
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.6) 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.6 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่งระดับชั้น ป.6 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 ม.1  มีทั้งหมด 5 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  

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

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

 
นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น  ระดับชั้น ป.6 

 
รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 

 
คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที ่1 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 60-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 429.00 
อันดับที ่2 นวิยา ดีจักรวาล 60-229-0043 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 423.00 
อันดับที ่3 สโรชา นันทะชมภู 60-252-0042 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 419.00 
 

คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ 
วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปรางค์ทิพย์ รุ่งโรจน ์ 60-452-0058 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00  
  ธรภัทร ทองคํา 60-452-0168 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 100.00  
  ยศวร บุตรประดิษฐ ์ 60-217-0054 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 100.00  
วิชาภาษาไทย ป.6 อภิเศรษฐ์ จุดกลับ 60-252-0061 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 96.00  
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศีลินี นาคทอง 60-397-0020 จอย (สุราษฎร์ธานี) 100.00  
 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 60-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 100.00  
 รวัฐกรณ์ คูณณิชาธนะวัฒน ์ 60-687-0041 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 100.00  
วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนัตถ์ จันทร์สกา 60-550-0001 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 89.00  
 อินทิรา ชลวานิช 60-550-0029 เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) 89.00  
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วรกัญญา กาญจนโอภาษ 60-637-0001 นานาชาติ ดราก้อน (นนทบุรี) 98.00  
วิชา LAS-NT & O-NET ป.6 ณพงศ์ ณีรัตนพันธุ ์ 60-681-0001 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 91.00  
 ยศวร บุตรประดิษฐ ์ 60-217-0054 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 91.00  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับภาค 

 
คนเก่งระดับภาค (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที ่1 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 60-187-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี(เขตจอมทอง) 397.00 
อันดับที ่2 ญาณพัฒน์ ลลิตนารา 60-164-0035 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) 352.00 
 ศุภกฤต หวังกลีบสุคนธ ์ 60-144-0056 อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชัน) 352.00 
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 
อันดับที ่1 นวิยา ดีจักรวาล 60-229-0043 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 423.00  
อันดับที ่2 สโรชา นันทะชมภู 60-252-0042 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 419.00  
อันดับที ่3 สุดที่รัก สวัสดิน์ะท ี 60-252-0072 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 404.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคใต้) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 
อันดับที ่1 ปวรปรัชญ์ ลีลาสุวรรณสิริ 60-302-0057 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 392.00  
อันดับที ่2 กันติศา สอนดอนไพร 60-300-0094 วิเชียรชม (สงขลา) 391.00  
อันดับที ่3 พิชญุตม์ เห็นประเสริฐ 60-380-0008 วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช) 382.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 
อันดับที ่1 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 60-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)  429.00  
อันดับที ่2 รพีพงศ์ แหล่งสนาม 60-403-0009 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 398.00  
อันดับที ่3 จิณห์นิภา อุตมะ 60-403-0029 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 384.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 
อันดับที ่1 แดนบดนิทร์ วงศ์ผดงุธรรม 60-545-0055 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 397.00  
อันดับที ่2 อัญจนากรณ์ สุมิพันธ ์ 60-560-0046 อนุบาลระยอง (ระยอง) 384.00  
อันดับที ่3 ปัญญวัฒน์ โพธพิานิช 60-510-0034 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 364.00  
 

คนเก่งระดับภาค (ภาคกลาง-ภาคตะวันตก) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 
อันดับที ่1 เกษมสันต์ บุญประภากร 60-943-0001 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 393.00  
อันดับที ่2 ณพงศ์ ณีรัตนพันธุ ์ 60-681-0001 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 379.00  
อันดับที ่3 วชิรวิทย์ ทองย้อย 60-687-0093 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 373.00  
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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.6 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที ่1 กัญญาภัค กิตติธรรมจริยา 60-072-0025 ราชวัตรวิทยา 274.00 
 อันดับที ่2 สมชาย หาญอิสริยะ 60-072-0012 ราชวัตรวิทยา 262.00  
 อันดับที ่3 มงคล ภัคปฤงคพ 60-049-0008 โยนออฟอาร์ค 251.00  
เขตธนบุรี อันดับที ่1 ธีรศักดิ์ โฆษิตกุลจร 60-056-0023 กงลี้จงซัน 349.00  
 อันดับที ่2 ศศธร อังศุพรวิภา 60-056-0009 กงลี้จงซัน 339.00  
 อันดับที ่3 นฤรัตน์ ทองกาล 60-056-0002 กงลี้จงซัน 337.00  
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที ่1 พจน์ภานุ กมลวรพิพัฒน ์ 60-008-0003 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 281.00  
 อันดับที ่2 กิตติธัช เจิ้นสวา่ง 60-111-0022 ประถมทวีธาภิเศก 280.00  
 อันดับที ่3 ชลันธร นกจันทร ์ 60-008-0004 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 261.00  
เขตบางรัก อันดับที ่1 ชุติรดา คางคํา 60-121-0010 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม 306.00  
 อันดับที ่2 อรปภา ลิขิตฤกษ์วิทย ์ 60-007-0011 เซนต์โยเซฟคอนเวนต ์ 257.00  
 อันดับที ่3 ปุญญิศา ตรีเดช 60-099-0014 ยุหมินพัฒนา 241.00  
เขตพญาไท อันดับที ่1 ติณณ์ กฤษณะ 60-199-0029 สวนบวั 304.00  
 อันดับที ่2 จิรัฏฐ์ พฤฒิจิระวงศ ์ 60-199-0014 สวนบวั 301.00  
 อันดับที ่3 ปวิชญา ประกอบกิจ 60-199-0031 สวนบวั 299.00  
เขตพระนคร อันดับที ่1 พลพิมุกต์ มโนมัยวิบูลย ์ 60-007-0002 ราชิน ี 278.00  
 อันดับที ่2 ปริยากร กัลยาวนิัย 60-111-0066 ราชิน ี 276.00  
 อันดับที ่3 ปวริศร์ ชื่นวงศ์รัตน ์ 60-007-0003 ราชิน ี 249.00  
เขตยานนาวา อันดับที ่1 พิริยพงศ์ สหพงศ์ 60-007-0018 สารสาสน์เอกตรา 296.00  
เขตสัมพันธวงศ ์ อันดับที ่1 พิชญ์ลักษณ์ เสือคง 60-007-0008 วัดจักรวรรดิ์ 220.00  
เขตตลิ่งชัน อันดับที ่1 ศุภกฤต หวังกลีบสุคนธ ์ 60-144-0056 อยู่เย็นวิทยา 352.00  
 อันดับที ่2 ณิชากานต์ ศรีชัยวฒัน ์ 60-144-0066 อยู่เย็นวิทยา 343.00  
 อันดับที ่3 เปรม สิมะสุนทร 60-144-0055 อยู่เย็นวิทยา 340.00  
เขตบางกอกน้อย อันดับที ่1 สรวงจันทร์ ประสาทเขตการ 60-007-0012 วัดยางสทุธาราม 191.00  
เขตบางกะป ิ อันดับที ่1 พิชญา บํารุงรักษ ์ 60-090-0044 ถนอมบุตร 274.00  
 อันดับที ่2 ธนกฤต แซ่ฮ่อ 60-019-0052 บ้านบางกะปิ (ประถม) 262.00  
 อันดับที ่3 วชิรวิชญ์ เมฆา 60-090-0001 ถนอมบุตร 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 (เขตกรุงเทพมหานคร) ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที ่1 รัตนาสิริ ทาํงาม 60-138-0037 บางขุนเทียนศึกษา 286.00  
 อันดับที ่2 รวินท์นิภา ดันนอก 60-138-0044 บางขุนเทียนศึกษา 285.00  
 อันดับที ่3 กิตติภณ วริวงษ์ 60-138-0054 บางขุนเทียนศึกษา 283.00  
  ศุภสุตา หน่อแก้ว 60-138-0040 บางขุนเทียนศึกษา 283.00  
เขตบางเขน อันดับที ่1 พีรวิชญ์ สุดแสนสงา่ 60-111-0038 อมาตยกุล 205.00  
เขตพระโขนง อันดับที ่1 จิรัฏฐ์ บุนนาค 60-104-0046 พิพัฒนา 324.00  
 อันดับที ่2 นิตย์นัดดา ตามไท 60-104-0026 พิพัฒนา 306.00  
 อันดับที ่3 พิมพ์ชนก วรโชติจิรพงศ ์ 60-104-0023 พิพัฒนา 299.00 
เขตภาษีเจริญ อันดับที ่1 กฤตณัฐ งามเจริญวงศ์ 60-012-0010 ฐานปัญญา 269.00  
 อันดับที ่2 ธนกฤต ณัฐญานุกูร 60-150-0021 เผดิมศึกษา 258.00  
 อันดับที ่3 วชิรญาณ์ กระแสร์เด็น 60-150-0002 เผดิมศึกษา 250.00  
เขตหนองแขม อันดับที ่1 กิตติพัศ ทองเขาอ่อน 60-110-0003 กรพิทักษ์ศึกษา 272.00  
 อันดับที ่2 กัญญาวีร์   เหมรัตน์ 60-110-0007 กรพิทักษ์ศึกษา 253.00  
 อันดับที ่3 ธันยนนัท์ อัศวศรีวรกุล 60-110-0002 กรพิทักษ์ศึกษา 251.00  
เขตห้วยขวาง อันดับที ่1 อภิชญา กลับด ี 60-111-0074 บางกอกทวีวิทย ์ 311.00  
เขตราชเทวี อันดับที ่1 ณภัทร พลายมนต ์ 60-111-0014 เซนต์ดอมินิก 266.00  
 อันดับที ่2 กันตพงศ์ คงประสานกาล 60-111-0013 เซนต์ดอมินิก 201.00  
เขตบางพลัด อันดับที ่1 มนัสนนัท์ นวกฤษ 60-139-0015 พิมลวิทย ์ 340.00  
 อันดับที ่2 อนันต์กันต์ มานะวิจิตรวนชิ 60-149-0011 ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดยีน 333.00  
 อันดับที ่3 พรนับพัน มะสูงเนิน 60-139-0018 พิมลวิทย ์ 305.00  
เขตลาดพร้าว อันดับที ่1 สิริภัสญา สมทิธ์สมบูรณ์ 60-069-0037 ฤทธิไกรศึกษา 331.00  
 อันดับที ่2 นล สิงหเสน ี 60-194-0012 กัลยวิทย ์ 244.00  
 อันดับที ่3 ณภัทร โตษยานนท ์ 60-069-0040 ฤทธิไกรศึกษา 233.00  
เขตคันนายาว อันดับที ่1 พรรณปพร มาลัยลักษณ ์ 60-155-0025 ทรงวิทย์ศึกษา 275.00  
 อันดับที ่2 กรวัฒน์ ปัญญานะ 60-118-0005 ปรัชชาธร 254.00  
  ภูสิทธิ์ จิตตอารี 60-155-0002 ทรงวิทย์ศึกษา 254.00  
