
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.3) 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.3 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่งระดับชั้น ป.3 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.4  มีทั้งหมด 5 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  

* คะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST” คิดจาก 5 วิชาแรก คือ คณิตศาสตร, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษาฯ และอังกฤษ 
** กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิเพียงวิชาเดียวท่ีสูงท่ีสุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปขึน้มารับแทน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.3) 2 

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.3 

 
รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 

 
คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธัญญวัฒน์ จันทรอุไร 30-164-0010 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.) 463.00  
อันดับที่ 2 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 30-403-0030 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 447.00  
อันดับที่ 3 ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 30-111-0045 ราชินี (เขตพระนคร กทม.) 444.00  
 

คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ 
วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ 30-452-0087 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00  
 ปภาวรินศ์ แก้วกันยา 30-452-0089 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00  
 นภัสตรา พงษ์พิสิฐวงศ ์ 30-452-0109 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00  
วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐวรา ศรีโคตา 30-403-0022 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 100.00  
 ฐิติพงษ์ ศรีวัฒนา 30-403-0027 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 100.00  
 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 30-403-0030 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 100.00  
 ธัชธนพงศ์ สาระทันธนสุเมธ 30-278-0020 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 100.00  
 ธัญญวัฒน์ จันทรอุไร 30-164-0010 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.) 100.00  
 จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย 30-631-0030 อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) 100.00  
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐธยาน์ พงษ์ทองเจริญ 30-545-0016 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 100.00  
 กิรณา โกวิทางกูร 30-403-0026 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 100.00  
 ภคพร วงค์ผา 30-452-0086 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00  
 ปัณณทัต ปิยภิญโญภาพ 30-452-0093 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00  
 มินนารา สุวรรณศิริ 30-452-0009 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00  
 วิริทธิ์พล ภู่ทอง 30-397-0058 จอย (สุราษฎร์ธานี) 100.00  
 เมชาวี เกิดงาม 30-628-0052 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยธุยา) 100.00  
วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กวินภพ สื่อสวน 30-164-0006 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.) 97.00  
วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อภิญญา สิงห์สาธร 30-465-0031 วาณิชยน์ุกูล (สุรินทร์) 98.00  
 กันตา แก้ว 30-465-0032 วาณิชยน์ุกูล (สุรินทร์) 98.00  
วิชา LAS-NT & O-NET ป.3 ชนัญชิดา บุญโย 30-560-0004 อนุบาลระยอง (ระยอง) 91.00  



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.3) 3 

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.3 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธัญญวัฒน์ จันทรอุไร 30-164-0010 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) 463.00  
อันดับที่ 2 ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 30-111-0045 ราชินี (เขตพระนคร) 444.00  
อันดับที่ 3 กวินภพ สื่อสวน 30-164-0006 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) 433.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 
อันดับที่ 1 ปัณณวิชญ์ สุขผล 30-244-0017 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 437.00  
อันดับที่ 2 กมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช 30-212-0008 ราชานุบาล (น่าน) 431.00  
อันดับที่ 3 เมโลดี้ จีน คัมมิ่ง 30-209-0019 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 424.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคใต้) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 
อันดับที่ 1 กชพันธุ์ วทานิยะกุล 30-350-0044 นิบงชนปูถัมภ์ (ยะลา) 418.00  
อันดับที่ 2 ศรัณย์ชัย นะนุ้ย 30-344-0001 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ) 417.00  
อันดับที่ 3 นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ 30-376-0002 พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) 415.00  
 พิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ ์ 30-302-0072 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 415.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 
อันดับที่ 1 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 30-403-0030 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 447.00  
อันดับที่ 2 เอชิราฐิกานต์ พิลาศเอมอร 30-403-0032 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 443.00  
อันดับที่ 3 กิรณา โกวิทางกูร 30-403-0026 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 436.00  
 แทนขวัญ ปิน่ประชา 30-403-0038 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 436.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 
อันดับที่ 1 ณัฐธยาน์ พงษ์ทองเจริญ 30-545-0016 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 429.00  
อันดับที่ 2 อันนา ฉัตรภูต ิ 30-596-0007 สตรีมารดาพิทักษ์ (จันทบุรี) 423.00  
 คัลลทัพพ แมกไม้รักษา 30-560-0016 อนุบาลระยอง (ระยอง) 423.00  
 ทัพฟ้า พุ่มแพรพันธ ์ 30-545-0121 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 423.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคกลาง-ภาคตะวันตก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 
อันดับที่ 1 จณิสตา พรมกําเหนิด 30-682-0009 ปัญจพรพิทยา (สมุทรสาคร) 429.00  
 เมชาวี เกิดงาม 30-628-0052 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยธุยา) 429.00  
อันดับที่ 3 ศุวิชาดา พรมโนภาส 30-623-0031 นารายณว์ิทยา (ลพบุรี) 425.00  
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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.3 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 ปุณยวีร์ วัชรัตน์พงศ ์ 30-049-0018 โยนออฟอาร์ค 370.00  
 อันดับที่ 2 แอมลินทร์ ชยะ 30-049-0020 โยนออฟอาร์ค 356.00  
 อันดับที่ 3 สุภนิดา ศรีกาญจน ์ 30-049-0024 โยนออฟอาร์ค 355.00  
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 ศุภกฤต ถาวรโกวิทกุล 30-056-0004 กงลี้จงซัน 371.00  
 อันดับที่ 2 ธนาลยั แสงสว่าง 30-056-0022 กงลี้จงซัน 368.00  
 อันดับที่ 3 ปิยวัฒน์ ดวงคาํ 30-056-0003 กงลี้จงซัน 367.00  
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 นภัท บุญศรี 30-183-0005 สายประสิทธิ์วทิยา 367.00  
 อันดับที่ 2 อนาวิน เกตุบาํรุง 30-008-0004 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 361.00  
 อันดับที่ 3 ทีมาพร เพ็ชรบูรณ ์ 30-008-0013 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 294.00  
เขตบางรัก อันดับที่ 1 พิมญดา วังจนิดา 30-111-0022 เซนต์โยเซฟคอนเวนต ์ 345.00  
 อันดับที่ 2 ชญานภัส ธนชัดิษย ์ 30-121-0011 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 339.00  
 อันดับที่ 3 ณัฐสิร์กาภัทร วงษ์สกุลสุข 30-121-0002 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 322.00  
เขตพญาไท อันดับที่ 1 มนรดา สายเนียม 30-111-0005 อนุบาลสามเสน 398.00  
 อันดับที่ 2 อนาวิลธ์ ดา่นสวัสดิ ์ 30-199-0002 สวนบวั 370.00  
 อันดับที่ 3 พชรอร พวงเพชร 30-111-0013 อนุบาลสามเสน 332.00  
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข ์ 30-111-0045 ราชิน ี 444.00  
 อันดับที่ 2 กุลญาดา สัมปะชาโน 30-007-0004 ราชิน ี 402.00  
 อันดับที่ 3 ชนิสรา ฤดีกุลธํารง 30-111-0002 ราชิน ี 374.00  
เขตตลิ่งชัน อันดับที่ 1 อริณดา ป้อมน้อย 30-144-0005 อยู่เย็นวิทยา 422.00  
 อันดับที่ 2 ชญาดา คํามานิตย ์ 30-144-0010 อยู่เย็นวิทยา 360.00  
 อันดับที่ 3 ทอวรินทร์ ศาสตร์ประเสริฐ 30-144-0006 อยู่เย็นวิทยา 358.00  
เขตบางกอกน้อย อันดับที่ 1 ศุภภาส์ณัฐ อํ่าอ้อน 30-007-0007 วัดอมรินทราราม 321.00  
 อันดับที่ 2 ทรรศนันทน์ พุ่มเพช็ร 30-111-0044 เซนต์เทเรซา 249.00  
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 รติรัตน์ พรมีศรี 30-090-0021 ถนอมบุตร 394.00  
 อันดับที่ 2 นันทมโนชัย เครืออินตา 30-090-0011 ถนอมบุตร 392.00  
 อันดับที่ 3 พิชามญชุ์ กุลจิราพงศ์ 30-090-0022 ถนอมบุตร 388.00  
  อาณิสา ลาํอิน 30-019-0009 บ้านบางกะปิ (ประถม) 388.00  
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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.3 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 นภัสชฏา ชาเนตร 30-138-0024 บางขุนเทียนศึกษา 365.00  
 อันดับที่ 2 สุชานาฏ เรืองรุ่ง 30-138-0022 บางขุนเทียนศึกษา 342.00  
 อันดับที่ 3 อรกช อํ่ากลิ่น 30-138-0012 บางขุนเทียนศึกษา 331.00  
เขตพระโขนง อันดับที่ 1 จิรเมธ อารักษ์สุทธิ 30-104-0040 พิพัฒนา 419.00  
 อันดับที่ 2 ญาโณทัย วรรณดี 30-104-0007 พิพัฒนา 390.00  
 อันดับที่ 3 ปนิตา วงษส์ิงห์ 30-104-0066 พิพัฒนา 383.00  
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 สุภัคนันท์ เพช็ร์พันธุ ์ 30-150-0001 เผดิมศึกษา 370.00  
 อันดับที่ 2 ณัฐปภัสร์ วาสนาสุขเจริญ 30-150-0002 เผดิมศึกษา 329.00  
 อันดับที่ 3 นนท์ณธี ทีปต์จิรพงษ ์ 30-150-0004 เผดิมศึกษา 322.00  
เขตราษฎร์บูรณะ อันดับที่ 1 สิรารมย์ สมจิตต ์ 30-199-0017 สารสาสนส์ุขสวัสดิ ์ 418.00  
 อันดับที่ 2 สิริกร สมจิตต์ 30-199-0018 สารสาสนส์ุขสวัสดิ ์ 315.00  
 อันดับที่ 3 พลัฏฐ์ สมจิตต ์ 30-199-0016 สารสาสนส์ุขสวัสดิ ์ 310.00  
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 อภัทชยา อรุณวิราม 30-110-0015 กรพิทักษ์ศึกษา 383.00  
 อันดับที่ 2 พงศพัศ เปรมมางกูร 30-110-0012 กรพิทักษ์ศึกษา 369.00  
 อันดับที่ 3 รชานนท์ กรรณิดา 30-110-0017 กรพิทักษ์ศึกษา 363.00  
เขตสาทร อันดับที่ 1 ธีรวีร์ บุญญศิริวัฒน ์ 30-111-0028 อัสสัมชัญ (ประถม) 399.00  
 อันดับที่ 2 กิตติพัชร ธันญะทว ี 30-007-0003 เซนต์หลุยศึกษา 338.00  
 อันดับที่ 3 พลิน อนนัทวงศ ์ 30-111-0006 เซนต์หลุยศึกษา 181.00  
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 ธรรมรัต ผดุงวัย 30-003-0004 ธรรมภิรักษ์ 403.00  
 อันดับที่ 2 สุวรีย์ ฉัตรรัตนศักดิ์ 30-149-0013 ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดยีน 370.00  
 อันดับที่ 3 ณัฐสินี บรมสุข 30-003-0006 ธรรมภิรักษ์ 330.00  
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 พชร ศิริมาตย ์ 30-111-0019 โชคชัย 364.00  
 อันดับที่ 2 กมลวรรณ ลําจวน 30-069-0018 ฤทธิไกรศึกษา 287.00  
 อันดับที่ 3 พรศิวะ สุดงามวงศ์ 30-069-0007 ฤทธิไกรศึกษา 268.00  
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 ภวธร วัชรอาภานุกร 30-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 407.00  
 อันดับที่ 2 เกศแก้ว ศิริมณฑล 30-155-0026 ทรงวิทย์ศึกษา 362.00  
