
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.5) 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.5 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่งระดับชั้น ป.5 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.6  มีทั้งหมด 5 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  

* คะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST” คิดจาก 5 วิชาแรก คือ คณิตศาสตร, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษาฯ และอังกฤษ 
** กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิเพียงวิชาเดียวท่ีสูงท่ีสุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปขึน้มารับแทน 
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น  ระดับชั้น ป.5 

 
รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 

 
คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 50-489-0003 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 409.00 
อันดับที่ 2 ธนัช ศรีโคตา 50-403-0006 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 407.00 
อันดับที่ 3 พัฒนน์รี สิงหพันธุ ์ 50-545-0123 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 399.00 
 ปุณยนชุ สุระชัย 50-452-0080 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 399.00 
 

คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ 
วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 50-489-0003 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 100.00 
วิชาภาษาไทย ป.5 ธนัช ศรีโคตา 50-403-0006 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 92.00 
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 50-489-0003 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 97.00 
วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐภัทร สมัครพงศ์ 50-307-0002 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 81.00 
 วิณิชยา ชูจันทร์ 50-344-0012 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ) 81.00 
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 การิสตา พฒันจักร 50-154-0007 อัสสัมชัญธนบุรี (เขตบางแค) 98.00 
วิชา LAS-NT & O-NET ป.5 ญาณิศากานต์ วรภูม ิ 50-403-0009 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 94.00 
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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 

 
รายชื่อคนเก่งระดับภาค 

 
คนเก่งระดับภาค (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ยศวร ชัยเดชาภินันท ์ 50-154-0019 อัสสัมชัญธนบุรี (เขตบางแค) 390.00 
อันดับที่ 2 อามัณดา เปรมมางกูร 50-110-0012 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 369.00 
อันดับที่ 3 ชาญชัย อุ้ยนอก 50-117-0025 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 356.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 
อันดับที่ 1 ธราเทพ คงทวีเลิศ 50-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 382.00 
อันดับที่ 2 พีรวิชญ์ ทรงไพรเดช 50-278-0018 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 376.00 
อันดับที่ 3 กชพร สิงห์ดา 50-217-0060 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 372.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคใต้) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 
อันดับที่ 1 นันทิตา พรหมคุ้ม 50-397-0012 จอย (สุราษฎร์ธานี) 378.00 
อันดับที่ 2 รณกฤต โสภณรัตนโภคิน 50-853-0001 เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) 373.00 
อันดับที่ 3 ปวเรศ อินนุพัฒน ์ 50-302-0036 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 372.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 
อันดับที่ 1 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 50-489-0003 ดอนบอสโกวิทยา (อุดรธานี) 409.00 
อันดับที่ 2 ธนัช ศรีโคตา 50-403-0006 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 407.00 
อันดับที่ 3 ปุณยนชุ สุระชัย 50-452-0080 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 399.00 
     

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 
อันดับที่ 1 พัฒนน์รี สิงหพันธุ ์ 50-545-0123 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 399.00 
อันดับที่ 2 ทักษพร ชวลิตอํานวย 50-510-0026 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 363.00 
อันดับที่ 3 ปภังกร พรหมอินทร์ 50-545-0131 แมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ (ชลบุรี) 354.00 
     

คนเก่งระดับภาค (ภาคกลาง-ภาคตะวันตก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 
อันดับที่ 1 บารมี รักษ์ความสุข 50-628-0026 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยธุยา) 361.00 
อันดับที่ 2 ณัฐกิตติ์ โพธิ์พุทธรักษา 50-941-0024 แย้มวิทยการ (ราชบุรี) 357.00 
อันดับที่ 3 ระติวัฑฒ์ โพธิ์แก้ว 50-943-0031 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 337.00 
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 ชวัลวิทย์ ทองเกิด 50-072-0008 ราชวัตรวิทยา 304.00 
 อันดับที่ 2 พัทธดนย์ รัตนะศร ี 50-049-0007 โยนออฟอาร์ค 256.00 
 อันดับที่ 3 อัญชิษฐา มาตุภูมานนท ์ 50-072-0014 ราชวัตรวิทยา 236.00 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 บุญนิสา มากเจริญชัย 50-007-0009 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 285.00 
 อันดับที่ 2 ธนพัฒน์ ชสูุขอมร 50-007-0007 วัดประยุรวงศาวาส 256.00 
 อันดับที่ 3 พิมพ์ชนก สะเมนรัมย ์ 50-007-0021 วัดประยุรวงศาวาส 248.00 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 กรเพชร โรจน์สืบศักดิ ์ 50-008-0001 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 312.00 
 อันดับที่ 2 ศศิปภา กนกกรรณ์ 50-008-0017 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 262.00 
 อันดับที่ 3 กนกวรรณ โพธิราช 50-007-0013 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 260.00 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 พรรวินท์ แสงเลิศศิลปชัย 50-121-0017 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 324.00 
 อันดับที่ 2 พิชญดา จนัทรวิวฒัน ์ 50-121-0009 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 320.00 
 อันดับที่ 3 บัณฑิตา เฑียรปัญญารัตนา 50-121-0018 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 286.00 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 กฤตนนท ลือสิริพาณิชย ์ 50-199-0008 สวนบวั 318.00 
 อันดับที่ 2 นวลปราง แทนธาน ี 50-199-0010 สวนบวั 258.00 
 อันดับที่ 3 ธันวาคินทร์ โตสนิธพ 50-199-0002 สวนบวั 250.00 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ปุญชรัศมิ์ โชติวัฒนาสกุล 50-007-0039 ราชิน ี 246.00 
เขตตลิ่งชัน อันดับที่ 1 ปุญญพัฒน์ ไชยเรืองกิตติ 50-144-0020 อยู่เย็นวิทยา 282.00 
 อันดับที่ 2 สรวิชญ์ เตียงเกตุ 50-144-0048 อยู่เย็นวิทยา 272.00 
 อันดับที่ 3 วชิรพัชร สุวรัตน ์ 50-144-0040 อยู่เย็นวิทยา 266.00 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 ศุภเวช อรุณจรัส 50-019-0002 บ้านบางกะปิ (ประถม) 355.00 
 อันดับที่ 2 ฤทัยกานต์ จนัทร์สุข 50-019-0006 บ้านบางกะปิ (ประถม) 311.00 
 อันดับที่ 3 สวันนยี์ ปานมา 50-019-0017 บ้านบางกะปิ (ประถม) 259.00 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 ชุติกาญจน์ เลิศอนันตช์ัยกูล 50-138-0013 บางขุนเทียนศึกษา 274.00 
 อันดับที่ 2 ธีรเมธ แสงแก้ว 50-138-0003 บางขุนเทียนศึกษา 266.00 
 อันดับที่ 3 พรหมพร พรหมสาย 50-138-0028 บางขุนเทียนศึกษา 254.00 
เขตบางเขน อันดับที่ 1 ชนัญชิดา พิพฒันว์ิทยานนท ์ 50-111-0034 กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 238.00 
 อันดับที่ 2 ปริญ ธรรมมารักษ์ 50-111-0011 อมาตยกุล 153.00 
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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.5 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตพระโขนง อันดับที่ 1 กิตติพัศ ปั้นปรชีา 50-104-0075 พิพัฒนา 344.00 
 อันดับที่ 2 กฤษฎิ์ พุฒไทย 50-104-0004 พิพัฒนา 329.00 
  ต้นกล้า ชยเมธานนท ์ 50-104-0006 พิพัฒนา 329.00 
เขตภาษีเจริญ อันดับที่ 1 ธัญญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวฒุ ิ 50-150-0009 เผดิมศึกษา 288.00 
 อันดับที่ 2 กฤษฏมนต์ แป้นสดใส 50-150-0005 เผดิมศึกษา 267.00 
 อันดับที่ 3 ชานิกา ชนุธีรสรรค์ 50-150-0016 เผดิมศึกษา 261.00 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 อามัณดา เปรมมางกูร 50-110-0012 กรพิทักษ์ศึกษา 369.00 
 อันดับที่ 2 ณัฏฐ์ เทพเกลี้ยง 50-110-0014 กรพิทักษ์ศึกษา 341.00 
 อันดับที่ 3 หทัยรัตน์ สุวรรณศรีสาคร 50-110-0017 กรพิทักษ์ศึกษา 314.00 
  รวิสุดา สิรินนัทเกต ุ 50-110-0018 กรพิทักษ์ศึกษา 314.00 
เขตสาทร อันดับที่ 1 ปภังกร ศรีเพ็ชรดานนท ์ 50-111-0004 พระแม่มารี 210.00 
เขตบางพลัด อันดับที่ 1 ณิชา รักจรรยา 50-003-0014 ธรรมภิรักษ์ 347.00 
 อันดับที่ 2 ณัฏฐิกา สุระพิมลศาล 50-003-0002 ธรรมภิรักษ์ 320.00 
  กตัญญุตา สุวรรณปัฏนะ 50-003-0020 ธรรมภิรักษ์ 320.00 
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 ศิวะพร ติรักษา 50-069-0006 ฤทธิไกรศึกษา 244.00 
 อันดับที่ 2 พอเพียง ดาระสวัสดิ ์ 50-194-0028 กัลยวิทย ์ 239.00 
 อันดับที่ 3 กุลวิภา บุพ ิ 50-069-0009 ฤทธิไกรศึกษา 219.00 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 พิชญ์พงศ์ ประทีปทองคํา 50-155-0004 ทรงวิทย์ศึกษา 302.00 
 อันดับที่ 2 นรภัทร ภัคปิติวัฒนา 50-155-0021 ทรงวิทย์ศึกษา 280.00 
 อันดับที่ 3 พชรพร มีศิริ 50-118-0007 ปรัชชาธร 261.00 
เขตบึงกุ่ม อันดับที่ 1 ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ 50-076-0011 ชินวร 322.00 
 อันดับที่ 2 ชยพล ชุ่ยหิรัญ 50-076-0019 ชินวร 275.00 
 อันดับที่ 3 กฤตธีรา เมืองดี 50-076-0009 ชินวร 260.00 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 ยามาโตะ ดีวงกิจ 50-187-0002 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 326.00 
 อันดับที่ 2 รมิดา วิชาชัย 50-120-0015 อนุบาลวัดนางนอง 226.00 
 อันดับที่ 3 รณิดา สวยสะอาด 50-120-0002 อนุบาลวัดนางนอง 222.00 
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 กฤชฐา แดงไสว 50-176-0027 พระหฤทัยดอนเมือง 340.00 
 อันดับที่ 2 กันตวัฒน์ โพธิสทิธิศักดิ ์ 50-124-0022 ธนินทรวิทยา 300.00 
 อันดับที่ 3 คณุตม์พงศ์ ศรีบ้าน 50-176-0019 พระหฤทัยดอนเมือง 288.00 
เขตจตุจักร อันดับที่ 1 ณัฐนรี โอสถานันต์กุล 50-164-0021 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 331.00 
 อันดับที่ 2 วรรธน ศิริโชคธนทรัพย ์ 50-164-0010 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 312.00 
 อันดับที่ 3 อิสรีย์ สาริกะภูต ิ 50-164-0007 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 306.00 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 ปัณชนิตา ขรุรัมย ์ 50-043-0007 นราทร 239.00 
 อันดับที่ 2 ณตะวัน นิสัยสม 50-043-0012 นราทร 234.00 
 อันดับที่ 3 พิชากร ประเสริฐสุขยิง่ 50-043-0009 นราทร 227.00 
เขตบางนา อันดับที่ 1 ณัฐนนท์ วงษ์สวุรรณ 50-111-0035 ลาซาล 276.00 
 อันดับที่ 2 ปุรเชษฐ์ ทองมีเพชร 50-111-0040 ลาซาล 259.00 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 ณัฐวดี รัตกิจนากร 50-111-0013 ปัญจทรัพย ์ 228.00 
 อันดับที่ 2 ไอริสา ปริวรรตฐากูร 50-030-0023 สามัคคีบาํรุงวิทยา 219.00 
 อันดับที่ 3 จิรชยา เวชวิเวก 50-030-0034 สามัคคีบาํรุงวิทยา 215.00 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 นิธิกร ฉัตรรุ่งสันติสุข 50-051-0085 อนุบาลพิบูลเวศม์ 270.00 
 อันดับที่ 2 ภัทรกร สุยะสืบ 50-051-0068 อนุบาลพิบูลเวศม์ 258.00 
 อันดับที่ 3 มนัสนนัท์ พลูปวงทรัพย ์ 50-051-0073 อนุบาลพิบูลเวศม์ 256.00 