เขตบึงกุ่ม อันดับที ่1 ธมลวรรณ คําอยู่ 60-076-0001 ชินวร 250.00  
 อันดับที ่2 ณัฐกานต์ พลูพิเศษ 60-076-0012 ชินวร 247.00  
 อันดับที ่3 อณัญญา เขียวประเสริฐ 60-076-0035 ชินวร 232.00  
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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.6 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที ่1 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง 60-187-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 397.00  
 อันดับที ่2 นพรดา ผดงุศักดิ์เดชา 60-120-0002 อนุบาลวัดนางนอง 323.00  
 อันดับที ่3 รัฐมนตรี ยิ่งเศรษฐีอมร 60-169-0007 จินดาศึกษา 307.00  
เขตดอนเมือง อันดับที ่1 กัลยภรณ์ เงินดี 60-050-0066 พหลโยธิน 318.00  
 อันดับที ่2 เพชรดา พรหมมา 60-050-0052 พหลโยธิน 312.00  
 อันดับที ่3 เบญจลักษณ์ ฉลองบญุ 60-050-0051 พหลโยธิน 297.00  
เขตจตุจักร อันดับที ่1 ญาณพัฒน์ ลลิตนารา 60-164-0035 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 352.00  
 อันดับที ่2 ณพัฒน์ศร อัศวธนานนัต ์ 60-164-0029 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 328.00  
 อันดับที ่3 ณิชาภัทร กองหล้า 60-164-0039 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว 323.00  
เขตคลองเตย อันดับที ่1 ธนบดี ธัตตัญญ ู 60-111-0056 สายน้าํทิพย ์ 209.00  
 อันดับที ่2 ณัฐวัตร วงศ์อภิวัฒนะกุล 60-111-0007 สายน้าํทิพย ์ 149.00  
เขตประเวศ อันดับที ่1 พัชรพีร เจริญยกิจ 60-043-0008 นราทร 316.00  
 อันดับที ่2 ณสิริ อาวสกุลสทิธ ิ 60-043-0010 นราทร 276.00  
 อันดับที ่3 พิมพ์วิภา พร้อมพูน 60-043-0017 นราทร 264.00  
เขตคลองสาน อันดับที ่1 ศุทธสิน วนัวัฒนกุล 60-007-0020 วัดสุทธาราม 153.00 
เขตดินแดง อันดับที ่1 แพรวา สระบัวทอง 60-030-0032 สามัคคีบาํรุงวิทยา 261.00  
 อันดับที ่2 เบญญาภา สนสาํริด 60-030-0037 สามัคคีบาํรุงวิทยา 240.00  
 อันดับที ่3 อนุวัฒน์ สัตอาชากุล 60-111-0025 ปัญจทรัพย ์ 234.00  
เขตวัฒนา อันดับที ่1 ภูวศิษฏ์   ตรีศิริรัตน์ 60-051-0140 อนุบาลพิบูลเวศม์ 320.00  
 อันดับที ่2 กรวิชญ์ คงธุรวิทยา 60-051-0138 อนุบาลพิบูลเวศม์ 313.00  
 อันดับที ่3 วีรภัทร คุณรัชตะไพโรจน ์ 60-051-0139 อนุบาลพิบูลเวศม์ 307.00  
เขตสายไหม อันดับที ่1 รุ่งพรรษา หันภาพ 60-117-0038 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 332.00  
 อันดับที ่2 ณพกร ก่ิงรุ้งเพชร์ 60-117-0029 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 319.00  
 อันดับที ่3 ธนัชชา บุญขวัญ 60-117-0034 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 303.00  
เขตวังทองหลาง อันดับที ่1 ชวง ชนิรุ่งเรืองสิน 60-146-0080 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 310.00  
 อันดับที ่2 ฆณิสรา ฉินพลิกานนท ์ 60-146-0081 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 297.00  
 อันดับที ่3 ศิรยาพรรณ วงศ์โสภานนทชัย 60-146-0079 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ 296.00 
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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.6 

เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที ่1 ปพิชชา เทพชัยวรกําแหง 60-013-0039 โสมาภานุสสรณ ์ 272.00  
 อันดับที ่2 ภูษิตา คารวานนท ์ 60-013-0054 โสมาภานุสสรณ ์ 264.00  
 อันดับที ่3 ธรรมสรณ์ เงามุข 60-013-0049 โสมาภานุสสรณ ์ 251.00  
เขตสวนหลวง อันดับที ่1 นัทธพงศ์ สางาม 60-101-0003 จินดาพงศ์ 349.00  
 อันดับที ่2 นภัสรา ทีรวม 60-101-0033 จินดาพงศ์ 312.00  
 อันดับที ่3 ธารา รัตนบรรณกิจ 60-101-0029 จินดาพงศ์ 290.00  
เขตหลักสี่ อันดับที ่1 ธีรภัทร อุดมรักษ์ 60-111-0061 ไผทอุดมศึกษา 161.00  
เขตทุ่งครุ อันดับที ่1 ศศิภา โกมลวีระเกตุ 60-111-0037 บูรณะศึกษา 199.00  
เขตบางแค อันดับที ่1 ศุภาวดี เครือกันทา 60-027-0022 มณีวัฒนา 337.00  
 อันดับที ่2 ธิติพัทธ์ ฐิตธรรมพันธุ ์ 60-154-0001 อัสสัมชัญธนบุรี 318.00  
 อันดับที ่3 ชญานน ไชยภัทรสทุธิกุล 60-154-0004 อัสสัมชัญธนบุรี 316.00  
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สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

 
รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 

 
คนเก่งระดับจังหวัด ของภาคเหนือ ประเภทคะแนนรวม ช้ัน ป.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อันดับที ่1 เจียระไน เหลืองพฤกษชาต ิ 60-248-0058 อนุศิษย์วิทยา 3 255.00  
 อันดับที ่2 สิทธิศักดิ์ อินอ่อน 60-248-0029 อนุศิษย์วิทยา 3 247.00  
 อันดับที ่3 พิชามญชุ์ มนตส์ิริโยธนิ 60-248-0057 อนุศิษย์วิทยา 3 240.00  
พิษณุโลก อันดับที ่1 สโรชา นันทะชมภู 60-252-0042 อนุบาลโรจนวทิย ์ 419.00  
 อันดับที ่2 สุดที่รัก สวัสดิน์ะท ี 60-252-0072 อนุบาลโรจนวทิย ์ 404.00  
 อันดับที ่3 เฉลิมราชย์ ทองขาว 60-252-0060 อนุบาลโรจนวทิย ์ 401.00  
กําแพงเพชร อันดับที ่1 ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ 60-244-0007 อนุบาลกําแพงเพชร 348.00  
 อันดับที ่2 ปรียนิตย์ บุญรัสกรภูสิษ 60-244-0046 อนุบาลกําแพงเพชร 330.00  
 อันดับที ่3 ชวิศกร มุกดามาศ 60-244-0016 อนุบาลกําแพงเพชร 329.00  
นครสวรรค์ อันดับที ่1 นวิยา ดีจักรวาล 60-229-0043 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 423.00  
 อันดับที ่2 ยศวร บุตรประดิษฐ ์ 60-217-0054 อนุบาลนครสวรรค์ 394.00  
 อันดับที ่3 ฉวีวรรณ วารีรุทธเขต 60-229-0034 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 383.00  
พิจิตร อันดับที ่1 แพรวา ศรีวนิชย ์ 60-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 362.00  
 อันดับที ่2 วราลี รักจิตร 60-203-0005 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 337.00  
 อันดับที ่3 สิทธิภา สตัยะเลขา 60-203-0006 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 334.00  
เพชรบูรณ์ อันดับที ่1 ฐิติพร กิตติธาราทรัพย ์ 60-839-0002 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 349.00  
 อันดับที ่2 สิรภพ สุขคง 60-839-0017 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 305.00  
 อันดับที ่3 พิมานนัท์ อรุณผล 60-839-0030 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 288.00  
อุตรดิตถ์ อันดับที ่1 พินทุเทพ โตวนิชย ์ 60-215-0003 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 377.00  
 อันดับที ่2 จัตุรงค์ บุตรชา 60-215-0001 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 298.00  
 อันดับที ่3 กวินธิดา  ลนิติดต่อ 60-215-0006 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 288.00  
เชียงใหม่ อันดับที ่1 ธัญวรรณ หว่องวรวงศ์ 60-857-0063 ฉือจี้เชียงใหม่ 257.00  
 อันดับที ่2 จีรนันท์ ปัญญา 60-857-0030 ฉือจี้เชียงใหม่ 249.00  
 อันดับที ่3 ภูดิศ ชุ่มอินทจัก 60-857-0044 ฉือจี้เชียงใหม่ 234.00  
เชียงราย อันดับที ่1 ตติย ถ่ีถ้วน 60-808-0052 ปิยะพรพิทยา 245.00  
 อันดับที ่2 กัญชพร จรรยา 60-232-0015 สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย 244.00  
 อันดับที ่3 สิริราช นนัต๊ะภาลัย 60-808-0029 ปิยะพรพิทยา 239.00  
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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.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
น่าน อันดับที ่1 ปภังกร เรืองอินตา 60-827-0032 อนุบาลอยู่วทิยา 342.00  
 อันดับที ่2 อภิชญา ไชยศิลป ์ 60-212-0009 ราชานุบาล 310.00  
 อันดับที ่3 กัญจน์ จันทร์เจนจบ 60-241-0004 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 308.00  
พะเยา อันดับที ่1 มาตาปิตุรักษ์ ไชยแสง 60-835-0085 ปิยมิตรวิทยา 321.00  
 อันดับที ่2 กฤติเดช ต่างเพ็ชร 60-835-0084 ปิยมิตรวิทยา 317.00  
 อันดับที ่3 ชญาณี ตัง้ศิริคมขํา 60-835-0095 ปิยมิตรวิทยา 310.00  
แพร่ อันดับที ่1 พรปวีณ์ แก้วอินัง 60-271-0015 อนุบาลแพร ่ 317.00  
 อันดับที ่2 เศรษฐ์ศิลป์ ชุษณะโยธนิ 60-271-0010 อนุบาลแพร ่ 306.00  
 อันดับที ่3 ชญานิศา ปานขลิบ 60-271-0001 อนุบาลแพร ่ 296.00  
ลําปาง อันดับที ่1 เปี่ยมภัทร สันชุมภู 60-209-0046 อัสสัมชัญลาํปาง 326.00  
 อันดับที ่2 ชนันธร จักราชัย 60-209-0010 อัสสัมชัญลาํปาง 323.00  
 อันดับที ่3 ปราณปริยา มงคลคล ี 60-209-0036 อัสสัมชัญลาํปาง 321.00  
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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.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา อันดับที ่1 ฟัยฎี หมุดหวัน 60-351-0003 อนุบาลยะลา 339.00  
ยะลา อันดับที ่2 สิรวิชญ์ ชัยชนากานต ์ 60-350-0114 นิบงชนปูถัมภ์ 299.00  
 อันดับที ่3 นิตย์รดี วัชระสัมพันธ ์ 60-351-0030 อนุบาลยะลา 291.00  
นราธิวาส อันดับที ่1 ดุสิตา  จนัทระ 60-853-0030 เกษมทรัพย์ 328.00  
 อันดับที ่2 บุปผกานต์ เพชรสวัสดิ ์ 60-861-0044 บางนราวิทยา 273.00  
 อันดับที ่3 จิรพัฒน์ รุ่งประเสริฐ 60-325-0002 บ้านสุไหงโก-ลก 254.00  
ปัตตาน ี อันดับที ่1 นิศรา นิเลาะ 60-388-0014 อนุบาลปัตตาน ี 352.00  
 อันดับที ่2 เตชินท์ เพชรประวัต ิ 60-388-0041 อนุบาลปัตตาน ี 339.00  
 อันดับที ่3 นิฟารีส เบ็ญเราะฮ์มัต 60-388-0022 อนุบาลปัตตาน ี 314.00  
สตูล อันดับที ่1 ปาลนิ เส็มสนั 60-364-0045 อนุบาลทักษิณสยาม 309.00  
 อันดับที ่2 นูรมุซิลลา หลีเสน็ 60-364-0043 อนุบาลทักษิณสยาม 290.00  
 อันดับที ่3 รวิสรา สุจริต 60-364-0058 อนุบาลทักษิณสยาม 276.00  
สงขลา อันดับที ่1 กันติศา สอนดอนไพร 60-300-0094 วิเชียรชม 391.00  
 อันดับที ่2 วิรัลยุพา ภิรมย์รักษ์ 60-300-0092 วิเชียรชม 368.00  
 อันดับที ่3 ภคมน มหารงค์ 60-300-0095 วิเชียรชม 362.00  
ชุมพร อันดับที ่1 ธณกฤต มีจีนา 60-851-0027 ชุมชนวัดขันเงิน 284.00  
 อันดับที ่2 เติมพงศ์ จาวยญ 60-851-0031 ชุมชนวัดขันเงิน 262.00  
 อันดับที ่3 นิชาภา พุ่มขจร 60-851-0015 ชุมชนวัดขันเงิน 257.00  
นครศรีธรรมราช อันดับที ่1 ปวรปรัชญ์ ลีลาสุวรรณสิริ 60-302-0057 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 392.00  
 อันดับที ่2 พิชญุตม์ เห็นประเสริฐ 60-380-0008 วัดประทุมทายการาม 382.00  
