กัญญาภัค อินทรประเสริฐ 20-164-0003 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 370.00  
 อันดับที่ 3 ภาณุวัฒน์ อาร์ธ อัศวโภคี 20-164-0048 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 368.00  
เขตประเวศ อันดับที่ 1 พลอยนภัส ดิเรกศิลป ์ 20-043-0015 นราทร 331.00  
 อันดับที่ 2 บุณยกร การโมกข์ 20-043-0010 นราทร 322.00  
 อันดับที่ 3 ลัลนล์ลิตา เต็มใจ 20-043-0002 นราทร 290.00  
เขตดินแดง อันดับที่ 1 แทนคุณ สนสําริด 20-030-0002 สามัคคีบาํรุงวิทยา 243.00  
 อันดับที่ 2 ณัฐวุฒิ พันธ์พรม 20-030-0013 สามัคคีบาํรุงวิทยา 224.00  
 อันดับที่ 3 ปภังกร หน่อแก้ว 20-030-0004 สามัคคีบาํรุงวิทยา 217.00  
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 ธนกฤต เศรษฐาเมธรัตน์ 20-051-0080 อนุบาลพิบูลเวศม์ 413.00  
 อันดับที่ 2 รัญชน์ แสงประดิษฐ 20-051-0085 อนุบาลพิบูลเวศม์ 398.00  
 อันดับที่ 3 พีรณัฐ ธนฤกษ์ 20-051-0098 อนุบาลพิบูลเวศม์ 367.00  
เขตสายไหม อันดับที่ 1 ณัฎฐ์วรัตม์ ชํานาญภักด ี 20-117-0067 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 331.00  
 อันดับที่ 2 รุ่งไพลิน อ่อนก้อน 20-117-0070 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 321.00  
 อันดับที่ 3 ญาณิน เกรซ พิจริยชัย 20-117-0036 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 318.00  
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 สุวพิชญ์ แสงโชติ 20-190-0010 ถนอมพิศวิทยา 407.00  
 อันดับที่ 2 ธนะรัชต์ ชินใย 20-190-0004 ถนอมพิศวิทยา 372.00  
 อันดับที่ 3 ภัทรวัลลิ์ อมรสิริโชติกุล 20-190-0007 ถนอมพิศวิทยา 324.00  
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ธนเดช เรืองอําพัน 20-013-0014 โสมาภานุสสรณ ์ 411.00  
 อันดับที่ 2 ธันยวีร์ ไทยเขียว 20-013-0036 โสมาภานุสสรณ ์ 346.00  
 อันดับที่ 3 กฤตพร สุดคล้าย 20-013-0006 โสมาภานุสสรณ ์ 332.00  
เขตบางแค อันดับที่ 1 ธีรวัฒน์ ทองน้อย 20-027-0060 มณีวัฒนา 383.00  
 อันดับที่ 2 รัชสิทธิ์ วรรธนะศิรินทร ์ 20-027-0001 มณีวัฒนา 378.00  
 อันดับที่ 3 ศักย์ชาย ใยมณ ี 20-027-0074 มณีวัฒนา 363.00  
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อุทัยธาน ี อันดับที่ 1 แทนคุณ ชา้งอยู ่ 20-248-0002 อนุศิษย์วิทยา 3 199.00  
 อันดับที่ 2 ยติภัทร ภูวะสุวรรณ 20-248-0015 อนุศิษย์วิทยา 3 196.00  
 อันดับที่ 3 นวพล จนัทร์หอม 20-248-0013 อนุศิษย์วิทยา 3 169.00  
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ธันวา บุญม ี 20-252-0021 อนุบาลโรจนวทิย ์ 453.00  
 อันดับที่ 2 นนทพทัธ์ อ่อนนุ้ย 20-252-0020 อนุบาลโรจนวทิย ์ 450.00  
 อันดับที่ 3 ธนเดช เกตุแก้ว 20-252-0018 อนุบาลโรจนวทิย ์ 434.00  
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 กรวิวัฒณ์ กุศลธรรมรัตน์ 20-244-0036 อนุบาลกําแพงเพชร 357.00  
 อันดับที่ 2 ณันร์ณัฏฐ์ เย็นชุ่ม 20-244-0026 อนุบาลกําแพงเพชร 355.00  
 อันดับที่ 3 กอบสกุล ตรีบุพชาติสกุล 20-244-0028 อนุบาลกําแพงเพชร 333.00  
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ณัฏฐ์พิชญา แจง้คํา 20-217-0020 อนุบาลนครสวรรค์ 417.00  
 อันดับที่ 2 อคิราภ์ สัตระ 20-217-0069 อนุบาลนครสวรรค์ 389.00  
 อันดับที่ 3 ภัทรานิษฐ์ ล้อทวีรักษ์ 20-217-0074 อนุบาลนครสวรรค์ 382.00  
พิจิตร อันดับที่ 1 ศิรวริณศ์ ประทินทอง 20-203-0020 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 445.00  
 อันดับที่ 2 พชร สกุลศักดิ ์ 20-203-0019 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 376.00  
 อันดับที่ 3 ภูฉัตร ศรีวนิชย์ 20-203-0011 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 354.00  
เพชรบูรณ์ อันดับที่ 1 ปฤษฎี ทองด ี 20-839-0023 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 390.00  
 อันดับที่ 2 ธนดล แก้วพันย ู 20-839-0028 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 380.00  
 อันดับที่ 3 ญาณิศา มาทา 20-839-0033 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 318.00  
อุตรดิตถ์ อันดับที่ 1 ธีรภัทร สิทธิโสภณ 20-226-0001 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 271.00  
 อันดับที่ 2 กชวรรณ ใสนวน 20-226-0006 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 207.00  
 อันดับที่ 3 วรกานต์ เที่ยงบทูว ี 20-226-0012 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 190.00  
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 ณฐพร ทรายทอง 20-857-0035 ฉือจี้เชียงใหม่ 283.00  
 อันดับที่ 2 พลกฤต สุวรรณรัตน ์ 20-857-0049 ฉือจี้เชียงใหม่ 281.00  
 อันดับที่ 3 พิมพ์พัชรี โนคะติมา 20-857-0027 ฉือจี้เชียงใหม่ 255.00  
เชียงราย อันดับที่ 1 ภัททิยา เมืองสุวรรณ 20-232-0003 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 240.00  
 อันดับที่ 2 ชิตตะวนั สิทธวิงค ์ 20-232-0001 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 238.00  
 อันดับที่ 3 พิมพ์มาดา รัตนอารยกุล 20-232-0005 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 233.00  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 ศรัณย์ภัทร อุปจักร์ 20-241-0013 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 385.00  
 อันดับที่ 2 ภูมิพิพรรดิ์ สบานงา 20-827-0033 อนุบาลอยู่วทิยา 376.00  
 อันดับที่ 3 ปัณณวิชญ์ หาญสมุทร 20-827-0034 อนุบาลอยู่วทิยา 366.00  
พะเยา อันดับที่ 1 นิมานนัท์ เมืองมูล 20-835-0029 ปิยมิตรวิทยา 329.00  
 อันดับที่ 2 กนกขวัญ ชมภูชัย 20-835-0051 ปิยมิตรวิทยา 319.00  
 อันดับที่ 3 ณัฏฐณิชา เสียมทอง 20-835-0046 ปิยมิตรวิทยา 312.00  
แพร่ อันดับที่ 1 พิชฌนาฉัตร เวียงนาค 20-271-0031 อนุบาลแพร ่ 321.00  
 อันดับที่ 2 ฐิติวรดา จิระพงษ์สุวรรณ 20-271-0086 อนุบาลแพร ่ 317.00  
 อันดับที่ 3 ลภัสรดา พลอยศร ี 20-271-0025 อนุบาลแพร ่ 315.00  
ลําปาง อันดับที่ 1 ธนโชติ นาคน้ํา 20-209-0054 อัสสัมชัญลาํปาง 357.00  
 อันดับที่ 2 กรวิชญา ศรีวงค ์ 20-289-0033 ไตรภพวิทยา 311.00  
 อันดับที่ 3 ณัฐชา เมืองมูล 20-209-0008 อัสสัมชัญลาํปาง 300.00  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคใต้ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 อรณิชชา เลขมาศ 20-328-0010 รังสีอนุสรณ ์ 307.00  
 อันดับที่ 2 เขมจิรา วัชระสัมพันธ ์ 20-351-0014 อนุบาลยะลา 265.00  
 อันดับที่ 3 พุฒิชาดา แสงสุขคู ่ 20-328-0003 รังสีอนุสรณ ์ 263.00  
นราธิวาส อันดับที่ 1 ณัจลาอ์ ยุนุ ๊ 20-325-0011 บ้านสุไหงโก-ลก 375.00  
  อชิรญา ตรีพูนสุข 20-853-0004 เกษมทรัพย์ 375.00  
 อันดับที่ 3 ทิพย์ธัญญา ปรีชาวุฒิเดช 20-853-0001 เกษมทรัพย์ 337.00  
ปัตตาน ี อันดับที่ 1 ปองทิพย์ สุวรรณวงศ ์ 20-388-0007 อนุบาลปัตตาน ี 345.00  
 อันดับที่ 2 ปกรณ์ แซ่ลิ่ม 20-388-0001 อนุบาลปัตตาน ี 298.00  
 อันดับที่ 3 แวอัฟฎอน เจ๊ะหมัด 20-388-0008 อนุบาลปัตตาน ี 286.00  
สตูล อันดับที่ 1 ฟัรฮาล หมาดสกุล 20-382-0007 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 348.00  
 อันดับที่ 2 กันธิชา หวังเจริญ 20-364-0024 อนุบาลทักษิณสยาม 322.00  
 อันดับที่ 3 วีระ คมขํา 20-345-0005 อนุบาลอรอนงค ์ 319.00  
สงขลา อันดับที่ 1 วิรัลพัชร ภิรมย์รักษ์ 20-300-0101 วิเชียรชม 388.00  
 อันดับที่ 2 จิรัฐพงษ์ มหาสุวรรณ ี 20-300-0077 วิเชียรชม 364.00  
 อันดับที่ 3 กิรณา ธรรมเนียม 20-300-0081 วิเชียรชม 356.00  
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 ณฐกร อินทรสังขนาวนิ 20-302-0082 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 427.00  
 อันดับที่ 2 เขมจิรา สังข์ศรีอินทร์ 20-307-0001 เทศบาลวัดเสมาเมือง 412.00  
 อันดับที่ 3 ธีธัช พัฒนปรชีากุล 20-302-0056 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 405.00  
พัทลุง อันดับที่ 1 ณัฐพัชร์ เนียมเล็ก 20-344-0069 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 372.00  
 อันดับที่ 2 ภูริชญา จันทร์เพชร 20-344-0006 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 360.00  
 อันดับที่ 3 ปริยากร ศรีโดน 20-344-0050 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 333.00  
