
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.4) 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.4 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่งระดับชั้น ป.4 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.5  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.4) 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.4 

 
รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 

 
คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที ่1 ณัชชา ดีจักรวาล 40-229-0019 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 428.00  
อันดับที ่2 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 40-861-0024 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 426.00  
อันดับที ่3 กฤษฏ์ บุตน ุ 40-403-0008 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 424.00  
 
 

คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ 
วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กฤษฏ์ บุตน ุ 40-403-0008 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 100.00  
 ภูริชญะ สุขสวา่ง 40-452-0086 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00  
 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 40-351-0009 อนุบาลยะลา (ยะลา) 100.00  
 นิพพิชฌน์ ดีจักรวาล 40-229-0032 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 100.00  
วิชาภาษาไทย ป.4 ปิ่นมณี ราชณุวงษ ์ 40-403-0012 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 89.00  
 ภูนาถ เดชชนะ 40-397-0009 จอย (สุราษฎร์ธานี) 89.00  
 ภัทรชนก สีโม 40-104-0023 พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.) 89.00  
 อัลิปรียา ศิริรัตน์ไพจิตร 40-943-0022 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 89.00  
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปวินลภย์ พรศิรินพคุณ 40-403-0005 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 100.00  
วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปภังกร ดํารงพงษ ์ 40-613-0003 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน (นครปฐม) 71.00 
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กนก พัฒนสุขวสันต ์ 40-560-0012 อนุบาลระยอง (ระยอง) 100.00  
วิชา LAS-NT & O-NET ป.4 ณิชาภา เจนิสหกิจ 40-687-0047 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 91.00 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.4) 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.4 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที ่1 ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร 40-111-0041 อัสสัมชัญธนบุรี (เขตบางแค) 395.00  
อันดับที ่2 กฤตภาส โลหิตหาญ 40-138-0036 บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขนุเทียน) 385.00  
อันดับที ่3 รชต สาทรานุวฒัน ์ 40-154-0055 อัสสัมชัญธนบุรี (เขตบางแค) 381.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 
อันดับที่ 1 ณัชชา ดีจักรวาล 40-229-0019 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 428.00  
อันดับที่ 2 ศิริกัญพร วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 40-217-0056 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 397.00  
อันดับที่ 3 พสิษฐ์ โภครุ่ง 40-229-0043 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 383.00  
 ดนัยณัฐ อ่อนสมบูรณ์ 40-217-0042 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 383.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคใต้) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 
อันดับที่ 1 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 40-861-0024 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 426.00  
อันดับที่ 2 อคิราภ์ หนูเกตุ 40-317-0017 อนุบาลพังงา (พังงา) 392.00  
อันดับที่ 3 สืบสาน สมสุข 40-355-0038 อนุบาลสงขลา (สงขลา) 383.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 
อันดับที่ 1 กฤษฏ์ บุตน ุ 40-403-0008 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 424.00  
อันดับที่ 2 ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ 40-452-0049 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 422.00  
อันดับที่ 3 ณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์ 40-452-0039 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 389.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 
อันดับที่ 1 ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 40-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 398.00  
อันดับที่ 2 อชิระ มหรรณพนที 40-545-0069 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 393.00  
อันดับที่ 3 ณัฐพัชร มหาสิทธวิัฒน ์ 40-564-0003 มารีวิทยา (ปราจนีบุรี) 385.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคกลาง-ภาคตะวันตก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 
อันดับที่ 1 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 40-687-0066 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 399.00  
อันดับที่ 2 นฤณพ ศิริรักษ์ 40-687-0004 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 383.00  
อันดับที่ 3 ชยุต คงคลา้ย 40-656-0007 นารีวิทยา (ราชบุรี) 382.00  
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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 ของเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 ภารดี ทันไห่ 40-049-0012 โยนออฟอาร์ค 327.00  
 อันดับที่ 2 กานต์พิชชา ชุ่มชืน่ 40-072-0025 ราชวัตรวิทยา 307.00  
 อันดับที่ 3 ทัตเทพ ซื่อตรง 40-049-0002 โยนออฟอาร์ค 297.00  
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 ปพิชญา มาลากุล 40-007-0011 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 290.00  
 อันดับที่ 2 พิชชานนัท์ เม็งเขียว 40-007-0003 วัดประยุรวงศาวาส 224.00  
 อันดับที่ 3 ชรัณ เจริญไชย 40-018-0007 วัดกระจับพินิจ 214.00  
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 ธีรภัทร บุญเต็ม 40-008-0008 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 298.00  
 อันดับที่ 2 สิริทรัพย์ แสนโท 40-183-0001 สายประสิทธิ์วทิยา 273.00  
 อันดับที่ 3 อาทิมา พงศ์ศาล 40-008-0014 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 247.00  
เขตบางรัก อันดับที่ 1 ธีรินทร์ หล่อภูมิพันธ ์ 40-111-0015 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 348.00  
 อันดับที่ 2 ณัฐณิชา พรหมไพร 40-099-0002 ยุหมินพัฒนา 344.00  
 อันดับที่ 3 เพ็ญพิชชา พุทธนอก 40-099-0007 ยุหมินพัฒนา 341.00  
เขตปทุมวัน อันดับที่ 1 นภัสนนัท์ รณเกียรติ 40-111-0008 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 355.00  
เขตพญาไท อันดับที่ 1 กัญจน์ณัฏฐ์ คําทว ี 40-199-0007 สวนบวั 302.00  
 อันดับที่ 2 ศุภิสรา ประฉามิตร 40-199-0002 สวนบวั 267.00  
 อันดับที่ 3 กฤตเมธ พรรณราย 40-199-0001 สวนบวั 246.00  
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ณชนก โลกัตถกร 40-007-0009 ราชิน ี 321.00  
 อันดับที่ 2 กรกมล เกียรติสมมารถ 40-007-0008 ราชิน ี 308.00  
 อันดับที่ 3 อคัมย์สิริ สุวรรณรัชตมณี 40-007-0001 ราชิน ี 287.00  
เขตตลิ่งชัน อันดับที่ 1 ศุภิสรา จ้อยชรัตน ์ 40-144-0010 อยู่เย็นวิทยา 358.00  
 อันดับที่ 2 ฐิตารีย์ รุจิวิพัฒน ์ 40-144-0029 อยู่เย็นวิทยา 312.00  
 อันดับที่ 3 ศุภานัน โกศลวิบลูย์พงศ ์ 40-144-0001 อยู่เย็นวิทยา 290.00  
  ไตรทศ ศรีพล 40-144-0017 อยู่เย็นวิทยา 290.00  
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 ฑีฮารห์นา โวล์คแมนน ์ 40-090-0040 ถนอมบุตร 329.00  
 อันดับที่ 2 ปวีร์ อาจคงหาญ 40-090-0025 ถนอมบุตร 324.00  
 อันดับที่ 3 วิชญ์ภาส แท่นพรหม 40-090-0018 ถนอมบุตร 305.00  
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 กฤตภาส โลหิตหาญ 40-138-0036 บางขุนเทียนศึกษา 385.00  
 อันดับที่ 2 ภูษิต โชคเสาะแสวง 40-138-0022 บางขุนเทียนศึกษา 325.00  
 อันดับที่ 3 รัชญา เกษมอมรากุล 40-138-0053 บางขุนเทียนศึกษา 316.00  
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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 ของเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางเขน อันดับที่ 1 รมิดา มุสิจรัล 40-111-0023 อมาตยกุล 308.00  
 อันดับที่ 2 ปวีรณัฏฐ์ รุจิกรศิริสกุล 40-111-0022 อมาตยกุล 194.00  
เขตพระโขนง อันดับที่ 1 ปัณฑารีย์ ทองคํา 40-104-0089 พิพัฒนา 372.00  
 อันดับที่ 2 ภัทรพล กัตติกมาส 40-104-0009 พิพัฒนา 339.00  
 อันดับที่ 3 จิรายุ บุนนาค 40-104-0072 พิพัฒนา 332.00  
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 ดารามณี หอมฟุ้ง 40-150-0027 เผดิมศึกษา 338.00  
 อันดับที่ 2 สุจิรา ฌานะจาร ี 40-150-0009 เผดิมศึกษา 305.00  
 อันดับที่ 3 พิมพ์ณัฐธยา คงสมทรง 40-150-0005 เผดิมศึกษา 292.00  
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 เมธาพร มณีขาว 40-111-0025 เอกบูรพาวิเทศศึกษา 299.00  
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 นรกมล ทีโนรโีอ 40-110-0029 กรพิทักษ์ศึกษา 368.00  
 อันดับที่ 2 ชยกร สุวรรณเทน 40-110-0017 กรพิทักษ์ศึกษา 365.00  
 อันดับที่ 3 จิรายุ ชัยปรีชา 40-110-0013 กรพิทักษ์ศึกษา 353.00  
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 ธีรวิชญ์ ทองโสม 40-139-0038 พิมลวิทย ์ 357.00  
 อันดับที่ 2 อลิชา โปทอง 40-003-0015 ธรรมภิรักษ์ 346.00  
 อันดับที่ 3 นาราชา อมาตยกุล 40-149-0026 ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดยีนฯ 321.00  
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 พิชญาภา ยงยุทธ 40-069-0036 ฤทธิไกรศึกษา 260.00  
 อันดับที่ 2 ฎีกากร มีสมภพ 40-069-0039 ฤทธิไกรศึกษา 238.00  
 อันดับที่ 3 คีตา เจวรัมย์ 40-194-0058 กัลยวิทย ์ 237.00  
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 ลัลน์ญดา มณีมาศ 40-155-0006 ทรงวิทย์ศึกษา 344.00  
 อันดับที่ 2 อชิรวุษฐ์ จันทพราม 40-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 297.00  
 อันดับที่ 3 นันทิพฒัน์ เขจรดวง 40-155-0009 ทรงวิทย์ศึกษา 279.00  
  รวิสรา เทพเกื้อ 40-155-0021 ทรงวิทย์ศึกษา 279.00  
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 นภัสกร ช่วยสกุล 40-076-0004 ชินวร 324.00  
 อันดับที่ 2 ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ 40-076-0014 ชินวร 314.00  
 อันดับที่ 3 ลักษมน คงเจริญ 40-076-0010 ชินวร 308.00  
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 ณภัทร ฤกษ์สิรินุกูล 40-187-0002 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 331.00  
 อันดับที่ 2 ภูเบศ เอ่ียมละออ 40-187-0005 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 324.00  
 อันดับที่ 3 ศุภิสรา บวรวงศ์เสถียร 40-187-0003 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 318.00  
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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 ของเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 พัชรากร เทียมเทียบรัตน ์ 40-176-0025 พระหฤทัยดอนเมือง 319.00  
 อันดับที่ 2 อภิชา โฆษิตรเนศ 40-124-0004 ธนินทรวิทยา 307.00  
 อันดับที่ 3 สุธีมน นุ่มตูม 40-176-0040 พระหฤทัยดอนเมือง 300.00  
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ณชพล ภักดีโต 40-164-0055 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 350.00  