 อันดับที ่3 ธมน จิรวงศ์สวสัดิ ์ 60-302-0040 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 378.00  
พัทลุง อันดับที ่1 วรรณรดา บุญมณ ี 60-344-0066 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 321.00  
 อันดับที ่2 จันทิรา จนัทรมาศ 60-344-0031 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 317.00  
 อันดับที ่3 ฐิตาภา บุญชรัตน ์ 60-344-0022 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 312.00  
สุราษฎร์ธาน ี อันดับที ่1 ปริญศิริ ขาวผ่อง 60-397-0019 จอย 350.00  
 อันดับที ่2 พูลสิริ ฤกษ์ยาม 60-397-0021 จอย 346.00  
 อันดับที ่3 กฤศ มงคลนิมิตร 60-397-0010 จอย 339.00  
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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.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
กระบี่ อันดับที ่1 ภชารัตน์ โตรณ 60-868-0158 อนุบาลกระบี ่ 371.00  
 อันดับที ่2 อภิชญา วาสิการ 60-868-0162 อนุบาลกระบี ่ 306.00  
 อันดับที ่3 วรันธร เครือจันทร์ 60-868-0168 อนุบาลกระบี ่ 305.00  
ตรัง อันดับที ่1 สุธาสนิี รองเมือง 60-371-0110 วิวัฒน์วทิยา 337.00  
 อันดับที ่2 โจนัส เทรฟซ์แกร์ 60-371-0142 วิวัฒน์วทิยา 333.00  
 อันดับที ่3 พสุธร แสงแก้ว 60-371-0103 วิวัฒน์วทิยา 326.00  
พังงา อันดับที ่1 เพ็ญพิชชา คล้ายแก้ว 60-317-0050 อนุบาลพังงา 360.00  
 อันดับที ่2 ปุณยภา คันธานนท ์ 60-317-0045 อนุบาลพังงา 340.00  
 อันดับที ่3 ภูริสา สฤษดิสุข 60-317-0041 อนุบาลพังงา 296.00  
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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.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที ่1 สิทธิพร สิงห์นลินธร 60-489-0036 อนุบาลอุดรธาน ี 336.00  
 อันดับที ่2 กุลจิรา โอนากลุ 60-489-0013 อนุบาลอุดรธาน ี 314.00  
  ปนัดดา เจริญผล 60-489-0060 อนุบาลอุดรธาน ี 314.00  
ขอนแก่น อันดับที ่1 กฤตอนันท์ ภิญโย 60-781-0026 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 317.00  
 อันดับที ่2 อานนท์ โพธินาม 60-781-0014 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 273.00  
 อันดับที ่3 อรณิชา โสภา 60-781-0025 สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 255.00  
สกลนคร อันดับที ่1 พีระวิทย์ โสภณธนารักษ์ 60-489-0066 มารีย์พิทักษ์สวา่งแดนดิน 242.00  
อุบลราชธาน ี อันดับที ่1 ธัญยาธรณ์ วีระกุล 60-452-0051 อนุบาลอุบลราชธาน ี 373.00  
 อันดับที ่2 ธัญชนก ระจนิดา 60-452-0048 อนุบาลอุบลราชธาน ี 346.00  
 อันดับที ่3 ศุภณัฐ เหลืองรุ่งโรจน์ 60-452-0046 อนุบาลอุบลราชธาน ี 338.00  
กาฬสินธุ ์ อันดับที ่1 วรันธร จิรัฐพิกาลพงศ ์ 60-788-0016 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 314.00  
 อันดับที ่2 มีคณา สิมลา 60-788-0008 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 304.00  
 อันดับที ่3 มิ่งเมือง เมืองโคตร 60-788-0005 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 296.00  
มหาสารคาม อันดับที ่1 สิริภัสสร์ บุษหมั่น 60-428-0022 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 321.00  
 อันดับที ่2 อริญชยา พลตื้อ 60-428-0036 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 304.00  
 อันดับที ่3 เปี่ยมลาภ ชยัศรีรัมย์ 60-428-0032 สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 285.00  
ยโสธร อันดับที ่1 เลิศนริทธิ์ โฆษิตพาณิชย ์ 60-400-0011 อนุบาลลุมพุก (วนัครู 2503) 268.00  
 อันดับที ่2 พิชานันท์ จนัทร์เอียด 60-400-0012 อนุบาลลุมพุก (วนัครู 2503) 257.00  
  โชติกา เครือเนตร 60-400-0014 อนุบาลลุมพุก (วนัครู 2503) 257.00  
ร้อยเอ็ด อันดับที ่1 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ 60-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด 429.00  
 อันดับที ่2 รพีพงศ์ แหล่งสนาม 60-403-0009 อนุบาลร้อยเอ็ด 398.00  
 อันดับที ่3 จิณห์นิภา อุตมะ 60-403-0029 อนุบาลร้อยเอ็ด 384.00  
นครราชสีมา อันดับที ่1 ธีรัช สงค์ทะเล 60-411-0008 สุขานารี 323.00  
 อันดับที ่2 ศศิประภา แจ้งเกิด 60-411-0002 เสนานุเคราะห์ 319.00  
 อันดับที ่3 ธัญลักษณ์ หวลชัยภูม ิ 60-476-0091 อนุบาลแสนสนุก 243.00  
สุรินทร ์ อันดับที ่1 ณัฐชยา เกลียวทอง 60-458-0015 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 280.00  
 อันดับที ่2 นันทิรา มากแสน 60-458-0017 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 276.00  
 อันดับที ่3 พรพรรษา พันธ์โพธิ์คา 60-458-0006 หนองโตง “สุรวิทยาคม” 274.00  
อํานาจเจริญ อันดับที ่1 ปิยะธิดา ทนพุันธ ์ 60-786-0010 อนุบาลลืออํานาจ 274.00  
 อันดับที ่2 วิรดา เดชอุดม 60-786-0012 อนุบาลลืออํานาจ 222.00  
 อันดับที ่3 ภาณุมาศ นนทไ์ธสงค ์ 60-786-0062 อนุบาลลืออํานาจ 207.00  
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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.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที ่1 กันต์ธนัท เฑียรกุล 60-557-0084 ดาราจรัส 290.00 
 อันดับที ่2 นงนภัส หาญณรงค ์ 60-590-0012 วัดดอนทอง 275.00 
 อันดับที ่3 ก้องเกียรติ เทพสุวรรณ 60-590-0019 วัดดอนทอง 272.00 
จันทบุรี อันดับที ่1 เปี่ยมหทัย งามขํา 60-596-0042 สตรีมารดาพิทักษ ์ 275.00 
 อันดับที ่2 ปาริชาต เอกปัจชา 60-596-0061 สตรีมารดาพิทักษ ์ 261.00 
 อันดับที ่3 ภูเมธ พุฒิกุลพร 60-596-0051 สตรีมารดาพิทักษ ์ 256.00 
ชลบุรี อันดับที ่1 แดนบดนิทร์ วงศ์ผดงุธรรม 60-545-0055 อนุบาลชลบุรี 397.00 
 อันดับที ่2 พิชัยภูษิต สุระวิชัย 60-550-0047 เจริญสุขวิทยา 360.00 
 อันดับที ่3 อัญธิฌา อุปกา 60-550-0058 เจริญสุขวิทยา 358.00 
ปราจีนบุรี อันดับที ่1 ธัญญลักษณ์ สงวนจิตร 60-593-0002 หทัยชาต ิ 314.00 
 อันดับที ่2 ธนกฤต บุพลบั 60-564-0205 มารีวิทยา 312.00 
 อันดับที ่3 รวิกร วิสัยศรี 60-564-0183 มารีวิทยา 297.00 
ระยอง อันดับที ่1 อัญจนากรณ์ สุมิพันธ ์ 60-560-0046 อนุบาลระยอง 384.00 
 อันดับที ่2 กัญญาณัฐ พูลลาภ 60-560-0082 อนุบาลระยอง 350.00 
 อันดับที ่3 วริศรา โฆษิตพันธวงศ์ 60-560-0076 อนุบาลระยอง 325.00 
ตราด อันดับที ่1 ภัษราภรณ์ พิกุล 60-558-0001 มารดานสุรณ ์ 231.00 
 อันดับที ่2 ศักดิธัช เติมศิริรัตน์ 60-558-0005 มารดานสุรณ ์ 207.00 
 อันดับที ่3 ศตพร เรืองขณะ 60-558-0002 มารดานสุรณ ์ 193.00 
สมุทรปราการ อันดับที ่1 ปัญญวัฒน์ โพธพิานิช 60-510-0034 ศรีวิทยาปากน้ํา 364.00 
 อันดับที ่2 ภัทรนนท์ บัวเกิด 60-510-0017 ศรีวิทยาปากน้ํา 363.00 
 อันดับที ่3 รสริน ชุนหกรณ ์ 60-510-0028 ศรีวิทยาปากน้ํา 345.00 
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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.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที ่1 ณัฐกฤตา ลิ้มธีระวฒัน ์ 60-653-0009 อุดมวิทยา 274.00  
 อันดับที ่2 สรวิศ ยิ้มสุด 60-671-0009 เตรียมบัณฑิต 241.00  
 อันดับที ่3 สุณัฏฐา วรรณพราหมณ ์ 60-996-0011 ทิพพากรวิทยาการ 240.00  
นครปฐม อันดับที ่1 เกษมสันต์ บุญประภากร 60-943-0001 อนุบาลนครปฐม 393.00  
 อันดับที ่2 กัชชรส ระสิตานนท ์ 60-943-0012 อนุบาลนครปฐม 326.00  
 อันดับที ่3 ธาวิน รุจิรัชกุล 60-943-0009 อนุบาลนครปฐม 298.00  
สมุทรสาคร อันดับที ่1 สุฐิตา ขิบช้าง 60-682-0008 ปัญจพรพิทยา 205.00  
 อันดับที ่2 ชัยมงคล ชมอินทอง 60-682-0006 ปัญจพรพิทยา 199.00  
 อันดับที ่3 สุพัตรา นฤขัตรพิชัย 60-682-0009 ปัญจพรพิทยา 193.00  
ราชบุรี อันดับที ่1 ณพงศ์ ณีรัตนพันธุ ์ 60-681-0001 อุดมวิทยา 379.00  
 อันดับที ่2 นวพล ศุภาดารัตนาวงศ์ 60-681-0023 อุดมวิทยา 341.00  
 อันดับที ่3 สุพิชชา สุขเจริญ 60-941-0002 แย้มวิทยการ 323.00  
ประจวบคีรีขันธ ์ อันดับที ่1 เขมญา ทักษ์ธัญวุฒ ิ 60-609-0003 ภัทราวดี หัวหิน 240.00  
 อันดับที ่2 พิชญา หอมแช่ม 60-609-0004 ภัทราวดี หัวหิน 211.00  
 อันดับที ่3 ธรรมมาตา เนาวพรพรรณ 60-609-0005 ภัทราวดี หัวหิน 203.00  
สมุทรสงคราม อันดับที ่1 นิศา ทองด ี 60-970-0097 ดรุณานุกูล 283.00  
 อันดับที ่2 สิรภพ อ้นทอง 60-970-0002 ดรุณานุกูล 266.00  
 อันดับที ่3 อัญวีณ์ เกษเพชร 60-970-0037 ดรุณานุกูล 265.00  
ชัยนาท อันดับที ่1 กชธิชา ศิริเมือง 60-217-0068 อนุบาลชัยนาท 272.00  
อยุธยา อันดับที ่1 กฤตภัค จันทร์พรม 60-628-0090 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 361.00  
 อันดับที ่2 ภัทรวดี วรรณธนัง 60-628-0073 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 352.00  
 อันดับที ่3 นีรธร ผดุงสงฆ ์ 60-628-0078 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 345.00  
ลพบุรี อันดับที ่1 วชิรวิทย์ ทองย้อย 60-687-0093 บรรจงรัตน ์ 373.00  
 อันดับที ่2 ศุภกร วงษ์กุหลาบ 60-687-0089 บรรจงรัตน ์ 360.00  
 อันดับที ่3 นฤสรณ์ อภิวันธนกิจ 60-687-0088 บรรจงรัตน ์ 344.00  
  รวัฐกรณ์ คูณณิชาธนะวัฒน ์ 60-687-0041 บรรจงรัตน ์ 344.00  
สระบุรี อันดับที ่1 จิดาภา บุญสวน 60-972-0011 อนุบาลวิชชากร 224.00  
 อันดับที ่2 วสุรัชต์ สมเด็จ 60-972-0008 อนุบาลวิชชากร 221.00  
 อันดับที ่3 ธีร์ธวัช ชมวะนา 60-972-0012 อนุบาลวิชชากร 220.00  
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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.6 

จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที ่1 ธัญพิชชา ริศตะ 60-633-0136 อินทโมลปีระทาน 355.00  
 อันดับที ่2 กฤติน ทับทิมทอง 60-633-0008 อนุบาลสิงห์บุรี 348.00  
 อันดับที ่3 ภูดิศ ชลกุลจนา 60-633-0007 อนุบาลสิงห์บุรี 324.00  
อ่างทอง อันดับที ่1 วรปรัชญ์ เสถียรกิจการชัย 60-631-0041 อนุบาลวัดอ่างทอง 342.00  
 อันดับที ่2 ปวีณวัช เร้าเลิศฤทธิ ์ 60-631-0024 อนุบาลวัดอ่างทอง 295.00  
 อันดับที ่3 พัฒนน์รี นิรมิตรมหาปัญญา 60-631-0064 อนุบาลวัดอ่างทอง 291.00  
นนทบุรี อันดับที ่1 กฤตภาส ชีถนอม 60-986-0055 ประสาทวิทยานนทบุรี 298.00  
 อันดับที ่2 ธนดล ยอดขันธ ์ 60-635-0031 ประชาอุปถัมภ์ 297.00  
 อันดับที ่3 นิภาภัค กฤษณัมพก 60-901-0018 พิชญศึกษา 278.00  
  ฐิตารีย์ ปทุมถาวรสกุล 60-901-0007 พิชญศึกษา 278.00  