สุราษฎร์ธาน ี อันดับที่ 1 ปศาญ ปพนธนบลูย ์ 20-397-0012 จอย 324.00  
 อันดับที่ 2 อันนา ศรีมหาวาส 20-397-0025 จอย 317.00  
 อันดับที่ 3 เบญญาภา ตรีกวินท ์ 20-397-0052 จอย 304.00  
กระบี่ อันดับที่ 1 รัตน์ฐภูมิ พุ่มเกลี้ยง 20-334-0001 โชคชัยกระบี ่ 377.00  
 อันดับที่ 2 ปภาวีร์ จํานงรัตน ์ 20-868-0172 อนุบาลกระบี ่ 352.00  
 อันดับที่ 3 ปุญญพัฒน์ ศิริจารุกุล 20-868-0160 อนุบาลกระบี ่ 323.00  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคใต้ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ตรัง อันดับที่ 1 กานน จิตร์แมน่ 20-372-0021 ธาดาอนสุรณ ์ 408.00  
 อันดับที่ 2 ทักษ์ธวัฒน์ เกียรติคุ้มราย 20-372-0014 ธาดาอนสุรณ ์ 350.00  
 อันดับที่ 3 นิธิภูมิ เกียรติธีรัตน์ 20-371-0146 วิวัฒน์วทิยา 338.00  
พังงา อันดับที่ 1 นฤชยา แสงสวา่ง 20-317-0019 อนุบาลพังงา 317.00  
 อันดับที่ 2 ชุติพนธ์ พรหมนุ้ย 20-317-0009 อนุบาลพังงา 301.00  
 อันดับที่ 3 ปภิณวิทย์ เหล็กไหล 20-317-0010 อนุบาลพังงา 293.00  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 วันวิสา พลตร ี 20-468-0016 สันติธรรมวิทยา 316.00  
 อันดับที่ 2 เจสัน โอลิเฟนท ์ 20-468-0003 สันติธรรมวิทยา 302.00  
  ณฐกร ผ่องกลาง 20-468-0005 สันติธรรมวิทยา 302.00  
ขอนแก่น อันดับที่ 1 จิราภัทร อักษร 20-781-0007 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 384.00  
 อันดับที่ 2 พีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน ์ 20-781-0005 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 336.00  
 อันดับที่ 3 พิชชาพร โนนใหม่ 20-781-0013 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 299.00  
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ปัญญวัฒน์ วริสาร 20-452-0156 อนุบาลอุบลราชธาน ี 421.00  
 อันดับที่ 2 ปาณิสรา ครองยุทธ 20-452-0250 อนุบาลอุบลราชธาน ี 419.00  
 อันดับที่ 3 ปิติ ขันทะวัตร์ 20-452-0154 อนุบาลอุบลราชธาน ี 415.00  
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 อติคุณ ภูกฐิน 20-788-0003 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 332.00  
 อันดับที่ 2 กฤษณชัย กุคําอู 20-788-0002 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 313.00  
 อันดับที่ 3 พงกฤต เสียงล้ํา 20-734-0001 พรชัยวิชชาลยั 286.00  
มหาสารคาม อันดับที่ 1 ธัญญรัตน์ ดวงพร้อม 20-428-0003 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 287.00  
 อันดับที่ 2 บุญญาพร ปักษา 20-428-0001 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 284.00  
 อันดับที่ 3 พรหมพิริยะ พลเรือง 20-428-0004 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 276.00  
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 วาศินีพร กอธวัช 20-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด 403.00  
 อันดับที่ 2 ภูวณัฏฐ์ ตรีนาจ 20-403-0001 อนุบาลร้อยเอ็ด 397.00  
 อันดับที่ 3 จุฑาทิพย์ ผานคํา 20-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด 376.00  
นครราชสีมา อันดับที่ 1 อนัญญา ประเมศร ี 20-411-0001 อนุบาลนครราชสีมา 452.00  
 อันดับที่ 2 กันติชา ปัจฉิมกุล 20-411-0002 อัสสัมชัญนครราชสีมา 357.00  
 อันดับที่ 3 สุพิชญ์ญาดา อรัญมิตร 20-411-0004 อนุบาลนครราชสีมา 278.00  
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 นิชคุณ สมนึก 20-465-0010 วาณิชยน์ุกูล 441.00  
 อันดับที่ 2 ชนิกานต์ บุตรดีขันธ ์ 20-465-0017 วาณิชยน์ุกูล 390.00  
 อันดับที่ 3 ศรุดา ร่วมพัฒนา 20-465-0006 วาณิชยน์ุกูล 379.00  
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 พนิตพร อุดมสิน 20-786-0012 อนุบาลลืออํานาจ 267.00  
 อันดับที่ 2 ณัฐภูมิ ไกยสิทธิ ์ 20-786-0001 อนุบาลลืออํานาจ 260.00  
 อันดับที่ 3 วัชรวิชญ์ โคตะวัน 20-786-0004 อนุบาลลืออํานาจ 225.00  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคตะวันออก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 เสกฐวุฒิ ฉัตรชาญณรงค ์ 20-590-0021 วัดดอนทอง 347.00  
 อันดับที่ 2 คณิติน คุณอําสา 20-590-0029 วัดดอนทอง 344.00  
 อันดับที่ 3 กัญพัชญ์ พัฒนารังคะ 20-590-0035 วัดดอนทอง 307.00  
จันทบุรี อันดับที่ 1 สรกฤช พนัสพงศไ์พบลูย ์ 20-596-0035 สตรีมารดาพิทักษ ์ 400.00  
 อันดับที่ 2 ปทิตตา สุขศิริวรานนท ์ 20-596-0052 สตรีมารดาพิทักษ ์ 368.00  
 อันดับที่ 3 ชัชชาพรรณ์ รุ่งศิริยืนยง 20-596-0057 สตรีมารดาพิทักษ ์ 356.00  
ชลบุรี อันดับที่ 1 กิตติพิชญ์ ทองจับ 20-545-0091 อนุบาลชลบุรี 418.00  
 อันดับที่ 2 ณธกร ทีปกรสุขเกษม 20-545-0107 อนุบาลชลบุรี 408.00  
 อันดับที่ 3 ฆฤน ขจรเกียรติคุณ 20-545-0100 อนุบาลชลบุรี 394.00  
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 นรินทร์ณัฐ ภูมินานอก 20-519-0031 มารีวิทยาศรีมโหสถ 364.00  
 อันดับที่ 2 ณธัช พันธุมงคล 20-564-0038 มารีวิทยา 346.00  
 อันดับที่ 3 พิษณุวัชร์ เหลาแก้ว 20-519-0001 มารีวิทยาศรีมโหสถ 344.00  
  พนธกร เหล็กศิริ 20-564-0027 มารีวิทยา 344.00  
ระยอง อันดับที่ 1 ณธีร์ พ้นภัยพาล 20-560-0007 อนุบาลระยอง 304.00  
 อันดับที่ 2 เอ้ืออังกูร กิจจาปารมี 20-560-0005 อนุบาลระยอง 298.00  
 อันดับที่ 3 ศศิประภา สมสะกิด 20-505-0020 กวงฮั้ว 294.00  
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 ปพน ล้าํตระกูล 20-510-0027 ศรีวิทยาปากน้ํา 370.00  
 อันดับที่ 2 ภาคิณ บวรอนันต ์ 20-517-0011 อํานวยวิทย ์ 369.00  
 อันดับที่ 3 ปภิชญา ก้านเหลือง 20-510-0021 ศรีวิทยาปากน้ํา 365.00  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 รชต ลีละธนาวิทย ์ 20-671-0011 เตรียมบัณฑิต 315.00  
 อันดับที่ 2 สิร์ยาพัชร สวุรรณกาญจน ์ 20-671-0034 เตรียมบัณฑิต 300.00  
 อันดับที่ 3 พิมพ์ชญา คงมานนท ์ 20-939-0012 สีวล ี 288.00  
นครปฐม อันดับที่ 1 พุทธิดา ศรีศิวานุวัฒน ์ 20-613-0012 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 334.00  
 อันดับที่ 2 ปิยะมินทร์ เผือดโพธิ ์ 20-943-0003 อนุบาลนครปฐม 328.00  
 อันดับที่ 3 วริศยา รุจินานนท ์ 20-943-0010 อนุบาลนครปฐม 321.00  
สมุทรสาคร อันดับที่ 1 ฐิติกร วชิรปัทมา 20-682-0001 ปัญจพรพิทยา 221.00  
 อันดับที่ 2 ญานิกา พักเขียว 20-682-0008 ปัญจพรพิทยา 196.00  
 อันดับที่ 3 ชยางกูร บุญเลิศ 20-682-0004 ปัญจพรพิทยา 191.00  
ราชบุรี อันดับที่ 1 ภูวิศ ธรรมรักษิต 20-681-0021 อุดมวิทยา 438.00  
 อันดับที่ 2 นิชาภา ประชุมรักษ ์ 20-681-0006 อุดมวิทยา 414.00  
 อันดับที่ 3 ณดล ศุภาดารัตนาวงศ ์ 20-681-0036 อุดมวิทยา 402.00  
ประจวบคีรีขันธ ์ อันดับที่ 1 ศุภวิชญ์ คุณากร 20-609-0003 ภัทราวดี หัวหิน 192.00  
 อันดับที่ 2 จิริณัฐ เอียบสกุล 20-609-0001 ภัทราวดี หัวหิน 154.00  
 อันดับที่ 3 อาสาฬห ดวงละมา้ย 20-609-0004 ภัทราวดี หัวหิน 137.00  
สมุทรสงคราม อันดับที่ 1 วายุ คชรัตน ์ 20-970-0022 ดรุณานุกูล 299.00  
 อันดับที่ 2 วิมลรัตน์ มาฉกาด 20-970-0005 ดรุณานุกูล 291.00  
 อันดับที่ 3 พชร เดชบุญ 20-970-0002 ดรุณานุกูล 290.00  
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 ภัทรชัย วิลามาศ 20-628-0016 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 407.00  
 อันดับที่ 2 ธาวิน ว่องวบิูลย์พร 20-628-0017 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 401.00  
 อันดับที่ 3 ณัฐธัญ ศาสตร์สมยั 20-628-0021 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 397.00  
ลพบุรี อันดับที่ 1 ณิชาวลัย์ พัฒนเสมากุล 20-623-0189 นารายณว์ิทยา 412.00  
 อันดับที่ 2 ณัชชา ตะกรุดราช 20-623-0194 นารายณว์ิทยา 392.00  
  อรณิชา กลิ่นมะล ิ 20-623-0122 นารายณว์ิทยา 392.00  
  วัชริยา พฤกษ์อํานวย 20-623-0123 นารายณว์ิทยา 392.00  
สระบุรี อันดับที่ 1 พัฒนพงษ์ มาสะธรรม 20-972-0014 อนุบาลวิชชากร 265.00  
 อันดับที่ 2 ดิฐวัฒน์ อ้วนคํา 20-972-0007 อนุบาลวิชชากร 207.00  
 อันดับที่ 3 พิมพ์พรรณ ตั้งไพบลูย์เกิดลาภ 20-972-0010 อนุบาลวิชชากร 192.00  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.2 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 ณัทธ์ฐภัค กิตติภัค 20-633-0003 อนุบาลสิงห์บุรี 385.00  