 อันดับที่ 2 กชพร ภัทรวดีพงศ์ 40-164-0005 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 336.00  
 อันดับที่ 3 กัลยกร ผู่ 40-164-0003 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 326.00  
  ธิดากานต์ แสงจนัทร ์ 40-164-0007 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 326.00  
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 มัณฑนศิลป์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล 40-111-0003 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 151.00  
เขตประเวศ อันดับที่ 1 ใจบุญ จันทรสถาพร 40-043-0012 นราทร 334.00  
 อันดับที่ 2 รัชฎากานต์ เรืองสวสัดิ ์ 40-043-0005 นราทร 285.00  
 อันดับที่ 3 ณิชชานนัท์ ขุนพนิิจ 40-043-0014 นราทร 274.00  
เขตบางนา อันดับที่ 1 ปัณณ์รณี กุลสวสัดิ ์ 40-111-0046 ลาซาล 208.00  
เขตดินแดง อันดับที่ 1 ธนิดา ตระกูลมีสุข 40-030-0024 สามัคคีบาํรุงวิทยา 259.00  
 อันดับที่ 2 บุรัสกร ดวงรัศมี 40-030-0008 สามัคคีบาํรุงวิทยา 236.00  
 อันดับที่ 3 กษิดิศ บุญลอย 40-030-0015 สามัคคีบาํรุงวิทยา 214.00  
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 ธัญลักษณ์ ตันตสิุธนารมย ์ 40-111-0019 วัฒนาวิทยาลัย 372.00  
 อันดับที่ 2 ธัชกร ศุภคณาพิทักษ ์ 40-111-0005 สาธิต มศว ประสานมิตร 285.00  
 อันดับที่ 3 ปัณฑา ห้าวหาญ 40-051-0009 อนุบาลพิบูลเวศม์ 284.00  
เขตสายไหม อันดับที่ 1 โมไนย ไชยศรี 40-117-0107 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 355.00  
 อันดับที่ 2 พงศ์พิศุทธิ์ พัฒโนทัย 40-117-0129 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 344.00  
 อันดับที่ 3 ธนเมศฐ์ รุ่งสิทธิ์ศรีกุล 40-117-0078 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 340.00  
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 นรภัทร เจริญพงศ์ 40-190-0006 ถนอมพิศวิทยา 341.00  
 อันดับที่ 2 อนาคิณทร์ ศรีภัทรวิทย ์ 40-190-0008 ถนอมพิศวิทยา 313.00  
 อันดับที่ 3 อภิชญาดา สุทธิอาจ 40-190-0016 ถนอมพิศวิทยา 228.00  
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ศุภกร วงษ์สังข์ 40-013-0025 โสมาภานุสสรณ ์ 368.00  
 อันดับที่ 2 ปพิชญา เจริญรวย 40-013-0017 โสมาภานุสสรณ ์ 331.00  
 อันดับที่ 3 ณัฐกฤตา จารุวิทยากุล 40-013-0037 โสมาภานุสสรณ ์ 324.00  
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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 ของเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตสวนหลวง อันดับที่ 1 ลักษณ์สุดา วจนะวิจารณ ์ 40-101-0002 จินดาพงศ์ 324.00  
 อันดับที่ 2 นันทน์ิชา พงษ์วีระชาต ิ 40-101-0001 จินดาพงศ์ 300.00  
เขตคลองสามวา อันดับที่ 1 อมรวรรณ เชียงทอง 40-111-0021 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 341.00  
เขตบางบอน อันดับที่ 1 ปราณขวัญ เชื้อสุข 40-007-0007 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 315.00  
เขตบางแค อันดับที่ 1 ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร 40-111-0041 อัสสัมชัญธนบุรี 395.00  
 อันดับที่ 2 รชต สาทรานุวฒัน ์ 40-154-0055 อัสสัมชัญธนบุรี 381.00  
 อันดับที่ 3 ชินกิจ จิตบุญทวีสุข 40-154-0053 อัสสัมชัญธนบุรี 367.00  
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคเหนือ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อันดับที่ 1 ธนัญชนก สุทนต ์ 40-248-0020 อนุศิษย์วิทยา 3 244.00  
 อันดับที่ 2 ศิรภัค ต้นหยง 40-248-0017 อนุศิษย์วิทยา 3 231.00  
 อันดับที่ 3 ดลีสุข ว่องไว 40-248-0016 อนุศิษย์วิทยา 3 226.00  
  ปาณิสรา มาศขาว 40-248-0011 อนุศิษย์วิทยา 3 226.00  
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร 40-278-0006 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 376.00  
 อันดับที่ 2 ปุณณภา สงัขดิษฐ ์ 40-278-0018 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 355.00  
 อันดับที่ 3 ภัทรคีตา พลพวก 40-223-0014 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 351.00  
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 ปุณิกา เปรมปิยะกิจ 40-244-0021 อนุบาลกําแพงเพชร 334.00  
 อันดับที่ 2 ธัญนรา พุ่มดียิง่ 40-244-0017 อนุบาลกําแพงเพชร 317.00  
 อันดับที่ 3 ศิรประภา พรมสาร 40-244-0016 อนุบาลกําแพงเพชร 295.00  
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ณัชชา ดีจักรวาล 40-229-0019 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 428.00  
 อันดับที่ 2 ศิริกัญพร วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 40-217-0056 อนุบาลนครสวรรค์ 397.00  
 อันดับที่ 3 ดนัยณัฐ อ่อนสมบูรณ์ 40-217-0042 อนุบาลนครสวรรค์ 383.00  
  พสิษฐ์ โภครุ่ง 40-229-0043 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 383.00  
พิจิตร อันดับที่ 1 สรศักดิ์ เจ็ดกริช 40-203-0003 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 286.00  
 อันดับที่ 2 ภัคจิรา สุวรรณนิจ 40-823-0006 ยอแซฟพิจิตร 285.00  
 อันดับที่ 3 ณชนก วาณิชกมลนันทน ์ 40-203-0001 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 279.00  
เพชรบูรณ์ อันดับที่ 1 สุวพิชญ์ แย้มสุข 40-839-0003 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 266.00  
 อันดับที่ 2 กมลพร หาหาญ 40-839-0023 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 263.00  
 อันดับที่ 3 เพชรลดา ขันทอง 40-839-0037 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 260.00  
อุตรดิตถ์ อันดับที่ 1 บรรณกร เจนเขตรการ 40-226-0002 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 244.00  
 อันดับที่ 2 เอกภวิษย์ คําแย้ม 40-226-0003 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 231.00  
 อันดับที่ 3 สรพันธ์ ดวงอิน 40-226-0001 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 197.00  
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 รัชพล สุวรรณรัตน ์ 40-857-0001 ฉือจี้เชียงใหม่ 254.00  
 อันดับที่ 2 ณัฐพนธ์ ภูแข่งหมอก 40-857-0055 ฉือจี้เชียงใหม่ 219.00  
 อันดับที่ 3 พรพนม เนตรสกุล 40-857-0018 ฉือจี้เชียงใหม่ 214.00  
เชียงราย อันดับที่ 1 ปาณิสรา อยู่รอง 40-232-0010 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 268.00  
 อันดับที่ 2 ชาญวริศ ศิริสกุล 40-232-0012 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 263.00  
 อันดับที่ 3 ภาสกร รวมสุข 40-232-0016 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 261.00  
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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.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 วิชชากร อุปจักร์ 40-241-0002 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 348.00  
 อันดับที่ 2 ภัทรมน ดีอ่ินคํา 40-827-0048 อนุบาลอยู่วทิยา 340.00  
 อันดับที่ 3 ศุภโชค ตั้งเมธิกุล 40-241-0015 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 332.00  
พะเยา อันดับที่ 1 ปาณนพิน ฟองคาํ 40-835-0057 ปิยมิตรวิทยา 300.00  
 อันดับที่ 2 ศิรวิชญ์ แสงศรีจันทร ์ 40-835-0037 ปิยมิตรวิทยา 273.00  
 อันดับที่ 3 ภาสวิชญ์ ขรรค์ชัย 40-835-0040 ปิยมิตรวิทยา 270.00  
แพร่ อันดับที่ 1 ณัฐชา วงษา 40-271-0024 อนุบาลแพร ่ 345.00  
 อันดับที่ 2 ญาณิศา มีสอง 40-271-0014 อนุบาลแพร ่ 329.00  
 อันดับที่ 3 วิชญ์วรัชญ์ ชุษณะโยธนิ 40-271-0002 อนุบาลแพร ่ 312.00  
ลําปาง อันดับที่ 1 ธนกฤต ขันติธรางกูร 40-209-0018 อัสสัมชัญลาํปาง 330.00  
 อันดับที่ 2 ก่อกุศล โพธิ์หล้า 40-209-0007 อัสสัมชัญลาํปาง 325.00  
 อันดับที่ 3 ภัทรชัย ชัยกานต์กุล 40-209-0002 อัสสัมชัญลาํปาง 316.00  
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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.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ 40-351-0009 อนุบาลยะลา 373.00  
 อันดับที่ 2 ณัฏฐกรณ์ ภูมิวณิชกิจ 40-351-0010 อนุบาลยะลา 326.00  
 อันดับที่ 3 ลลิตภัทร ศรีเทพ 40-351-0005 อนุบาลยะลา 323.00  
นราธิวาส อันดับที่ 1 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 40-861-0024 บางนราวิทยา 426.00  
 อันดับที่ 2 พลภูมิ ชูรูป 40-325-0002 บ้านสุไหงโก-ลก 335.00  
 อันดับที่ 3 ทวีศักดิ์ เศวตพาณิชย ์ 40-325-0007 บ้านสุไหงโก-ลก 283.00  
ปัตตาน ี อันดับที่ 1 สัณหณัฐ ไฝสีทอง 40-388-0013 อนุบาลปัตตาน ี 325.00  
 อันดับที่ 2 ฟาตีมะฮ์ เกลาฉีด 40-341-0001 อามานะศักดิ ์ 319.00  
 อันดับที่ 3 เอกภวิษย์ ขวัญมนิจ 40-388-0040 อนุบาลปัตตาน ี 284.00  
สตูล อันดับที่ 1 เปรมยาดา รัตนบุรี 40-894-0042 อนุบาลสตูล 326.00  
 อันดับที่ 2 วาระฏา เต๊ะสาโหม 40-364-0032 อนุบาลทักษิณสยาม 303.00  
 อันดับที่ 3 รณัสถ์ชัย วงศ์อนันต ์ 40-894-0001 อนุบาลสตูล 299.00  
สงขลา อันดับที่ 1 สืบสาน สมสุข 40-355-0038 อนุบาลสงขลา 383.00  
 อันดับที่ 2 รวิสรา จริตงาม 40-355-0017 อนุบาลสงขลา 370.00  
 อันดับที่ 3 ณฐกร สุขประเสริฐ 40-300-0045 วิเชียรชม 340.00  
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 จิรเมธ สุขเกื้อ 40-302-0056 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 382.00  
 อันดับที่ 2 มนัสนนัท์ ตัญจพัฒน์กุล 40-302-0049 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 373.00  
 อันดับที่ 3 ณัชชา คุณสิทธิวาณชิย ์ 40-302-0048 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 371.00  
พัทลุง อันดับที่ 1 กชพรรณ ขุนชนะพันธุ ์ 40-344-0016 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 361.00  
 อันดับที่ 2 ชนกันต์ ทองบุญ 40-344-0017 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 326.00  
 อันดับที่ 3 พุชฌาภา มาแดง 40-344-0012 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 325.00  
สุราษฎร์ธาน ี อันดับที่ 1 ณัฏฐ์ คําเนตร 40-397-0012 จอย 357.00  
  เธียรกานต์ ธรรมโชต ิ 40-397-0024 จอย 357.00  
 อันดับที่ 3 สุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ ์ 40-397-0038 จอย 343.00  
กระบี่ อันดับที่ 1 กณิศา คงสงค ์ 40-868-0157 อนุบาลกระบี ่ 326.00  
 อันดับที่ 2 ปวันพสัตร์ จํานงรัตน ์ 40-868-0171 อนุบาลกระบี ่ 309.00  
 อันดับที่ 3 ชนากานต์ จงรักษ์ 40-868-0145 อนุบาลกระบี ่ 308.00  
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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.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ตรัง อันดับที่ 1 กานต์สิริ ทิมกลบั 40-372-0032 ธาดาอนสุรณ ์ 324.00  
 อันดับที่ 2 ธีรเทพ เกิดไก่แก้ว 40-372-0006 ธาดาอนสุรณ ์ 310.00  
 อันดับที่ 3 กันติชา แซล่ิ้ม 40-371-0091 วิวัฒน์วทิยา 304.00  
พังงา อันดับที่ 1 อคิราภ์ หนูเกตุ 40-317-0017 อนุบาลพังงา 392.00  
 อันดับที่ 2 ธนภูมิ จุลแก้ว 40-317-0031 อนุบาลพังงา 336.00  
 อันดับที่ 3 ธีร์ธวัช ทิพย์รส 40-317-0033 อนุบาลพังงา 328.00  
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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.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 จิรกร ตุงคโสภา 40-489-0030 อนุบาลอุดรธาน ี 322.00  
 อันดับที่ 2 ภัทรดนัย บุญพาสิริสกุล 40-489-0031 อนุบาลอุดรธาน ี 321.00  
 อันดับที่ 3 ปฏิญญา พรมเลิศ 40-489-0018 อนุบาลอุดรธาน ี 310.00  
ขอนแก่น อันดับที่ 1 วรวลัญช์ ซื่อศิริสวัสดิ ์ 40-781-0022 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 370.00  
 อันดับที่ 2 วชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล 40-781-0005 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 332.00  