 อันดับที่ 3 จามอง วัจนคปุต ์ 30-155-0023 ทรงวิทย์ศึกษา 354.00  
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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.3 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 ธนพร ชูศิลปทวีทรัพย ์ 30-076-0002 ชินวร 259.00  
 อันดับที่ 2 นลพรรณ์ แสงพงษ์พิทยา 30-076-0003 ชินวร 257.00  
  ชญานิศ สกุลแก้ว 30-078-0003 โสมาภา (นวมนิทร์) 257.00  
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 จิรทีปต์ ศิลปอาชา 30-187-0009 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 425.00  
 อันดับที่ 2 สิรภพ ทองเขียว 30-120-0003 อนุบาลวัดนางนอง 341.00  
 อันดับที่ 3 ธิติพัทธ์ สุวรรณวัฒน ์ 30-120-0007 อนุบาลวัดนางนอง 293.00  
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 ภูมิศกร ปุจฉากาญจน ์ 30-124-0023 ธนินทรวิทยา 392.00  
 อันดับที่ 2 พีรณัฐ โพธิสิทธิศักดิ ์ 30-124-0017 ธนินทรวิทยา 378.00  
 อันดับที่ 3 วศภรณ์ ไชยม ี 30-124-0003 ธนินทรวิทยา 375.00  
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ธัญญวัฒน์ จันทรอุไร 30-164-0010 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 463.00  
 อันดับที่ 2 กวินภพ สื่อสวน 30-164-0006 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 433.00  
 อันดับที่ 3 ป้องภพ พงศ์สุวรรณ 30-164-0004 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 384.00  
เขตประเวศ อันดับที่ 1 กานต์ธิดา ประดลั 30-043-0005 นราทร 324.00  
 อันดับที่ 2 ธนดล อุตะมะโยธนิ 30-043-0003 นราทร 301.00  
 อันดับที่ 3 กัญญาพัชร หมื่นรักษ ์ 30-043-0002 นราทร 249.00  
เขตบางนา อันดับที่ 1 ปัณณ์พล กุลสวัสดิ ์ 30-111-0046 ลาซาล 172.00  
เขตดินแดง อันดับที่ 1 จักรภพ วงเวียน 30-030-0003 สามัคคีบาํรุงวิทยา 303.00  
 อันดับที่ 2 พรพิพัฒน์ เชื้อตาล ี 30-111-0018 ปัญจทรัพย ์ 284.00  
 อันดับที่ 3 ฉันทวัฒน์ บุญชูวงศ ์ 30-030-0010 สามัคคีบาํรุงวิทยา 260.00  
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 วิวิธวินท์ พัวรุ่งโรจน ์ 30-051-0041 อนุบาลพิบูลเวศม์ 402.00  
 อันดับที่ 2 รัฐธีร์ ศรีประยูรสกุล 30-051-0064 อนุบาลพิบูลเวศม์ 390.00  
 อันดับที่ 3 ญาณิศา ทรัพย์ศิริ 30-051-0051 อนุบาลพิบูลเวศม์ 373.00  
เขตสายไหม อันดับที่ 1 สีหราช วังริยา 30-117-0011 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 404.00  
 อันดับที่ 2 พิชญา ภาอนันทนุพงศ ์ 30-117-0038 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 383.00  
 อันดับที่ 3 ปภังกร กลิ่นหอม 30-117-0020 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 368.00  
  ธีรเมธ คํามาตย ์ 30-117-0002 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 368.00  
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 ชยกร เชื้อกุดรู 30-190-0007 ถนอมพิศวิทยา 383.00  
 อันดับที่ 2 ภาวินี สนูย์ไธสง 30-190-0009 ถนอมพิศวิทยา 361.00  
 อันดับที่ 3 ศุภกร กองพิลา 30-190-0002 ถนอมพิศวิทยา 335.00  
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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.3 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ศศินา ทองตําลึง 30-013-0033 โสมาภานุสสรณ ์ 374.00  
 อันดับที่ 2 ธีรณัฏฐ์ สุขพัฒนนิกูล 30-013-0007 โสมาภานุสสรณ ์ 350.00  
 อันดับที่ 3 ภูมิภัช ตระกูลมุ่งกิจการ 30-013-0003 โสมาภานุสสรณ ์ 326.00  
เขตหลักสี่ อันดับที่ 1 พีรวัศ จิรชัยพิพัฒน ์ 30-111-0011 ไผทอุดมศึกษา 312.00  
 อันดับที่ 2 ณัฐสลิล กุลเดน็ 30-111-0039 ไผทอุดมศึกษา 284.00  
 อันดับที่ 3 ปฏิญญา บุญสุข 30-111-0010 ไผทอุดมศึกษา 258.00  
เขตบางแค อันดับที่ 1 ชิษณุพงศ์ ตายัง 30-027-0067 มณีวัฒนา 389.00  
 อันดับที่ 2 กรณิศ รุ่งน้อย 30-027-0050 มณีวัฒนา 362.00  
 อันดับที่ 3 ปทิตตา สิริพินิจธรรม 30-027-0017 มณีวัฒนา 341.00  
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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 ของภาคเหนือ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อันดับที่ 1 บุษญมาส ถึงทรัพย ์ 30-248-0007 อนุศิษย์วิทยา 3 266.00  
 อันดับที่ 2 อาฟรีด้า บัวสําล ี 30-248-0004 อนุศิษย์วิทยา 3 252.00  
 อันดับที่ 3 อธิชา ผูกจีน 30-248-0006 อนุศิษย์วิทยา 3 240.00  
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ 30-278-0019 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 399.00  
 อันดับที่ 2 ธัชธนพงศ์ สาระทันธนสุเมธ 30-278-0020 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 386.00  
 อันดับที่ 3 พิชญาภา จักรวรรดิ์ 30-278-0013 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 383.00  
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 ปัณณวิชญ์ สุขผล 30-244-0017 อนุบาลกําแพงเพชร 437.00  
 อันดับที่ 2 ชนัฐปภา นิระคม 30-244-0018 อนุบาลกําแพงเพชร 395.00  
 อันดับที่ 3 กอบบุญ ตันอารีย ์ 30-244-0010 สาธิต 384.00  
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 สาญ์วิกร แก้วอ่อน 30-229-0037 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 422.00  
 อันดับที่ 2 ฆฤณ ไกรสุวรรณ 30-217-0108 โพฒิสารศึกษา 398.00  
 อันดับที่ 3 จารุภัค อัศวสกุลศร 30-229-0018 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 385.00  
พิจิตร อันดับที่ 1 ภีมะ ศรีวนิชย ์ 30-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 343.00  
 อันดับที่ 2 กุลธารินท์ ธนกรณ์ไพศาล 30-239-0007 นรบุตรศึกษา 329.00  
 อันดับที่ 3 วิสิษฐ์พล ผลประเสริฐศรี 30-239-0012 นรบุตรศึกษา 320.00  
เพชรบูรณ์ อันดับที่ 1 วัชรธร ธีรธรรมธาดา 30-839-0031 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 362.00  
 อันดับที่ 2 กุลภรณ์ เบ้าสุด 30-839-0019 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 345.00  
 อันดับที่ 3 วันอัศวิน ไกรทอง 30-839-0025 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 325.00  
อุตรดิตถ์ อันดับที่ 1 พิมพ์พราวเพชร พุทธรักษ์ขิต 30-215-0001 สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 403.00  
 อันดับที่ 2 ปภาวิชญ์ วงศ์อ่อน 30-215-0007 สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 362.00  
 อันดับที่ 3 ศาสวัตรา ศุภศักดิ ์ 30-215-0008 สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 302.00  
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 อัจลา วรรณวงศ์สอน 30-857-0024 ฉือจี้เชียงใหม่ 303.00  
 อันดับที่ 2 ณัฐพร สวัสด ี 30-857-0094 ฉือจี้เชียงใหม่ 291.00  
 อันดับที่ 3 นนทกร สุรินทร์ 30-857-0011 ฉือจี้เชียงใหม่ 265.00  
เชียงราย อันดับที่ 1 เพ็ญพิชชา ตันตรา 30-808-0001 ปิยะพรพิทยา 363.00  
 อันดับที่ 2 รัมภา ชัยชนะ 30-808-0025 ปิยะพรพิทยา 302.00  
 อันดับที่ 3 เพชรลดา พูลหวัง 30-232-0036 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 266.00  
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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 ของภาคเหนือ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 กมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช 30-212-0008 ราชานุบาล 431.00  
 อันดับที่ 2 พรนภัส วังตา 30-827-0044 อนุบาลอยู่วทิยา 396.00  
 อันดับที่ 3 กฤษณะพงศ์ ศรีสุคนธ ์ 30-827-0042 อนุบาลอยู่วทิยา 361.00  
พะเยา อันดับที่ 1 ภาคภูมิ นุชนิยม 30-835-0037 ปิยมิตรวิทยา 399.00  
 อันดับที่ 2 ณัฐธยาน์ หวนัเหล็ม 30-835-0033 ปิยมิตรวิทยา 361.00  
 อันดับที่ 3 เกียรติศักดิ์ พึ่งพวก 30-835-0016 ปิยมิตรวิทยา 287.00  
แพร่ อันดับที่ 1 จิราธิวัฒน์ พรหมเมศ 30-271-0009 อนุบาลแพร ่ 356.00  
 อันดับที่ 2 พีรวิชญ์ ใจวงศ ์ 30-271-0073 อนุบาลแพร ่ 331.00  
 อันดับที่ 3 ธนภณ เวฬุวนารักษ์ 30-271-0010 อนุบาลแพร ่ 318.00  
ลําปาง อันดับที่ 1 เมโลดี้ จีน คัมมิ่ง 30-209-0019 อัสสัมชัญลาํปาง 424.00  
 อันดับที่ 2 พิชชานนัท์ โภควนิภูดิสนนัท ์ 30-209-0023 อัสสัมชัญลาํปาง 422.00  
 อันดับที่ 3 ภูมิสวัสดิ์ นชุิต 30-289-0028 ไตรภพวิทยา 386.00  
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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.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 กชพันธุ์ วทานิยะกุล 30-350-0044 นิบงชนปูถัมภ์ 418.00  
 อันดับที่ 2 พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ 30-351-0009 อนุบาลยะลา 404.00  
 อันดับที่ 3 ฐิติวรภา บุญปถัมภ์ 30-351-0036 อนุบาลยะลา 371.00  
นราธิวาส อันดับที่ 1 วริศ ศักดิรัตน์ 30-853-0001 เกษมทรัพย์ 395.00  
 อันดับที่ 2 พิมพ์ลภัส เอ่ียมสะอาด 30-861-0010 บางนราวิทยา 390.00  
 อันดับที่ 3 อรพิชญ์ พุมณี 30-325-0020 บ้านสุไหงโก-ลก 348.00  
ปัตตาน ี อันดับที่ 1 อิหซาน มะรือสะ 30-341-0006 อามานะศักดิ ์ 234.00  
 อันดับที่ 2 วานีตา เจะอุบง 30-341-0022 อามานะศักดิ ์ 215.00  
 อันดับที่ 3 อัลอามีน นูรุลอามนี 30-341-0018 อามานะศักดิ ์ 211.00  
สตูล อันดับที่ 1 ปณิธิ วิจิตรจรรยา 30-894-0047 อนุบาลสตูล 411.00  
 อันดับที่ 2 โชติกา พชิัยรัตน ์ 30-345-0004 อนุบาลอรอนงค ์ 323.00  
 อันดับที่ 3 บารมี สุขุมาลย์ 30-894-0043 อนุบาลสตูล 320.00  
สงขลา อันดับที่ 1 นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ 30-376-0002 พลวิทยาระบบสองภาษา 415.00  
 อันดับที่ 2 คชพล พัฒโร 30-300-0121 วิเชียรชม 367.00  
 อันดับที่ 3 สุพิชญา แก้วคง 30-300-0046 วิเชียรชม 364.00  
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 พิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ ์ 30-302-0072 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 415.00  
 อันดับที่ 2 ทัศนนนัท์ ขุนเพชร 30-302-0056 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 413.00  
 อันดับที่ 3 พิรชัช เตือนจิตเสรีสุข 30-302-0013 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 408.00  
พัทลุง อันดับที่ 1 ศรัณย์ชัย นะนุ้ย 30-344-0001 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 417.00  
 อันดับที่ 2 วาทิต ทิวทัศน ์ 30-344-0011 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 389.00  
 อันดับที่ 3 ณัฐชยา จนัทร์สวา่ง 30-344-0048 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 385.00  
สุราษฎร์ธาน ี อันดับที่ 1 ก่ิงโสม หวั่งประดษิฐ ์ 30-397-0018 จอย 391.00  
 อันดับที่ 2 พีรชาดา ศักดาพันธุไ์พศาล 30-397-0066 จอย 388.00  
 อันดับที่ 3 วิริทธิ์พล ภู่ทอง 30-397-0058 จอย 359.00  
กระบี่ อันดับที่ 1 สิรวิชญ์ คงนาค 30-868-0127 อนุบาลกระบี ่ 338.00  
 อันดับที่ 2 ปิญชาณ์ กลัดพฒุ 30-868-0067 อนุบาลกระบี ่ 332.00  
 อันดับที่ 3 ชนัญชิดา ผิวด ี 30-868-0037 อนุบาลกระบี ่ 325.00  
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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.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ตรัง อันดับที่ 1 กัญญาวีร์ อินทร์ฤทธิ ์ 30-372-0027 ธาดาอนสุรณ ์ 372.00  
 อันดับที่ 2 ปุณณภพ ธนะภพ 30-371-0107 วิวัฒน์วทิยา 368.00  
 อันดับที่ 3 พิชญาภา หมุนกลับ 30-372-0159 ธาดาอนสุรณ ์ 367.00  
พังงา อันดับที่ 1 ภัควลัญชญ์ จงสันติธรรม 30-317-0076 อนุบาลพังงา 397.00  
 อันดับที่ 2 ปริมใจ จิระสุทัศน ์ 30-317-0075 อนุบาลพังงา 393.00  
 อันดับที่ 3 ยศวรรธน์ นรินรัตน ์ 30-317-0078 อนุบาลพังงา 385.00  
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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.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 วชิรพล รุ่งเทิน 30-468-0010 สันติธรรมวิทยา 322.00  
 อันดับที่ 2 ฐปนรรฆ์ จีระพันธ ์ 30-468-0006 สันติธรรมวิทยา 319.00  
 อันดับที่ 3 ธนวิน อันทฤทธิ ์ 30-489-0005 อนุบาลอุดรธาน ี 316.00  
ขอนแก่น อันดับที่ 1 พิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสนิ 30-781-0011 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 381.00  