 อันดับที่ 2 ศิรศิลป์ พัวพานิช 20-633-0002 อนุบาลสิงห์บุรี 364.00  
 อันดับที่ 3 พิชญา จิตรักสงิห์ 20-633-0006 อนุบาลสิงห์บุรี 359.00  
  ณัชฑิฌา สําแดงภัย 20-633-0017 อนุบาลสิงห์บุรี 359.00  
อ่างทอง อันดับที่ 1 ปรัชวัจน์ จรัสฉัตรพงศ ์ 20-631-0023 อนุบาลวัดอ่างทอง 378.00  
 อันดับที่ 2 สิรวิชญ์ สสีุวรรณ์ 20-631-0022 อนุบาลวัดอ่างทอง 370.00  
 อันดับที่ 3 อภิชญา เพียรการ 20-631-0017 อนุบาลวัดอ่างทอง 355.00  
นนทบุรี อันดับที่ 1 สโรชินี จองประเสริฐ 20-901-0030 พิชญศึกษา 435.00  
 อันดับที่ 2 ไชยวฒัน์ สุทธิพจน์เมธี 20-901-0021 พิชญศึกษา 344.00  
 อันดับที่ 3 บุณยลดา ฉ่ัวประดษิฐ์ภัณฑ ์ 20-901-0027 พิชญศึกษา 338.00  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภัชชนก ไกรรส ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณฐภัทร ชุมพล ณ อยุธยา ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธราธร จิตจักร์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธัญญ์นรี พิพัฒน์วิรกุล ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธาราริน ธนโชติวานิช ได้คะแนน 67.00% 
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จีราพัชร์ ธรรมวิริยะกุล ได้คะแนน 89.00% 
รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปราณปรีญา วงเวียน ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เวโรจน์ สุขอาษา ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สิปปวชิญ์ ศรีประเสริฐ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐรดา ศรีนวล ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภาณุวัฒน์ อาร์ธ อัศวโภคี ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นวพล พนัธุ์กําแหง ได้คะแนน 95.00% 
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชนทัต กอบสิริโชคดลิก ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จิดาภา สัมมาถิรชัย ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 เป็นเอก บุตรคาม ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณพสิทธิ์ อร่ามเรืองสกุล ได้คะแนน 66.00% 
รร.อนุบาลวัดนางนอง (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฏฐ์ บุญอนันตบุตร ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กฤษฏา สุระเรืองชัย ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิศิรา เกียรติพิเชษฐชื่น ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จีรวิทย์ วัณณะวฒันะ ได้คะแนน 91.00% 
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐอริญ ม่วงเกตุ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นราวดี ชยัภูมิพิทักษ ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 คุณานนท์ รอดงาม ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กัลยากร เกิดวงศ์อุไร ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปิยธิดา เปยีทอง ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ลินซี่ย์ แองเจลินา่ กามา่ ได้คะแนน 88.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กฤศณัฏฐ์ ตันติเพชราภรณ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กุลพัทธ์ เดชาละมัย ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ชยากร ทับทิมทอง ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 เศรษฐพัส โรจน์ณรงค ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภูรินทร์ เล็กประเสริฐ์ ได้คะแนน 88.00% 
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 แทนคุณ สนสําริด ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนากร ทองสุทธิ ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนพฤทธิ์ เสือทอง ได้คะแนน 82.00% 
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธรรปพน ปิติแสงชัย ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาวิยา กันวงศ ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นัทลี รัตนนานัปการ ได้คะแนน 52.00% 
รร.อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชนั) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วรรณธัช เดชธนางกูร ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ทัตเทพ แก้วภราดัย ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภัทรดนัย พรหมเอาะ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 สันต์ทศน์ ล้อมเวียง ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณฐมน สุวรรณกุล ได้คะแนน 97.00% 
รร.วัดกระจับพินิจ (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชวิน เจริญชัย ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จิตลดา คาดสนิท ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ฟ้าใหม่ มีปิ่น ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ไอหมอก มโหสถ ได้คะแนน 72.00% 
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธัมมทัศน์ โรจนส์ืบศักดิ ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เทียนธรรม ราชฉวาง ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พัฒนอนนัต์ จันทร์ศรี ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธนาธปิ ประจาํทอง ได้คะแนน 50.00% 
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปรายฟ้า คงอัครเดชา ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จีรภา แจ่มใจ ได้คะแนน 72.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิชาญเมธ จัดกระบวนพล ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นวปกรณ์ พัสดร ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณิชมน จนัทร์พงษ ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กฤติกา สุชาตะประคลัภ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พีรวัส รัตนกาล ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กวินท์ มโหฬาร ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 มณีทา ทามณ ี ได้คะแนน 73.00% 
รร.บ้านบางกะปิ (ประถม) (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เขมจิรา สันประภา ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปราณปรียา อยู่ด ี ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปภังกร หนูช่วย ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เรอิกะ คาวาอิ ได้คะแนน 60.00% 
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นราวิชญ์ ไชยเหล็ก ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 หัสดิน โอคามุระ กํารัตน ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 โจเซฟ ชิบิเก้โอบ ิ ได้คะแนน 55.00% 
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อัครวิชร์ เรืองพุ่ม ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธัญญชนก สวนชัง ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วัชรัศนิ์ วงศ์ทองเสริม ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธนวินท์ เมืองชุมพล ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัฏฐกิตติ ชัยฤทธิ ์ ได้คะแนน 77.00% 
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 แหวนทอง อุตะ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ตรีพัชชา ทิพย์ไกรศร ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาวี พิลึก ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กิตตินันท์ วรรณสนิธ ์ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธนิก เตียวิวัฒน ์ ได้คะแนน 84.00% 
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รวิวัฒน์ จนัทนานนท ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธีรวัฒน์ ทองน้อย ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สลิลทิพย์ วงษ์หงษ ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศักย์ชาย ใยมณ ี ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อิทธิพัทธ์ เรืองสอน ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พุฒิพงศ์ พร้อมทรัพย ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปวีณสมร บุญเศษ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณภัทร จํานงค์จิต ได้คะแนน 87.00% 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.2) 18 