 อันดับที่ 3 วริศรา สิทธิจิรพัฒน ์ 40-781-0017 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 314.00  
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ 40-452-0049 อนุบาลอุบลราชธาน ี 422.00  
 อันดับที่ 2 ณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์ 40-452-0039 อนุบาลอุบลราชธาน ี 389.00  
 อันดับที่ 3 ณัฐนนท์ เหลืองรุ่งโรจน ์ 40-452-0078 อนุบาลอุบลราชธาน ี 374.00  
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 สรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ ์ 40-788-0023 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 354.00  
 อันดับที่ 2 ภานุวัฒน์ เกียรติธีรรัตน ์ 40-788-0011 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 337.00  
 อันดับที่ 3 ชยางกูร สนิธุโคตร 40-788-0004 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 327.00  
มหาสารคาม อันดับที่ 1 กันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ ์ 40-428-0003 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 342.00  
 อันดับที่ 2 วชิรวิทย์ นามไพโรจน ์ 40-428-0007 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 332.00  
 อันดับที่ 3 ณฐมน มาจนัแดง 40-428-0009 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 297.00  
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 กฤษฏ์ บุตน ุ 40-403-0008 อนุบาลร้อยเอ็ด 424.00  
 อันดับที่ 2 ปิ่นมณี ราชณุวงษ ์ 40-403-0012 อนุบาลร้อยเอ็ด 384.00  
 อันดับที่ 3 ปพาวลิรณ์ อุตมะ 40-403-0014 อนุบาลร้อยเอ็ด 367.00  
นครราชสีมา อันดับที่ 1 นวพร ไทยนิคม 40-411-0003 เมืองนครราชสีมา 249.00  
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 ณิชา โชติพนัธุ์พิวฒัน ์ 40-465-0003 วาณิชยน์ุกูล 272.00  
 อันดับที่ 2 จุรีรัตน์ วงเวียน 40-458-0035 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 270.00  
 อันดับที่ 3 วรกานต์ จันทร์หอม 40-458-0036 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 266.00  
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 ศรัณรัตน์ ไกยสิทธิ ์ 40-786-0011 อนุบาลลืออํานาจ 211.00  
 อันดับที่ 2 ธีรดนย์ ลาภสาร 40-786-0006 อนุบาลลืออํานาจ 206.00  
 อันดับที่ 3 ขัตติยะ วงษาบุตร 40-786-0009 อนุบาลลืออํานาจ 198.00  
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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.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 นันทน์ภัส อนุสทิธิ ์ 40-590-0007 วัดดอนทอง 324.00  
 อันดับที่ 2 สมิทธิ สุวรรณชาต ิ 40-590-0017 วัดดอนทอง 305.00  
 อันดับที่ 3 พรนิชา จนัทร์แจ้ง 40-590-0009 วัดดอนทอง 287.00  
จันทบุรี อันดับที่ 1 ชัชพิสฐิ ไชยคํา 40-596-0010 สตรีมารดาพิทักษ ์ 336.00  
 อันดับที่ 2 อัครวินท์ ชัยชารี 40-596-0019 สตรีมารดาพิทักษ ์ 330.00  
 อันดับที่ 3 ปารเมศ เทพปิยะวงศ์ 40-596-0027 สตรีมารดาพิทักษ ์ 286.00  
ชลบุรี อันดับที่ 1 ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 40-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 398.00  
 อันดับที่ 2 อชิระ มหรรณพนที 40-545-0069 อนุบาลชลบุรี 393.00  
 อันดับที่ 3 แววปราชญ์ ทวีพาณิชย์กุล 40-545-0073 อนุบาลชลบุรี 381.00  
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 ณัฐพัชร มหาสิทธวิัฒน ์ 40-564-0003 มารีวิทยา 385.00  
 อันดับที่ 2 ธีรศิลป์ อ่อนตา 40-512-0002 มัธยมวัดใหม่กรงทอง 328.00  
 อันดับที่ 3 จิรัชญา ไตรสูงเนนิ 40-519-0010 มารีวิทยาศรีมโหสถ 324.00  
ระยอง อันดับที่ 1 กนก พัฒนสุขวสันต ์ 40-560-0012 อนุบาลระยอง 372.00  
 อันดับที่ 2 ปิยะภัทร อัฒจักร์ 40-560-0018 อนุบาลระยอง 371.00  
 อันดับที่ 3 แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ ์ 40-560-0006 อนุบาลระยอง 359.00  
ตราด อันดับที่ 1 รัชภูมิ ทัศวิล 40-558-0006 มารดานสุรณ ์ 298.00  
 อันดับที่ 2 ปัทมรัศม์ กิติธนนท์วัฒน ์ 40-558-0009 มารดานสุรณ ์ 273.00  
 อันดับที่ 3 ปิ่นนภา รอดบํารุง 40-558-0007 มารดานสุรณ ์ 264.00  
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 นันทภัค ศิริตัน 40-510-0029 ศรีวิทยาปากน้ํา 342.00  
 อันดับที่ 2 ปราณ คงสมุทร 40-510-0017 ศรีวิทยาปากน้ํา 332.00  
 อันดับที่ 3 พุฒิศักดิ์ ชัยพรมเขียว 40-552-0005 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 328.00  
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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.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 ชญานิษฐ์ จิตบุญ 40-989-0010 บรรจบรักษ์ 288.00  
 อันดับที่ 2 เรณุกา เจนุนวศักดิ์ 40-671-0020 เตรียมบัณฑิต 284.00  
  อธิชาติ แข็งแรง 40-671-0006 เตรียมบัณฑิต 284.00  
นครปฐม อันดับที่ 1 ดลวริทธิ์ ศิริชัย 40-943-0043 อนุบาลนครปฐม 368.00  
 อันดับที่ 2 ทัตพิชา จินต์จนัทรวงศ ์ 40-943-0034 อนุบาลนครปฐม 366.00  
 อันดับที่ 3 นพภัสสร แสงพระจันทร์ 40-943-0035 อนุบาลนครปฐม 349.00  
สมุทรสาคร อันดับที่ 1 ชวิศ ประเสริฐกุล 40-682-0001 ปัญจพรพิทยา 233.00  
 อันดับที่ 2 คณิสร เหมือนเอี่ยม 40-682-0003 ปัญจพรพิทยา 112.00  
 อันดับที่ 3 ณัฐภาส ปูส่า 40-682-0002 ปัญจพรพิทยา 104.00  
ราชบุรี อันดับที่ 1 ชยุต คงคลา้ย 40-656-0007 นารีวิทยา 382.00  
 อันดับที่ 2 เคลิน่า เสียงเกษม บาลมาเซด้า 40-656-0012 นารีวิทยา 339.00  
 อันดับที่ 3 วรภพ วัตตพันธ ์ 40-995-0005 สมศักดิ์วิทยา 330.00  
ประจวบคีรีขันธ ์ อันดับที่ 1 ไอลิณลฎา กริม 40-609-0003 ภัทราวดี หัวหิน 181.00  
 อันดับที่ 2 สุนิสสา ลงิกาน 40-609-0004 ภัทราวดี หัวหิน 179.00  
 อันดับที่ 3 จิรภัทร หอวัฒนโซค 40-609-0005 ภัทราวดี หัวหิน 148.00  
สมุทรสงคราม อันดับที่ 1 กร ลิขิตอํานวยชัย 40-970-0003 ดรุณานุกูล 295.00  
 อันดับที่ 2 นภัสวรรณ ธนะกมลประดษิฐ ์ 40-970-0028 ดรุณานุกูล 288.00  
 อันดับที่ 3 ภรัณยู วงศ์ถนอม 40-970-0002 ดรุณานุกูล 285.00  
อยุธยา อันดับที่ 1 ปัณฑารีย์ มัง่คั่ง 40-628-0055 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 368.00  
 อันดับที่ 2 ธีรเมธ อู่วุฒิพงษ์ 40-628-0059 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 361.00  
 อันดับที่ 3 ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ 40-628-0083 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 352.00  
ลพบุรี อันดับที่ 1 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ 40-687-0066 บรรจงรัตน ์ 399.00  
 อันดับที่ 2 นฤณพ ศิริรักษ์ 40-687-0004 บรรจงรัตน ์ 383.00  
 อันดับที่ 3 ณิชาภา เจนิสหกิจ 40-687-0047 บรรจงรัตน ์ 357.00  
สระบุรี อันดับที่ 1 ธนภูมิ พลอยงาม 40-972-0006 อนุบาลวิชชากร 198.00  
 อันดับที่ 2 พัทธนันท์ อ้วนคํา 40-972-0001 อนุบาลวิชชากร 173.00  
 อันดับที่ 3 กลทีป์ เมืองดี 40-972-0005 อนุบาลวิชชากร 161.00  
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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.4 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 คณพศ เกตุชู 40-633-0001 อนุบาลสิงห์บุรี 342.00  
 อันดับที่ 2 ภูมิอิทธิกร รุ่งแสง 40-633-0013 อนุบาลสิงห์บุรี 335.00  
 อันดับที่ 3 วราวรรณ ทิพยไพฑูรย์ 40-633-0073 อนุบาลสิงห์บุรี 316.00  
อ่างทอง อันดับที่ 1 นันทน์ภัส วงษ์สุวรรณ 40-631-0033 อนุบาลวัดอ่างทอง 327.00  
 อันดับที่ 2 ธันย์ฐิตตา กิตติอุดมธรรม 40-631-0032 อนุบาลวัดอ่างทอง 324.00  
 อันดับที่ 3 ศุภณัฐ มะกล่ําแดง 40-631-0025 อนุบาลวัดอ่างทอง 313.00  
นนทบุรี อันดับที่ 1 ปารณีย์ จงตระกูล 40-901-0005 พิชญศึกษา 363.00  
 อันดับที่ 2 จุตติชัย ไกรภัทรพงศ ์ 40-111-0035 พระหฤทัยนนทบุรี 349.00  
 อันดับที่ 3 ณัฏฐพล คําภานุช 40-986-0002 ประสาทวิทยานนทบุรี 312.00 
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาภาษาไทย ป.4 นันทิพฒัน์ เขจรดวง ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ลัลน์ญดา มณีมาศ ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อชิรวุษฐ์ จันทพราม ได้คะแนน 62.00%  
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พลกฤต สมวงศ ์ ได้คะแนน 53.00% 
รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กัลยกร ผู่ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ครองธรรม ศรมณี ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณชพล ภักดีโต ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พงปภัช พูท่องคํา ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อภิชญา เวลาด ี ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กัญญาภัทร สุนทรโชต ิ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สุกฤตา เพ็งจันทร ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ยศพัทธ์ ยืนยง ได้คะแนน 94.00%  
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณชพัฒน์ พ่วงเจริญชัย ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภควัฒน์ จิรอัศวะแก้ว ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ศุภิสรา บวรวงศ์เสถียร ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูเบศ เอ่ียมละออ ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณภัทร ฤกษ์สิรินุกูล ได้คะแนน 86.00%  
รร.อนุบาลวัดนางนอง (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กวินธิดา โพธิพลากร ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กวิสรา โพธิ์คู่ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เป็นธกรานต์ ตรุษสาท ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นัทธมน ปานเกลี้ยง ได้คะแนน 83.00%  
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พัฒนน์รี ศิริกระจาย ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กันต์ธัช มนสัชน ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 มิณต์ตรา จีระกุล ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อภิชา โฆษิตรเนศ ได้คะแนน 84.00%  
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กัลยกร แสงปานแก้ว ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พัชรากร เทียมเทียบรัตน ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐปภัสร์ แพร่คุณธรรม ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สุธีมน นุ่มตูม ได้คะแนน 75.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาภาษาไทย ป.4 ธมนวรรณ เกษเกษร ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนิดา ตระกูลมีสุข ได้คะแนน 71.00%  
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พัทธ์ธีรา ธนชัยเตชพฒัน ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ทัตเทพ ซื่อตรง ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนดล เกิดช่วย ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภารดี ทันไห่ ได้คะแนน 77.00%  
รร.ราชวัตรวิทยา (เขตดุสิต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศุภณัฐ พิพัฒน์วฒุิธร ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กานต์พิชชา ชุ่มชืน่ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชลกร มณีวงษ ์ ได้คะแนน 89.00%  
รร.อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชนั) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชิษณุชา วงศ์เจริญ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ศุภิสรา จ้อยชรัตน ์ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ขจิตทัศน์ เดชกําแหง ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พัทธ์ธีรา ภูริศักดิ์พิศาล ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ไตรทศ ศรีพล ได้คะแนน 84.00%  