 อันดับที่ 2 ณัฐกฤตา อังคณาวรกุล 30-781-0002 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 360.00  
 อันดับที่ 3 ชยพล เนียมกุล 30-781-0016 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 350.00  
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ 30-452-0087 อนุบาลอุบลราชธาน ี 423.00  
 อันดับที่ 2 ปภาวรินศ์ แก้วกันยา 30-452-0089 อนุบาลอุบลราชธาน ี 417.00  
 อันดับที่ 3 อรปภา ป้องโสม 30-452-0076 อนุบาลอุบลราชธาน ี 409.00  
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 วรกัญญา สร้างคํา 30-788-0001 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 108.00  
มหาสารคาม อันดับที่ 1 ปรีดี ผโลปกรณ ์ 30-428-0025 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 361.00  
 อันดับที่ 2 ศิรดา กัญญาคํา 30-428-0018 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 344.00  
 อันดับที่ 3 พลอยชนก เสงี่ยมศักดิ ์ 30-428-0017 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 330.00  
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 30-403-0030 อนุบาลร้อยเอ็ด 447.00  
 อันดับที่ 2 เอชิราฐิกานต์ พิลาศเอมอร 30-403-0032 อนุบาลร้อยเอ็ด 443.00  
 อันดับที่ 3 กิรณา โกวิทางกูร 30-403-0026 อนุบาลร้อยเอ็ด 436.00  
  แทนขวัญ ปิน่ประชา 30-403-0038 อนุบาลร้อยเอ็ด 436.00  
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ภัคภัทร ภักดีเมฆ 30-411-0019 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 403.00  
 อันดับที่ 2 วรกฤต เทพกลาง 30-467-0022 กุลโน 296.00  
 อันดับที่ 3 อาภัสราพร พรมแก้ว 30-467-0027 กุลโน 289.00  
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 มรรค อยู่นาน 30-465-0004 วาณิชยน์ุกูล 393.00  
 อันดับที่ 2 คุณข้าว บัวไข 30-458-0030 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 371.00  
 อันดับที่ 3 อภิญญา สิงห์สาธร 30-465-0031 วาณิชยน์ุกูล 350.00  
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 ธันยา เพชรสังหาร 30-786-0012 อนุบาลลืออํานาจ 346.00  
 อันดับที่ 2 วรรษชล บุราณรมย์ 30-786-0013 อนุบาลลืออํานาจ 295.00  
 อันดับที่ 3 ทักษอร ประสีระตา 30-786-0011 อนุบาลลืออํานาจ 284.00  
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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.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 ธนปิติพล จรณายุธ 30-590-0009 วัดดอนทอง 376.00  
 อันดับที่ 2 ธัญพร แก้วนพกุล 30-590-0001 วัดดอนทอง 349.00  
 อันดับที่ 3 สุเพชรา บษุราตระกูล 30-590-0012 วัดดอนทอง 338.00  
จันทบุรี อันดับที่ 1 อันนา ฉัตรภูต ิ 30-596-0007 สตรีมารดาพิทักษ ์ 423.00  
 อันดับที่ 2 เพชรรัตน์ สมพร 30-596-0036 สตรีมารดาพิทักษ ์ 367.00  
 อันดับที่ 3 มุกวดีโปเล็ต ดูพุย 30-596-0006 สตรีมารดาพิทักษ ์ 350.00  
ชลบุรี อันดับที่ 1 ณัฐธยาน์ พงษ์ทองเจริญ 30-545-0016 อนุบาลชลบุรี 429.00  
 อันดับที่ 2 ทัพฟ้า พุ่มแพรพันธ ์ 30-545-0121 อนุบาลชลบุรี 423.00  
 อันดับที่ 3 ธนกฤต ไทยรัฐเทวินทร์ 30-545-0120 อนุบาลชลบุรี 422.00  
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 จันทิมา ทองนาม 30-564-0138 มารีวิทยา 402.00  
 อันดับที่ 2 ภูริณท์ ภัณฑาทร 30-564-0023 มารีวิทยา 399.00  
 อันดับที่ 3 รมย์ชลี โชติรัตน ์ 30-564-0005 มารีวิทยา 396.00  
ระยอง อันดับที่ 1 คัลลทัพพ แมกไม้รักษา 30-560-0016 อนุบาลระยอง 423.00  
 อันดับที่ 2 ชนัญชิดา บุญโย 30-560-0004 อนุบาลระยอง 421.00  
 อันดับที่ 3 อังกูร พิทักษา 30-560-0014 อนุบาลระยอง 403.00  
  ปวริศร์ แสงงาม 30-560-0030 สาธิตเทศบาลนครระยอง 403.00  
ตราด อันดับที่ 1 ภูมิพิชชา เหลา่ชัย 30-558-0012 มารดานสุรณ ์ 394.00  
 อันดับที่ 2 ชนิษฐา เหม็งหยิม 30-558-0002 มารดานสุรณ ์ 376.00  
 อันดับที่ 3 ขวัญหทัย อยู่เกษม 30-558-0001 มารดานสุรณ ์ 375.00  
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 พิทยุตม์ บปุผาดา 30-510-0127 ศรีวิทยาปากน้ํา 410.00  
 อันดับที่ 2 ธนพล มุสะนะ 30-510-0025 ศรีวิทยาปากน้ํา 399.00  
 อันดับที่ 3 วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย ์ 30-111-0017 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 394.00  
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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.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 วัชรวิชญ์ สายเสมา 30-671-0017 เตรียมบัณฑิต 419.00  
 อันดับที่ 2 กันต์ธีร์ วิลเลียมชิดดิงตัน 30-989-0003 บรรจบรักษ์ 394.00  
 อันดับที่ 3 กวินทิพย์ ผลงาม 30-699-0010 ศรีจิตรา 383.00  
นครปฐม อันดับที่ 1 กวิตา กาญจนาพฤกษ ์ 30-943-0009 อนุบาลนครปฐม 395.00  
 อันดับที่ 2 บุญรักษา จรัสตระกูล 30-613-0005 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 359.00  
 อันดับที่ 3 ชัยมงคล สุขสวัสดิ ์ 30-943-0311 อนุบาลนครปฐม 343.00  
สมุทรสาคร อันดับที่ 1 จณิสตา พรมกําเหนิด 30-682-0009 ปัญจพรพิทยา 429.00  
 อันดับที่ 2 ณัฐธิดา เปียตี ๋ 30-682-0005 ปัญจพรพิทยา 327.00  
 อันดับที่ 3 ภัทรนันท์ เย็นสันเทียะ 30-682-0001 ปัญจพรพิทยา 320.00  
ราชบุรี อันดับที่ 1 ปวริศา เสียงลือชา 30-656-0004 นารีวิทยา 415.00  
 อันดับที่ 2 สุมิตรา ประทุมมา 30-681-0039 อุดมวิทยา 400.00  
 อันดับที่ 3 ณัฏฐภูมิ แก้วเหลา 30-941-0011 แย้มวิทยการ 376.00  
ประจวบคีรีขันธ ์ อันดับที่ 1 ศุภณัฏฐ์ สีหเมธีร์ 30-609-0004 ภัทราวดี หัวหิน 232.00  
 อันดับที่ 2 ฟ็อคซ์ การ์ดเนอร์ 30-609-0002 ภัทราวดี หัวหิน 193.00  
 อันดับที่ 3 ปัญญา กินลา 30-609-0001 ภัทราวดี หัวหิน 140.00  
สมุทรสงคราม อันดับที่ 1 ศันสนีย์ สีนวล 30-970-0020 ดรุณานุกูล 347.00  
 อันดับที่ 2 ณัฐภัสสร เลขาวิจิตร 30-970-0019 ดรุณานุกูล 331.00  
 อันดับที่ 3 กานต์นพนิ ตู้จนิดา 30-970-0018 ดรุณานุกูล 322.00  
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 เมชาวี เกิดงาม 30-628-0052 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 429.00  
 อันดับที่ 2 ภวัต ตั้งใจรักษา 30-628-0093 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 398.00  
 อันดับที่ 3 จิรภัทร เต็มแสงสุขมณี 30-638-0001 ปัณณวิชญ ์ 385.00  
ลพบุรี อันดับที่ 1 ศุวิชาดา พรมโนภาส 30-623-0031 นารายณว์ิทยา 425.00  
 อันดับที่ 2 กร ศิริวัฒน์ 30-623-0006 นารายณว์ิทยา 420.00  
 อันดับที่ 3 พีชชานนัท์ ศรีแก้วอ่อน 30-623-0019 นารายณว์ิทยา 414.00  
สระบุรี อันดับที่ 1 เขมจิรา ทองศรี 30-972-0004 อนุบาลวิชชากร 261.00  
 อันดับที่ 2 ธนัชพร บญุสวน 30-972-0005 อนุบาลวิชชากร 226.00  
 อันดับที่ 3 ธนัชพร วงษ์ท ี 30-972-0003 อนุบาลวิชชากร 194.00  
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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.3 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 วีริสา ชนะถาวราลักษณ ์ 30-633-0009 อนุบาลสิงห์บุรี 358.00  
 อันดับที่ 2 ปัณณวิชญ์ สมานรัตนเสถียร 30-633-0002 อนุบาลสิงห์บุรี 337.00  
 อันดับที่ 3 ธีรวีร์ ตันอํานวย 30-633-0005 อนุบาลสิงห์บุรี 317.00  
อ่างทอง อันดับที่ 1 สรัลพร รัตนอมรชัย 30-631-0022 อนุบาลวัดอ่างทอง 403.00  
 อันดับที่ 2 จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย 30-631-0030 อนุบาลวัดอ่างทอง 402.00  
 อันดับที่ 3 ภควัฒณ์ มีศิริ 30-631-0019 อนุบาลวัดอ่างทอง 390.00  
นนทบุรี อันดับที่ 1 ปิยธรรม สังข์โบสถ์ 30-111-0008 อนุราชประสิทธิ ์ 392.00  
 อันดับที่ 2 โชติกา อุดไธสง 30-901-0017 พิชญศึกษา 353.00  
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธัญยธรณ์ สุดตา ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วริศรา นาพฒันกิจ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภวธร วัชรอาภานุกร ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 เกศแก้ว ศิริมณฑล ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 จามอง วัจนคปุต ์ ได้คะแนน 67.00% 
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาภาษาไทย ป.3 ชัชชญา พลซื่อ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปุณวิช วฒันสินไพศาล ได้คะแนน 87.00% 
รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วิธวินท์ มิตทยิา ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธัญญวัฒน์ จันทรอุไร ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กัญญาภัค ประทุมทา ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กวินภพ สื่อสวน ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปพนกร เททะสงัข์ ได้คะแนน 83.00% 
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิรทีปต์ ศิลปอาชา ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 มูนา ทรงวีระ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ดงฮวาน ซอง ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลวัดนางนอง (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธิติพัทธ์ สุวรรณวัฒน ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สิรภพ ทองเขียว ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฐิติมา ช่วยรักษา ได้คะแนน 86.00% 
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชัชพงศ์ มิตรประชา ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วศภรณ์ ไชยม ี ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูมิศกร ปุจฉากาญจน ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณฐกฤต เทพภูธร ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พุฒิเทพ ประจงมูล ได้คะแนน 71.00% 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ทักษพร ทินมณ ี ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภัทรดนัย ธนานุพนัธ ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พิรดา ต้นอานันทส์กุล ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อรวรา เทพานนท ์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อารียา ศรีขจรลาภ 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 เขต กทม. (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จักรภพ วงเวียน ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ฉันทวัฒน์ บุญชูวงศ ์ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชยพล สจัจะวงศ์รัศม ี ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กฤษศักดิ์ดา ทาทอง ได้คะแนน 61.00% 
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นิรมล พิศูจน ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปุณยวีร์ วัชรัตน์พงศ ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนกฤต ชัยนราพิพัฒน ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อติวัชช์ คลังชํานาญ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 แอมลินทร์ ชยะ ได้คะแนน 77.00% 
รร.อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชนั) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กษิดิ์ภัทร กลีบลัดดาวัลย ์ ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชญาดา คํามานิตย ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อริณดา ป้อมน้อย ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ทอวรินทร์ ศาสตร์ประเสริฐ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ปวริศ หอมจิคร ได้คะแนน 69.00% 
รร.กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปรัชญา เมธปีกรณ์ชัย ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณิชาพร ปรีชานุกูล ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชยางกูร ยอดบุตร ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภูมิกร ศรีสุขสกุลวงศ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธนาลยั แสงสว่าง ได้คะแนน 73.00% 
รร.วัดกระจับพินิจ (เขตธนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.3 เอมฤดี เพิ่มพันธ์ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีรภัทร พานิช ได้คะแนน 70.00% 