  ธันย์นรินท์ ชัยเนติเศรษฐ์ 50-051-0055 อนุบาลพิบูลเวศม์ 256.00 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 ชาญชัย อุ้ยนอก 50-117-0025 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 356.00 
 อันดับที่ 2 อัครชัย วรมาล ี 50-111-0043 ศิริวัฒน์วิทยา 296.00 
 อันดับที่ 3 สิรินดา มิ่งเมือง 50-117-0080 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 290.00 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 ทยา เลื่องลือเจริญกิจ 50-190-0013 ถนอมพิศวิทยา 353.00 
 อันดับที่ 2 พัทธดนย์ รักร่วม 50-146-0025 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 333.00 
 อันดับที่ 3 ภัคจิรา จําปาคํา 50-146-0034 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 298.00 
  ธนากร ปิตผิลวานชิ 50-190-0001 ถนอมพิศวิทยา 298.00 
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 สุนิธิ เด่นดวงหทัย 50-013-0028 โสมาภานุสสรณ ์ 312.00 
 อันดับที่ 2 พัทน์ชรากรณ์ รัตนสุธีรานนท ์ 50-013-0034 โสมาภานุสสรณ ์ 299.00 
 อันดับที่ 3 ธิดานาฏ เจนก่อเกียรติกุล 50-013-0022 โสมาภานุสสรณ ์ 290.00 
เขตสวนหลวง อันดับที่ 1 ปราชญา ศิริบูชา 50-101-0001 จินดาพงศ์ 244.00 
เขตคลองสามวา อันดับที่ 1 ณิชาภา วรภฤศโศภน 50-111-0037 วัดสุทธิสะอาด 177.00 
เขตบางบอน อันดับที่ 1 ปวีร์กานต์ เชื้อสุข 50-007-0032 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 112.00 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ยศวร ชัยเดชาภินันท ์ 50-154-0019 อัสสัมชัญธนบุรี 390.00 
 อันดับที่ 2 ณดล เสริมสวัสดิ ์ 50-154-0015 อัสสัมชัญธนบุรี 345.00 
 อันดับที่ 3 กัญชิษฐาพร ตายัง 50-027-0078 มณีวัฒนา 340.00 
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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.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อันดับที่ 1 ณัฐปภัสร์ ศันเสนียกุล 50-248-0055 อนุศิษย์วิทยา 3 209.00 
 อันดับที่ 2 คันธรัตน์ สมจิตร์ 50-248-0056 อนุศิษย์วิทยา 3 204.00 
  พชรพล ขัตติโยทัยวงศ ์ 50-248-0004 อนุศิษย์วิทยา 3 204.00 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 พีรวิชญ์ ทรงไพรเดช 50-278-0018 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 376.00 
 อันดับที่ 2 ญาณาพนัธุ์ บษุบารต ิ 50-278-0022 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 331.00 
 อันดับที่ 3 สิสิร กิจสนาโยธนิ 50-223-0037 สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 309.00 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 พบธรรม ตันอารีย ์ 50-244-0001 สาธิต 366.00 
 อันดับที่ 2 ศลิษา จิตศรัณยูกุล 50-244-0008 อนุบาลกําแพงเพชร 339.00 
 อันดับที่ 3 ณิชาณีย์ ตนัติสนัติสม 50-244-0024 อนุบาลกําแพงเพชร 306.00 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ธราเทพ คงทวีเลิศ 50-229-0012 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 382.00 
 อันดับที่ 2 กชพร สิงห์ดา 50-217-0060 อนุบาลนครสวรรค์ 372.00 
 อันดับที่ 3 กรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ ์ 50-229-0024 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 362.00 
พิจิตร อันดับที่ 1 อินทัช ลลีากนก 50-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 351.00 
 อันดับที่ 2 ปทิดา บรรเจิดศิลป ์ 50-203-0008 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 338.00 
 อันดับที่ 3 ณิชาวีร์ เธียรชัยพงษ ์ 50-203-0003 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 288.00 
เพชรบูรณ์ อันดับที่ 1 นัทธ์ดนยั นุริตานนท ์ 50-839-0032 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 262.00 
 อันดับที่ 2 อภิวิชฌ์ ทีน้อย 50-839-0035 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 252.00 
 อันดับที่ 3 ณัฏฐธิดา คําโฉม 50-839-0013 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 249.00 
อุตรดิตถ์ อันดับที่ 1 ณัฏฐณิชา สิทธิโสภณ 50-226-0010 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 175.00 
 อันดับที่ 2 ศรันย์รดา กลิ่นผกา 50-226-0002 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 151.00 
 อันดับที่ 3 สุธาสนิี ห้อมหา 50-226-0009 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 144.00 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 จุลจักร ยานะรินทร ์ 50-857-0029 ฉือจี้เชียงใหม่ 261.00 
 อันดับที่ 2 ชนสษิฏ์ ศรีบุตร 50-857-0033 ฉือจี้เชียงใหม่ 243.00 
 อันดับที่ 3 ขวัญหล้า วิชัย 50-857-0041 ฉือจี้เชียงใหม่ 233.00 
เชียงราย อันดับที่ 1 ราเมศวร์ พรมสุวรรณ์ 50-232-0015 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 248.00 
 อันดับที่ 2 จิณัฐยา หน่อสุวรรณ 50-232-0042 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 245.00 
 อันดับที่ 3 วรรณวิษา นาใจ 50-808-0005 ปิยะพรพิทยา 242.00 
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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.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 ณัฐชนน พันธวงค์ 50-827-0038 อนุบาลอยู่วทิยา 326.00 
 อันดับที่ 2 เอกหทัย ญาณะนันท ์ 50-827-0046 อนุบาลอยู่วทิยา 316.00 
 อันดับที่ 3 ภูริชญา สบานงา 50-241-0016 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 313.00 
พะเยา อันดับที่ 1 สรวิชญ์ กาติบ๊ 50-835-0086 ปิยมิตรวิทยา 370.00 
 อันดับที่ 2 พริมรตา กิตติชยากุล 50-835-0078 ปิยมิตรวิทยา 326.00 
 อันดับที่ 3 ชวัลกร เชื้อเมืองพาน 50-835-0069 ปิยมิตรวิทยา 317.00 
แพร่ อันดับที่ 1 จิณณพัต กัลยา 50-271-0101 อนุบาลแพร ่ 298.00 
 อันดับที่ 2 ปวิรภา ณ ลาํปาง 50-271-0104 อนุบาลแพร ่ 267.00 
 อันดับที่ 3 ธนยศ คําม ี 50-271-0050 อนุบาลแพร ่ 256.00 
ลําปาง อันดับที่ 1 นฐพร เพชรเหล็ก 50-209-0047 อัสสัมชัญลาํปาง 333.00 
 อันดับที่ 2 มณฑาทิพย์ รุจิพรธีรากุล 50-209-0024 อัสสัมชัญลาํปาง 291.00 
 อันดับที่ 3 อิษยา จารุวัฒนกุล 50-209-0018 อัสสัมชัญลาํปาง 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 ของภาคใต้ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที่ 1 โสภาพรรณ อุ่นแดง 50-350-0093 นิบงชนปูถัมภ์ 297.00 
 อันดับที่ 2 วรดา ธรรมประพัทธ ์ 50-351-0018 อนุบาลยะลา 296.00 
 อันดับที่ 3 ณัฐกฤตา สว่างศรี 50-351-0010 อนุบาลยะลา 280.00 
นราธิวาส อันดับที่ 1 รณกฤต โสภณรัตนโภคิน 50-853-0001 เกษมทรัพย์ 373.00 
 อันดับที่ 2 พัชร์ณัฏฐ์ จุลกศิลป ์ 50-325-0009 บ้านสุไหงโก-ลก 267.00 
 อันดับที่ 3 หัทยา ดีพาส 50-325-0008 บ้านสุไหงโก-ลก 251.00 
ปัตตาน ี อันดับที่ 1 ธนกร งามสกุลพพิัฒน ์ 50-388-0064 อนุบาลปัตตาน ี 295.00 
 อันดับที่ 2 ปัณณธร ดํารงสุสกุล 50-388-0019 อนุบาลปัตตาน ี 271.00 
 อันดับที่ 3 กนิษฐา สวุรรณโน 50-388-0060 อนุบาลปัตตาน ี 245.00 
สตูล อันดับที่ 1 สิริภัทร ศุขมณี 50-894-0066 อนุบาลสตูล 335.00 
 อันดับที่ 2 ศุภสรณ์ ตรงจิต 50-894-0060 อนุบาลสตูล 314.00 
 อันดับที่ 3 ภูริชญา ชุมทอง 50-894-0064 อนุบาลสตูล 312.00 
สงขลา อันดับที่ 1 เจตนิพัทธ์ เจือบุญ 50-335-0003 พลวิทยา 343.00 
 อันดับที่ 2 ภัคธดา พิธาวราธร 50-300-0161 วิเชียรชม 323.00 
 อันดับที่ 3 ยุคนธร แก่นเพชร 50-300-0089 วิเชียรชม 318.00 
  ญาณพัฒน์ สะตะพนัธ ์ 50-300-0090 วิเชียรชม 318.00 
ชุมพร อันดับที่ 1 กิติญารัตน์ กล่อมหาดยาย 50-851-0002 ชุมชนวัดขันเงิน 227.00 
 อันดับที่ 2 สิรภัทร พรมมาศ 50-851-0001 ชุมชนวัดขันเงิน 216.00 
 อันดับที่ 3 วาสนา หีตชะนา 50-851-0004 ชุมชนวัดขันเงิน 193.00 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 ปวเรศ อินนุพัฒน ์ 50-302-0036 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 372.00 
 อันดับที่ 2 สารัช สกุลวงศ ์ 50-307-0012 เทศบาลวัดเสมาเมือง 370.00 
 อันดับที่ 3 ฉัตรฐิติ ลิ้มสมเกียรติ 50-302-0024 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 355.00 
พัทลุง อันดับที่ 1 ศิรดา คงอินพาน 50-344-0019 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 302.00 
 อันดับที่ 2 วิณิชยา ชูจันทร์ 50-344-0012 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 296.00 
 อันดับที่ 3 ชวนากร ทิพย์จํานงค ์ 50-344-0055 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 284.00 
สุราษฎร์ธาน ี อันดับที่ 1 นันทิตา พรหมคุ้ม 50-397-0012 จอย 378.00 
 อันดับที่ 2 ศุภณัฐ ชีวศุภกร 50-397-0043 จอย 340.00 
 อันดับที่ 3 ณภัทร สุนทรกรณีย ์ 50-397-0053 จอย 314.00 
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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.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 ตุลยดา แย้มยิง่ 50-868-0147 อนุบาลกระบี ่ 337.00 
 อันดับที่ 2 กิตติธัช บุญสุข 50-334-0031 โชคชัยกระบี ่ 324.00 
 อันดับที่ 3 เพ็ญสิริอร อาภาคัพภะกุล 50-868-0146 อนุบาลกระบี ่ 321.00 
ตรัง อันดับที่ 1 ปริยากร กาเยาว ์ 50-372-0037 ธาดาอนสุรณ ์ 313.00 
 อันดับที่ 2 สุริยะ ปัน้ทอง 50-372-0223 ธาดาอนสุรณ ์ 302.00 
 อันดับที่ 3 ชัชพิมุข ฉิมพาล ี 50-372-0023 ธาดาอนสุรณ ์ 297.00 
พังงา อันดับที่ 1 ปุชรัสมิ์ มาทลุง 50-317-0078 อนุบาลพังงา 280.00 
 อันดับที่ 2 นิติพล เนียมนวล 50-317-0081 อนุบาลพังงา 274.00 
 อันดับที่ 3 กันตพัฒน์ ผลแก้ว 50-317-0043 อนุบาลพังงา 273.00 
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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 ชั้น ป.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ภัทรภณ ธนพิทักษ ์ 50-489-0003 ดอนบอสโกวิทยา 409.00 
 อันดับที่ 2 จุฑานนท์ ศรีเสมอ 50-489-0015 อนุบาลอุดรธาน ี 351.00 
 อันดับที่ 3 ธีร์ธวัช อาวพิทักษ ์ 50-489-0035 อนุบาลอุดรธาน ี 321.00 
ขอนแก่น อันดับที่ 1 ธนกร ปทุมนากุล 50-781-0006 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 315.00 
 อันดับที่ 2 จารุพร บุญเกษมสิน 50-781-0003 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 268.00 
 อันดับที่ 3 ณัฏฐธิดา มีลนุ 50-781-0001 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 260.00 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 ปุณยนชุ สุระชัย 50-452-0080 อนุบาลอุบลราชธาน ี 399.00 
 อันดับที่ 2 วิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล 50-452-0086 อนุบาลอุบลราชธาน ี 392.00 
 อันดับที่ 3 ศิวกร ภาสตโรจน ์ 50-452-0048 อนุบาลอุบลราชธาน ี 348.00 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 สุพิชา จิตจักร 50-788-0002 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 340.00 
 อันดับที่ 2 กุลปริยา กุคําอู 50-788-0005 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 318.00 
 อันดับที่ 3 ชญาภา คล้ายแก้ว 50-788-0003 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 316.00 
มหาสารคาม อันดับที่ 1 ชนัญญา ศรีภัทรภิญโญ 50-428-0002 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 266.00 
 อันดับที่ 2 ศิญาดา กัญญาคํา 50-428-0001 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 231.00 
ยโสธร อันดับที่ 1 พงศภัค ตุดถีนนท ์ 50-400-0002 อนุบาลลุมพุก (วนัครู 2503) 257.00 
 อันดับที่ 2 อภิวัฒณี บุญรัตน ์ 50-400-0001 อนุบาลลุมพุก (วนัครู 2503) 196.00 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 ธนัช ศรีโคตา 50-403-0006 อนุบาลร้อยเอ็ด 407.00 
 อันดับที่ 2 นิรัชญาพร บุตรตะกาศ 50-403-0011 อนุบาลร้อยเอ็ด 394.00 
 อันดับที่ 3 กัลยารัตน์ แสนอุ่น 50-403-0005 อนุบาลร้อยเอ็ด 393.00 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ชนันท์นภัค มนโมรา 50-411-0007 เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี 208.00 
 อันดับที่ 2 ณิชากร อุดไธสง 50-411-0001 เสนานุเคราะห์ 181.00 
 อันดับที่ 3 วิริญาภรณ์ รนกระโทก 50-411-0002 เสนานุเคราะห์ 175.00 
  กัญญ์ณัชชา ศรีเสริม 50-411-0008 สมบูรณ์วิทยานุกูล 175.00 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 วิรัลพัชร วรรณโพธิ์กลาง 50-465-0020 วาณิชยน์ุกูล 337.00 
 อันดับที่ 2 ทิพย์วรา เรืองโชติเสถียร 50-465-0021 วาณิชยน์ุกูล 315.00 