รร.วัดกระจับพินิจ (เขตธนบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชรัณ เจริญไชย ได้คะแนน 68.00%  
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.4 พิชชานนัท์ เม็งเขียว ได้คะแนน 56.00%  
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นิธิศ เลิศบํารุงสุข ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฐรินีย์ อ่ิมใจ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธีรภัทร บุญเต็ม ได้คะแนน 72.00%  
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธวัชชัย แก้วประสพ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 วนัชพร เพชรหิรัญ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สิริทรัพย์ แสนโท ได้คะแนน 74.00%  
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 รัชชานนท์ ทุหา ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปวีร์ อาจคงหาญ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วิชญ์ภาส แท่นพรหม ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ศุภสัณห์ โชติรวมวงศ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ฑีฮารห์นา โวล์คแมนน ์ ได้คะแนน 93.00%  
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.4) 18 

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

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บ้านบางกะปิ (ประถม) (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พงศกร รัตน์จันทร ์ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ญาณกร สุนทรา ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธนกฤต จําปาเทศ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศรัญลักษณ์ แหวนนิล ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วิรัชชปกฉัตร ดาวแจ่ม ได้คะแนน 82.00%  
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาภาษาไทย ป.4 ชนธิกาญจน์ รักลีลาวัฒน ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 โมชาดา ศรีนาค ได้คะแนน 70.00%  
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ซู หยู่ เฉิน ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 บวรวิทย์ กุตะนันท ์ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กฤตภาส โลหิตหาญ ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ธีรภพ ใจสุภาพ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อริสา สินธรมย ์ ได้คะแนน 88.00%  
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภาณุภัทร ผิวเอ่ียม ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณโม ถาสุก ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุชานันท์ หกขุนทด ได้คะแนน 77.00%  
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กวิน ติยะพงษ์ประพนัธ ์ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 จิตตานนัท์ เวียงคาํมา ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วรินทร พุ่มแพร ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 มิญชญา ปะระห ุ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนกฤต อุ่นสกุล ได้คะแนน 80.00%  
รร.อัสสัมชัญธนบุรี (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อภิวิชญ์ รุ่งอภิญญา ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฏฐ์ เจติยานุวัตร ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิมพ์นารา เกียรติกิจเจริญ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อัครดิษฐ์ หาญสาธิต ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชินกิจ จิตบุญทวีสุข ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร ได้คะแนน 97.00%  
รร.ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชนัมพา ชูกิต ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 วิรัลรัตน์ แผ่นทอง ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นาราชา อมาตยกุล ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รมิดา พงศ์ธาดาพร ได้คะแนน 90.00%  



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.4) 19 

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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาภาษาไทย ป.4 วรรณรดา แสนด ี ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อลิชา โปทอง ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 บัณฑิตา รอดศิริ ได้คะแนน 60.00%  
รร.พิมลวิทย์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ญาณิศา คําทับทิม ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 วิทยา สารารัตน ์ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รัฐธรรมนูญ ปานรักษา ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อัญชิสา ตลุารักษ ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธีรวิชญ์ ทองโสม ได้คะแนน 95.00%  
รร.ยุหมินพัฒนา (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กมลวรรณ เศษกลาง ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธีระพัฒน์ บังกาวงษ ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เพ็ญพิชชา พุทธนอก ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สุทธิเจตน์ สบืจุ้ย ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐณิชา พรหมไพร ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 คีตกร สอนวิชา ได้คะแนน 74.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กตัญชลี นลิชาต ิ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พบพร ลิ้มศุภวานิช ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธีนิตา สมคิด ได้คะแนน 93.00%  
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชลธิชา ศรีบุญ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภูมิภาส เชื้อรุ่งบุญ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นภัสกร ช่วยสกุล ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ลักษมน คงเจริญ ได้คะแนน 74.00%  
รร.โสมาภา (นวมินทร์) (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปฐมพงษ์ วรฤทธิ ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ลักษิกา นาคสันเทียะ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กฤตยา เอกภูริธวัช ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นพรุจ หวังสิทธิเดช ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ธัญพิชชา ระเริง ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อติแพทย์ คําขวัญ 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 เขต กทม. (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณภัทร สวาทะสุข ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณิชชานนัท์ ขุนพนิิจ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ใจบุญ จันทรสถาพร ได้คะแนน 90.00%  
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กฤตเมธ พรรณราย ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ศุภิสรา ประฉามิตร ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กัญจน์ณัฏฐ์ คําทว ี ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ขวัญพิชชา สุทธคุณ ได้คะแนน 56.00%  
รร.พิพัฒนา (เขตพระโขนง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จิรายุ บุนนาค ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภัทรชนก สีโม ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปัณณวิชญ์ ชายกิตติบุตร ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปัณฑารีย์ ทองคํา ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 โรเบิร์ต เอดิสัน ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศิวัช สิริวัฒานานสุรณ์ ได้คะแนน 91.00%  
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฐเศรษฐ แซ่แต้ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อนงค์ลักษณ์ เจนจิวฒันกุล ได้คะแนน 68.00%  
รร.เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วรภัทร ทองพิมพ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สุจิรา ฌานะจาร ี ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนกร อานุภาพบุญ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ศรัณยกร พูลเพิ่มทรัพย์ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ดารามณี หอมฟุ้ง ได้คะแนน 91.00%  
รร.กัลยวิทย์ (เขตลาดพร้าว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธีรนุช นลิพัฒน ์ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 คีตา เจวรัมย์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นรีกานต์ พิมรักษา ได้คะแนน 70.00%  
รร.ฤทธิไกรศึกษา (เขตลาดพร้าว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อัญชลี นาคประสทิธิ ์ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พิชญาภา ยงยุทธ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ฎีกากร มีสมภพ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปภาวิน อ่อนศร ี ได้คะแนน 68.00%  
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.4) 21 

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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาภาษาไทย ป.4 เศรษฐี โสภณบรรณวิจิตร ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นรภัทร เจริญพงศ์ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อนาคิณทร์ ศรีภัทรวิทย ์ ได้คะแนน 66.00%  
รร.อนุบาลพิบลูเวศม์ (เขตวัฒนา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อนาวิน สุตครุฑ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ติร ธาระเขตต์ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สวิตตา บุญส่ง ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปัณฑา ห้าวหาญ ได้คะแนน 71.00%  
รร.จินดาพงศ์ (เขตสวนหลวง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นันทน์ิชา พงษ์วีระชาต ิ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ลักษณ์สุดา วจนะวิจารณ ์ ได้คะแนน 91.00%  
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จิรทีปต์ สรรพฤษสนิ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ครรฉัตร สุทธิชัยบุญศิริ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วรพัส ราชคม ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ต้นลม เธียรฐิติพฤฒ ิ ได้คะแนน 82.00%  
รร.โสมาภานสุสรณ์ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พัชร์พล มะรังษ ี ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กัญญ์พิชชา หลวงตระกูล ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ขวัญนภัช สังขกุล ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปพิชญา เจริญรวย ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สิตานนั เฉลิมวัฒน ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศุภกร วงษ์สังข์ ได้คะแนน 94.00%  
รร.ซอยแอนเนกซ์ (เขตสายไหม) วิชาภาษาไทย ป.4 กุลรดา แก้วชํานาญ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปัณณทัต เอ่ียมสอาด ได้คะแนน 71.00%  
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาภาษาไทย ป.4 นิติพัฒน์ พันถา ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อรวรรณ เสียงใส ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วิชสวัสดิ์ คงขํา ได้คะแนน 57.00%  
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.4) 22 