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อนาวิน เกตุบาํรุง ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ทีมาพร เพ็ชรบูรณ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิรภัทร เกิดมุข ได้คะแนน 73.00% 
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาภาษาไทย ป.3 นภัท บุญศร ี ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัชธนวชิญ์ กาลจักร ได้คะแนน 57.00% 
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิชามญชุ์ กุลจิราพงศ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นันทมโนชัย เครืออินตา ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รติรัตน์ พรมีศรี ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปทิดา อยู่กลัน่เถื่อน ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชวกร เพชรเสน ได้คะแนน 89.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บ้านบางกะปิ (ประถม) (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อรนิชา มังคลา ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐนันท์ ศิริรัตนาสุวรรณ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อาณิสา ลาํอิน ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปีย์ธิดา ได้ทุกทาง ได้คะแนน 51.00% 
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พลภัทร คงสว่าง ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พสิษฐ์ บุญพรหม ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูเบศ ภูติวาณิชย ์ ได้คะแนน 63.00% 
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อรกช อํ่ากลิ่น ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ทักษอร เรือนแก้ว ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สุชานาฏ เรืองรุ่ง ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นภัสชฏา ชาเนตร ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นันทชัพร ศาลางาม ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณัฐณิชา สะสนิ ได้คะแนน 59.00% 
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กัญญาณัฐ ศรีรัง ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 เมธาสิทธิ์ บญุเจือ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พิชามญชุ์ บุญเจือ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณัชชา ปรีชาพัชรกุล ได้คะแนน 55.00% 
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปทิตตา สิริพินิจธรรม ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กรณิศ รุ่งน้อย ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชิษณุพงศ์ ตายัง ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภคิน ศรีประดับทอง ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 จิราพัชร ศิริเลิศพรรณา ได้คะแนน 58.00% 
รร.ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน (เขตบางพลัด) วิชาภาษาไทย ป.3 สุพรรษา สิงห์ทอง ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุวรีย์ ฉัตรรัตนศักดิ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธรุจ กิจศรีโอภาค ได้คะแนน 84.00% 
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธรรมรัต ผดุงวัย ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐสินี บรมสุข ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศาตพร ศรีสุวรรณภิพ ได้คะแนน 79.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐสิร์กาภัทร วงษ์สกุลสุข ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 บุณยชา เสริมสุข ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชญานภัส ธนชัดิษย ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กัลยกร กมลสุธีชัย ได้คะแนน 93.00% 
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ดิถดนัย แก้วน้ําคํา ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณฐกร อาษาสนา ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนพร ชูศิลปทวีทรัพย ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นลพรรณ์ แสงพงษ์พิทยา ได้คะแนน 70.00% 
รร.โสมาภา (นวมินทร์) (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ติณณภพ โนนใหม่ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัชชา ลลิตนันทิกุล ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชญานิศ สกุลแก้ว ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สุภัสสร ชืน่ด ี ได้คะแนน 69.00% 
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กานต์ธิดา ประดลั ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กัญญาพัชร หมื่นรักษ ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนดล อุตะมะโยธนิ ได้คะแนน 83.00% 
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กิตติศักดิ์ ฝ้ายเครือ ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อนาวิลธ์ ดา่นสวัสดิ ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณิชนนัท์ หลีสกุล ได้คะแนน 70.00% 
รร.พิพัฒนา (เขตพระโขนง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิรเมธ อารักษ์สุทธิ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ญาโณทัย วรรณดี ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูษณิศา ศรีเสวต ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วรวรรณทิพย์ ตรังควชิรกุล ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พรพรหม ปางปัญญา ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 รู้คุณ ภูรัตน์ ได้คะแนน 92.00% 
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ญาณากร ว่องไวตระการ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กรณ์ภัสสร แม็กซ์ฟีลด์ 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 เขต กทม. (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เมธาสิทธิ์ รัชชานนท ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พิมลดา จนัทร์เกษม ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุภัคนันท์ เพช็ร์พันธุ ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พันธนนัท์ กุศลกู้เกียรติ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นนท์ณธี ทีปต์จิรพงษ ์ ได้คะแนน 57.00% 
รร.กัลยวิทย์ (เขตลาดพร้าว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พรรณกร เชตุนุช ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จีรพัฒน์ คีรีวิเศษสกุล ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สรณัชฐ์ เชื้อเพ็ชร ์ ได้คะแนน 71.00% 
รร.ฤทธิไกรศึกษา (เขตลาดพร้าว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สุเมธาวัฒน์ สระบัว ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กมลวรรณ ลําจวน ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปัณณธร พาวนิัย ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นิชาภา กฤตฤานนท์วงศ ์ ได้คะแนน 52.00% 
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภาวินี สนูย์ไธสง ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชยกร เชื้อกุดรู ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฎฐ์ธนน เผือกจิตต ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศุภกร กองพิลา ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 จิราภรณ์ แจ้งประจักษ ์ ได้คะแนน 62.00% 
รร.อนุบาลพิบลูเวศม์ (เขตวัฒนา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนพงษ์ ศิลาชยั ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ญาณิศา ทรัพย์ศิริ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัชพล ชินธเนศ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 วิวิธวินท์ พัวรุ่งโรจน ์ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 รัฐธีร์ ศรีประยูรสกุล ได้คะแนน 89.00% 
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชัยกฤต อมรพิทักษ์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อธิวัฒน์ ปรางค์ศรีทอง ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 บุญพิทักษ์ เอ้ือชินกุล ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อริสรา พัวตะมะ ได้คะแนน 50.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โสมาภานสุสรณ์ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศศินา ทองตําลึง ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภูมิภัช ตระกูลมุ่งกิจการ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธีรณัฏฐ์ สุขพัฒนนิกูล ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 เบญญาภา โกจันทึก ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พัชรนาถ ตราช ู ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นันทิตา รุ่งอรุณพิพัฒน ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พิชามญชุ์ แก้วอัมพร ได้คะแนน 72.00% 
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปรียานชุ กลมเกลียว ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กันตพร ใจเย็น ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภาณุรุจ เลิศหัสดิน ได้คะแนน 61.00% 
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภาณุวัฒน์ มณีวงษ ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พิชญา ภาอนันทนุพงศ ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภัคคจิรา กัลยา ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กัลยภรณ์ เรืองเจริญผล ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สีหราช วังริยา ได้คะแนน 94.00% 
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อภัทชยา อรุณวิราม ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กานต์รวี โทจาํเริญวัฒน ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วริษา ปาติ๊บ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปุณญภรณ์ ธนารักษ์อนันต ์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นิพิฐพนธ์ ชัยเจริญ ได้คะแนน 73.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วรัญญากร ธรรมสอน ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กัญญาศร คุปตระกูล ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปัณณวิชญ์ สุขผล ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชนัฐปภา นิระคม ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อชิรญา ภู่ภีโญ ได้คะแนน 73.00% 
รร.ปิยะพรพิทยา (เชยีงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เพ็ญพิชชา ตันตรา ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 เจริญยศ ฉายวงศ์เพชร ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กฤตภาส หลี่ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รัมภา ชัยชนะ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศศิชา เครือปาน ได้คะแนน 79.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย (เชยีงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิ้งฉี ซุน ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เพชรลดา พูลหวัง ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สุพิชญา มณีรัตน ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชนาภทัร ไชยอาม ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จิรัฏฐ์ มหาราช ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 รินรดา ภานโุสภา ได้คะแนน 59.00% 
รร.ฉือจี้เชียงใหม่ (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พันไมล์ ทานา ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อัจลา วรรณวงศ์สอน ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กัญญพัชร ก้อนแก้ว ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อภิญญา พงษ์ปวน ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พชร นพคุณ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พิมพ์พิชชา ออง ได้คะแนน 56.00% 