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

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อัสสัมชัญธนบุรี (เขตบางแค) วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พิชามญชุ์ เรบุตร ได้คะแนน 92.00% 
รร.ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เทวากรณ์ วัฒนพานชิ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิรภัสสร ใต้ระหัน ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ชมนลักษณ์ บรรดาศักดิ ์ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปุณิกา กตเวทวารักษ ์ ได้คะแนน 95.00% 
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สรวิชญ์ หิรัณยานุรักษ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 มนวรรธณ์ เหรียญลงยา ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อณุภา พันธุ์คงทรัพย ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณศิตา ชาวไชย ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 สิริกร ช่วยอยู่ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อัญชิสา ชูทรัพย ์ ได้คะแนน 73.00% 
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปณิชา ประทุมวัน ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภิญญาพัชญ์ วฒันอุดมสุข ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ชนัญชิตา ดษุฎีวรรักษ์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุภิสรา ภัทรธนสาร ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ญาดา พฒันเกียรติชัย ได้คะแนน 90.00% 
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปารมี นัตชะวะพัน ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณชนก นลิเขต ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กรวรรณ แซ่เฮ้ง ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 อภิชญา บุญยก ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณิชาใจ ดาวสุวรรณ ได้คะแนน 70.00% 
รร.โสมาภา (นวมินทร์) (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปุญญิศา ชูอาตม ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พีรพัฒ กาญจนศรีศิลป ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิริมณี โชรัมย์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 สุทธิลักษณ์ เกษมสุขสถาพร ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จีรวิทย์ สนิทใจ ได้คะแนน 70.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 บุณยกร การโมกข์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พิชาภา ช้างแดง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พลอยนภัส ดิเรกศิลป ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พลอยประภัสณ์ แจ้งธรรมมา ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ประภาดา กล่องสูงเนนิ ได้คะแนน 54.00% 
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณิชารีย์ มาศวิเชียร ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปัณณวิชญ์ บุตรลพ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต ได้คะแนน 80.00% 
รร.พิพัฒนา (เขตพระโขนง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณกร พงษ์ภาสุระ ได้คะแนน 97.00% 
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภวิศ ปู่โครง ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปริญญาดา อภิรติกุล ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภูมิภัทร เลิศวรรณพร ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปัณณวิชญ์ กมลรัมย์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เนธิเจษฐ์ ลูกจันทร ์ ได้คะแนน 76.00% 
รร.เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จามีกร บุญตวง ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิชญาภา อภิรักษ์ธารา ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธันยภรณ์ กอยากลาง ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พรพรรณ ปิยะธนะศิริกุล ได้คะแนน 78.00% 
รร.ฤทธิไกรศึกษา (เขตลาดพร้าว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อัญมณี ลิมปิสวสัดิ ์ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปรียาพร รูปขําด ี ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วรวุฒิ กลั่นแก้ว ได้คะแนน 71.00% 
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จิรวัฒน์ อินทร์ฐานะ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กรวิชญ์ ดวงมาลา ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนะรัชต์ ชินใย ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภัทรวัลลิ์ อมรสิริโชติกุล ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สุวพิชญ์ แสงโชติ ได้คะแนน 92.00% 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.2) 20 