 อันดับที่ 3 ณิชา แซ่ลิ้ม 50-465-0018 วาณิชยน์ุกูล 306.00 
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 ชุติมา ลาวรรณ ์ 50-786-0020 อนุบาลลืออํานาจ 209.00 
 อันดับที่ 2 บุษรารักษ์ มารักษ ์ 50-786-0016 อนุบาลลืออํานาจ 205.00 
 อันดับที่ 3 ทองแพรว สายสนิ 50-786-0019 อนุบาลลืออํานาจ 188.00 
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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 ของภาคตะวันออก ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 กิตติพศ โอ่วเจริญ 50-557-0001 ดาราจรัส 303.00 
 อันดับที่ 2 นิภัสวรรณ สุดสวาท 50-590-0030 วัดดอนทอง 274.00 
 อันดับที่ 3 ชนากาณต์ เติมวรรธนภัทร์ 50-590-0009 วัดดอนทอง 249.00 
จันทบุรี อันดับที่ 1 กชพร สรรเสริญ 50-596-0012 สตรีมารดาพิทักษ ์ 283.00 
 อันดับที่ 2 พงศ์พสิน แก้วแกมกาญจน ์ 50-596-0002 สตรีมารดาพิทักษ ์ 274.00 
 อันดับที่ 3 ญาณิศา เพ็ชรวงศ ์ 50-596-0010 สตรีมารดาพิทักษ ์ 258.00 
ชลบุรี อันดับที่ 1 พัฒนน์รี สิงหพันธุ ์ 50-545-0123 อนุบาลชลบุรี 399.00 
 อันดับที่ 2 ปภังกร พรหมอินทร์ 50-545-0131 แมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 354.00 
 อันดับที่ 3 ธัชทฤต ฤทธิปวรชัย 50-545-0015 อนุบาลชลบุรี 337.00 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 มาณวี สุเมธาศร 50-564-0013 มารีวิทยา 317.00 
 อันดับที่ 2 ชีวารัตน์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา 50-564-0036 มารีวิทยา 281.00 
 อันดับที่ 3 ศุภวิชญ์ ขวัญคง 50-512-0002 มัธยมวัดใหม่กรงทอง 268.00 
ระยอง อันดับที่ 1 จิรภัทร พุฒิไพสิฐ 50-560-0046 อนุบาลระยอง 352.00 
 อันดับที่ 2 ลภนพัฒน์ บุญช่วย 50-560-0032 อนุบาลระยอง 347.00 
 อันดับที่ 3 ทัชชกร แปน้เนียม 50-560-0050 อนุบาลระยอง 331.00 
ตราด อันดับที่ 1 รินทร์ณภัทร แก้วกําเหนิดพงษ ์ 50-558-0002 มารดานสุรณ ์ 252.00 
 อันดับที่ 2 ปราบ ประชุมแพทย ์ 50-558-0009 มารดานสุรณ ์ 247.00 
 อันดับที่ 3 ณรัช ทัศวิล 50-558-0021 มารดานสุรณ ์ 236.00 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 ทักษพร ชวลิตอํานวย 50-510-0026 ศรีวิทยาปากน้ํา 363.00 
 อันดับที่ 2 พรสิรินทร์ อุดมสมุทรหิรัญ 50-111-0009 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 337.00 
 อันดับที่ 3 ปุณยนชุ สวสัด ี 50-510-0002 ศรีวิทยาปากน้ํา 312.00 
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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 ชั้น ป.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 ธนกฤต มีสกุล 50-989-0018 บรรจบรักษ์ 303.00 
 อันดับที่ 2 รชานนท์ สทุธิลออ 50-989-0032 บรรจบรักษ์ 258.00 
 อันดับที่ 3 มาติกาพร บุญประภาร 50-989-0026 บรรจบรักษ์ 257.00 
นครปฐม อันดับที่ 1 ระติวัฑฒ์ โพธิ์แก้ว 50-943-0031 อนุบาลนครปฐม 337.00 
 อันดับที่ 2 สุธาสนิี รัตรสาร 50-943-0038 อนุบาลนครปฐม 322.00 
 อันดับที่ 3 ฐิติชญา ซงัฮี ้ 50-943-0034 อนุบาลนครปฐม 312.00 
สมุทรสาคร อันดับที่ 1 ณพพล ปวงนิยม 50-682-0003 ปัญจพรพิทยา 220.00 
 อันดับที่ 2 ศิลป์สรุฌ จิตรกานต์วงศ ์ 50-682-0004 ปัญจพรพิทยา 210.00 
 อันดับที่ 3 ประภัสสรณ์ สงัแก้ว 50-682-0009 ปัญจพรพิทยา 192.00 
ราชบุรี อันดับที่ 1 ณัฐกิตติ์ โพธิ์พุทธรักษา 50-941-0024 แย้มวิทยการ 357.00 
 อันดับที่ 2 ปุญญิศา นุชน้อมบุญ 50-681-0029 อุดมวิทยา 305.00 
 อันดับที่ 3 พัฒนน์รี เธียรธีรวิทย์ 50-681-0028 อุดมวิทยา 303.00 
ประจวบคีรีขันธ ์ อันดับที่ 1 อัญชิสา โยธามาตร 50-609-0006 ภัทราวดี หัวหิน 248.00 
 อันดับที่ 2 วรรณวิษา สินทอง 50-609-0001 ภัทราวดี หัวหิน 232.00 
 อันดับที่ 3 พุทธ พงศ์อรพินท ์ 50-609-0002 ภัทราวดี หัวหิน 228.00 
สมุทรสงคราม อันดับที่ 1 วรรณา อัครปทุมวงศ์ 50-970-0023 ดรุณานุกูล 316.00 
 อันดับที่ 2 กิตติพัฒน์ สโุพธิณะ 50-970-0002 ดรุณานุกูล 306.00 
 อันดับที่ 3 มุขสุภา พยนต์ยิ้ม 50-970-0054 ดรุณานุกูล 282.00 
อยุธยา อันดับที่ 1 บารมี รักษ์ความสุข 50-628-0026 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 361.00 
 อันดับที่ 2 กันตพัฒน์ ปานกรด 50-628-0027 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 330.00 
 อันดับที่ 3 อชิรญา อัศวราชันย ์ 50-628-0035 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 329.00 
ลพบุรี อันดับที่ 1 สรวิชญ์ เกตุน้อย 50-687-0016 บรรจงรัตน ์ 311.00 
 อันดับที่ 2 อธิ โรจน์บุญฤทธิ ์ 50-687-0013 บรรจงรัตน ์ 310.00 
 อันดับที่ 3 พีรวิชญ์ นอบน้อม 50-687-0015 บรรจงรัตน ์ 306.00 
สระบุรี อันดับที่ 1 ธมนวรรณ สุขโต 50-972-0003 อนุบาลวิชชากร 168.00 
 อันดับที่ 2 ณัฐกรณ์ บ่อทอง 50-972-0001 อนุบาลวิชชากร 153.00 
 อันดับที่ 3 สวีรยา ศรีลาดเบอร์ 50-972-0005 อนุบาลวิชชากร 138.00 
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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 ชั้น ป.5 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 เกล้าฤทัย กฤดาญชล ี 50-633-0011 อนุบาลสิงห์บุรี 325.00 
 อันดับที่ 2 ปิยพัชร สมานรัตนเสถียร 50-633-0002 อนุบาลสิงห์บุรี 313.00 
 อันดับที่ 3 สุภนิดา ดวงเทพ 50-633-0016 อนุบาลสิงห์บุรี 308.00 
อ่างทอง อันดับที่ 1 ณัฏฐณิชา มากสังข ์ 50-631-0038 อนุบาลวัดอ่างทอง 305.00 
 อันดับที่ 2 ภาคิน ปิน่วิเศษ 50-631-0020 อนุบาลวัดอ่างทอง 265.00 
  วีรภัทร โรจนบุรานนท ์ 50-631-0004 อนุบาลวัดอ่างทอง 265.00 
นนทบุรี อันดับที่ 1 ชยพล อุณหะกะ 50-986-0043 ประสาทวิทยานนทบุรี 303.00 
 อันดับที่ 2 ศศิรดา ขัติยะวรา 50-901-0006 พิชญศึกษา 288.00 
 อันดับที่ 3 ธีธัช ศรไชย 50-986-0053 ประสาทวิทยานนทบุรี 284.00 
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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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พุฒิเมธ พงษ์ศักดิ์เสรีกุล ได้คะแนน  52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พิชญ์พงศ์ ประทีปทองคํา ได้คะแนน  76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณชกมล แก้วหวังสกูล ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อุษามณี แก้ววรรณ ได้คะแนน  58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นรภัทร ภัคปิติวัฒนา ได้คะแนน  59.00% 
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาภาษาไทย ป.5 ปรรณภร ภูวนันท ์ ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชวกรณ์ ตั้งประดษิฐ์ชัย ได้คะแนน  68.00% 
รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัฐนรี โอสถานันต์กุล ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อาภาณัฐ ทองเงิน ได้คะแนน  77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศตพร บุญปาลิต ได้คะแนน  67.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วรรธน ศิริโชคธนทรัพย ์ ได้คะแนน  76.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อิสรีย์ สาริกะภูต ิ ได้คะแนน  82.00% 
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) วิชาภาษาไทย ป.5 ยามาโตะ ดีวงกิจ ได้คะแนน  77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐพล ศรีจรรยา ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 จัสมิน กอร์ ได้คะแนน  71.00% 
รร.อนุบาลวัดนางนอง (เขตจอมทอง) วิชาภาษาไทย ป.5 รมิดา วิชาชัย ได้คะแนน  71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อัคพล วาจรัส ได้คะแนน  58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธีรเมธ ราชนิกูล ได้คะแนน  63.00% 
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปริญญา แนน่อุดร ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กันตวัฒน์ โพธิสทิธิศักดิ ์ ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อัครัช วณิชชานนท ์ ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นันทช์ญาณ์ จําเนียรธรรม ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐกาญจน์ ลาอ่อน ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐวัศ ทองบ่อ 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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 นภสร รอดตุ้ม ได้คะแนน  50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กฤชฐา แดงไสว ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 คณุตม์พงศ์ ศรีบ้าน ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปพิชญา โรหิตธรรมพร ได้คะแนน  58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 มนสิชา หาทว ี ได้คะแนน  71.00% 
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาภาษาไทย ป.5 ไอริสา ปริวรรตฐากูร ได้คะแนน  72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อนันตญา ซงิ ได้คะแนน  52.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สองปราการ จิตรัตจนิดา ได้คะแนน  55.00% 
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาภาษาไทย ป.5 พัทธดนย์ รัตนะศร ี ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤติอังกูร แก่นจันทร์ ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 จิรัชญา อ่อนคํา ได้คะแนน  55.00% 
รร.ราชวัตรวิทยา (เขตดุสิต) วิชาภาษาไทย ป.5 ปิยะนชุ จูมสีมา ได้คะแนน  71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชวัลวิทย์ ทองเกิด ได้คะแนน  82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อริสรา แหวนทอง ได้คะแนน  59.00% 
รร.อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชนั) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สรวิชญ์ เตียงเกตุ ได้คะแนน  57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปุญญพัฒน์ ไชยเรืองกิตติ ได้คะแนน  87.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เนธินาภาวิ์ นิธิดษิยะรังษ ี ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐพร ชิดเชิด ได้คะแนน  72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ตุลธร สาสนพิจิตร์ ได้คะแนน  74.00% 
รร.วัดกระจับพินิจ (เขตธนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 ชุติกาญจน์ ประวาฬ ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 แก้วกาญจนา นามวงค์ ได้คะแนน  60.00% 
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 พิมพ์ชนก สะเมนรัมย ์ ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อัญชิสา นวลศิริ ได้คะแนน  64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธนพัฒน์ ชสูุขอมร 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 เขต กทม. (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กรเพชร โรจน์สืบศักดิ ์ ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อัครพล ใจสวัสดิ ์ ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รัญชิดา บญุช ู ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ศศิปภา กนกกรรณ์ ได้คะแนน  62.00% 
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาภาษาไทย ป.5 ภัทรสุดา วันอุทา ได้คะแนน  64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนพร จันทาพูน ได้คะแนน  58.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วิวรรธณี บุญราช ได้คะแนน  55.00% 
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ) วิชาภาษาไทย ป.5 ธนภูมิ รักษารักษ์ ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนกร อาจลุน ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ขวัญอุษา พาทีทนิ ได้คะแนน  68.00% 
รร.บ้านบางกะปิ (ประถม) (เขตบางกะปิ) วิชาภาษาไทย ป.5 ศิริอารีย์ ชูวัฒนา ได้คะแนน  76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฤทัยกานต์ จนัทร์สุข ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สวันนยี์ ปานมา ได้คะแนน  63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศุภเวช อรุณจรัส ได้คะแนน  89.00% 
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาภาษาไทย ป.5 วีรดา สนสายยนัต ์ ได้คะแนน  54.00% 