รร.โพฒิสารศึกษา (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปัณณภัสร์ วศินะจินดาแก้ว ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 เนตรขวัญ อ้วนสอาด ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ฆฤณ ไกรสุวรรณ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศรรวริศ ชํานินา ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภวิศ ชอบด ี 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สาญ์วิกร แก้วอ่อน ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จารุภัค อัศวสกุลศร ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปราณปวณี์ พุกเปี่ยม ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อุดมฤกษ์ พุทธคุณสกุลพร ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พลพิพัชน์ สุราฤทธิ ์ ได้คะแนน 63.00% 
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนกฤต กาหยี ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ทักษ์ดนัย ประภัสสร ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบลูย ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ตุลยดา อุ่นแก้ว ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อนภรณ์ แก้วแสงทอง ได้คะแนน 75.00% 
รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธรรมธร พึ่งทอง ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สุพิชญา พลังฤทธิ ์ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุภรดา ปัญญาสิทธิ ์ ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปุณญพร มหายศนนัทน ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อภิชญา ศรีเมือง ได้คะแนน 53.00% 
รร.บ้านวังยาว (น่าน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สิรวิชญ์ แพทยส์มาน ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 เมษา แก้วใหม่ ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อัฐถพินยา หาญภัยสน ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 เขมมิกา น้ําพี ้ ได้คะแนน 54.00% 
รร.บ้านสา้น (น่าน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธีรภัทร วงค์วิลาส ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วรภาส จันตะ๊วงค ์ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธัญญรัตน์ แก้วลือชัย ได้คะแนน 63.00% 
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กุลนิษฐ์ ธิเสนา ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นันทน์ภัส พรมพิชยั ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปิติยินดี คุ้มปรีด ี ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภิระดา ยูนาคิม ได้คะแนน 81.00% 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.3) 24 

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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลอยู่วิทยา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พรนภัส วังตา ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภัทรวดี ริกากรณ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐกฤตา คล้ายแจ้ง ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นงนภัส ใหวพรม ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กฤษณะพงศ์ ศรีสุคนธ ์ ได้คะแนน 69.00% 
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศิรา ลิกขะไชย ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภาคภูมิ นุชนิยม ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีร์วรา กิตติกวินพัทธ ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 เกียรติศักดิ์ พึ่งพวก ได้คะแนน 53.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณัฐธยาน์ หวนัเหล็ม ได้คะแนน 66.00% 
รร.นรบุตรศึกษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พัทธนันท์ แดงทองด ี ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธรรมภรณ์ อํ่าทิม ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วิสิษฐ์พล ผลประเสริฐศรี ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กุลธารินท์ ธนกรณ์ไพศาล ได้คะแนน 63.00% 
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นภัสรัญช์ รักการพาณชิย ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธาวิน เกียรติวนชิวิไล ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปิยภรณ์ ศรีสวรรค์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภีมะ ศรีวนิชย ์ ได้คะแนน 83.00% 
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภัทรพล บางระพิมลพงศ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธัชธนพงศ์ สาระทันธนสุเมธ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นภัทร อายุยืน ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พิชญาภา จักรวรรดิ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ ได้คะแนน 76.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชวรัตน์ อ่ิมคง ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐภัทร อาษา ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัชศิวัซ จารุกิตติ์พงษ ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พาฝัน ภิรมย์ราช ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วิรัลพัชร ธนานิธิศักดิ ์ 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สรรเพชร ฟักเอม ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นิรัชพงศ์ อําไพพันธุ ์ ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สิริรัญญา อุ่นทิพย์ฉัตร ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภูธเนศ หล่อพัฒนากุล ได้คะแนน 70.00% 
รร.อนุบาลทิพยาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 คณิศร สถานทรัพย ์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วัชรธร ธีรธรรมธาดา ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปวีณ์ธิดา วีรวรรณ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ยุวรรณดา ด้วงมาลา ได้คะแนน 67.00% 
รร.อนุบาลแพร่ (แพร่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนพัฒน์ ขันทรง ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พีรวิชญ์ ใจวงศ ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนภณ เวฬุวนารักษ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อิสยาห์ นันทยิา ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 จิราธิวัฒน์ พรหมเมศ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นีรชา ใจกระเสน ได้คะแนน 62.00% 
รร.ดอนไชยวิทยา (ลาํปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชวัลพชัร เมืองแก้ว ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พัชรธิดา คู่กระสังข ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 รฐปัญญ์ เชียงทอง ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภากร กาวิละ ได้คะแนน 73.00% 
รร.ไตรภพวิทยา (ลาํปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูมิสวัสดิ์ นชุิต ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศุภิสรา วริศากุล ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐนันท์ มุง่ด ี ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 เบญจพร ศรีทอง ได้คะแนน 65.00% 
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เมโลดี้ จีน คัมมิ่ง ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พิชชานนัท์ โภควนิภูดิสนนัท ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐณิชา มณีมลู ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปุญญพัฒน์ ทนิอยู่ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อภิวิชญ์ ไชยวรรณ ได้คะแนน 95.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 รณกฤษฎิ์ เอ็บมูล ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปภาวิชญ์ วงศ์อ่อน ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พิมพ์พราวเพชร พุทธรักษ์ขิต ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สุภัสสรา ตลิภัทร ได้คะแนน 57.00% 
รร.อนุศิษย์วิทยา 3 (อุทัยธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พัชรพร รอดอ่อน ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อาฟรีด้า บัวสําล ี ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศิรภัสสร ทองลิ่ม ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 บุษญมาส ถึงทรัพย ์ ได้คะแนน 52.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.3) 27 

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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐกรณ์ ภัทรกมลสุขกุล ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สิรวิชญ์ คงนาค ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปิญชาณ์ กลัดพฒุ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อนาวิล เพ็ชร์กุล ได้คะแนน 61.00% 
รร.ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชานษิา เตมียช์าต ิ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ยศพล ชนะพล ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฏฐกันย์ สินก้ัง ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศศินันท์ สละมัน่ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปุณยกร เม่งช่วย ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กัญญาวีร์ อินทร์ฤทธิ ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ญาณิศา พนมรักษ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พสิษฐ์ กลิ่นจันทร ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศุภณัฐ เขตรัตนา ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กชพร วรรณบวร ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พิชญาภา หมุนกลับ ได้คะแนน 59.00% 
รร.บ้านทุ่งต่อ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธิดารัตน์ บรรณกิจ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นันทพงศ์ สมศรี ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีรภัทร ปะดุกา ได้คะแนน 83.00% 
รร.วิวัฒน์วิทยา (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชํานาญวิทย์ ขุนอินทร ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ตรังยุดา โทธรรม ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปุณณภพ ธนะภพ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ญาณกวี หาญกิจ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นิชาภทัร ปลอดทอง ได้คะแนน 52.00% 
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พรพิภัทร ทองดี ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จิดาภา ลาภผล ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชิติสรรค์ การะเวช ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนพัทธ์ แพวิเศษ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปุณิกา นุราภักดิ์ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐณิชา สระบัว ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศรีชยา ศรีไชย ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 รัชพล อรชร ได้คะแนน 67.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พัทธนันท์ เพชรศรีทอง ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อาทิตยา ศรีทองทราย ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัชฐ์นรี มีชยั ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นันทน์ภัส อักษรกาญจน ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พัทธนันท์ พัวพิทยาเลิศ ได้คะแนน 77.00% 
รร.บ้านขอนหาด (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เกรียงไกร รักแก้ว ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กชพร แซ่คู ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธิดารัตน์ บัวเมือง ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปณิสรา ขาวสังข ์ ได้คะแนน 62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 รชต จอมเสนา ได้คะแนน 67.00% 