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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พงศ์พิศุทธิ์ พัฒโนทัย ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พชร ดวงดีแก้ว ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชินบตุร ฤทธิ์ศิริ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นิสุตรี สีสอง ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชมาห์ธรณ์ อึงสามภพ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ต้นข้าว มัชฌิมะบุระ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 โมไนย ไชยศรี ได้คะแนน 94.00%  
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กฤตภาส อุดมกิจโสภณ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 นรกมล ทีโนรโีอ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชยกร สุวรรณเทน ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 จิรายุ ชัยปรีชา ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศิริกัลยา จิรวัฒนางกูร ได้คะแนน 91.00%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.4) 23 

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

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภวัศวร์ อุ่นบาง ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 นนนภา ทิมคลา้ย ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปุณิกา เปรมปิยะกิจ ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ศิรประภา พรมสาร ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธัญนรา พุ่มดียิง่ ได้คะแนน 83.00%  
รร.ปิยะพรพิทยา (เชยีงราย) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เกวลิน หล่อเจริญ ได้คะแนน 78.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย (เชยีงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชินวร สุภาชะนะ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปาณิสรา อยู่รอง ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภาสกร รวมสุข ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชาญวริศ ศิริสกุล ได้คะแนน 55.00%  
รร.ฉือจี้เชียงใหม่ (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฐพนธ์ ภูแข่งหมอก ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 รัชพล สุวรรณรัตน ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภูพิงค์ ณ ลําพนู ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พรพนม เนตรสกุล ได้คะแนน 77.00%  
รร.โพฒิสารศึกษา (นครสวรรค์) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปิยวลี สกุลถัด ได้คะแนน 70.00%  
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นิพพิชฌน์ ดีจักรวาล ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 จิณณพัต ไหลบุตรด ี ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัชชา ดีจักรวาล ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ภัสภูมิ ชํานาญโลหะวานชิ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สุทธิกานต์ ครองสุขศิริชัย ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนัชญา เศรษฐอนุกูล ได้คะแนน 92.00%  
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ดนัยณัฐ อ่อนสมบูรณ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ศิริกัญพร วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ดลย์สรธัช จตุรงคโชค ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 เตชิต เตชสุนทรกุล ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สิยาพัฐ ภู่อินทวรัญ ได้คะแนน 88.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณิชนนัท์น แสนกตัญญ ู ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศรัณญพงศ์ งานวชิา ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฎฐ์ชวกร มหาวงค์นนัท ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วิชชากร อุปจักร์ ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ถีรยุทธ์ อินใจ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศุภโชค ตั้งเมธิกุล ได้คะแนน 73.00%  
รร.บ้านวังยาว (น่าน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชนัญชาดา วงศ์เทพ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฐพร อะทะวงศ ์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อภิสรา คฤหัส ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รัตนาภรณ์ พยอม ได้คะแนน 58.00%  
รร.บ้านสา้น (น่าน) วิชาภาษาไทย ป.4 พุทธิปภา สุยะตา ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สิปปนันท์ วีระเชวงกุล ได้คะแนน 73.00%  
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กษมา เทพจันตา ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชยณัฐ สิทธิ์วุฒ ิ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐภัค ต๊ะด ี ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิมพ์ลดา จักรปงิ ได้คะแนน 88.00%  
รร.อนุบาลอยู่วิทยา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ยศกร ก๋าคํา ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธีรภัทร มะโนขัด ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กมลวรรณ โพธิ์สุยะ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภัทรมน ดีอ่ินคํา ได้คะแนน 74.00%  
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กันกานต์ พรสวสัดิ ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปทิตตา ดวงสทิธิ ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปาณนพิน ฟองคาํ ได้คะแนน 96.00%  
รร.นรบุตรศึกษา (พิจิตร) วิชาภาษาไทย ป.4 ลภัสรดา วงศ์จนัทร ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 คณิศร กงสอน ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 นันทน์ภัส เครือบุษผา ได้คะแนน 50.00%  
รร.ยอแซฟพิจิตร (พิจิตร) วิชาภาษาไทย ป.4 ฑิฆัมพร พุมมา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชนัฐกานต์ บญุประดษิฐ ์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภัคจิรา สุวรรณนิจ 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาภาษาไทย ป.4 กาญจนภัสส์ รักการพาณิชย ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สรศักดิ์ เจ็ดกริช ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณชนก วาณิชกมลนันทน ์ ได้คะแนน 61.00%  
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปราณภัทร แสนแก้ว ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 จิรายุส เดชสกุลรัตน ์ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปุณณภา สงัขดิษฐ ์ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณธรรศ ญาณกิตติ์กูร ได้คะแนน 92.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภัทรคีตา พลพวก ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภัทราภรณ์ พระนาค ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปาณิสรา สุขใส ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พัญญ์สกุล ธนกิจพนัธ์สกุล ได้คะแนน 89.00%  
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วรนิษฐ์ อริยชัยอัมพร ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สิทธิโชค สาตร์กลิน่ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปณิชญา โล่ห์เลขา ได้คะแนน 81.00%  
รร.อนุบาลทิพยาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุวิชย์ ธนรังสีกุล ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนภร อินทร์ทูน ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ดารุวรรณ สายยืด ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 เมธัส แปววัง ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุวพิชญ์ แย้มสุข ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เพชรลดา ขันทอง ได้คะแนน 58.00%  
รร.อนุบาลแพร่ (แพร่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วิชญ์วรัชญ์ ชุษณะโยธนิ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปรัตถกร อ่วมทิพย์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ญาณิศา มีสอง ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กษิดิศ รักนา ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐชา วงษา ได้คะแนน 92.00%  
รร.ดอนไชยวิทยา (ลาํปาง) วิชาภาษาไทย ป.4 ธัญสินี ดวงดาว ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 คคนางค์ กับปินะ ได้คะแนน 57.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ไตรภพวิทยา (ลาํปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธรานนท์ แก้วบุญเรือง ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฐชยา วงค์ไชยชนะ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปวาริศ สมพล ได้คะแนน 78.00%  
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนกฤต ขันติธรางกูร ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ก่อกุศล โพธิ์หล้า ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จินดารัตน์ ศรีวงษ์ชัย ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รักธัมม์ วัฒนานุกิจ ได้คะแนน 92.00%  
รร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร (อุตรดิตถ์) วิชาภาษาไทย ป.4 เอกภวิษย์ คําแย้ม ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 บรรณกร เจนเขตรการ ได้คะแนน 86.00%  
รร.อนุศิษย์วิทยา 3 (อุทัยธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศิรภัค ต้นหยง ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สุภาวดี ศรีเพ็ง ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วันวิสา เข็มสุวรรณ ได้คะแนน 74.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคใต้ (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาภาษาไทย ป.4 พงศ์ภรณ์ กุลเถกิง ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พงศพัศ อาลิแอ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชนากานต์ ชุมบุญ ได้คะแนน 51.00%  
รร.อนุบาลกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชนากานต์ จงรักษ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ศศิรฎา เปาะทองคํา ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กณิศา คงสงค ์ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณัฐปัญญ์ บวัแก้ว ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปวันพสัตร์ จํานงรัตน ์ ได้คะแนน 56.00%  
รร.ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อรณิชา สีนา ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณิชารีย์ ศรีเทพ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฐณิชา โวยสนิ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กานต์สิริ ทิมกลบั ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วงศพัทธ์ พลรักษ ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธีรเทพ เกิดไก่แก้ว ได้คะแนน 69.00%  
รร.บ้านทุ่งต่อ (ตรัง) วิชาภาษาไทย ป.4 อรัณญา ขันแก้ว ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศิวกร โพธิ์ถาวร ได้คะแนน 65.00%  
รร.วิวัฒน์วิทยา (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กันติชา แซ่ลิ้ม ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กฤษวรรณ เลี้ยงพงษ์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พัชรกมล รัตนพล ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สุปรียา ทิมกลับ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สรวิชญ์ เจียรบุตร์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ศิริภันทิลา สุขรอด ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พัชรพล หิรัณย์รักษ์ ได้คะแนน 79.00%  