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัฐภัทร จิรวุฒิวงศ์ชัย ได้คะแนน  71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 โชติมาศ ชัดตรี ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อภิสิทธิ์ มั่นประเสริฐ ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชุติกาญจน์ เลิศอนันตช์ัยกูล ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธีรเมธ แสงแก้ว ได้คะแนน  71.00% 
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาภาษาไทย ป.5 กัณณพัฐ จันเสิม ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นพรัตน์ แสงโตนด ได้คะแนน  51.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฏฐกมล ศรีระษา ได้คะแนน  54.00% 
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กัญชิษฐาพร ตายัง ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พรวลัย แก้วอยู่ ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พิทวัส บุญธรรม ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พรปวีณ์ ชัยรัตนาอาภรณ ์ ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศุภณัฐ บุญประภาร ได้คะแนน  70.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน เขต กทม. (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อัสสัมชัญธนบุรี (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ยศวร ชัยเดชาภินันท ์ ได้คะแนน  91.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ณดล เสริมสวัสดิ ์ ได้คะแนน  78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศุภวิชญ์ ศรีบูรณะพิทักษ ์ ได้คะแนน  77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปัญณ์ณัฐ บญุปวนั ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 การิสตา พฒันจักร ได้คะแนน  98.00% 
รร.ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย (เขตบางพลัด) วิชาภาษาไทย ป.5 ศุภรากร ตรองจิตต์ ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนธัช จิตติวนากร ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฏฐวีร์ เทย์เลอร์ ได้คะแนน  81.00% 
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณิชา รักจรรยา ได้คะแนน  84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฏฐิกา สุระพิมลศาล ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สาริศา โสระดา ได้คะแนน  76.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กตัญญุตา สุวรรณปัฏนะ ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เขมิกา นรกิตติสง่า ได้คะแนน  54.00% 
รร.พิมลวิทย์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สรวิศ อรัณยะนาค ได้คะแนน  71.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปวรุตม์ พันธ ุ ได้คะแนน  71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปภังกร หวานอ่อน ได้คะแนน  61.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธนณัฏฐ์ อัครอธิวัฒน ์ ได้คะแนน  58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พงศกร เกตุศรี ได้คะแนน  55.00% 
รร.ยุหมินพัฒนา (เขตบางรัก) วิชาภาษาไทย ป.5 กฤตเมธ แซ่โง้ว ได้คะแนน  70.00% 
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 บัณฑิตา เฑียรปัญญารัตนา ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พรรวินท์ แสงเลิศศิลปชัย ได้คะแนน  77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พิมพ์สุภา สาโรชจินดา ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิชญดา จนัทรวิวฒัน ์ ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เขมจิรา ปานสิทธิชยั ได้คะแนน  53.00% 
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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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธนวิชญ์ วงศ์เยาว์ฟา้ ได้คะแนน  63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ชลนาถ ชุ่ยหิรัญ ได้คะแนน  83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูมิพัฒน์ พิพฒัน์อนนัต ์ ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สโรชินี ก่ิงจําปา ได้คะแนน  56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชยพล ชุ่ยหิรัญ ได้คะแนน  52.00% 
รร.โสมาภา (นวมินทร์) (เขตบึงกุ่ม) วิชาภาษาไทย ป.5 ประสิตา จันทร์เขียว ได้คะแนน  67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปัณณทัต เตชะปัญญานนัท ์ ได้คะแนน  63.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ภูวเนตร เวชกุล ได้คะแนน  52.00% 
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาภาษาไทย ป.5 สวิชญา คงจันทร์ ได้คะแนน  76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณตะวัน นิสัยสม ได้คะแนน  57.00% 
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาภาษาไทย ป.5 กฤตนนท ลือสิริพาณิชย ์ ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นวลปราง แทนธาน ี ได้คะแนน  64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธันวาคินทร์ โตสนิธพ ได้คะแนน  62.00% 
รร.พิพัฒนา (เขตพระโขนง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กิตติพัศ ปั้นปรชีา ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พิชญา อนนัตวรานนท ์ ได้คะแนน  84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ภัทรวารินทร์ แก้วด้วง ได้คะแนน  84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐวิโรจน์ ปรีดาภัทรพงษ ์ ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภรพัชร โพธิมีชัย ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กฤษฎิ์ พุฒไทย ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พีรดา ขัตติยะ ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ต้นกล้า ชยเมธานนท ์ ได้คะแนน  94.00% 
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาภาษาไทย ป.5 สุชาวรรณ จนัทร์ศรี ได้คะแนน  64.00% 
รร.เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธัญญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวฒุ ิ ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฐนพิน วงศ์อนันต ์ ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤษฏมนต์ แป้นสดใส ได้คะแนน  67.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ภัณฑิรา โสมภีร์ ได้คะแนน  54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชานิกา ชนุธีรสรรค์ ได้คะแนน  54.00% 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.5) 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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.กัลยวิทย์ (เขตลาดพร้าว) วิชาภาษาไทย ป.5 กีรติ มะโนวร ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พิมพ์อัปสร เวียงวิเศษ ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พอเพียง ดาระสวัสดิ ์ ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธพรรษพร จิรไชยมาตย ์ ได้คะแนน  51.00% 
รร.ฤทธิไกรศึกษา (เขตลาดพร้าว) วิชาภาษาไทย ป.5 กุลวิภา บุพ ิ ได้คะแนน  71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศิวะพร ติรักษา ได้คะแนน  72.00% 
รร.ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 นิรดา ดารานิเวช ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ทยา เลื่องลือเจริญกิจ ได้คะแนน  82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนากฤต ภัทรณัฐกุล ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 มนัสนนัท์ ไตรยสุทธิ ์ ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธนากร ปิตผิลวานชิ ได้คะแนน  53.00% 
รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ (เขตวังทองหลาง) วิชาภาษาไทย ป.5 ภัคจิรา จําปาคํา ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พัทธดนย์ รักร่วม ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สุธาสนิี เก๋ียงคํา ได้คะแนน  71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อริย์ธัช นารถสูงเนนิ ได้คะแนน  64.00% 
รร.อนุบาลพิบลูเวศม์ (เขตวัฒนา) วิชาภาษาไทย ป.5 ภัทรกร สุยะสืบ ได้คะแนน  77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ก้องภพ ห้าวหาญ ได้คะแนน  76.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 แพรพลอย สุขยาน ี ได้คะแนน  57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ไคลี่ เมย์ ไวลด ์ ได้คะแนน  87.00% 
รร.จินดาพงศ์ (เขตสวนหลวง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปราชญา ศิริบูชา ได้คะแนน  74.00% 
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาภาษาไทย ป.5 ญาดา ศรัทธานนท ์ ได้คะแนน  52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รัศมิ์ชญาณ์ แผน่ดินทอง ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นัทธี ฤทธิ์เนติกุล ได้คะแนน  51.00% 
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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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โสมาภานสุสรณ์ (เขตสะพานสูง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปุณยาพร ขุขันธนิ ได้คะแนน  51.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พัทน์ชรากรณ์ รัตนสุธีรานนท ์ ได้คะแนน  77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธิดานาฏ เจนก่อเกียรติกุล ได้คะแนน  67.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปิยณัฐ ถิรทิตสกุล ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สุนิธิ เด่นดวงหทัย ได้คะแนน  69.00% 
รร.ซอยแอนเนกซ์ (เขตสายไหม) วิชาภาษาไทย ป.5 ชัชวาลย์ สายภัทรานุสรณ ์ ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สิทธิโชค ลายโถ ได้คะแนน  54.00% 
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาภาษาไทย ป.5 พัฒน์ เตรียมรุ่ง ได้คะแนน  61.00% 
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กุลชญา มหาโล ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ธนพร ฐิติภาคโยปกฤต ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชาญชัย อุ้ยนอก ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิชามฌชุ์ เกิดโภคา ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 มุฑิตา ดารา ได้คะแนน  54.00% 
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อามัณดา เปรมมางกูร ได้คะแนน  86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กัลยพัชร์ จิตพิสิฐชัย ได้คะแนน  76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 หทัยรัตน์ สุวรรณศรีสาคร ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เชษฐ์รมิดา จันทรโชต ิ ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฏฐ์ เทพเกลี้ยง 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กฤตภาส วิบูลสวัสดิ์วฒันา ได้คะแนน   68.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ชญาภา วงษ์แก้ว ได้คะแนน   80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศลิษา จิตศรัณยูกุล ได้คะแนน   79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เตชินท์ ตนัอร่าม ได้คะแนน   57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ทศวุธ สนมวฒันะวงค ์ ได้คะแนน   61.00% 
รร.ปิยะพรพิทยา (เชยีงราย) วิชาภาษาไทย ป.5 วรรณวิษา นาใจ ได้คะแนน   63.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย (เชยีงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธัญพิชชา เอมเจริญ ได้คะแนน   53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 จิณัฐยา หน่อสุวรรณ ได้คะแนน   72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พิสิษฐ์ จันแปงเงิน ได้คะแนน   64.00% 
รร.ฉือจี้เชียงใหม่ (เชียงใหม่) วิชาภาษาไทย ป.5 จุลจักร ยานะรินทร ์ ได้คะแนน   61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ขวัญหล้า วิชัย ได้คะแนน   61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อึนบี โก ได้คะแนน   61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เขมณัฏฐ์ จรูญวาณิชย ์ ได้คะแนน   64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชนสษิฏ์ ศรีบุตร ได้คะแนน   51.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปพิชญา ธรรมมา ได้คะแนน   51.00% 