รร.วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วรพิชชา ครุยทอง ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐนันท์ จิ๋วพัฒนกุล ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พัสกร เห็นประเสริฐ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กรณ์ เฉิดฉินนภา ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พิชญาภา ณ นคร ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ยาซีร ณ สุโหลง ได้คะแนน 59.00% 
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชัญญา แก้วประเสริฐ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ทัศนนนัท์ ขุนเพชร ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธีทัต อรุณสกุล ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นัทธมน ศรีสุวรรณ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ ์ ได้คะแนน 89.00% 
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อ่ีถิง อ๋อง ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วริศ ศักดิรัตน์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศุภณัฐ หนุรัตน์ ได้คะแนน 94.00% 
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภัคจิรา มหาหิงษ์ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กัญตอัญทิชา มะสัญ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พิมพ์ลภัส เอ่ียมสะอาด ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นันทน์ภัส พงษ์พานิช ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อัญชิษฐา ไชยสงคราม ได้คะแนน 51.00% 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.3) 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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิชชาพร วัฒนสิน ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นภพิรุฬห์ แววแสนรัตน ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อรพิชญ์ พุมณี ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัชพงศ์ เพชรสังข ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 มโนสิทธิ์ ศรีวัง ได้คะแนน 50.00% 
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ซีรีน โซ๊ะแซ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 มุสลีมะห์ บนิเซ็ง ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ลัยยาน คอยา ได้คะแนน 71.00% 
รร.อามานะศักดิ์ (ปัตตาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วานีตา เจะอุบง ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อิมตีนาน ตาเละ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อัลอามีน นูรุลอามนี ได้คะแนน 58.00% 
รร.บ้านทุ่งเจดีย์ (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กรพัฒน์ ชัยฤกษ ์ ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฎฐนันท์ แก้วจนี ได้คะแนน 52.00% 
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ยศวรรธน์ นรินรัตน ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภัควลัญชญ์ จงสันติธรรม ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปริมใจ จิระสุทัศน ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กรวรรณ จันทวงศ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 มนัสนนัท์ จนิา ได้คะแนน 79.00% 
รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พลอยนภัส วิโชคจุลเศรษฐ ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชณิสรา เชยชื่นจิตร ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐชยา จนัทร์สวา่ง ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ศรัณย์ชัย นะนุ้ย ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภัทรภร กฤตรัชตนันต ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อติภพ รัตนบัญญัต ิ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อรุณรัตน์ สิทธิบริพัตร์ ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วาทิต ทิวทัศน ์ ได้คะแนน 74.00% 
รร.นิบงชนปูถัมภ์ (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วันอาทิตจวา นาแว ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กชพันธุ์ วทานิยะกุล ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นราวิชญ์ พรหมดํา ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พลกฤษณ์ ขวัญอ่อน 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.รังสีอนุสรณ์ (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ซัยยีดะห์ ขาเร็ง ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พิมพ์ชนก ศรีทองแท ้ ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 มัรฎียะฮ์ ช่วงเหล็ก ได้คะแนน 73.00% 
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นิธิกันต์ อักษรพิบูลย ์ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วริศ สมาคม ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฐิติวรภา บุญปถัมภ์ ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 หทัยชนก สนิทพันธ ์ ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พงศพล เหลืองภัทรวงศ์ ได้คะแนน 86.00% 
รร.กลับเพชรศึกษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐณิชา ปุรินทราภิบาล ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ดาณีน หมีดเส็น ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนภร แก้วจรวย ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กฤษกร หนูคล้าย ได้คะแนน 53.00% 
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อรัญชัย คงสม ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภิญญาพัชญ์ สุขสวัสดิ ์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.บุญเลิศอนุสรณ์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นพัฒน์ คงมณ ี ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จิรัฏฐ์ ทองน้อย ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 รสริน แสงประดับ ได้คะแนน 93.00% 
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาภาษาไทย ป.3 ภูทอง ฤทธิ์เทวา ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปวิชญา ศรีวรรักษา ได้คะแนน 83.00% 
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พรชนก ชีสกุลรุ่งเรือง ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นันทน์ภัส รัตนมณพีันธ ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ญานิศา เอียดลงั ได้คะแนน 84.00% 
รร.วิเชียรชม (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐธนกร ศัลศาลา ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภวัต ทรัพย์เพิ่ม ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุพิชญา แก้วคง ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณิชารัตนน์ คําศรี ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ซัมเมอร์ เจ โดมินเกวช 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลสงขลา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สุพลิษฐา ดํารงมณ ี ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พรรณธร ไผทรักษ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สยาม เต่าหิม ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 จิรภัทร แสงสีดํา ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 มินตรา ต่วนย ี ได้คะแนน 65.00% 
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณรดา เป้าจนัทร ์ ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กูรฟิรฮาน ยาแบโด ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปรายฟ้า เต็งสุวรรณรังส ี ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อริสรา ยาชาํนาญ ได้คะแนน 61.00% 
รร.อนุบาลทักษิณสยาม (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนวัด ทองบวั ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชญานิศ ตะโกบ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ฐิดาภรณ์ ชูขํา ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นูรีน โตะ๊มอง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภครณณ บินสอาด ได้คะแนน 52.00% 
รร.อนุบาลสตลู (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธีวสุ วีระไพบูลย ์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปณิธิ วิจิตรจรรยา ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อัฟฟาน แก้วดํา ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศรันยพงศ์ ศิริรักษ์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วริษฐา สาํเร ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สิรธีร์ แซ่ฮั่น ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 โชติกา พชิัยรัตน ์ ได้คะแนน 85.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) (ขอนแก่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสนิ ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐกฤตา อังคณาวรกุล ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วีรดา เบ้าสาทร ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ฐิติรัตน์ พั่วโพธิ ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชยพล เนียมกุล ได้คะแนน 64.00% 
รร.กุลโน (นครราชสีมา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อาภัสราพร พรมแก้ว ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วรกฤต เทพกลาง ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กุลธิดา ถนัดเลื่อย ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 มุฑิตา วะชะนะจนัทร ์ ได้คะแนน 60.00% 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) (มหาสารคาม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศิรดา กัญญาคํา ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พลอยชนก เสงี่ยมศักดิ ์ ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชนัญธิดา ปองไป ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปรีดี ผโลปกรณ ์ ได้คะแนน 79.00% 
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิณัชชา โอวรากร ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐวรา ศรีโคตา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ฐิติพงษ์ ศรีวัฒนา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กิรณา โกวิทางกูร ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 เอชิราฐิกานต์ พิลาศเอมอร ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 แทนขวัญ ปิน่ประชา ได้คะแนน 91.00% 
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ไอตะวันฟา้ สุขสมเพียร ได้คะแนน 75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 มรรค อยู่นาน ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูมิพัฒน์ รังคกูลนวุัฒน ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภูบดี บุญน้อย ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อภิญญา สิงห์สาธร ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กันตา แก้ว ได้คะแนน 98.00% 
รร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” (สริุนทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูริพัฒน์ ทุมแต้ม ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นิธิกานต์ นิลแท ้ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 คุณข้าว บัวไข ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศักรินทร์ วสุวัชร ์ ได้คะแนน 57.00% 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.3) 33 

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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธันยา เพชรสังหาร ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ฐิติภัทร แสงสุริยา ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วรรษชล บุราณรมย์ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ทักษอร ประสีระตา ได้คะแนน 62.00% 
รร.สันติธรรมวิทยา (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วชิรพล รุ่งเทิน ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พรรษชล สุภมาตย ์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ฐปนรรฆ์ จีระพันธ ์ ได้คะแนน 86.00% 