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

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลพิบลูเวศม์ (เขตวัฒนา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รัญชน์ แสงประดิษฐ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กัณฑ์อเนก ตันชัยสวสัดิ ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พีรพรรฒ แสงศรีจันทร ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พีรณัฐ ธนฤกษ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธนกฤต เศรษฐาเมธรัตน์ ได้คะแนน 97.00% 
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ลายน้าํ เธียรฐิติพฤฒ ิ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เพชรฎาภรณ์ พัฒนน์ันทหิรัญ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภากร ฮาเซกาว่า ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ดีณี มุมณี ได้คะแนน 58.00% 
รร.โสมาภานสุสรณ์ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นันทน์ภัส สกุลนามรัตน ์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปภาวรินทร์ เฉลิมถิรวุฒ ิ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนเดช เรืองอําพัน ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธันยวีร์ ไทยเขียว ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กฤตพร สุดคล้าย ได้คะแนน 78.00% 
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภพประพัทธ์ มาโนษยวงศ ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาสกร สายพนัธ ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ไท่จง ศรีวิโรจน ์ ได้คะแนน 82.00% 
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อรอินทุ์ ท้าวคาม ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สุรัศญา เนาวป์ระเสริฐ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กรวิชญ์ ภู่นวนกมล ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฎฐ์วรัตม์ ชํานาญภักด ี ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 รุ่งไพลิน อ่อนก้อน ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ญาณิน เกรซ พิจริยชัย ได้คะแนน 79.00% 
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภัทรพล บุญแก้ว ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รัศมิ์ลภัส รติสุขพิมล ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธนิดา แซ่ฟอง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัชพัณณ์ ภัทรโอฬารรัฐ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พิชชาพร เซียะ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พีระวัฒ ภูมิภาค ได้คะแนน 92.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณันร์ณัฏฐ์ เย็นชุ่ม ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กอบสกุล ตรีบุพชาติสกุล ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กรวิวัฒณ์ กุศลธรรมรัตน์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ศักย์สัณห์ พูลสมบัต ิ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สุพิชฌาย์ แก่นนาค ได้คะแนน 55.00% 
รร.ปิยะพรพิทยา (เชยีงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อรพิน แซ่หล่อ ได้คะแนน 75.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย (เชยีงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชิตตะวนั สิทธวิงค ์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พิมพ์มาดา รัตนอารยกุล ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภัททิยา เมืองสุวรรณ ได้คะแนน 71.00% 
รร.ฉือจี้เชียงใหม่ (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณฐพร ทรายทอง ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปาณิสรา ทารัตน ์ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พลกฤต สุวรรณรัตน ์ ได้คะแนน 83.00% 
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นราวิชญ์ เศรษฐอนุกูล ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ไชยาวาส แดนโพธิ ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นัฐนนัท์ สุพนิชยโภคิน ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พิชญาภัค คลา้ยแก้ว ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ทองชมพู อินทร์น้อย ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัฏฐพล อริยะเครือ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นิพพิทา ส่งตระกูลวัฒนา ได้คะแนน 77.00% 
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นนทิวรรธน์ พลอยเพ็ชร ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฏฐ์พิชญา แจง้คํา ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อคิราภ์ สัตระ ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วิสารินท์ เหมหงษา ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภัทรานิษฐ์ ล้อทวีรักษ์ ได้คะแนน 91.00% 
รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศรัณย์ภัทร อุปจักร์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นันทกร ชมเชย ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณิชมน หลวงเทพ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นลินญา สกุลแก้ว ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธนิศพล ภัทราวณิช ได้คะแนน 91.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บ้านวังยาว (น่าน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐรดา อินสาํราญ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปรียนันท์ แมลจิตร ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิมพ์ลภัส พอใจ ได้คะแนน 78.00% 
รร.บ้านสา้น (น่าน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กฤตานนท์ บุญเทพ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุภิสรา ตันกุระ ได้คะแนน 71.00% 
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชัญญานุช มบีุญ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นภัสสร แซมสนธ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธัญพร วงศ์ใหญ่ ได้คะแนน 84.00% 
รร.อนุบาลอยู่วิทยา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รณกร เรืองรองกูล ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณทฌานนัท์ มีคุณ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิมพ์ชญา อุ่นใจ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภูมิพิพรรดิ์ สบานงา ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปัณณวิชญ์ หาญสมุทร ได้คะแนน 67.00% 
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นิมานนัท์ เมืองมูล ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฏฐณิชา เสียมทอง ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กนกขวัญ ชมภูชัย ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธนภร ไชยเมือง ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ไรวินธ์ สิริลพัธ ์ ได้คะแนน 67.00% 
รร.นรบุตรศึกษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณวัฒน์ เสริมเผือก ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ภูมิกฤษ พันทอง ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนัชชา อุทธะ ได้คะแนน 80.00% 
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภูฉัตร ศรีวนิชย์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ศิรวริณศ์ ประทินทอง ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พชร สกุลศักดิ ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณภัทร ภัทรประดิษฐ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อิษฎาอร คําจริง ได้คะแนน 86.00% 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.2) 23 