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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.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ทรงวิทย์ศึกษา (เขตคันนายาว) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พรรณปพร มาลัยลักษณ ์ ได้คะแนน 89.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชินกฤต อุดม ได้คะแนน 54.00% 
รร.ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) วิชาภาษาไทย ป.6 ฐิตา จุ้ยศิริ ได้คะแนน 52.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กรวัฒน์ ปัญญานะ ได้คะแนน 77.00% 
รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธนวัตร ธงทอง ได้คะแนน 51.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 ญาณพัฒน์ ลลิตนารา ได้คะแนน 79.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณภัค เกียรติสุชาต ิ ได้คะแนน 94.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 แปซิฟิก นวราช ได้คะแนน 64.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชรินทร์ทิพย์ หมูคําหลา้ ได้คะแนน 91.00% 
รร.จินดาศึกษา (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วิชญาพร จิรไชยสงิห์ ได้คะแนน 50.00% 
 วิชาภาษาไทย ป.6 เบญจพร ดีพิษร์ ได้คะแนน 61.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รัฐมนตรี ยิ่งเศรษฐีอมร ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ลลิตา แซ่ลิ้ม ได้คะแนน 86.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กนกพร เสระดร ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นริสา เพ็งโอ ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สวรินทร์ พงศ์เรขนานนท ์ ได้คะแนน 53.00% 
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธํารง ได้คะแนน 97.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปารมี ศิริบูรณ ์ ได้คะแนน 81.00% 
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 รมิตา สัจจะโชคธรรม ได้คะแนน 56.00% 
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อะลิอัน คูรราม ได้คะแนน 81.00% 
รร.อนุบาลวัดนางนอง (เขตจอมทอง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นพรดา ผดงุศักดิ์เดชา ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐพัชร์ เพิ่มอารีย์ ได้คะแนน 55.00%  
รร.ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธนัช ไชยโพธิ ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 สิริพัฒน์ มาทะจนัทร ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อภิญญา เลิศพานชิ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พิชชา ชลยุทธโยธิน ได้คะแนน 64.00% 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธนากานต์ เจริญรัมย์ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 นภัทร หัตถกี ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิมพ์ลภัส ทองคํา ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภาคิน สุวรรณบาํรุง 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 เขต กทม. (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พหลโยธิน (เขตดอนเมือง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กัลยภรณ์ เงินดี ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ฐิติพร แก้วศรี ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เพชรดา พรหมมา ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชนิสรา สุขยะฤกษ ์ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วาสนา แสงพิศาล ได้คะแนน 50.00% 
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา (เขตดินแดง) วิชาภาษาไทย ป.6 ธนพงษ์ วาทีรักษ์สกุล ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 แพรวา สระบัวทอง ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เบญญาภา สนสาํริด ได้คะแนน 61.00%  
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) วิชาภาษาไทย ป.6 ธนกร ธรรมพุฒิศักดิ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เอมลินทร์ ชยะ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 มงคล ภัคปฤงคพ ได้คะแนน 55.00%  
รร.ราชวัตรวิทยา (เขตดุสิต) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สมชาย หาญอิสริยะ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 เบญญาภา ปานอุทัย ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปภังกร สิทธิบุญชัย ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กัญญาภัค กิตติธรรมจริยา ได้คะแนน 58.00%  
รร.อยู่เย็นวิทยา (เขตตลิ่งชนั) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จิรกิตติ์ พุ่มพวง ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณิชากานต์ ศรีชัยวฒัน ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เปรม สิมะสุนทร ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิมพ์ชนก มั่นแน ่ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณัฏฐนิฐ สถิรวิชย ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กอบชนม์ ตันติรักส์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศุภกฤต หวังกลีบสุคนธ ์ ได้คะแนน 88.00%  
รร.กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เจษฎา เกิดผล ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปัญจพร เวสารัชเศรษฐ ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุทัตตา เจนพิพัฒน์สิริกุล ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธีรศักดิ์ โฆษิตกุลจร ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นฤรัตน์ ทองกาล ได้คะแนน 86.00%  
รร.วัดกระจับพินิจ (เขตธนบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชนิดา สุขสาํราญ 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 เขต กทม. (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.วัดประยุรวงศาวาส (เขตธนบุรี) วิชาภาษาไทย ป.6 สุพิชชา ควรประเสริฐ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อมิตา สุปนิะ ได้คะแนน 80.00% 
รร.ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชลันธร นกจันทร ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปิณฑิกา นวสิริพงศช์ัย ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชยกร ดอกสาคู ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พจน์ภานุ กมลวรพิพัฒน ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เนตรนภา จอกแก้ว ได้คะแนน 50.00%  
รร.สายประสิทธิ์วิทยา (เขตบางกอกใหญ่) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปราวีณ์นชุ อินทสิทธิ ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนภณ ทองเนาวรัตน ์ ได้คะแนน 50.00%  
รร.ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ)  วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วชิรวิชญ์ เมฆา ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 วิชยุตม์ บ้าํสนัเทียะ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พชรพล ทวีพทิย์นนท ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 มาลีชาติ โพธิทอง ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กัญญ์วรา วุณาบุบโผ ได้คะแนน 52.00%  
รร.บ้านบางกะปิ (ประถม) (เขตบางกะปิ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นนฐวรรท ศักดิ์อุบล ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธนกฤต แซ่ฮ่อ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พีรญา เลิศธนโชต ิ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนกฤตา ขอบจาก ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐพงศ์ แสนบรรดิษฐ ์ ได้คะแนน 51.00%  
รร.เพ็ญสมิทธ์ (เขตบางกะป)ิ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณิชมน อุดมลาภสกุล ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เตชิต วงษ์มะเซาะ ได้คะแนน 50.00%  
รร.บางขุนเทียนศึกษา (เขตบางขุนเทียน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กิตติภณ วริวงษ์ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 รัตนาสิริ ทาํงาม ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รวินท์นิภา ดันนอก ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 จิดาญา เชดิช ู ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 มาริสสา กฤตยานนท ์ ได้คะแนน 65.00%  
รร.สุพิชญา (เขตบางขุนเทียน) วิชาภาษาไทย ป.6 พงศธร ชรารัตน ์ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชนัญชิดา ผลัดนวล ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ประดับดาว เสือคง ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 บัณฑิตา ดีสะเกต ุ 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 เขต กทม. (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.มณีวัฒนา (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ญาณิศา หะรารักษ ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 เมธังกร ธัมน้อย ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปิยมาส พลฤทธิ ์ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศุภาวดี เครือกันทา ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วรชิต นาทมนตรี ได้คะแนน 64.00% 
รร.อัสสัมชัญธนบุรี (เขตบางแค) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อนุช ชาตรีรัตน ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พุฒิพงศ์ อํามฤคโชค ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธิติพัทธ์ ฐิตธรรมพันธุ ์ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชญานน ไชยภัทรสทุธิกุล ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐพิพัฒน์ ไกรเลิศปิยโภดนิ ได้คะแนน 71.00%  
รร.ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน (เขตบางพลัด)  วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อนันต์กันต์ มานะวิจิตรวนชิ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณัจฉรียา พลตระกูลวงศ ์ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กุลวริศร์ ตันตสวัสดิ ์ ได้คะแนน 64.00%  