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชุติวัต สบเหมาะ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 มิ่งมนัส นาคแก้ว ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศิวกร ลักษณะสว่างวิทย ์ ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ป้อมเพชร ใจห้าว ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พรภวิษย์ ชูสุวรรณ ์ ได้คะแนน 84.00%  
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.4) 28 

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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พิชามญธุ์ เตยแก้ว ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปภังกร เวชพราหมณ์ ได้คะแนน 70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สุวพัชร พลฤทธิ ์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อชิรญาณ์ คุณารักษ ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิระดา สุวรรณอ่อน ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณิชนนัทน์ กวีวงศ์ประวัต ิ ได้คะแนน 85.00%  
รร.บ้านขอนหาด (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.4 ดารินทร์ เนียมสง ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ฐิติวัฒน์ ใจดาํ ได้คะแนน 85.00%  
รร.วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.4 มุนินทร์ เสือทอง ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปิติภัทร ปันศิริศักดิ ์ ได้คะแนน 73.00%  
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วรมพร จงศิริ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชนัดดา เกียรติก้องแก้ว ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณภัทร โรจน์วชิรนนท ์ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 มนัสนนัท์ ตัญจพัฒน์กุล ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จีรเมธ สุขเกื้อ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รินลดา พฒันปรีชากุล ได้คะแนน 97.00%  
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อัลมูชัรราฟ จาน ิ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณหทัย ศุภัทรจินดา ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภักดี สร้อยธรรมา ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 โซเฟีย รีเป็น ได้คะแนน 68.00%  
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาภาษาไทย ป.4 จิรัชญา คามแสน ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พุทธิดา คุณากรศักดา ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชญุตม์ ขุนชา้ง ได้คะแนน 55.00%  
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อภินันท์ พรหมมานพ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ญัลวา กิตตชิัย ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ทวีศักดิ์ เศวตพาณิชย ์ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พลภูมิ ชูรูป ได้คะแนน 91.00%  
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.4) 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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นัทธิ์ธานันท์ ณัฏฐากรสกุล ได้คะแนน 86.00%  
รร.อนุบาลปัตตานี (ปัตตาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ตนุภัทร ชนะสุวรรณ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชวนากร คงเกิด ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เอกภวิษย์ ขวัญมนิจ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ธัญชนก สะแลแม ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สัณหณัฐ ไฝสีทอง ได้คะแนน 78.00%  
รร.อามานะศักดิ์ (ปัตตาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 จัยดาห์ บินสอาด ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชวัลวิทย์ หัวแท ้ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ฮาริส มังสมาน ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ฟาตีมะฮ์ เกลาฉีด ได้คะแนน 86.00%  
รร.บ้านทุ่งเจดีย์ (พังงา) วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฏฐกันย์ นวลจันทร ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รมิตา โต๊ะจ ู ได้คะแนน 69.00%  
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อคิราภ์ หนูเกตุ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ฑีฆวัฒน์ ดีพาช ู ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนภูมิ จุลแก้ว ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วิชญาดา อ่อนแก้ว ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 แพรวา มธุรส ได้คะแนน 90.00%  
รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศรุต ทองสง ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พุชฌาภา มาแดง ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อธิรวรรษ ทองทวี ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กชพรรณ ขุนชนะพันธุ ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เอมิกานต์ นุ่นหน ู ได้คะแนน 87.00%  
รร.นิบงชนปูถัมภ์ (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พัสกร แก้วแดง ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อรณี จันทร์ดํา ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อาวาตีฟ สะอะ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อูบัยดิลละห์ วาอายีตา ได้คะแนน 81.00%  
รร.รังสีอนุสรณ์ (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชิษณุพงษ์ หนูสอน ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัจวา แลแรมะ ได้คะแนน 76.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วิชวินทร์ ไชยนาพงษ ์ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พัทธ์ธีรา ชา่งหล่อ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฏฐกรณ์ ภูมิวณิชกิจ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 คีฏณภัจจ์ เก้าเอ้ียน ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ลลิดา อ่องรุ่งเรือง ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 คณาพร พินิจวัจนะวงศ์ ได้คะแนน 82.00%  
รร.กลับเพชรศึกษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธันยภรณ์ นะแส ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 มณีแก้ว วัฒนาไพศาล ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พนิตพิชา แก้ววิลัย ได้คะแนน 81.00%  
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศิรวุฒิ สุขมิ่ง ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 จรรยพร สุดสุข ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปฐมเดช ลือขจร ได้คะแนน 78.00%  
รร.บุญเลิศอนุสรณ์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนชาต กาญจนเพ็ญ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 มณฐกานต์ แพทอง ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภัคพล ศรีสมบัต ิ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิรญาณ์ หนูฉ้ง ได้คะแนน 60.00%  
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนภร สวนสวัสดิ ์ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พรชนก คงชืน่ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นิรดา พันธุรัตน ์ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สีหะศักดิ์ สุวรรณรัตน ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฏฐณิชา กาญจนคลอด ได้คะแนน 56.00%  
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธีรดา เกียรติคีรี ได้คะแนน 62.00%  
รร.วิเชียรชม (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พีรภัทร ศีลบุตร ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 เพ็ญพิชชา ชูเมือง ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณฐกร สุขประเสริฐ ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กรวรรณ สมานคุณ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิมพ์บุญ เมืองทอง ได้คะแนน 92.00%  
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.4) 31 

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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลสงขลา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปัณฑารีย์ พรหมวิหาร ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชมภัสส์ มนัสวานชิ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รวิสรา จริตงาม ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สืบสาน สมสุข ได้คะแนน 95.00%  
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ฮากิฟ หมาดสกุล ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 นูรดีนี่ ลิมมิตร ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เกศษิญา สุทธิพัฒน์อนนัต ์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วุฒิกร เดชณรงค์ ได้คะแนน 72.00%  
รร.อนุบาลทักษิณสยาม (สตูล) วิชาภาษาไทย ป.4 ตอวูซ เปรมใจ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วาระฏา เต๊ะสาโหม ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 มณฑิรา ศรีน้อย ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รวิตา ตาเดอิน ได้คะแนน 84.00%  
รร.อนุบาลสตลู (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เปรมยาดา รัตนบุรี ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 รณัสถ์ชัย วงศ์อนันต ์ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กิตติภูมิ ทองอ่อน ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ซัลมีญ่า แหล่ทองคํา ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กิติวิชญา เจริญผล ได้คะแนน 94.00%  
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาภาษาไทย ป.4 พิชญ์สนิี ทองขาวบัว ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิดาภา ดาํฝา้ย ได้คะแนน 84.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สิรวิชญ์ โคตะนนท ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภานุวัฒน์ เกียรติธีรรัตน ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กรวิภา เฉิดเจิม ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ ์ ได้คะแนน 91.00%  
รร.สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) (ขอนแก่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วรวลัญช์ ซื่อศิริสวัสดิ ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปรีชญา เก้งโทน ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 รรัณญ์รัตน์ บุญกาญจนารัตน ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภัทรนิดา พรหมโคตร ได้คะแนน 86.00%  
รร.เมืองนครราชสีมา (นครราชสีมา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นวพร ไทยนิคม ได้คะแนน 74.00%  
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) (มหาสารคาม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อภิชญา พลตื้อ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 วชิรวิทย์ นามไพโรจน ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณฐมน มาจนัแดง ได้คะแนน 75.00%  
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กฤษฏ์ บุตน ุ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปิ่นมณี ราชณุวงษ ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปวินลภย์ พรศิรินพคุณ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วริทธิ์ธร อํานวยพรสวสัดิ ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปพาวลิรณ์ อุตมะ ได้คะแนน 89.00%  
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาภาษาไทย ป.4 ณิชา โชติพนัธุ์พิวฒัน ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฏฐิกา สุภิมารส ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ภีมพล ธุรานชุ ได้คะแนน 93.00%  