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธราเทพ คงทวีเลิศ ได้คะแนน   89.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภูธณัฐ กรพิทักษ์ ได้คะแนน   89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ฉัตรชนก ศรีโสภณ ได้คะแนน   78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กรวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ ์ ได้คะแนน   86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 คมธนัช ธรรมรัตนกุล ได้คะแนน   58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภคนันท์ ลิ่วเจริญศักดิ์กูล ได้คะแนน   84.00% 
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัชว์กานต์ ศรีสุวรรณกุล ได้คะแนน   89.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฐสกุล สกุลไกรสร ได้คะแนน   81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กชพร สิงห์ดา ได้คะแนน   81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐนันท์ สีวิลัย ได้คะแนน   81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นันทภัทร นูมหันต ์ ได้คะแนน   61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิมพ์วราห์ รัตนะวราหะ ได้คะแนน   61.00% 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.5) 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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 นฤมล รัตนอนนัต ์ ได้คะแนน   52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ชัชชยั กันทะวงค ์ ได้คะแนน   82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูริชญา สบานงา ได้คะแนน   70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธีร์จุฑา พิมพงาน ได้คะแนน   70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พัสกร ธนะขว้าง ได้คะแนน   61.00% 
รร.บ้านวังยาว (น่าน) วิชาภาษาไทย ป.5 ปิ่นทิพย์ สัตพนัธ ์ ได้คะแนน   68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เพ็ญพิชชา พอใจ ได้คะแนน   58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศิริลักษณ์ ปัญจศิลป ์ ได้คะแนน   58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เขมมิกา ศรีคําภา ได้คะแนน   58.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชนาภทัร ปัญญาพ ู ได้คะแนน   57.00% 
รร.บ้านสา้น (น่าน) วิชาภาษาไทย ป.5 กฤติภัค กะรัตน์ ได้คะแนน   58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พีรภัทร มโนอินทร ์ ได้คะแนน   57.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วรินรําไพ อินปา ได้คะแนน   55.00% 
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาภาษาไทย ป.5 ธนกฤต แสวงผล ได้คะแนน   66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ญาณิศา จนัทร์ด ี ได้คะแนน   81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อภิชญา มงคลประเสริฐ ได้คะแนน   62.00% 
รร.อนุบาลอยู่วิทยา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัฐชนน พันธวงค์ ได้คะแนน   66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อภิชญา วงค์จันต๊ะ ได้คะแนน   76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูริณัฐ สิทธิชัย ได้คะแนน   94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เอกหทัย ญาณะนันท ์ ได้คะแนน   72.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธนภัทร คํามาวงศ์ ได้คะแนน   72.00% 
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สรวิชญ์ กาติบ๊ ได้คะแนน   76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 เสฏฐวุฒิ เรืองรักษ์ ได้คะแนน   83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รัญชิรดา ทาเกิด ได้คะแนน   78.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เบญญาภา ขันเปี้ย ได้คะแนน   63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชวัลกร เชื้อเมืองพาน 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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.นรบุตรศึกษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วิภวา หวังรุ่งเรืองกิจ ได้คะแนน   50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อนัญญา บุตรแปง ได้คะแนน   71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พัสวีพิชญ์ ศรีบญุเรือง ได้คะแนน   60.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พนิตพิชา แท่งทอง ได้คะแนน   54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิมพ์ลดา ธีรโรจพรชัยกุล ได้คะแนน   54.00% 
รร.ยอแซฟพิจิตร (พิจิตร) วิชาภาษาไทย ป.5 ศรัณย์พร เสาทอน ได้คะแนน   78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อภิรัฐ สุมังเกษตร ได้คะแนน   65.00% 
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พิภู ศรีวนิชย ์ ได้คะแนน   58.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปทิดา บรรเจิดศิลป ์ ได้คะแนน   76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อินทัช ลลีากนก ได้คะแนน   83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณิชาวีร์ เธียรชัยพงษ ์ ได้คะแนน   54.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พงศ์พิพัฒน์ มชีูโภชน ์ ได้คะแนน   58.00% 
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พีรวิชญ์ ทรงไพรเดช ได้คะแนน   98.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ชัญญาภรณ์ โมกขรัตน ์ ได้คะแนน   88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กนกมุก ภูตีนผา ได้คะแนน   73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชนัญธิดา บุญช่วย ได้คะแนน   73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กฤษสิริ สุขใส ได้คะแนน   60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พิชญะ วณชิชากร ได้คะแนน   61.00% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปริญ ตรียัมปราย ได้คะแนน   55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ธฤตวัน พงษน์รินทร ์ ได้คะแนน   77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ขวัญจิรา รุ่งรังษ ี ได้คะแนน   72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สิสิร กิจสนาโยธนิ ได้คะแนน   64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กันตภณ สุระดม ได้คะแนน   91.00% 
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาภาษาไทย ป.5 กนกวรรณ รักเรือง ได้คะแนน   61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ชนาภทัร บุญมา ได้คะแนน   61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปิยวรรณ เอ่ียมสอาด ได้คะแนน   54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิราภรณ์ ม่วงไหม 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลทิพยาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ทัชชกร อ่อนศิริ ได้คะแนน   65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 รวิสรา เพ็งเเสวง ได้คะแนน   82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 นัทธ์ดนยั นุริตานนท ์ ได้คะแนน   82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฏฐธิดา คําโฉม ได้คะแนน   63.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อภิวิชฌ์ ทีน้อย ได้คะแนน   60.00% 
รร.อนุบาลแพร่ (แพร่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 จิณณพัต กัลยา ได้คะแนน   83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พัทธ์ธีรา จันตาวงศ ์ ได้คะแนน   74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปวิรภา ณ ลาํปาง ได้คะแนน   71.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธนยศ คําม ี ได้คะแนน   59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐวลัญช์ แก้วจริยานุวัตร ได้คะแนน  59.00% 
รร.ดอนไชยวิทยา (ลาํปาง) วิชาภาษาไทย ป.5 ชาลสิา คหปตาน ี ได้คะแนน   59.00% 
รร.ไตรภพวิทยา (ลาํปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัฐภัทร ศิลปกันตัง ได้คะแนน   54.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 นรภัทร ต๊ะวงศ์ษา ได้คะแนน   81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนัช ไชยมงคล ได้คะแนน   62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐกมล ภัทรวีรานนท ์ ได้คะแนน   57.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปัญสิชา บงัเลา ได้คะแนน   57.00% 
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ยงยศ ปีบา้นใหม ่ ได้คะแนน   61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 นฐพร เพชรเหล็ก ได้คะแนน   79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อิษยา จารุวัฒนกุล ได้คะแนน   79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 มณฑาทิพย์ รุจิพรธีรากุล ได้คะแนน   69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อริญญ์ชัย กิมวังตะโก ได้คะแนน   78.00% 
รร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร (อุตรดิตถ์)  วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฏฐณิชา สิทธิโสภณ ได้คะแนน   63.00% 
รร.อนุศิษย์วิทยา 3 (อุทัยธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภัทรพล ทวีทรัพย์นวกุล ได้คะแนน   51.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กชพรรณ พิทักษ์ ได้คะแนน   66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐพงค์ บุญมาก ได้คะแนน   63.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พลอยไพลนิ ไพโรจน ์ ได้คะแนน   54.00% 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.5) 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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พลภัทร อนุรัตน ์ ได้คะแนน  61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ชยพล ชูช่วย ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กิตติธัช บุญสุข ได้คะแนน  86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐญาดา อังสุมาล ี ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 จิตประภัส์ร ชนะกุล ได้คะแนน  62.00% 
รร.อนุบาลกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ตุลยดา แย้มยิง่ ได้คะแนน  92.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 เพ็ญสิริอร อาภาคัพภะกุล ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนภัทร พรรณรังษี ได้คะแนน  77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กฤชณัช ทองทิพย ์ ได้คะแนน  66.00% 
รร.ชุมชนวัดขันเงนิ (ชุมพร) วิชาภาษาไทย ป.5 สิรภัทร พรมมาศ ได้คะแนน  78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กิติญารัตน์ กล่อมหาดยาย ได้คะแนน  56.00% 
รร.ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สุชัญญา มะเกลี้ยง ได้คะแนน  63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 สุริยะ ปัน้ทอง ได้คะแนน  83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปริยากร กาเยาว ์ ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ฐิติพงศ์ อักษรศรี ได้คะแนน  68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชัชพิมุข ฉิมพาล ี ได้คะแนน  63.00% 
รร.บ้านทุ่งต่อ (ตรัง) วิชาภาษาไทย ป.5 ปาลิกา เกตุทอง ได้คะแนน  71.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จุฑารัตน์ ชูช่วย ได้คะแนน  56.00% 
รร.วิวัฒน์วิทยา (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 คณพศ สุขคุ้ม ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ธัญจิรา คงสุดรู้ ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อติรัณณ์ รองเดช ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธวัลรัตน์ เหมือนจิตต ์ ได้คะแนน  61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กาญจน์นภทัร สุขะ ได้คะแนน  52.00% 
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สารัช สกุลวงศ ์ ได้คะแนน  83.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กุลนาถ หัตถประดิษฐ ์ ได้คะแนน  84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วริทธิ์นันท์ มาศเมฆ ได้คะแนน  77.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐภัทร สมัครพงศ์ ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 รินรดา นาคสุวรรณ ์ 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภูตะวัน ฤาชัย ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อรชพร ปานแจ่ม ได้คะแนน  78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วัชรธร คังฆะ ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐวุฒิ ไทยถิรโรจน ์ ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นิชชติา ตั้งสถาพร ได้คะแนน  86.00% 