รร.ธรรมภิรักษ์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กิตติโชค นิตยสิทธิกุล ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 สืบวงศ์ ชํานาญ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อรกัญญา เตชะสว่างวงศ ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธีรชลธาร ชาร์เรอร์ ได้คะแนน 61.00%  
รร.พิมลวิทย์ (เขตบางพลัด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กฤษกรรณ โล่ห์สุวรรณ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 มนัสนนัท์ นวกฤษ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภทรพรรณ ปรังการ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณธกร ศิรทวีสิน ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นันทวฒัน์ จนัดา ได้คะแนน 52.00%  
รร.ยุหมินพัฒนา (เขตบางรัก) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปุญญิศา ตรีเดช ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปรวัฒน์ วงษ์จนัทร ์ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ลักษมณ เสือวิเชียร ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชนาภา ยอดดวงจนัทร ์ ได้คะแนน 51.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์สลีม (เขตบางรัก) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชุติรดา คางคํา ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนภรณ์ รัตนปัญญานนท ์ 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 เขต กทม. (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชินวร (เขตบึงกุ่ม)  วิชาภาษาไทย ป.6 รัศมิ์ฐาศิริ ศรีรุ้ง ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธมลวรรณ คําอยู่ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณภัทรติกา ภารเพิง ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณัฐกานต์ พลูพิเศษ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปวรปรัช สนธิสิริ ได้คะแนน 50.00%  
รร.โสมาภา (นวมินทร์) (เขตบึงกุ่ม) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณิชาภา โชตยิะสทิธ ิ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชนาภัณฑ์ วรฤทธิ ์ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 บุณยอร อุดมศาสตร์พร ได้คะแนน 55.00%  
รร.นราทร (เขตประเวศ) วิชาภาษาไทย ป.6 ปรางทิพย์ อุทัยวัชรานันท ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นราวิชญ์ อิทธิเสรีกุล ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เอมจิตรา มีแสง ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พัชรพีร เจริญยกิจ ได้คะแนน 71.00% 
รร.สวนบัว (เขตพญาไท) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปวิชญา ประกอบกิจ ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปัณฑิตา ผ่าผล ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิรัฏฐ์ พฤฒิจิระวงศ ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนสิษฐ์ นาแสวง ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ติณณ์ กฤษณะ ได้คะแนน 65.00%  
รร.พิพัฒนา (เขตพระโขนง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จิรัฏฐ์ บุนนาค ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิมพ์ชนก วรโชติจิรพงศ ์ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิมพ์ชนก เกียรตินันทน ์ ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 คณุตม์ อาชีวกิจสกุล ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นิตย์นัดดา ตามไท ได้คะแนน 69.00%  
รร.ฐานปัญญา (เขตภาษีเจริญ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กฤตณัฐ งามเจริญวงศ์ ได้คะแนน 79.00%  
รร.เผดิมศึกษา (เขตภาษีเจริญ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วชิรญาณ์ กระแสร์เด็น ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนกฤต ณัฐญานุกูร ได้คะแนน 58.00%  
รร.กัลยวิทย์ (เขตลาดพร้าว) วิชาภาษาไทย ป.6 หัสดิน เข็มลา ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นล สิงหเสน ี ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เทพอัปสร ธงครุฑพงศา 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.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ฤทธิไกรศึกษา (เขตลาดพร้าว) วิชาภาษาไทย ป.6 สิรภพ วีระพันธ ์ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิริภัสญา สมทิธ์สมบูรณ์ ได้คะแนน 84.00%  
รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ (เขตวังทองหลาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กิตติ์พนธ์ วุฒิกิตตสิิน ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ชวง ชนิรุ่งเรืองสิน ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วิชุภา ขําประสิทธิ ์ ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เอ้ืออังกูร โพธิ์พิจิตร ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อธิศนันท์ เชื้อด ี ได้คะแนน 64.00%  
รร.อนุบาลพิบลูเวศม์ (เขตวัฒนา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธันวา เตชสิริมาศ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 วีรภัทร คุณรัชตะไพโรจน ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กรวิชญ์ คงธุรวิทยา ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภูวศิษฏ์ ตรีศิริรัตน์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศิตา เหลืองเพราเพริศ ได้คะแนน 61.00%  
รร.จินดาพงศ์ (เขตสวนหลวง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นัทธพงศ์ สางาม ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 นภัสรา ทีรวม ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชนัฐทัพพ์ จันทร์หอม ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พรรณชนิดา ธุระกิจ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วิศรุต แซ่ลี้ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณภัทร ปราณีกิจ ได้คะแนน 75.00%  
รร.ศิริเพ็ญ (เขตสะพานสูง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ประภาศิริ ศรีศักดาราษฎร ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปุณณดา หวังผล ได้คะแนน 50.00%  
รร.โสมาภานสุสรณ์ (เขตสะพานสูง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปพิชชา เทพชัยวรกําแหง ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภูษิตา คารวานนท ์ ได้คะแนน 62.00%  
รร.ซอยแอนเนกซ์ (เขตสายไหม) วิชาภาษาไทย ป.6 สุภาสิณี มัฆวาล ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พรรษนันท์ สลีสองสม ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธีรภัทร แสงสมพงษ ์ ได้คะแนน 57.00%  
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พัชรพล อ่อนจันทร ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กุลพัชร ราศรีชัย ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศุภณัฐ สุริยะ 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 เขต กทม. (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณพกร ก่ิงรุ้งเพชร์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 รุ่งพรรษา หันภาพ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนัชชา บุญขวัญ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 คุณานนต์ มะโนชัย ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฎฐนิชา ดํารงบูรณะกุลชัย ได้คะแนน 59.00%  
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สรวิชญ์ แสงดาว ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภานุวัฒน์ เลี้ยวไพศาล ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธันยนนัท์ อัศวศรีวรกุล ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กิตติพัศ ทองเขาอ่อน ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อนพัทย ์ชาญพานิชกิจการ ได้คะแนน 51.00%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’61 (ป.6) 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.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภัทรวรรณ เลาวหุตานนท ์ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ชญานิศ กลิ่นบุบผา ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปรียนิตย์ บุญรัสกรภูสิษ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วรันธร วานชินาม ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิมลนาฏ หมู่หมื่นศร ี ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณิชชยา วนสินธุ ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุชัณญา บุญเนรมิตร ได้คะแนน 59.00%  
รร.ปิยะพรพิทยา (เชยีงราย) วิชาภาษาไทย ป.6 สิริราช นนัต๊ะภาลัย ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศิริลักษณ์ โฉมสุข ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ตติย ถ่ีถ้วน ได้คะแนน 63.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย (เชยีงราย) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กัญชพร จรรยา ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กอนสินธุ์ นนัทสมบัต ิ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิมพ์มาดา วรศิริ ได้คะแนน 72.00%  
รร.ฉือจี้เชียงใหม่ (เชียงใหม่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จิรัชยา วนัตา ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 จีรนันท์ ปัญญา ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธีรเดช บุญอุตร ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ลลิตนภสั ปะสะสุข ได้คะแนน 55.00%  
รร.โพฒิสารศึกษา (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เปรม ณรงค์ตะณุพล ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ดุจสายชีวิน เทศสมบูรณ ์ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณิชกานต์ จันทรังสีวรกุล ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปุณณวิชศ์ ทรัพย์เกิดผล ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 มนัสขวัญ คุณนาเมือง ได้คะแนน 60.00%  