รร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” (สริุนทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กัญญพัชร นวลด ี ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กฤตเมธ สายแก้ว ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 จุรีรัตน์ วงเวียน ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนโชติ ศิริ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วรกานต์ จันทร์หอม ได้คะแนน 55.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฐธิดา พูลชาต ิ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ศรัณรัตน์ ไกยสิทธิ ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธีรดนย์ ลาภสาร ได้คะแนน 54.00%  
รร.สันติธรรมวิทยา (อุดรธานี) วิชาภาษาไทย ป.4 กวินนาฏ จาํปาหอม ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปิยวัช ขะมวดทรัพย ์ ได้คะแนน 69.00%  
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภัทรดนัย บุญพาสิริสกุล ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 นรากร ศรีภูมั่น ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปวริศา พรหมสิทธิ ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จิรกร ตุงคโสภา ได้คะแนน 89.00%  
รร.บ้านหนองแสง (อุบลราชธานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฐวุฒิ สมปัก ได้คะแนน 93.00%  
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภูริชญะ สุขสวา่ง ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นิธิธนนัท์ อธิธนัยชัยภัทร ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐนนท์ เหลืองรุ่งโรจน ์ ได้คะแนน 98.00%  
รร.อุบลวิทยาคม (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สิรวิชญ์ โกยทอง ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 รรรณธัช มาตรา ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กัญจน์ชญา รุ่งเรือง ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณัฐณิชา ปูเชียงแดง ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เดชาวัต ดาวิเด กาดาอู ได้คะแนน 55.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชัชพิสฐิ ไชยคํา ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ฉัตรธิดา นรโภค ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เอกณัฐ ทองวิเวก ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 หทัยกาญจน์ จาดแจ่ม ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อัครวินท์ ชัยชารี ได้คะแนน 86.00%  
รร.จุฑาทิพย์ (ฉะเชงิเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วัชรากร งามพชิิตชัย ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สุชาดา สนุทรบุญ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นิติภูมิ ปลัง่สมบตั ิ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศุกร์พเกศ วงษ์วุฒิพงษ ์ ได้คะแนน 57.00%  
รร.ดาราจรัส (ฉะเชิงเทรา) วิชาภาษาไทย ป.4 ไปรยา ลี้ชม ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธีรภัทร แก้วก้อน ได้คะแนน 77.00%  
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศักดิภัทร ศักดิ์ศรีวัฒนา ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธัญชนก คุ้มภัย ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สมิทธิ สุวรรณชาต ิ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธวัลรัตน์ ประเสริฐพงษ ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นันทน์ภัส อนุสทิธิ ์ ได้คะแนน 78.00%  
รร.เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เขมนิจ ประดิษฐ ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชัชญาสุ์ มะโนมัย ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พิชัยบัณฑิต สุระวชิัย ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปริยากร ป้องหล้า ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นภัทร คานเจริญ ได้คะแนน 68.00%  
รร.อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปราณต์ รุจาคม ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 แววปราชญ์ ทวีพาณิชย์กุล ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 อชิระ มหรรณพนที ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วีรวัฑฒก์ เย็น ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศภัญรัชต์ เสมอวงษ์ ได้คะแนน 96.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธีรกานต์ ลมสงูเนิน ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 จิรภัทร พูลหวัง ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สิรวิชญ์ ดําขํา ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐพงศ์ หอมกลั่น ได้คะแนน 95.00%  
รร.มารดานุสรณ์ (ตราด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศศิภา อุทัย ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปริยากร ทองดวง ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปัทมรัศม์ กิติธนนท์วัฒน ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 รัชภูมิ ทัศวิล ได้คะแนน 81.00%  
รร.มัธยมวัดใหม่กรงทอง (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนภัทร นิรารมย ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 นันทน์ภัส กฤษณวิภาคพร ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธีรศิลป์ อ่อนตา ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อภิษฎา อนุกูล ได้คะแนน 66.00%  
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ลัลนา เหลืองรัตนะ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นิจวิภา เวียงใน ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กิตติพงษ์ โชคมงคลกิจ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปุณณภาณัฏฐ์ ตรีถวัลย ์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณัฎฐธิดา เหลาเพ็ชร ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐพัชร มหาสิทธวิัฒน ์ ได้คะแนน 95.00%  
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ (ปราจนีบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 อนุธิดา ไหม่พู ่ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ฉันท์ชนก สะเนาว ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 รัฐติกานต์ สารพิศ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จิรัชญา ไตรสูงเนนิ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 จิตตานนัท์ กิจผดงุ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชรินรัตน์ บุดสะดีวงษ ได้คะแนน 56.00%  
รร.หทัยชาติ (ปราจนีบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภาษธร คุณสิงห์ ได้คะแนน 71.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นภัทร กมลนวรักษ ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปัณณวิชญ์ สวัสด ี ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธัญญาพร ประทุมชาติ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภัคภิญญา ก่ิงสวัสดิ ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สรวิชญ์ คําภิละปาวงศ ์ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนภัทร์ ดําเสนา ได้คะแนน 57.00%  
รร.รุ่งนภาพิทยา (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุธาทิพย์ ประเสริฐน้อย ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ภัคนันท์ โชติพนัง ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ลลิต ธเนศธรรมคุณ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ฐากูร หวานสนิท ได้คะแนน 62.00%  
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปิยะภัทร อัฒจักร์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 แพรวแพรวา เหลืองวุฒิวงษ ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปิยวัฒน์ โปณะทอง ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กนก พัฒนสุขวสันต ์ ได้คะแนน 100.00%  
รร.เทศบาล 4 (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.4 ชฎาพลอย คําชนแดน ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชวัช มีคลา้ย ได้คะแนน 58.00%  
รร.พร้านีลวัชระ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นวรัตน์ จิรภัทรรุ่งเรือง ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปฐพี สนีวน ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วชิรวิชญ์ ภูมิม ี ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ภัทรพล วงค์วิลาน ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สุกฤตา บุญรัตนธนโชต ิ ได้คะแนน 78.00%  
รร.ศรีวิทยาปากน้าํ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วชิรวิทย์ จันทร์ควง ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พิมพ์มาดา หนูเทพย ์ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 นันทภัค ศิริตัน ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วิมลสิริ โสมารคพันธ ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 รัชภร รัชพงศ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พัตนียา วีระกุล ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธีรภัทร บุญนํา ได้คะแนน 91.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สันติดรุณ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วริศรา ศาสนโสภา ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ชามิล คุโณภาส ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 มูบาร้อก วงศ์รัตนเสรี ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กัญญาณัฐ สนัติปาต ี ได้คะแนน 86.00%  
รร.อนุบาลวัดพชิัยสงคราม (สมทุรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.4 กิตติภพ อินทสอน ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ยมลพัทธ์ เลิศกวินโชค ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พุฒิศักดิ์ ชัยพรมเขียว ได้คะแนน 88.00%  
รร.อํานวยวิทย์ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธรรมรส คร้ามอ่วม ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 พชร น้อยแรม ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 บุณยอร ก้อนคํา ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณิชา ลลีานุกูลชยั ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ณัฐชญา สุวรรณชีวะศิริ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วารินทร์ธร ดามพ์หิรัณย ์ ได้คะแนน 89.00%  
รร.อุ่นอารีวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศิรสิทธิ์ เฟื่องเพียร ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อธิพงศ์ ไวยเพ็ชร ี ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กฤติยาภรณ์ บุญทัน ได้คะแนน 82.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ทานตะวัน ตรีมาลา ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.4 วรัญดา ศรสุคนแก้ว ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รชต ทรัพย์ทรงคุณ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปภังกร ดํารงพงษ ์ ได้คะแนน 71.00%  
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ดลวริทธิ์ ศิริชัย ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อัลิปรียา ศิริรัตน์ไพจิตร ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ทัตพิชา จินต์จนัทรวงศ ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นพภัสสร แสงพระจันทร์ ได้คะแนน 95.00%  
รร.นานาชาติ ดราก้อน (นนทบรีุ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 โปษัณ พฤกษ์กานนท ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 โภคิน พิบลูปภาพงศ ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นพมาศ เกิดแสง ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศิริกาญจน์ ฝั่นแก้ว ได้คะแนน 95.00%  