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

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วรณัน ยาทา ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วชิรวัชร์ สหัสเตโช ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ขวัญรวินท์ ปุณะปุง ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วงศพัทธ์ ศิริวัฒนาหิรัญ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 สุวพัชญ์ พิมพช์าร ี ได้คะแนน 50.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ฐปนรรฆ์ โพธิ์มลู ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วรวลัญช์ เจริญศรี ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณรรฏฐ์ณภัทร เอ่ียมละออ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปภาวรินท์ กําลังมาก ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ต่อพงศ์ จันทราสา ได้คะแนน 63.00% 
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วรรณรดา นาพุก ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธันวา บุญม ี ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ฉัตราภรณ์ แก้วกลิ่น ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นนทพทัธ์ อ่อนนุ้ย ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนเดช เกตุแก้ว ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปณิตา ยิ้มแสง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปกรณ์กิตติ์ เฮงหิรัญญวงษ ์ ได้คะแนน 89.00% 
รร.อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พบธรรม โอคุมุระ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐภัสสร เติมธีรพรพิมล ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ฑียากร กิตยาธิคุณ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภพ ผดุงวณิชย์กุล ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณภัทร อ้วนเจริญกุล ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภูภณัท สุนทรวร ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณภัทร นิ่มพิทักษ์พงศ ์ ได้คะแนน 92.00% 
รร.อนุบาลทิพยาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ญาณิศา มาทา ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปฤษฎี ทองด ี ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณรากร ภู่สุวรรณ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 รัตนมณี แน่นอุดร ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธนดล แก้วพันย ู ได้คะแนน 92.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลแพร่ (แพร่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พศิน งานขยัน ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กมลวรรณ จินามา ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิทชฏาฉัตร เวียงนาค ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พิชฌนาฉัตร เวียงนาค ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ฐิติวรดา จิระพงษ์สุวรรณ ได้คะแนน 76.00% 
รร.ดอนไชยวิทยา (ลาํปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วิชญะ ฤทธิ์เเสงทอง ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พีรดา กันวิน ได้คะแนน 64.00% 
รร.ไตรภพวิทยา (ลาํปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กรวิชญา ศรีวงค ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พรนภา แดนคํา ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปฐวี ก่อพานชิกุล ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 เบญญาภา วสุสัณห์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภพธร กิติคํา ได้คะแนน 51.00% 
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 มงคลสิษฐ์ ขุนชุ่ม ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐชา เมืองมูล ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนโชติ นาคน้ํา ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กัญจน์ชนกชนม์ มัดตลัด ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พชรมน กล่อมใจ ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ดลลักษณ์ วฒุิศิริศาสตร์ ได้คะแนน 76.00% 
รร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร (อุตรดิตถ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กชวรรณ ใสนวน ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธีรภัทร สิทธิโสภณ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อรปรียา ผิวอ่อนด ี ได้คะแนน 52.00% 
รร.อนุศิษย์วิทยา 3 (อุทัยธานี) วิชาภาษาไทย ป.2 แทนคุณ ชา้งอยู ่ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ยติภัทร ภูวะสุวรรณ ได้คะแนน 69.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 รัตน์ฐภูมิ พุ่มเกลี้ยง ได้คะแนน 83.00% 
รร.อนุบาลกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปุญญพัฒน์ ศิริจารุกุล ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วงศกร เพ็ชรเล็ก ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปภาวีร์ จํานงรัตน ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภริตา ปรีชา ได้คะแนน 77.00% 
รร.ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กานน จิตร์แมน่ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กฤตินันท์ ศักดิ์วรากุล ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ทักษ์ธวัฒน์ เกียรติคุ้มราย ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กีรติกา อรชร ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พัฒนพนัธุ์ เครือวงศ์ ได้คะแนน 65.00% 
รร.บ้านทุ่งต่อ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อรวรรณ วรรณโส ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปณิดา เกตุทอง ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กัญญาณัฐ จันทร์ดุก ได้คะแนน 80.00% 
รร.วิวัฒน์วิทยา (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณิชกมล จันทร์สุข ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปุณณัตถ์ สุจิระพนัธุ ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปณิตตรา ผนึกทรัพย์สกุล ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนัญชนก สุดสาย ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธีราพร ซิ่นว่อง ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นิธิภูมิ เกียรติธีรัตน์ ได้คะแนน 76.00% 
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เขมจิรา สังข์ศรีอินทร์ ได้คะแนน 92.00% 
รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปวริศา สุมลต ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พิชญวัฒน์ ไชยฤกษ ์ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิรชัช แก้วมีจีน ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 มนัสนนัท์ คงเกื้อ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัฏฐ์ ริมดุสิต ได้คะแนน 72.00% 
รร.บ้านขอนหาด (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รุ่งอรุณ มันแก้ว ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พิชญามญชุ์ เก้ือชู ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปริมรดา พ่วงแสง ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นารีรัตน์ หัดหล๊ะ ได้คะแนน 57.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วิชรวิชญ์ จรเด่น ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 จิดาภา จนิตมากุล ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธีวีร์ ไกรสร ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วัทธิกร วินิจผล ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณพัชญา ทองมีขวัญ ได้คะแนน 79.00% 
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณฐกร อินทรสังขนาวนิ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐพงษ์ วงศน์พสุวรรณ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พอเพียง เอียดไสย ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วัศพล วิบูลลักษณากุล ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ฐานนันท์ ถาวรสาร ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธีธัช พัฒนปรีชากุล ได้คะแนน 97.00% 
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ทิพย์ธัญญา ปรีชาวุฒิเดช ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อัลลาฏีฟี จาน ิ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อชิรญา ตรีพูนสุข ได้คะแนน 84.00% 
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สุชานาถ หน่อจันทร์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปริยากร ทวีธรรม ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อัฆนียาอ์ คอยรุลอันวาร ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ซาเนียร์ สะแลแม ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นราทิพย์ ศิริพันธะ ได้คะแนน 60.00% 
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปันปรีดา ปรีชาวฒุิเดช ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัจลาอ์ ยุนุ ๊ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จิดาภา นราอวิรุทธ ์ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธวัลรัตน์ อนุสนุัย ได้คะแนน 60.00% 
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นิชาร์ฟนูีย์ มินกูโน ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นูรอามานี ยโูซ๊ะ ได้คะแนน 59.00% 
รร.อนุบาลปัตตานี (ปัตตาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พัณณิตา เจริญสุข ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปองคุณ สุวรรณวงศ ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปองทิพย์ สุวรรณวงศ ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 คุณัชญ์ เพชรประวัต ิ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 แวอัฟฎอน เจ๊ะหมัด ได้คะแนน 78.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อามานะศักดิ์ (ปัตตาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อาริฟ มะนีวัน ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ตัสนีม มะเซ็ง ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เจะอัฟวานี เจะโก ได้คะแนน 56.00% 
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชุติพนธ์ พรหมนุ้ย ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปภิณวิทย์ เหล็กไหล ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นฤชยา แสงสวา่ง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วิภาวรรณ วาธุโม ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 รติปภา ไกรเทพ ได้คะแนน 72.00% 
รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐพัชร์ เนียมเล็ก ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อิฏฐาภรณ์ รงเรือง ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กฤตภาส ชูม ี ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปริยากร ศรีโดน ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภูริชญา จันทร์เพชร ได้คะแนน 84.00% 
รร.รังสีอนุสรณ์ (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นิลุตฟี เจะเลาะ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พุฒิชาดา แสงสุขคู ่ ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อรณิชชา เลขมาศ ได้คะแนน 75.00% 
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ดานิส ภูมบุตรา ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เขมจิรา วัชระสัมพันธ ์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นูรนาเอลา แวมงิ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กชพรรณ ธนาพงศ ์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อินอาร์ม สะละมะ ได้คะแนน 55.00% 
รร.กลับเพชรศึกษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณทองภูมิ สุวรรณอําภา ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธนโชติ เดือนจํารูญ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นวัตกรณ์ ขาวแก้ว ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณัฐวรรธน์ เยี๊ยะเครือ ได้คะแนน 53.00% 
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ชัชฤทธิ์ แย้มจิตร ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กุลธิดา บัวอินทร ์ ได้คะแนน 81.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บุญเลิศอนุสรณ์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สหภัทร์ วรรณพงค์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วรกานต์ กลับกลาย ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐชนน นวลแก้ว ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธีร์ปิญชาน์ บญุดํา ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ศิวกร บุญแสง ได้คะแนน 68.00% 
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ดนยา คงคาลิหมีน ได้คะแนน 84.00% 
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาภาษาไทย ป.2 เจณิสา สุขปาละ ได้คะแนน 54.00% 
รร.วิเชียรชม (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จิรัฐพงษ์ มหาสุวรรณ ี ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กรวรรณ นุ่นแก้ว ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วิรัลพัชร ภิรมย์รักษ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วชิรวรรณ ศรีอุดม ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภัทรานิษฐ์ ดสิถาพร ได้คะแนน 100.00% 
รร.อนุบาลสงขลา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศิรภัสสร จริตงาม ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อัสรีนา แสนเสนาะ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปวีณ์ธิดา หนูหอม ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ศุภิสรา หมวกสกุล ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กันยกร รัตนะสรรค์ ได้คะแนน 62.00% 
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐวัฒน์ นุ้ยลบิ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฟัรฮาล หมาดสกุล ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 อาลีอักบัร หลังเถาะ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปวีณวัชร์ ม่วงปลอด ได้คะแนน 68.00% 
รร.อนุบาลทักษิณสยาม (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภัณฑิลา รุ่งเรือง ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กิตติภัค เอ้งฉ้วน ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ฮัยดารียะฮ์ หลีเส็น ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 สุวรักษ์ สุมาล ี ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กันธิชา หวังเจริญ ได้คะแนน 55.00% 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.2) 29 