รร.ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธนพร วงศ์ชนะพบิูลย ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ฉวีวรรณ วารีรุทธเขต ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธนภัทร อัศวรัตน์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นวิยา ดีจักรวาล ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธีรกานต์ เตชาติวัฒน ์ ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นัธทวัฒน์ สงิห์ธนสาร ได้คะแนน 81.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ยศวร บุตรประดิษฐ ์ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณิชาพฒัน์ โชคเกียรติสกุล ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณิชนนัทน์ ตา่ยน้อย ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภีมพงษ์ เลี้ยงประยูร ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กุญช์ชญา ปรีชาญาณ ได้คะแนน 80.00%  
รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วันวิสา สิงห์โตทอง ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ชนม์ชนก กุศล ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นภสร ศรีอ่อน ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณุพาวัฒน์ อัครทวีพันธุ ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กัญจน์ จันทร์เจนจบ ได้คะแนน 64.00%  
รร.บ้านวังยาว (น่าน) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 แก้มใส สายอินทร ์ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ญาดา ลําภาษ ี ได้คะแนน 54.00%  
รร.บ้านสา้น (น่าน) วิชาภาษาไทย ป.6 กุลปรียา ลาํทา ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฏฐกันย์ แออ่วม ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วงศ์วรัณ จันต๊ะวงศ ์ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณกมล เขื่อนธนะ ได้คะแนน 55.00%  
รร.ราชานุบาล (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วิภาวี มะโนนัย ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 นันทกานต์ คําปัน ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศุภวิชญ์ สายนาค ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศุพัทธนันท์ เตชะเวชเจริญ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปัณชญา ปัญญาวงค ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐพัชร ชา่งเงิน ได้คะแนน 53.00%  
รร.อนุบาลอยู่วิทยา (นา่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ตติวิชญ์ จักรปิง ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิมพิกา ดอนน้อย ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปภังกร เรืองอินตา ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศรัณย์พร หนองช้าง ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภาณุชนาถ กิติยศ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภัคธีมา สีเทา 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ปิยมิตรวิทยา (พะเยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภีรภพ เจียรไนพิทักษ์กุล ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 วิริยาภา วิริยเวช ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 มุกตาภา นามวงค ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กฤติเดช ต่างเพ็ชร ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เป็นธรรม โยธาวธุ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ภรณภัทร ธนะ ได้คะแนน 60.00%  
รร.นรบุตรศึกษา (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พรธีรา ปัญญาอนิทร ์ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 มนรดา ผลประเสริฐศร ี ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จรณินท์ กงสอน ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อนาวิล ขุนสิงห์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อุมาพร สฤษฎีชัยกุล ได้คะแนน 53.00%  
รร.อนุบาลพิจิตร (พิจิตร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชยพล หัสแดง ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 จักรภูมิ สร้อยวิชา ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เกศวิไล สังข์ทอง ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 แพรวา จันทรเทศ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐนิชา ศิริไกรวัฒนาวงศ ์ ได้คะแนน 59.00% 
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจิตร) วิชาภาษาไทย ป.6 แพรวา ศรีวนิชย ์ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วริทธิ์ธร ศุภตระกูล ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สิทธิภา สตัยะเลขา ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วราลี รักจิตร ได้คะแนน 76.00%  
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สุพิชชา ฉันทวรางค ์ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 กฤตพร วงค์สะทํา ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศุภาพิชญ์ ยาทา ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วรรณอนงค์ จันทร์หอม ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พรชนก ซื่อตรง ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อภิสมา จันทร์เทศ 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 ภาคเหนือ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบลูสงคราม (พิษณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กฤตพร ชามพูนท ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 จิรัฎฐ์ เดชพงษ ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 แทนคุณ อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กัลยกร สุขนาค ได้คะแนน 73.00%  
รร.อนุบาลโรจนวิทย์ (พษิณุโลก) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สโรชา นันทะชมภู ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 อภิเศรษฐ์ จุดกลับ ได้คะแนน 96.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปภิณวิช หงษ์แก้ว ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อรุษา นาใจ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณภัทร โพธิ์เงิน ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กันต์กมล บุญตุ้ม ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รุจิภาส โอภาสพงศ์พิพัฒน ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เฉลิมราชย์ ทองขาว ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภูผา นุ่มนิ่ม ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภาวิดา แท่งเงนิ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พัชรพร หิสวาณิชย ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณชพล สดุแสง ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุดที่รัก สวัสดิน์ะท ี ได้คะแนน 73.00%  
รร.อนุบาลทิพยาหล่มสัก (เพชรบูรณ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สิรภพ สุขคง ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภูริชญา วงค์วร ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ฐิติพร กิตติธาราทรัพย ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชฎาพร เกตุดี ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปาณิสรา หานาม ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สุวัทนี มงคลวัจน ์ ได้คะแนน 53.00%  
รร.อนุบาลแพร่ (แพร่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เศรษฐ์ศิลป์ ชุษณะโยธนิ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พรปวีณ์ แก้วอินัง ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วรธิดา ดอนสุวรรณ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 จีรพัฒน์ ขรวงศ ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชญานิศา ปานขลิบ ได้คะแนน 54.00%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคเหนือ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ดอนไชยวิทยา (ลาํปาง) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชนาภทัร ตันติจริยาพันธ ์ ได้คะแนน 77.00%  
รร.ไตรภพวิทยา (ลาํปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ฐิติรัตน์ อติโรจนป์ัญญา ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 นพธีรา สงิห์ขร ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เศรษฐพงศ์ จันณรงค์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัลยกร เกาะกากลาง ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชัชชยั คมสัน ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พากฤต แก้วเมืองมูล ได้คะแนน 66.00%  
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พงศ์พล อินต๊ะวงค ์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 เปี่ยมภัทร สันชุมภู ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ก้องภพ เจดีย์ยอด ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชาลสิา เอ้ือนจิตร์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข ได้คะแนน 66.00%  
รร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร (อุตรดิตถ์) วิชาภาษาไทย ป.6 เพชราภรณ์ ช่วยศรี ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ประภาศิริ ปิน่หอม ได้คะแนน 73.00%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จัตุรงค์ บุตรชา ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 จิรชยา ทรงวฒุ ิ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พินทุเทพ โตวนิชย ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กวินธิดา ลนิติดต่อ ได้คะแนน 64.00%  
รร.อนุศิษย์วิทยา 3 (อุทัยธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูรินท์ ลี้พิทักษ์พงศ ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 เจียระไน เหลืองพฤกษชาต ิ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิทธิศักดิ์ อินอ่อน ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พิชามญชุ์ มนตส์ิริโยธนิ 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โชคชัยกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปุณณวิช รัตนบุรี ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 กุลณัฎฐ์ธิดา คําชาฐธ์ิพย ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พงศ์นริศร์ ไชยบุญ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กมลชนก เอ่งฉ้วน ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เก็จมณี แฟงฟัก ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปวีณ์ธิดา ฟุ้งเฟื่อง ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัชชา เชื้ออาษา ได้คะแนน 54.00%  