รร.บ้านขอนหาด (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.5 กัญญารัตน์ สู่ภิภักดิ ์ ได้คะแนน  72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จิตปรีดา เฉียบแหลม ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พงศกร แทนโป ได้คะแนน  63.00% 
รร.วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช)  วิชาภาษาไทย ป.5 รมิดา พูลสุข ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พิมพ์รัมภา ณ นคร ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฐิติมา เขียวมา ได้คะแนน  52.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิชญาภา สุยศรีสุข ได้คะแนน  55.00% 
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” นครศรีธรรมราช  วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปวเรศ อินนุพัฒน ์ ได้คะแนน  86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กวิสรา ภิรมย์ชาต ิ ได้คะแนน  84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศศวรรณ ใจดี ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กฤษฏ์ เกียรติศิริโรจน์ ได้คะแนน  77.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณภัทร อินทร์พิพัฒน ์ ได้คะแนน  82.00% 
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาภาษาไทย ป.5 ต่วนอลิชชา กูบาฮา ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รณกฤต โสภณรัตนโภคิน ได้คะแนน  86.00% 
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 จิตรภานุ แรกสกุล ได้คะแนน  52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พัชรี แสงจันทร์ ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กชพร เมฆรัตน์ ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ซอฟวัน อามะ ได้คะแนน  54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อโณทัย เพชรรัตน ์ ได้คะแนน  58.00% 
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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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ศิวกร มณีเชวง ได้คะแนน  64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พัชร์ณัฏฐ์ จุลกศิลป ์ ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พลอยจรัส ปานกําเนิด ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 จุฑาทิพย์ สุวรรณโรจน ์ ได้คะแนน  57.00% 
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาภาษาไทย ป.5 นัซมี เจะแว ได้คะแนน  71.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อามีรา อักมาน บากา ได้คะแนน  69.00% 
รร.อนุบาลปัตตานี (ปัตตาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธนกร งามสกุลพพิัฒน ์ ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 เมธาวี สมัญ ได้คะแนน  76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชนพฒัน์ จนัทรจักษ ุ ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ฟาติน ปูต ิ ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภวัต ขันทองด ี ได้คะแนน  67.00% 
รร.อามานะศักดิ์ (ปัตตาน)ี วิชาภาษาไทย ป.5 เอาว์ฟา อาดํา ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อัซฟัร อับรู ได้คะแนน  54.00% 
รร.บ้านทุ่งเจดีย์ (พังงา) วิชาภาษาไทย ป.5 โชติพงศ์ แสนคํา ได้คะแนน  63.00% 
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พัชริดา มั่นใจ ได้คะแนน  54.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ดาวาริกา สุพิพักษ ์ ได้คะแนน  54.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 คุปดี เสรีรักษ์ ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ญัฐณิชา คําเอียด ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูริณัฐ สกุลวงค ์ ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กันตพัฒน์ ผลแก้ว ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ไปรยา เหล็กไหล ได้คะแนน  57.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปุชรัสมิ์ มาทลุง ได้คะแนน  57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นิติพล เนียมนวล ได้คะแนน  56.00% 
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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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ศิรดา คงอินพาน ได้คะแนน  88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กิตติญาดา สุวรรณรัตน ์ ได้คะแนน  83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชวนากร ทิพย์จํานงค ์ ได้คะแนน  86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วิณิชยา ชูจันทร์ ได้คะแนน  81.00% 
รร.นิบงชนปูถัมภ์ (ยะลา) วิชาภาษาไทย ป.5 โสภาพรรณ อุ่นแดง ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กุมลา สะนอ ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 จาวิทย์ คงคลอด ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ดารียา สะน ี ได้คะแนน  52.00% 
รร.รังสีอนุสรณ์ (ยะลา) วิชาภาษาไทย ป.5 โซเนีย หะยีวันนิก ได้คะแนน  59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ฏีฮานี อาล ี ได้คะแนน  50.00% 
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาภาษาไทย ป.5 วรดา ธรรมประพัทธ ์ ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พัฒนีญา หาบยโุซะ ได้คะแนน  63.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐกฤตา สว่างศรี ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วาริส ศรีศรยุทธ์ ได้คะแนน  76.00% 
รร.กลับเพชรศึกษา (สงขลา) วิชาภาษาไทย ป.5 ธัญวลัย กาญจนโอษฐ ์ ได้คะแนน  67.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศศิพิมพ์ กุลเจริญ ได้คะแนน  74.00% 
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 จักรรัฐน์ มงคลพิทักษ์สุข ได้คะแนน  88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปิ่นณชิา สงัข์สวัสดิ ์ ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กษมา มณีโชต ิ ได้คะแนน  57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฏฐา โชติช่วง ได้คะแนน  50.00% 
รร.บุญเลิศอนุสรณ์ (สงขลา) วิชาภาษาไทย ป.5 พีรดา คงนุ้ย ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปสุตา วัฒนสกุลเอก ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธีรเมธ ขวัญแคว้น ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปุณณวิช สุดธาราภิรมณ์ 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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พศิน ทองทิพย ์ ได้คะแนน  52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 นภพร ตันนิกุล ได้คะแนน  68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เจตนิพัทธ์ เจือบุญ ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พัทธ์ธีรา สกูลแพทย ์ ได้คะแนน  69.00% 
รร.วิเชียรชม (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พชรพลย์ เมืองรักษ์ ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ศิริรดา นามเสน ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อันนะคีล นีละไพจิตร ได้คะแนน  76.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พุฒิพงศ์ หนูสุคนธ ์ ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 แอนเจลีน่า ซนิหยิง ชวา ได้คะแนน  95.00% 
รร.อนุบาลสงขลา (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัทณพงศ์ จิตเลขา ได้คะแนน  66.00% 
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาภาษาไทย ป.5 นภัทรสรณ์ เด่นศรีเสรีกุล ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กุลลีญา มรรคาเขต ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฐธยาน์ เรืองดํา ได้คะแนน  57.00% 
รร.อนุบาลทักษิณสยาม (สตูล) วิชาภาษาไทย ป.5 ฐิติมา คงพรหม ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชลิตา หลีหวัง ได้คะแนน  63.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ทวีรัฐ พูลแก้ว ได้คะแนน  56.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณภัทร พรหมจรรย์ ได้คะแนน  56.00% 
รร.อนุบาลสตลู (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ชัยวัฒน์ ยิ้มเย็น ได้คะแนน  94.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กนกรดา อินทานุกูล ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศุภสรณ์ ตรงจิต ได้คะแนน  92.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เพ็ญพิชชา สุวรรณรัตน ์ ได้คะแนน  51.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พชดาภา บุญช่วย ได้คะแนน  51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภูริชญา ชุมทอง ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 สิริภัทร ศุขมณี ได้คะแนน  74.00% 
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาภาษาไทย ป.5 ฑิฆัมพร สุขรักษ์ 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 ภาคอีสาน (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ชญาภา คล้ายแก้ว ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กุลปริยา กุคําอู ได้คะแนน  82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุพิชา จิตจักร ได้คะแนน  72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เอมิกา เพดร็อทต้า ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ซินเทีย มาลสิา บียูเรย ได้คะแนน  56.00% 
รร.พรชัยวิชชาลัย (กาฬสินธุ์) วิชาภาษาไทย ป.5 มนัสนนัท์ สนทะมิโน ได้คะแนน  68.00% 
รร.สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) (ขอนแก่น)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 จารุพร บุญเกษมสิน ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ทักษพร จักราช ได้คะแนน  78.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ธนกร ปทุมนากุล ได้คะแนน  78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปรัชญา พลเสนา ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณัฏฐธิดา มีลนุ ได้คะแนน  51.00% 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) (มหาสารคาม)  วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชนัญญา ศรีภัทรภิญโญ ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศิญาดา กัญญาคํา ได้คะแนน  53.00% 
รร.อนุบาลลุมพุก (วนัครู 2503) (ยโสธร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พงศภัค ตุดถีนนท ์ ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อภิวัฒณี บุญรัตน ์ ได้คะแนน  60.00% 
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 นิรัชญาพร บุตรตะกาศ ได้คะแนน  98.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ธนัช ศรีโคตา ได้คะแนน  92.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กัลยารัตน์ แสนอุ่น ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พิมพ์ลภัส แต่งประกอบ ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อนันตญา ศรีผ่องงาม ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 นัชชา ประกอบแสง ได้คะแนน  89.00% 
รร.วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ทิพย์วรา เรืองโชติเสถียร ได้คะแนน  82.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 วิรัลพัชร วรรณโพธิ์กลาง ได้คะแนน  83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูผา กิตติคุณากร ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณิชา แซ่ลิ้ม ได้คะแนน  61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ผกากาญจน์ แก้วศรี ได้คะแนน  52.00% 