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

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลสตลู (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภรัณยู ผลมูล ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สุรพงค์ ดําหน ู ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 บัญญพนต์ แก้วเนื้ออ่อน ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปภัชเดช เจตนาเจริญชัย ได้คะแนน 70.00% 
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุพิณญา จนัทระ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วีระ คมขํา ได้คะแนน 90.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.2) 30 

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

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคอีสาน (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รวินท์นิภา โกมาร ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณพิชญ์ วงษว์ิลาศ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อติคุณ ภูกฐิน ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กฤษณชัย กุคําอู ได้คะแนน 61.00% 
รร.พรชัยวิชชาลัย (กาฬสินธุ์) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พงกฤต เสียงล้ํา ได้คะแนน 93.00% 
รร.สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) (ขอนแก่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จิราภัทร อักษร ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ภัทร์ฐิตา ศรีปัญญา ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พิชชาพร โนนใหม่ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชีวาภร สวสัดิ์พรไพบูลย ์ ได้คะแนน 57.00% 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) (มหาสารคาม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พรหมพิริยะ พลเรือง ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศริตวรรธน์ ต่อฤทธิ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 บุญญาพร ปักษา ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธัญญรัตน์ ดวงพร้อม ได้คะแนน 55.00% 
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จุฑาทิพย์ ผานคํา ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วาศินีพร กอธวัช ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภูวณัฏฐ์ ตรีนาจ ได้คะแนน 90.00% 
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศรุดา ร่วมพัฒนา ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พงศกร บัญชรมาศพรรณ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 มนสพร แซ่ลิ้ม ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐพัฒน์ พรหมทอง ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นิชคุณ สมนึก ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชนิกานต์ บุตรดีขันธ ์ ได้คะแนน 94.00% 
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พนิตพร อุดมสิน ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐภูมิ ไกยสิทธิ ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐธนิชา จันทะโชต ิ ได้คะแนน 69.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคอีสาน (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สันติธรรมวิทยา (อุดรธานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณฐกร ผ่องกลาง ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กัณต์อเนก นิติธรรม ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 เจสัน โอลิเฟนท ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ชญานนท์ พรมมิตร ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 สุขสันต์ พนิิจเจริญ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กัณต์ธีร์ภพ พรมขุนทด ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภรณ์ชนก พิมพ์ศรี ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วันวิสา พลตร ี ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ไอรดา ละครจันทร์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 เหมือนฝัน ก่ายกอง ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 สุธิดา จนัขันต ี ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ไอรินทร์ หอมนาน ได้คะแนน 81.00% 
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิชญตม์ นอม ี ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พัชรกร กิตขจรเมธา ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นัทธมน รักษ์จิรวฒัน ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศศิวิมล ชัยชิต ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 รัฐณีพัตส โพธิ์ขําใหญ ่ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ราฟาเอล ฟิลิปป ์ ได้คะแนน 57.00% 
รร.บ้านหนองแสง (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐวรรธน์ หอมชื่น ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ตรัยรัตน์ ขอสืบ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พีรณัฐ สุตาสุข ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปฐวี บุญหมั่น ได้คะแนน 84.00% 
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปิติ ขันทะวัตร์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ปาณิสรา ครองยุทธ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปณาลี กวีวรญาณ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ศุภกรณ์ พันธะยุง ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เคเด้น เอเบิล ได้คะแนน 97.00% 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.2) 32 

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

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคอีสาน (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อุบลวิทยาคม (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศิรินภา คําด้วง ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปภาวิน ศิลวันต ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภคิน นิลรัตน์ศิริกุล ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปรียาพร จันทโกสนิ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ทรัพยสิทธิ วนัด ี ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 มนัญชยา ภูษา ได้คะแนน 71.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฏฐกฤต รักร่วม ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สรกฤช พนัสพงศไ์พบลูย ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปัญรวิชญ์ กันทา ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ชัชชาพรรณ์ รุ่งศิริยืนยง ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปทิตตา สุขศิริวรานนท ์ ได้คะแนน 88.00% 
รร.จุฑาทิพย์ (ฉะเชงิเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธนิสร วิญญะสา ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐชยา อําพัน ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วรินทร อุณฤสาย ได้คะแนน 72.00% 
รร.ดาราจรัส (ฉะเชิงเทรา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณภัสรา มหาราช ได้คะแนน 58.00% 
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เสกฐวุฒิ ฉัตรชาญณรงค ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กัญพัชญ์ พัฒนารังคะ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 คณิติน คุณอําสา ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ศุภกร คงสุวรรณ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ดนุสรณ์ ชุ่มชูจันทร์ ได้คะแนน 77.00% 
รร.เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จิดาภา ไหวดี ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 แคชเปรีย นาเชียร์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐกิตติ์ สุขสายเมือง ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธีรภัทร์ อิสโร ได้คะแนน 63.00% 
รร.อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณธกร ทีปกรสุขเกษม ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ฆฤน ขจรเกียรติคุณ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิรชัช ธราธารกุลวัฒนา ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณภัทรารัตน์ รัตนวรรณชยั ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กิตติพิชญ์ ทองจับ ได้คะแนน 97.00% 
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พสิษฐ์ จันทร์แสนตอ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ชยากร ชาญชญานนท ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สัณห์พิชญ์ สุวรรณโยธิน ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ศรัณย์พร ชื่นตา ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ธัญจิรา เอ่ียมมหาลาภ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ดาริน สิงห์น้อย ได้คะแนน 80.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วนิษา วฒันศรีสาโรช ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เตชินท์ ขอดทอง ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณธัช พันธุมงคล ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ฐปนนท์ ไหลรุ่งเรืองสกุล ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พนธกร เหล็กศิริ ได้คะแนน 76.00% 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ (ปราจนีบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิษณุวัชร์ เหลาแก้ว ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ชิษณุชา แก้วไทรเลิศ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นรินทร์ณัฐ ภูมินานอก ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 เพชรไพลิน แตงอ่อน ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วรกมล นนทอุบล ได้คะแนน 52.00% 
รร.หทัยชาติ (ปราจนีบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สุกฤษฏิพงษ์ นาม ี ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภรธรา คุณสิงห์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ศุภณัฐ ฝั่งมงคลกิจ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กมลธิดา เรืองนาราบ ได้คะแนน 84.00% 
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศุภพิสิษฐ์ ปวรรณพงษ ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธัญพิชชา บุตรเพชร ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศศิประภา สมสะกิด ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภคพร วงศ์เขาอ่อน ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณฐชนนัท์ รักราช ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สิรวิชญ์ เตชมหามงคล ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กันตภน กาน้อยด ี ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กรนันท์ รัตนพนัธุ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พัชรพร วรรณเจริญ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 รมณี วงศ์รุจิภาส ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เอ้ืออังกูร กิจจาปารมี ได้คะแนน 61.00% 
รร.เฉลิมไฉไลวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐดนัย ศรีกลิ่น ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 บุญญาภาณิ์ ร่มไม ้ ได้คะแนน 74.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พร้านีลวัชระ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณพุฒิ จิรภัทรรุ่งเรือง ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธัญชนก แย้มอ่วม ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 จิรภัทร วงค์วิลาน ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 อชิรญา กล่องแก้ว ได้คะแนน 55.00% 
รร.ศรีวิทยาปากน้าํ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปพน ล้าํตระกูล ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ภิรมณ ฐิติมนตรี ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภูรีภัทร ศรีจตุรพร ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ศศิวิมล บรรพะสุขะ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปภิชญา ก้านเหลือง ได้คะแนน 95.00% 
รร.สันติดรุณ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธัญญารัตน์ ซาและทิม ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 นาชา่ พนิิจอภิรักษ์ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุภานนั พันธุส์ะอาด ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ชิชญา พงค์ชัยพรสกุล ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ฮาร่ี งามยิ่ง ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 รมิตา ไกรวิชญ์พงศ ์ ได้คะแนน 74.00% 
รร.อํานวยวิทย์ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อัญมณี เพราะผักแว่น ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เธียรจุฑา รุ่งแจ้ง ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคิณ บวรอนันต ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กนกวรรณ ชูคันหอม ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 นภาดล ฤทธโิยธนิ ได้คะแนน 64.00% 
รร.อุ่นอารีวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 จิรติยา โนนลือชา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 กันยารัตน์ ยนต์ลอย ได้คะแนน 85.00% 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.2) 36 