รร.อนุบาลกระบี่ (กระบี่) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ศิรภัสสร ธิรักษพันธ ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปพิชญา ชุมจูด ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัญญาณัฐ เกลี้ยงกลม ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภชารัตน์ โตรณ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ยาสมีน สายนุ้ย ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วรันธร เครือจันทร์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ญาณกร บริสุทธิ ์ ได้คะแนน 58.00%  
รร.ชุมชนวัดขันเงนิ (ชุมพร) วิชาภาษาไทย ป.6 ธณกฤต มีจีนา ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธันยพร จันทรส์ุข ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิริปิยธร อุดมเศรษฐ์ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กิตติศักดิ์ เมฆนิติ ได้คะแนน 67.00%  
รร.ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รุ่งเพชร มาสังข ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ทิพสิริ ดําทอง ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กรศุทธิ์ สุขการ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชนกนนัท์ คําเนตร ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชนิดาภา รัตกูล ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธนกฤต แสวงชอบ ได้คะแนน 55.00% 
รร.วิวัฒน์วิทยา (ตรัง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สรรพาวุธ ศรีทอง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 สุธาสนิี รองเมือง ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กร เพียรพิชิต ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พสุธร แสงแก้ว ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 จิรุตม์ ชนะ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โจนัส เทรฟซ์แกร์ 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เทศบาลวัดศรีทวี (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จิราพร สมถวิล ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณิชารีย์ เข็มจันทร ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุวีรยา โบกระณ ี ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นัฏฐริดา แก้วช่วย ได้คะแนน 57.00%  
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธรณ์ธันย์ ปรีชาติวงศ ์ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 อพิชญา กลมเกลี้ยง ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภควัต โรจน์โมสิก ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สุกัญรัตน์ หนูอนันต ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พัทธ์ชนน แก้วประจ ุ ได้คะแนน 84.00%  
รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นันทน์ภัส สุขชล ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ฟ้าใส สวสัดีนฤมล ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทรวดี หนูปลอด ได้คะแนน 93.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พัชร์ทิตา อนนัตเสร ี ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 แพรวรดา เสนา ได้คะแนน 64.00%  
รร.บ้านขอนหาด (นครศรีธรรมราช) วิชาภาษาไทย ป.6 ศิรชัช เรืองพุทธ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปรียาภรณ์ ทองรอด ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 จิระประไพ บัวบาน ได้คะแนน 55.00%  
รร.วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วรธน ครุยทอง ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธนาภา อินทร์ช ู ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิชญุตม์ เห็นประเสริฐ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปัญจพร แสนภักด ี ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชวัลรัตน์ ศรีรัตน ์ ได้คะแนน 60.00%  
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูศิวัช แย้มศรี ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธมน จิรวงศ์สวสัดิ ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พชรพล อําลอย ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธรรศ ขุนวีช่วย ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปนาลี แก้วเขียว ได้คะแนน 92.00%  
รร.เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อติกันต์ ทองคณารักษ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ดุสิตา จนัทระ 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บางนราวทิยา (นราธิวาส) วิชาภาษาไทย ป.6 กัญณิกา กอมะมาโมง ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนภัทร อินทมาศ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 บุปผกานต์ เพชรสวัสดิ ์ ได้คะแนน 64.00%  
รร.บ้านสไุหงโก-ลก (นราธิวาส) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ฐิตาภา บุญสม ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 โรนี่ไช เพ็ชร์ลมุล ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิรวิชญ์ เจ๊ะบือราเฮง ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธีธัช พรมแก้ว ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 จิรพัฒน์ รุ่งประเสริฐ ได้คะแนน 62.00%  
รร.สวนสวรรค์วิทยา (นราธิวาส) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 โนร์ษัรวาตี เจ๊ะมามะ ได้คะแนน 81.00%  
รร.อนุบาลปัตตานี (ปัตตาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เตชินท์ เพชรประวัต ิ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ฐานพฒัน์ เทพจนัทร ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ยัสมีน อีบุ ๊ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นิศรา นิเลาะ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 โสพิชา ชลพนากร ได้คะแนน 55.00%  
รร.อามานะศักดิ์ (ปัตตาน)ี วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อิรฟาน ยะโก๊ะ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 กูนาดียา เสะอาล ี ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ต่วนอิมตินาน คาเว็ง ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ฟิรมาณ ยูโซะ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุทธินัย สุหรรษา ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชาร์บลิ บนิอะฮ์มัด ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 โซฟีญา แวนาแว ได้คะแนน 55.00%  
รร.บ้านทุ่งเจดีย์ (พังงา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธีรภัทร์ พลอยขาว ได้คะแนน 70.00%  
รร.อนุบาลพังงา (พังงา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เพ็ญพิชชา คล้ายแก้ว ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 จิณัฐตา ธรรมเพชร ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปุณยภา คันธานนท ์ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนกร เงาะผล ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธนาวดี เพิ่มทรัพย ์ 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พทัลุง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วรรณรดา บุญมณ ี ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พรปวีณ์ นุ่มนวล ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จันทิรา จนัทรมาศ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภูมินทร์ นาคฤทธิ ์ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ฐิตาภา บุญชรัตน ์ ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐชนน ไพณจุิตร ได้คะแนน 73.00%  
รร.นิบงชนปูถัมภ์ (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สิรวิชญ์ ชัยชนากานต ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 วริศรา บาราเฮง ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 บุณยกร แดงกระจ่าง ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิรชยา เพ็ชร์ปล้อง ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณฐพร จันทร์นวล ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วิลดานี โต๊ะลูเจ๊ะเต๊ะ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 มุฮซิน ซาเฮร์ ได้คะแนน 63.00%  
รร.รังสีอนุสรณ์ (ยะลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฎฐณิชา ธงศรี ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วาริซ อดุลยศาสน ์ ได้คะแนน 65.00%  
รร.อนุบาลยะลา (ยะลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ฟัยฎี หมุดหวัน ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 นิตย์รดี วัชระสัมพันธ ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนธร แสงสมนึก ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณัฐธยาน์ นวลศรี ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อรชัญญา เรืองยศ ได้คะแนน 51.00%  
รร.กลับเพชรศึกษา (สงขลา) วิชาภาษาไทย ป.6 กฤตภาส จันวฒันะ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศุภัช คําพิระ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อนุพงค์ คําเนตร ได้คะแนน 56.00%  
รร.บ้านควนเนียง (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณัฐภัทร ทวีภัทรทรัพย ์ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สรวิศ ลิ้นเนี่ยว ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปวริศ ศรีอักษร ได้คะแนน 63.00%  
รร.บุญเลิศอนุสรณ์ (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปาลิตา ปานะบุตร ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ชญานิศวร์ บุญรอง ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปฐมพร หนูเสน ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 รุจิรางค์ เถนว้อง 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 ภาคใต้ (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พลวิทยา (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ก้องภพ บัวอ่อน ได้คะแนน 90.00%  
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิรกัญญา อินอุทัย ได้คะแนน 62.00%  