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฏฐกมล ปัญญา ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สิรินดา เสนาเจริญ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนวิน อันทฤทธิ ์ ได้คะแนน 83.00% 
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปภาวรินศ์ แก้วกันยา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นภัสตรา พงษ์พิสิฐวงศ ์ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 คณินณัฎฐ์ หอมจันทร์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 มินนารา สุวรรณศิริ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภคพร วงค์ผา ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปัณณทัต ปิยภิญโญภาพ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กชพร อุรโสภณ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 มีแกน ชิงถง ฉัตรขจรเกียรติ ได้คะแนน 89.00% 
รร.อุบลวิทยาคม (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สิทธิพิเศษ นิลเกษ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อัครวินท์ สมบูรณ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จิรภิญญา ฝอดสูงเนนิ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กุลธิดา พรมสวสัดิ ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 วาสนา ลาภูธร ได้คะแนน 54.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เพชรรัตน์ สมพร ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อันนา ฉัตรภูต ิ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 มุกวดีโปเล็ต ดูพุย ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กัญญาภัค พูลกสิวิทย ์ ได้คะแนน 60.00% 
รร.จุฑาทิพย์ (ฉะเชงิเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศิรวิชญ์ แสงสร้อย ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูมิพัฒน์ ศรีใย ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อารียา บุตรด ี ได้คะแนน 71.00% 
รร.ดาราจรัส (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พรภัส บูรณภักดี ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ไอริสา ไฝทาคํา ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วฤณภัส เพชรกระจ่าง ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สุวิจักขณ์ บุญช ู ได้คะแนน 59.00% 
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธัญพร แก้วนพกุล ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธนปิติพล จรณายุธ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สุเพชรา บษุราตระกูล ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนพร ศรีลาศักดิ ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ธนพนธ์ โรจนพร ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ภูมิรพีร์ พ่วงขํา ได้คะแนน 81.00% 
รร.เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พุฒิพงศ์ ทองพนู ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภัทราพร สุขพบ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กรรณิการ์ มิ่งมิตร ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชลธีร์ แก้วมั่น ได้คะแนน 80.00% 
รร.อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พงษ์พิชญ์ ประดิษฐผลเลิศ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ทัพฟ้า พุ่มแพรพันธ ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชมศิรินทร์ พันธ์พลากรชัย ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปภากร ตั้งจิตตรง ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐธยาน์ พงษ์ทองเจริญ ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สุวพิชญ์ มาลารัตน ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ฐิติพันธ์ บญุมาธนารักษ ์ ได้คะแนน 86.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 บัญญวัต กายทอง ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณิชาภัทร จนัทร์ช่วย ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศุภวิชญ์ มาสุข ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภัทรพัฒน์ พรมจันทร์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นันทชิา ทองวิเศษ ได้คะแนน 72.00% 
รร.มารดานุสรณ์ (ตราด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูมิพิชชา เหลา่ชัย ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ขวัญหทัย อยู่เกษม ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชนิษฐา เหม็งหยิม ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กัญญาภัทร ประสงค์ทรัพย ์ ได้คะแนน 60.00% 
รร.มัธยมวัดใหม่กรงทอง (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สุธีรา ฤกษ์สุภา ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จิรภัทร มุ่งงาม ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนภรณ์ มณีวงค ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปิยธิดา กอยขุนทด ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สิรวิชญ์ กันทะวงศ ์ ได้คะแนน 62.00% 
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชยพล นพเกตุ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จันทิมา ทองนาม ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พีณัฐชา ราชพิทักษ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภูริณท์ ภัณฑาทร ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปริชญา อร่ามเรือง ได้คะแนน 68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 รมย์ชลี โชติรัตน ์ ได้คะแนน 72.00% 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ (ปราจนีบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 บุษบาวิลิศ คงภักด ี ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จิรัชญา จิโรจคุณากรศิริ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ยศยา เจนการ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กัญญาณัฐ จันทร์สุข ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สิรภพ เกตุชู ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 รัตนาภรณ์ จันทนาวิวัฒน ์ ได้คะแนน 57.00% 
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พชรธรณ์ สินอนนัต์ตระกูล ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ลอราช แก้ววิเศษ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อริยพล พิพิธวัฒนรัฐ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กิรณา ศรีเมือง ได้คะแนน 66.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.รุ่งนภาพิทยา (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิณัฐตา สงวนพงษ ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อภิญวัจน์ สพรั่งผล ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภัทรศยา ฟักแย้ม ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พลอยนภัส นลิวิเวก ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ธนัญชนก มั่งคั่ง ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชาลสิา ใจพอด ี ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศิริประภา คงเอี่ยม ได้คะแนน 76.00% 
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อังกูร พิทักษา ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณฐกร สุวรรณนท ี ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชญานิสรา พงษ์พัว ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชนัญชิดา บุญโย ได้คะแนน 92.00% 
รร.เฉลิมไฉไลวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กานต์สนิี อัศวรุ่งสุวรรณ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธีริศรา สินเขียว ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภัทรพล หังสวนสั ได้คะแนน 72.00% 
รร.เทศบาล 4 (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิระวัฒน์ ดวงดาว ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นิชานันท์ งามดังนาค ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วนัชพร แทบทาม ได้คะแนน 79.00% 
รร.พร้านีลวัชระ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิโรจน์ พรหมสวัสดิ ์ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปาณิสรา วรรณบุญมา ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กิตติธัช เพียนอก ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กัณฑ์อเนก ศิริวัฒนสกุล ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ณัฐนิชา พันธุพ์านิช ได้คะแนน 51.00% 
รร.ศรีวิทยาปากน้าํ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พิทยุตม์ บปุผาดา ได้คะแนน 96.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐกฤตา แจ้งยุบล ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อุไรวรรณ แสนเสม ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ธนพล มุสะนะ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 อาคิรา สงเมือง ได้คะแนน 85.00% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.3) 37 

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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สันติดรุณ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นันทกร นนัทกสิกร ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นาวี เกาจารี ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อันดา ปะอิกุล ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ธาริต วรหวัง ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นัศรียา สกลอารีย ์ ได้คะแนน 69.00% 
รร.อนุบาลวัดพชิัยสงคราม (สมทุรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 นรมน อรรถาพิช ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นราวิชญ์ น้อยโนนทอง ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฏฐณิชา คํานวนนิคม ได้คะแนน 54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ศรีวิศลาลักศี ซิงห์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.อํานวยวิทย์ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พงศ์ธาริน ศักดิ์ปิยะพันธ ์ ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อดิศร อู่ศิลป์ ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 นภัสนนัท์ ปรีดา ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ศรัณย์รัชต์ คุ้มศักดิ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชนะพล เมธีภาณุภัทร ได้คะแนน 65.00% 
รร.อุ่นอารีวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.3 เนตรชนก ศรีโกมุท ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กรานต์ฟ้า ธรรมเสมอ ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พิชชะญาภัคข์ วรีวรรณพงษ ์ ได้คะแนน 61.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน (นครปฐม) วิชาภาษาไทย ป.3 บุญรักษา จรัสตระกูล ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปราดเปรื่อง สุทธปิระเสริฐ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พีรวิชญ์ สุขสถาวรพนัธุ ์ ได้คะแนน 52.00% 
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ชยุตพล วงศ์บุญม ี ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กวิสรา วีรชาต ิ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชัยมงคล สุขสวัสดิ ์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปวริศา จิรัตนานนท ์ ได้คะแนน 66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กวิตา กาญจนาพฤกษ ์ ได้คะแนน 78.00% 
รร.นานาชาติ ดราก้อน (นนทบรีุ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณพัส หลิว ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 อาคิรา โกมลสิงห์ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชัชณัฐฐา พรวิจิตรพิศาล ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 คีริ แก้ววรรณีสกุล ได้คะแนน 78.00% 