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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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” (สริุนทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปุณิกา งามมาก ได้คะแนน  57.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กานต์ธิดา ผลจนัทร ์ ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ทิพกัญญา ราชอุ่น ได้คะแนน  54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อินทิรา บุญสุข ได้คะแนน  57.00% 
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาภาษาไทย ป.5 ทองแพรว สายสนิ ได้คะแนน  63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กัญญาณัฐ กระสุนรัมย ์ ได้คะแนน  63.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 บุษรารักษ์ มารักษ ์ ได้คะแนน  54.00% 
รร.สันติธรรมวิทยา (อุดรธานี) วิชาภาษาไทย ป.5 พิรญาณ ละครจนัทร ์ ได้คะแนน  72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 วราภรณ์ ภูธรรมะ ได้คะแนน  72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤติพงศ์ ศรีขว่าง ได้คะแนน  53.00% 
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธีร์ธวัช อาวพิทักษ ์ ได้คะแนน  88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ชิษณุพงศ์ ชุมศรี ได้คะแนน  82.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กวีณวัช รอดชมภู ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 บวรเทพ เต็งรังสรรค์ ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 จุฑานนท์ ศรีเสมอ ได้คะแนน  71.00% 
รร.บ้านหนองแสง (อุบลราชธานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นิธิกร รุ่งโรจน์นิมิตชัย ได้คะแนน  53.00% 
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 วิริทธิ์พล ศิริรัตโนบล ได้คะแนน  96.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปุณยนชุ สุระชัย ได้คะแนน  83.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปวีณ์ธิดา นิมิตรนิวฒัน ์ ได้คะแนน  87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กัลยภรณ์ สันตะพนัธุ ์ ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อัยยาริณณ์ ช้างสาร ได้คะแนน  87.00% 
รร.อุบลวิทยาคม (อุบลราชธานี) วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฐธยาน์ มงุคุณ ได้คะแนน  76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปภังกร สุภาพันธ ์ ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อรรณพ ลายสันเทียะ ได้คะแนน  51.00% 
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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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปาริชาติ รักษ์พงษ ์ ได้คะแนน  52.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ญาณิศา เพ็ชรวงศ ์ ได้คะแนน  78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กชพร สรรเสริญ ได้คะแนน  67.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธนกานต์ เพิ่มผล ได้คะแนน  50.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 วริศรา ประจําเรือ ได้คะแนน  62.00% 
รร.จุฑาทิพย์ (ฉะเชงิเทรา) วิชาภาษาไทย ป.5 พิชานันท์ นาคมา ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วรินทร์ธรา เทียนทอง ได้คะแนน  59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พลพล นยิม ได้คะแนน  60.00% 
รร.ดาราจรัส (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณกร ศักดิ์สุวรรณ ได้คะแนน  55.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กิตติพศ โอ่วเจริญ ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วรรณวิสิทธิ์ วิสุทธวิรรณ ได้คะแนน  61.00% 
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 พิชญุตม์ จิตตาณิชย ์ ได้คะแนน  56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 อิสรีย์ ศักดิ์ชัยชาญชล ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กิตติภูมิ ศิริพรมพิศาล ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กลวัชร มาสเสมอ ได้คะแนน  61.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 กัลยภรณ์ อ้นถาวร ได้คะแนน  88.00% 
รร.เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อัญชสา กอบการุณ ได้คะแนน  63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 นันทนัท สุขพนัธุ์ถาวร ได้คะแนน  84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 เอกพล นันทานนท ์ ได้คะแนน  89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 มลฌัฐ ชะน ู ได้คะแนน  59.00% 
รร.อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ชยุต พรกิตติสกุล ได้คะแนน  84.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พัฒนน์รี สิงหพันธุ ์ ได้คะแนน  88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธัชทฤต ฤทธิปวรชัย ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณภัทร สิรินิพัทธ์กุล ได้คะแนน  57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 บุญราศี เอ่ียมอารีรัตน์ 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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปัณณธร ชืน่ชอบ ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กฤตกรณ์ ซื่อตรง ได้คะแนน  78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วชิรวิชญ์ เหมือนปืน ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปราญชลี แก้วละมัย ได้คะแนน  57.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ก้องภพ ตระกูลคู่บุญ ได้คะแนน  78.00% 
รร.มารดานุสรณ์ (ตราด) วิชาภาษาไทย ป.5 รินทร์ณภัทร แก้วกําเหนิดพงษ ์ ได้คะแนน  64.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปิติภูมิ บุตรศรีวงษ ์ ได้คะแนน  64.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 อภิชญาน์ สุขสอาด ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณรัช ทัศวิล ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปราบ ประชุมแพทย ์ ได้คะแนน  54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชินัญญา แกล้วกล้า ได้คะแนน  54.00% 
รร.มัธยมวัดใหม่กรงทอง (ปราจีนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 ภัทรธิดา สบายด ี ได้คะแนน  59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศุภวิชญ์ ขวัญคง ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เอมอร บุญพาล ได้คะแนน  52.00% 
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กรวรรณ โชครุ่ง ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 มาณวี สุเมธาศร ได้คะแนน  78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จตุรวิทย์ หาญชิงชัย ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชีวารัตน์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา ได้คะแนน  64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปองณัฐ ยะรังษ ี ได้คะแนน  76.00% 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ (ปราจนีบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 สิริภัสสร รัตนวงษ ์ ได้คะแนน  68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พิชยาภา อาจสุริวงศ ์ ได้คะแนน  61.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 มณีรัตน์ หมวกสกุล ได้คะแนน  64.00% 
รร.หทัยชาติ (ปราจนีบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธันวา ยนืทน ได้คะแนน  56.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ภูวิตรา วรมานะกุล ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปิติวัฒน์ ปิติพร ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภัทรพล วชิรบัณฑูร ได้คะแนน  68.00% 
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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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาภาษาไทย ป.5 กัญญาภัทร พันธมาศ ได้คะแนน  68.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ต่อตระกูล ด่านร่มเย็น ได้คะแนน  64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อัจฉริยาพร ภูเดชดี ได้คะแนน  61.00% 
รร.รุ่งนภาพิทยา (ระยอง) วิชาภาษาไทย ป.5 เฌอมาศ เจริญวงศ์ ได้คะแนน  63.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ขวัญข้าว ราญรอน ได้คะแนน  68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธัญญลักษณ์ ราญรอน ได้คะแนน  51.00% 
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 รังสิกร ช่างเก็บ ได้คะแนน  72.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ชญานิน คณะอนันต ์ ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ลภนพัฒน์ บุญช่วย ได้คะแนน  89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 จิรภัทร พุฒิไพสิฐ ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ทีปกร ปกรณ์วโรดม ได้คะแนน  70.00% 
รร.เฉลิมไฉไลวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.5 จิรพัฒน์ ทัศนสมบูรณ ์ ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กฤษณ์ สามสมุทร ได้คะแนน  65.00% 
รร.เทศบาล 4 (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.5 จุฑามาศ กันน้อย ได้คะแนน  59.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พนาวรรณ เชยหล ี ได้คะแนน  57.00% 
รร.พร้านีลวัชระ (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.5 ก้องภพ วิลัยธัญญา ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ขวัญจิรา กลายชัยภูม ิ ได้คะแนน  77.00% 
รร.ศรีวิทยาปากน้าํ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัฏฐ์ แสนสุข ได้คะแนน  61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปุณยนชุ สวสัด ี ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ทักษพร ชวลิตอํานวย ได้คะแนน  82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วรวลัญช์ วราโชต ิ ได้คะแนน  64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 แทนไท มหัทธนะรัตน ์ ได้คะแนน  81.00% 
รร.สันติดรุณ (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.5 ญามิล มินทราศักดิ ์ ได้คะแนน  56.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 นูรไลลา มะแซ ได้คะแนน  54.00% 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.5) 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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธนกฤติ บุญรอด ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ฐนกร เบนอารีย ์ ได้คะแนน  77.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พรรณปพร พรมชู ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ศราวิน วรจิดา ได้คะแนน  56.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กฤษดากร สัสนาม ได้คะแนน  56.00% 
รร.อํานวยวิทย์ (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.5 ปณิธาน หล่อเลอเกียรติ ได้คะแนน  76.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ชวกร วิริยแสงธรรม ได้คะแนน  67.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พิชชานนัท์ แจ่มสุวรรณกุล ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐวีร์ สงวนประเสริฐ ได้คะแนน  52.00% 
รร.อุ่นอารีวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กิตณพัท สวนแย้ม 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 ภาคกลาง (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน (นครปฐม)  วิชาภาษาไทย ป.5 อมลวรรณ ศรีสัตตบุษย ์ ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รัชกร จันทร์ประสพพร ได้คะแนน  61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รักษิญา ทวีนชุ ได้คะแนน  61.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ขิรณัญธิ์ษา โชคดาํรงสุข ได้คะแนน  51.00% 
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ฌิณสภัคต์ ทองม ี ได้คะแนน  97.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ระติวัฑฒ์ โพธิ์แก้ว ได้คะแนน  84.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุวิชญา ไชยศร ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 สุธาสนิี รัตรสาร ได้คะแนน  67.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ณัฐรดา บุญวฒันวบิูลย ์ ได้คะแนน  81.00% 