รร.ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สรวลณัฐ บุญขา้เหลือ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ฐิติรัตน์ รัฐการวงศ ์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปวร นามใหม ่ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 กิตติคุณ ชื่นไกรลาศ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศิวาลัย อ่อนส้มกิจ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ศิรินทรา พละพงษ ์ ได้คะแนน 89.00%  
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฏฐพล คําภานุช ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธราทาน โพธิ์พุก ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชิษณุพงศ์ ทวทีรัพย ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 เก้ือกูล ริมสันเทียะ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พิชญธิดา สังวรกาญจน ์ ได้คะแนน 94.00%  
รร.พิชญศึกษา (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศุภพิชญ์ รัศมีบวรกิติกุล ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อลิสา สิริกวิน ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภัทรพล สุขเจริญ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 สาริน ศิริบุญ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปารณีย์ จงตระกูล ได้คะแนน 92.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธิษณาภัท แสงพล ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 เรณุกา เจนุนวศักดิ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ยศพล คชสาร ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชอนน์ เควิน แมค ลอกท ์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.ทิพพากรวิทยาการ (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กรินทร์ ศุษิลวรณ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ลลิตา มงคลด ี ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชนากนัต์ ปานพลอย ได้คะแนน 74.00%  
รร.บรรจบรักษ์ (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธนกร วินิจฉัย ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กวินธิดา ทิมโต ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณิชานาฏ แสงนิกรเกียรติ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชญานิษฐ์ จิตบุญ ได้คะแนน 71.00%  
รร.สีวลี (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปฐพล พนิจงสกุลดิษฐ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 อัสมาภรณ์ อาภรณ์พิศาล ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชนม์นิภา แดงวบิูลย ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปาณัสม์ โศจิพลกุล ได้คะแนน 85.00%  
รร.อุดมวิทยา (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชลชาติ คงสมบูรณ ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ณัฐวดี องอาจ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณปภา เสนา ได้คะแนน 91.00%  
รร.ภัทราวดี หัวหิน (ประจวบครีีขันธ์) วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 สุนิสสา ลงิกาน ได้คะแนน 78.00%  
รร.ประตูชัย (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 รัชต์พล แสงประภา ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พลวรรธน์ ไทยประยูร ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปฐมพร เชยวิจิตร ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 รัตพร รัชตะวรรณ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ศิรสิทธิ์ ฉํ่าฉลวย ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนิษฐา สุขีวรรณ ได้คะแนน 67.00%  
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สรกช บุณยะวิโรจ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พิมพกานต์ ประทุมรัตน ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สรวิชญ์ เกียรติไพบลูย ์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ทัตเทพ รัตนภุชพงศ ์ ได้คะแนน 62.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศศิภากร ศรีคัดเค้า ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สุธีรา เสนาขันธ ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ธีรัตน์ เต็มแสงสุขมณ ี ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธีทัต เมืองลี ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พรรษศรณ์ ณรัตน์เกียรติ ได้คะแนน 90.00%  
รร.รอตเสวกวิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภัครลดา ภาคสุโพธิ ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พิชญาภา เจริญสุข ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 น้ําทิพย์ งามสมฤกษ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภคนันท์ นิ่มหน ู ได้คะแนน 78.00%  
รร.ศิริเสนาวิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วรกร ปราชญ์เวทย ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ฑีระเทพ นาคะบุตร ได้คะแนน 68.00%  
รร.เสริมมิตรวิทยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 วริศรา แนมจันทร ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 คณิศร์กุล วังวงค์ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นลัทพร ก้อนแก้ว ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 นนท์ทชิา อินทร์เนียม ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อชิรยา มากคณา ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ธนัณชภร ยันตะส ี ได้คะแนน 68.00%  
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ปัณณทัต ลฬีหะวิโรจน ์ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ปัณฑารีย์ มัง่คั่ง ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณวรัฎ คงมี ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ธรณ์ธันย์ ทับทิมทอง ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฐพัชร์ ลิ่มอรุณ ได้คะแนน 97.00%  
รร.เอกอโยธยา (อยุธยา) วิชาภาษาไทย ป.4 กิตตินันท์ จนัทรคุปต ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูมิพัฒน์ จาํเนียรพล 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 ภาคกลาง (ชั้น ป.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กรรวี ภู่เจริญ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เคลิน่า เสียงเกษม บาลมาเซด้า ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ฐิติพันธ์ ทองจนัทร ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 สิริกัญญา ฉินทองประเสริฐ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ธนิสสร์ ชลวิทย ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ปัทมพร จุ่นอ้น ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 กัลยกร อํานวยพร ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชยุต คงคลา้ย ได้คะแนน 92.00%  
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ฐิติพันธ์ ทองจนัทร ์ ได้คะแนน 62.00%  
รร.แย้มวิทยการ (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ตนุภัทร อยู่ทอง ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พีรภัทร นาคทั่ง ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 มาโปรด จนัทร์เปรม ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ปุณยากร ดีมา ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชินวัตร สมบัติหล้า ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 พัชรี กันหา ได้คะแนน 69.00%  
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ศุภกร ทองรุน ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ญานิสา รักชาต ิ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ณฐมน สิงห์ลอ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วรภพ วัตตพันธ ์ ได้คะแนน 90.00%  
รร.อุดมวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ณัฏฐณิชา นาคกล่าํ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 ศุภกร สวัสดิ์เกริงชัย ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภูริชญา ยั่งยนื ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณัฏฐ์ มานะวิจิตรวนชิ ได้คะแนน 81.00%  
รร.นารายณ์วิทยา (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เตชิษฐ์ ทรัพย์มน ู ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 กุลธิดา ยืนยง ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 พงศ์ฑัต แก้วปนทอง ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พิรดาณี เต็มเปี่ยม ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ปีดี บุญรินทร์ ได้คะแนน 65.00%  
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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.4) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ป.5” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.นารายณ์วิทยาท่าหลวง (ลพบุรี) วิชาภาษาไทย ป.4 กัญญารัตน์ บุญอ้อย ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วีรยุทธ สลุงอยู ่ ได้คะแนน 64.00%  
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 นฤณพ ศิริรักษ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สิรวิชญ์ แพ่งเกษร ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ ์ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 อรพิม จันทรารัตน ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ณิชาภา เจนิสหกิจ ได้คะแนน 97.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลาํนารายณ์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 สัณฐิติ ตองอ่อน ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สุปภาวี โหงอ่อน ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ศุภวิชญ์ ศิริปูน ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 ชยณัฐ อําลา ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อภินัทธ์ อภินิธิโสภณ ได้คะแนน 89.00%  
รร.ดรุณานุกูล (สมุทรสงคราม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 กร ลิขิตอํานวยชัย ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 มยุรี พวงจันทร ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ภรัณยู วงศ์ถนอม ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 กุลทิพ คล้ําจิตร ได้คะแนน 63.00%  
รร.ปัญจพรพิทยา (สมทุรสาคร) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ชวิศ ประเสริฐกุล ได้คะแนน 75.00%  
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ธนภูมิ พลอยงาม ได้คะแนน 66.00%  
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภูมิอิทธิกร รุ่งแสง ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 สุกฤตา คํารอด ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 วราวรรณ ทิพยไพฑูรย์ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 วริศรา หุ่นสุวรรณ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 วิรินทร์ณัชชา หํ้าบัวเสริฐ ได้คะแนน 87.00%  
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ธันย์ฐิตตา กิตติอุดมธรรม ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.4 พชรพร นวลละออง ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 จารุพรรณธ์ ปีตินทรางกูร ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.4 พิชญา แพร่หลาย ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 นันทน์ภัส วงษ์สุวรรณ ได้คะแนน 87.00%  
 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
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