รร.ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ทินวัฒน์ เพ็งสนุทร ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 รุ่งทิวา ไวประเสริฐ ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ชนัญชิดา บุญประสงค ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วริณภร วาณิชจรรยา ได้คะแนน 68.00% 
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐธยาน์ พิชญช์น ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 นภัทร มามีเกตุ ได้คะแนน 65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จารุพร รักกสิกร ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ปัณณธร รัตนกิจกมล ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ธนุรักษ์ แพนศรี ได้คะแนน 75.00% 
รร.พิชญศึกษา (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อิสระ จิ๋วใจธรรม ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชยพัทธ์ ไพบลูย์ปรีด ี ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 เตชินท์ เฟื่องฟ ู ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วิษณุสรรค์ มาเกิด ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ธรรม์ธรรศ เร่งรุ่งโรจน์ ได้คะแนน 72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 นราวิชญ์ เสยีงสนั่น 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 ภาคกลาง (ชั้น ป.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศุภกฤต บรรเทากุล ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ไอศูรย์ กองแก้ว ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วัชรวิชญ์ สายเสมา ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 รัชญาภา คงเพชร ได้คะแนน 63.00% 
รร.บรรจบรักษ์ (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วโรดม ละวนันา ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วีริทร์ ปรุงเผ่าพันธ ์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กันต์ธีร์ วิลเลียมชิดดิงตัน ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ไอยวรินทร์ นิลณะบด ี ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐธิดา จัน่ประดบั ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐณิชา ถามล ได้คะแนน 76.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 วีรุตธิมา เปรมสัมบต ิ ได้คะแนน 78.00% 
รร.ศรีจิตรา (ปทุมธาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ญาณวุฒิ ลิมปกานนท ์ ได้คะแนน 78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วรภพ เกียรติสมพร ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สมิตานนั รํานา ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กษิพัทธ์ สิงหบุตร ได้คะแนน 58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กวินทิพย์ ผลงาม ได้คะแนน 69.00% 
รร.สีวลี (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปัญจพร พยัฆษา ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กรรณิกา พันธุ์มะณ ี ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 อินทิรา เสวตสมบูรณ ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ฟ้าใส วิเศษสิงห์ ได้คะแนน 53.00% 
รร.อุดมวิทยา (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 อาคีราภ์ ศรีมงคลปทุม ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปิยะนชุ สงิห์สาย ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พีรพล วุฒิสทุธิ ์ ได้คะแนน 72.00% 
รร.ภัทราวดี หัวหิน (ประจวบครีีขันธ์) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศุภณัฏฐ์ สีหเมธีร์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ฟ็อคซ์ การ์ดเนอร์ ได้คะแนน 57.00% 
รร.ประตูชัย (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จักรภัทร ภาคาพุฒ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พัชรวิศว์ ศุภพันธ ์ ได้คะแนน 84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วรพล ปานปัน้ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ยศกร เลขยันต์ ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กัญญาวีร์ ไกรสกุลศักดิ ์ ได้คะแนน 61.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาภาษาไทย ป.3 ธิรชา กุรุพินฑารักษ ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนพร วรรธนะอมร ได้คะแนน 95.00% 
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จิรภัทร เต็มแสงสุขมณี ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 น่านนที ถีถัน ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปฐมพร จันทาโลก ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณิชนนัท์ จีนเมือง ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พรรณพิชา เดโชพัฒน์ชนินทร ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 คุณัชญ์ คุณะดิลก ได้คะแนน 77.00% 
รร.รอตเสวกวิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กรัณฑรัตน์ แสงสุก ได้คะแนน 67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 เบญญาภา เฉลิมชวลิต ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วิมลณัฐ กล้วยน้ํา ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 นิรวิทธ์ ศรีเพชร์ ได้คะแนน 60.00% 
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปุญพิชชา เกตุคํา ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ภวัต ตั้งใจรักษา ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 เมชาวี เกิดงาม ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ชวินบุตร บุญเพลิง ได้คะแนน 71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พิชชาพัช ควนศิริ ได้คะแนน 69.00% 
รร.เอกอโยธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนภูมิ คงสบาย ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 น่านฟ้า ไวยโภคา ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธฤตวัน ผิวผนั ได้คะแนน 68.00% 
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปรียาภัทร ดํานา ได้คะแนน 74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ปวริศา เสียงลือชา ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปรมัตถ์ ดอนจุ้ย ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฐณิชา พงษ์สวสัดิ ์ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 เกียรติกุล สมประสงค ์ ได้คะแนน 57.00% 
รร.แย้มวิทยการ (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พลกฤต เจนตาบรรหาร ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณิชากร นิลประเสริฐ ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ณัฏฐภูมิ แก้วเหลา ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภควรรษ กลิ่นหอม ได้คะแนน 59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภัทรวดี เงินสมบัต ิ ได้คะแนน 59.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พัฒนช์กร อ่อนแป้น ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐชยา รุ่งหลุ่ม ได้คะแนน 85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พศิน ยศศักดิ์ ได้คะแนน 73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 จันทรัสม์ จนัทร์เปี่ยม ได้คะแนน 58.00% 
รร.อุดมวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สุมิตรา ประทุมมา ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วีรวงศ์ นนทารักษ ์ ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กฤติน พรามพิทักษ ์ ได้คะแนน 98.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 พงษ์พิชญ์ ตัง้ศรีพงศ ์ ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 สุชญา ศรีมือด ี ได้คะแนน 60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ณัฐนันท์ เจี่ยปิยะสกุล ได้คะแนน 80.00% 
รร.นารายณ์วิทยา (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 พศิน โพธิน์า ได้คะแนน 95.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 พีชชานนัท์ ศรีแก้วอ่อน ได้คะแนน 92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 กร ศิริวัฒน์ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ศุวิชาดา พรมโนภาส ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภัทรศยา ชาญกิจ ได้คะแนน 77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 กมลชนก เจาะจิตชืน่ ได้คะแนน 87.00% 
รร.นารายณ์วิทยาท่าหลวง (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สันฑกฤต จันทร์เพ็ญ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 กาญจนานันท์ ศิริมากร ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ชัญญ์ญาณ์ บุญจริง ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภัทรกร หมอดี ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ธันยชนก โถนารัตน ์ ได้คะแนน 61.00% 
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ณัฐชญาพชัร์ โพธสิุวรรณ ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ดลยภัทร ชัยรัตน ์ ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 สิริยารัชต์ ตนัธัมมะอาร ี ได้คะแนน 87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 พัทธนันท์ พสิษฐพัชร ได้คะแนน 91.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ลลิตภัทร กรงกรด ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ชัยภัทร ลิ้มสกุล ได้คะแนน 87.00% 
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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.3) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.4” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วจีกาญจน์ พนูธนเศรษฐ ์ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ธิษณา เนียมคํา ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 วิศวัฒน์ อําไพ ได้คะแนน 55.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภวิษย์พร ฉัตรนรเศรษฐ ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 อิสรีย์ณัฐ เจริญสลุง ได้คะแนน 56.00% 
รร.ดรุณานุกูล (สมุทรสงคราม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ศันสนีย์ สีนวล ได้คะแนน 80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐภัสสร เลขาวิจิตร ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ธนพร จิตร์นุ่ม ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 กานต์นพนิ ตู้จนิดา ได้คะแนน 64.00% 
รร.ปัญจพรพิทยา (สมทุรสาคร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จณิสตา พรมกําเหนิด ได้คะแนน 93.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ณัฐธิดา เปียตี ๋ ได้คะแนน 63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ภัทรนันท์ เย็นสันเทียะ ได้คะแนน 82.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 พรรษพร ทับทอง ได้คะแนน 89.00% 
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ธนัชพร บญุสวน ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 เขมจิรา ทองศรี ได้คะแนน 70.00% 
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ปภากร อุทัศน ์ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 โยไนย ศรีประเวศ ได้คะแนน 83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 ทิพวัลย์ สุขมาก ได้คะแนน 88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 ปัณณวิชญ์ สมานรัตนเสถียร ได้คะแนน 90.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 วีริสา ชนะถาวราลักษณ ์ ได้คะแนน 72.00% 
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 สรัลพร รัตนอมรชัย ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.3 จารุวิทย์ เสถียรกิจการชัย ได้คะแนน 100.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 สุรัชภณ พรมยม ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.3 ภควัฒณ์ มีศิริ ได้คะแนน 69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 สรัลรัตน์ จึงธนวงศ ์ ได้คะแนน 64.00% 
 
 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
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