รร.นานาชาติ ดราก้อน (นนทบรีุ) วิชาภาษาไทย ป.5 กุลธิดา บุญฟ ู ได้คะแนน  51.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ภูวเมศฐ์ ภัสร์เกษมศักดิ์ ได้คะแนน  82.00% 
รร.ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 ปาริฉัตร อาจสถิตย ์ ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 รชต พานศร ี ได้คะแนน  58.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชุลีพร เปรมเพชร ได้คะแนน  59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อชิระ เส็งหลวง ได้คะแนน  55.00% 
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธีธัช ศรไชย ได้คะแนน  63.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ชยพล อุณหะกะ ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูสรณ์ นิลโมจน ์ ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 แพรวา ประเสริฐสุข ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ชุติกาญจน์ สถิตย์ภาคีกุล ได้คะแนน  53.00% 
รร.พิชญศึกษา (นนทบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 สรวีย์ แย้มเกตุ ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 จิรัฏฐ์ อภิโชคมงคลกุล ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภูวิศ จันทนไพรวัน ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อชิระ เอ่ียมอรุณ ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ศศิรดา ขัติยะวรา ได้คะแนน  78.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาภาษาไทย ป.5 ธัญญาภรณ์ ดวงแข ได้คะแนน  52.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พีระพัฒน์ มีจนัทร ์ ได้คะแนน  61.00% 
รร.ทิพพากรวิทยาการ (ปทุมธานี) วิชาภาษาไทย ป.5 ปิยะพร จักรนาราย ได้คะแนน  51.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วลัยพร ยิ่งวิลาศดีสม ได้คะแนน  66.00% 
รร.บรรจบรักษ์ (ปทุมธานี) วิชาภาษาไทย ป.5 อภิษฎา วิทยาภรณ ์ ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จุฑาจุฬา สุภัททธรรม ได้คะแนน  64.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ภัทรวดี จําเนียรสถาพร ได้คะแนน  63.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ธนกฤต มีสกุล ได้คะแนน  68.00% 
รร.สีวลี (ปทุมธานี) วิชาภาษาไทย ป.5 สิมิลัน ภาคย์เติมพงศ ์ ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วรกช ลิ้มประยูร ได้คะแนน  60.00% 
รร.อุดมวิทยา (ปทุมธานี) วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฏฐชัย ฟองทอง ได้คะแนน  89.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธัชกร ตั้งเพียร ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พัทธนันท์ จอมคําสิงห์ ได้คะแนน  56.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วริศรา บุญยงค ์ ได้คะแนน  56.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 บังอรรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา ได้คะแนน  56.00% 
รร.ภัทราวดี หัวหิน (ประจวบครีีขันธ์) วิชาภาษาไทย ป.5 วรรณวิษา สินทอง ได้คะแนน  58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พุทธ พงศ์อรพินท ์ ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อัญชิสา โยธามาตร ได้คะแนน  56.00% 
รร.ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภูษณิศา สีหราช ได้คะแนน  76.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พลอยไพลนิ สุขขีมนต ์ ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศรัณยภัทร นิลกําแหง ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พัณณิตา จาํนงค์ฤทธิ ์ ได้คะแนน  54.00% 
รร.ปัณณวิชญ์ (พระนครศรีอยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภาคิน วงษ์แป้น ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฐณิชา คํารพ ได้คะแนน  72.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปิ่นลดา แก่นนาคํา ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ชนวีร์ มีเจริญ ได้คะแนน  58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พัชรัตน์พร พจน์ด้วง 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 ภาคกลาง (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.รอตเสวกวิทยา (พระนครศรีอยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กรวิชญ์ มิ่งเล็ก ได้คะแนน  54.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ศุวภัช เจริญสุข ได้คะแนน  66.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐพันธ์ ทองเสน ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กานต์รวีพร พรหมจันทร ์ ได้คะแนน  54.00% 
รร.เสริมมิตรวิทยา (พระนครศรีอยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภัทร์ธมนต์ บุญไพโรจน ์ ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ภัทนิษฐ์ อินทรลักษณ ์ ได้คะแนน  73.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุณัฏฐา แซ่ตั้ง ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กชกานต ์ทองไทย ได้คะแนน  58.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เขมิกา ผุดผ่อง ได้คะแนน  58.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 จีรพัฒน์ แต้ตะวัน ได้คะแนน  57.00% 
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 บารมี รักษ์ความสุข ได้คะแนน  88.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พสุธร ไกรสมรวม ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุภิชญา ห้อยมาลา ได้คะแนน  82.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ณุฤดี พันธุ์โชต ิ ได้คะแนน  68.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 อชิรญา อัศวราชันย ์ ได้คะแนน  64.00% 
รร.เอกอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กวิน ศักดิ์พิทักษ์สกุล ได้คะแนน  53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปิติภัทร เกิดกล้า ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ฉัตรชัยพัฒน์ นับถือด ี ได้คะแนน  54.00% 
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ธนภัทร อมรรัตน์ธํารงค ์ ได้คะแนน  81.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ปุณยวีร์ ประสิทธิ์โชค ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วิมุต พงษ์ศิริพันธ ์ ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ภควลัญช์ พรพัฒนะเจริญชัย ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อารีรัตน์ ปฐมกนกพงศ ์ ได้คะแนน  60.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคกลาง (ชั้น ป.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.แย้มวิทยการ (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณัฐกิตติ์ โพธิ์พุทธรักษา ได้คะแนน  86.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ธนวรรธน์ มาลัย ได้คะแนน  78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พราวพชชิา ไชยภูมิสกุล ได้คะแนน  86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เอกนรี สุขหงษ์ ได้คะแนน  65.00% 
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 ศิริพิมพ์วรีย์ ชวนอยู ่ ได้คะแนน  88.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 วรชาติ ภู่ห้อย ได้คะแนน  72.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ภาศสวัชย์ จอมจนัธ ์ ได้คะแนน  63.00% 
รร.อุดมวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณภัทร วงศ์วัฒนสิทธ ์ ได้คะแนน  61.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ภัควลัญชญ์ บุระคํา ได้คะแนน  78.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปุญญิศา นุชน้อมบุญ ได้คะแนน  68.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 พัฒนน์รี เธียรธีรวิทย์ ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เอกดนัย ศิริสุโขดม ได้คะแนน  57.00% 
รร.นารายณ์วิทยา (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 จุฑาพร ลาดสูงเนิน ได้คะแนน  53.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ธีร์วรา อิชยาวิโรจน ์ ได้คะแนน  70.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ศุภชัย บุญมาตย ์ ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 กัญญาภัค สุภาพ ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 รัตนประภา เกษไชย ได้คะแนน  59.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 กสิณา มนชูยพงษ ์ ได้คะแนน  59.00% 
รร.นารายณ์วิทยาท่าหลวง (ลพบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 นภาพร พุฒหอม ได้คะแนน  60.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปฏิพัทธิ์ พัฒเสน ได้คะแนน  54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 อชิรญา ตําบลไชย ได้คะแนน  51.00% 
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 อธิ โรจน์บุญฤทธิ ์ ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สรวิชญ์ เกตุน้อย ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 สิรวิชญ์ บุญเนตร ได้คะแนน  69.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 พีรวิชญ์ นอบน้อม ได้คะแนน  85.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จุฬาลักษณ์ พานทอง ได้คะแนน  83.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ปุณยาวรนิทร์ ชุติวาสนาสกุล ได้คะแนน  55.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 พลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ ได้คะแนน  55.00% 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.5) 42 

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.5) 

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

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.วรพิทยา (ลพบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 ปทิตตา สิงห์งาม ได้คะแนน  62.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณัฐชา ไชยปัญญา ได้คะแนน  54.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 นิชาภทัร ดิสเอ็ม ได้คะแนน  54.00% 
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ (ลพบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 ปวีร์ณัฎฐ์ เจริญสลุง ได้คะแนน  58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ธนาภา โพธิ์เงิน ได้คะแนน  53.00% 
รร.ดรุณานุกูล (สมุทรสงคราม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภัทรฤทัย ทองมี ได้คะแนน  50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 กิตติพัฒน์ สโุพธิณะ ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 พรรษา เลิศงาม ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 วรรณา อัครปทุมวงศ์ ได้คะแนน  65.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 แทนคุณ อังคุตรานนท ์ ได้คะแนน  60.00% 
รร.ปัญจพรพิทยา (สมทุรสาคร) วิชาภาษาไทย ป.5 ศิลป์สรุฌ จิตรกานต์วงศ ์ ได้คะแนน  58.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ณพพล ปวงนิยม ได้คะแนน  61.00% 
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาภาษาไทย ป.5 ธมนวรรณ สุขโต ได้คะแนน  52.00% 
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 กฤษฎิ์ ช่างประดับ ได้คะแนน  74.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 เพชราภรณ์ ปานกล่ํา ได้คะแนน  80.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 สุภนิดา ดวงเทพ ได้คะแนน  87.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 เขมิสศรา แสงฉาย ได้คะแนน  59.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 ปิยพัชร สมานรัตนเสถียร ได้คะแนน  65.00% 
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ณภัทร ชนะภัย ได้คะแนน  67.00% 
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ภูมิพัฒ พุ่มพุด ได้คะแนน  67.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.5 ณัฏฐณิชา มากสังข ์ ได้คะแนน  79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ภาคิน ปิน่วิเศษ ได้คะแนน  75.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.5 ธีรเทพ อยู่เกษ ได้คะแนน  67.00% 
 

 
 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
 