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

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ปิยากร กาญจนวิลาสกุล ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พุทธิดา ศรีศิวานุวัฒน ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปัณณวิชษ์ มิตรเจริญรัตน์ ได้คะแนน 85.00% 
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ฐานวฒัน์ นิยมทรัพย ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ตันติกร อริยกวินวงศ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พัทธ์สิตา บุม ี ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วริศยา รุจินานนท ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ปิยะมินทร์ เผือดโพธิ ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 อภิชญา อิงคมณี ได้คะแนน 88.00% 
รร.นานาชาติ ดราก้อน (นนทบรีุ) วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 กฤชณัท กาญจนโอภาษ ได้คะแนน 94.00% 
รร.ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วิทวัส แซ่ตั้ง ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อนันตญา เกษรสระน้อย ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปภังกร ลับฉิม ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ชิติพัทธ์ ไชยภักด ี ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 พรวนัช รักประเทศ ได้คะแนน 91.00% 
รร.พิชญศึกษา (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ไชยวฒัน์ สุทธิพจน์เมธี ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 รณภพ บุญเสือ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สโรชินี จองประเสริฐ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 บุณยลดา ฉ่ัวประดษิฐ์ภัณฑ ์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จิณณะ สุภาพ ได้คะแนน 64.00% 
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 รชต ลีละธนาวิทย ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พชรวัฒน์ รินโท ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธาราวัลย์ ใจทอง ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สิร์ยาพัชร สวุรรณกาญจน ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 กุลภัสสรณ์ จารุเกียรติวรรธ ได้คะแนน 68.00% 
รร.บรรจบรักษ์ (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กชกร พุฒซ้อน ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 เอกพัฒน์ แป้งสน ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วริทธิ์ ปรุงเผ่าพนัธ ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ศิรประภา นาคสระเกตุ ได้คะแนน 64.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สีวลี (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิมพ์ชญา คงมานนท ์ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อภินันท์ คุรฑใจกล้า ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อัญชิสา อาภรณ์พิศาล ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วิลาสนิี แก้วหิรัญ ได้คะแนน 59.00% 
รร.ภัทราวดี หัวหิน (ประจวบครีีขันธ์) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศุภวิชญ์ คุณากร ได้คะแนน 50.00% 
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณฐพงศ์ พาน ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนภัทร ขุนหอม ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สุพิชฌาย์ สุดวลิัย ได้คะแนน 79.00% 
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ศิวปรีชา อักษรศรีสกุล ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณัฐวรา โตแทนสมบัต ิ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณิชาภัทร สุขสุแพทย ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภูวนัย มานะเจริญชัย ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ศิรภัสสร ติลภัทร ได้คะแนน 55.00% 
รร.รอตเสวกวิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 สุภณัฐ ธาราพรหม ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธนบดี สุวรรณฤทธิ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เปรมพิพัฑฒิ์ ศิริสุขโภคา ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 วัฒนศักดิ์ รอดชีว ี ได้คะแนน 67.00% 
รร.ศิริเสนาวิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 นริฏฐ์ โสภา ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 วิลาสนิี ปทุมวัน ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นฤสภัทร ธาระเลิศ ได้คะแนน 85.00% 
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิสิษฐ์คุณ ทิพย์เสนา ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธาวิน ว่องวบิูลย์พร ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 อิสรา คงสุวรรณ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ภัทรชัย วิลามาศ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณัฐธัญ ศาสตร์สมยั ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภริม เอาฬาร ได้คะแนน 91.00% 
รร.เอกอโยธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เกียรติภูมิ บัวงาม ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 จันทมณี กลัยบุตร ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธัญญรัตน์ ศรีไชยชิด ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ธนรัฐ พัฒนธัญญา ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 มายุ โตมิตะ ได้คะแนน 90.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.แย้มวิทยการ (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อัคพนธ์ อินบาง ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 จอมขวัญ เจริญธรรม ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิรวัฒน์ กิมหลีเชียง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ชาญชล รัตนพรชัย ได้คะแนน 75.00% 
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 มลณิชามาศ อ่อนแป้น ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 สุกัญญา ทะวงค ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 คณินณัฏฐ์ อนุวัตร์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ศะศิภากาญจน์ ภัคมาน ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 วิระนันท์ ขําสุข ได้คะแนน 58.00% 
รร.อุดมวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ธีราวิทย์ ลิ่มวงศ์เสรี ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ภคพร สิทธิบุตร ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณดล ศุภาดารัตนาวงศ ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นิชาภา ประชุมรักษ ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ภูวิศ ธรรมรักษิต ได้คะแนน 97.00% 
รร.นารายณ์วิทยา (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 กันต์ภวัต สุขใจ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ณิชาวลัย์ พัฒนเสมากุล ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ธนพร สิงห์ศิริพร ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 วุฒิภัทร หาญขุนทด ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณัฐสิทธิ์ รู้กิจนา ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ณัชชา ตะกรุดราช ได้คะแนน 76.00% 
รร.นารายณ์วิทยาท่าหลวง (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิสิษฐ์ นลิาบุตร ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พงศ์สิทธิ์ สอนจริต ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐภัทร ทองคง ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 นันทิพฒัน์ สุทธชิาต ิ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิชชาพร พันน้อย ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พิมพ์มาดา ณฐัสิริปิยพร ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 นันทชิา กลิน่สสีุข ได้คะแนน 60.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.2) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.3” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พิชญธิดา เศรษฐีธร ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 กัญณิชา อุดมพืช ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 พีรวัชร์ สุขวิญญา ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 จิรเมธ อุบาล ี ได้คะแนน 81.00% 
รร.ดรุณานุกูล (สมุทรสงคราม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 วิมลรัตน์ มาฉกาด ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 พชร เดชบุญ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ปุญญพัฒน์ ตั๋นประเสริฐ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ศิรัญญา เอกพรกุลวณิชย์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 ณัฐกฤต ฐิติธนากุล ได้คะแนน 55.00% 
รร.ปัญจพรพิทยา (สมทุรสาคร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 อนน ทองถมยา ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ญานิกา พักเขียว ได้คะแนน 62.00% 
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 พัฒนพงษ์ มาสะธรรม ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ดิฐวัฒน์ อ้วนคํา ได้คะแนน 68.00% 
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัทธ์ฐภัค กิตติภัค ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 อรจิรา แย้มดี ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ณัฐสลิล กํามา ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 พิชญา จิตรักสงิห์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ศิรศิลป์ พัวพานิช ได้คะแนน 85.00% 
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ณัฐพล ฤทธิ์กระจ่าง ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.2 ธัญวรัตน์ ทรัพย์นิมติร ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 สิรวิชญ์ สสีุวรรณ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.2 อภิชญา เพียรการ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ปรัชวัจน์ จรัสฉัตรพงศ ์ ได้คะแนน 75.00% 
 
 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
 