รร.วิเชียรชม (สงขลา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ยศกร ไพโรจน ์ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 เจนจิรา ศักดิ์สงค ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 โชติญา ชา่งสาร ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภคมน มหารงค์ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปวรวรรณ ไชยวงศ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิมพ์ญาดา นัยนารัตน ์ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กันติศา สอนดอนไพร ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วิรัลยุพา ภิรมย์รักษ์ ได้คะแนน 92.00%  
รร.ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณิภัทรพงศ์ เด่นศรีเสรีกุล ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อารีน่า ปาทาน ได้คะแนน 84.00%  
รร.อนุบาลทักษิณสยาม (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นัทธพงศ์ ทุมพร ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รวิสรา สุจริต ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 วิชชุลดา หนชููสุก ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สถิตคุณ บุญฤทธิ ์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พัชรพล เพชรมีแก้ว ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นูรมุซิลลา หลีเสน็ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปาลนิ เส็มสนั ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อริสา จิเบ็ญจ๊ะ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อัสมี หยาหลี ได้คะแนน 57.00%  
รร.อนุบาลสตลู (สตลู) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ฮาฟิซ สาริปา ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณภัทร ฮ่อสกุล ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 จอมทัพ จีนลบิ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปุญญิศา รูปโฉม ได้คะแนน 55.00%  
รร.อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อลิสา จันทร์สกุล ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นภสร สิทธชิัย 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 ภาคอีสาน (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปฏิพล รุ่งวิริยะวณชิ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 มิ่งเมือง เมืองโคตร ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รัชชานนท์ รัชพล ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 มีคณา สิมลา ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธีรภัทร สุภัควนิช ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วรันธร จิรัฐพิกาลพงศ ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นิพิฐพนธ์ ลุสาํเร็จ ได้คะแนน 58.00%  
รร.พรชัยวิชชาลัย (กาฬสินธุ์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ชนิดาภา แสงฤทธิ ์ ได้คะแนน 57.00% 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ฐยาวิศฆป์ อุดรพิมพ ์ ได้คะแนน 69.00% 
รร.สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) (ขอนแก่น) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณิชานันทน์ ปรีชายุทธศิลป ์ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ชวัลลักษณ์ กิจคต ิ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อานนท์ โพธินาม ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 รริศณ์ศรา บุญกาญจนารัตน ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤตอนันท์ ภิญโย ได้คะแนน 68.00%  
รร.กุลโน (นครราชสีมา) วิชาภาษาไทย ป.6 สาธิตา ชาํนนิอก ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิรภัทร พรมแก้ว ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พัทธนันท์ ดอกกลาง ได้คะแนน 58.00%  
รร.อนุบาลแสนสนุก (นครราชสมีา) วิชาภาษาไทย ป.6 อารีรัตน์ สุดกระโทก ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญลักษณ์ หวลชัยภูม ิ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จีรนันท์ วปิระโชต ิ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนกฤต พูนเพ็ชร ์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤติธีรา โพธิ์ถาวร ได้คะแนน 51.00%  
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) (มหาสารคาม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภัสสร อินพินิจ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 สิริภัสสร์ บุษหมั่น ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชญาดา เหลี่ยมไธสง ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อริญชยา พลตื้อ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กรณ์ภัสสร ชุมภณพงษ์ศักดิ ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พัทธนันท์ สุวรรณธาดา ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เปี่ยมลาภ ชยัศรีรัมย์ 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 ภาคอีสาน (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
ร.อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) (ยโสธร) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กันตินันท์ มาแสวง ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิชานันท์ จนัทร์เอียด ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 กนกอร พิมพ์ผง ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 โชติกา เครือเนตร ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กรวรรณ แสนทวีสุข ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ไพลิน ทองหอม ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศิรประภา ปัญญาใส ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ดารารัตน์ อุ่นเรือน ได้คะแนน 50.00%  
รร.อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จิณห์นิภา อุตมะ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 รพีพงศ์ แหล่งสนาม ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 คณพศ เล่งเวหาสถิตย์ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 มธุว์สิริ จันโทมุข ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 รุ้งไพลิน ราชณุวงษ ์ ได้คะแนน 85.00%  
"รร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” (สริุนทร์) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชาคริต ฮมแสน ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พรนิรชา จาํปาศรี ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 กุลนัดดา สุกิมานนิ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นันทิรา มากแสน ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณัฐชยา เกลียวทอง ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สริลพร ร่วมดี ได้คะแนน 60.00%  
รร.อนุบาลลืออํานาจ (อํานาจเจริญ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วิรดา เดชอุดม ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปิยะธิดา ทนพุันธ ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 รังสิมันต์ ใจเด็ด ได้คะแนน 55.00%  
รร.สันติธรรมวิทยา (อุดรธานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 มวัดดะฮฺ นุ้ยผอม ได้คะแนน 82.00%  
รร.อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูษณิศา อภิญญาภิชน ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปนัดดา เจริญผล ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิทธิพร สิงห์นลินธร ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พุทธพร ราตรีวงค ์ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กุลจิรา โอนากลุ 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 ภาคอีสาน (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บ้านหนองแสง (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 คนัญญา พรมนอก ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ฐิติพร พลวิภาค ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กชพรรณ รุ่งโรจน์นิมิตชัย ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วิปัสสนา ผลานนัต ์ ได้คะแนน 57.00%  
รร.อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปรางค์ทิพย์ รุ่งโรจน ์ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธรภัทร ทองคํา ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 นลินนภา พฒุพวง ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิมพกานต์ ปะชุมรักษ ์ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สิรภพ ขันแก้ว ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปรวีย์ อ่ิมโค่น ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ไตรวิช อรุณะกสิกร ได้คะแนน 84.00%  
รร.อุบลวิทยาคม (อุบลราชธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สภชัญญา ตรีจันทร ์ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 วิมลสิริ นามสิงห์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนัชชา เสาเวียง ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นวพร ประกอบศร ี ได้คะแนน 61.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

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

 
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน ภาคตะวันออก (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สตรีมารดาพิทักษ์ (จนัทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พิมแพรวา วงเวียน ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภูเมธ พุฒิกุลพร ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปาริชาต เอกปัจชา ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เปี่ยมหทัย งามขํา ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทรียา สรศักดิ์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 มนสิชา กอร์ปไพบูลย ์ ได้คะแนน 62.00%  
รร.จุฑาทิพย์ (ฉะเชงิเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 คณพศ ภิรัชตานนท ์ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภาสวิชญ์ ยอดโฉมฉิน ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิมพ์นารา บุญเสริม ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญพิชชา พิมพ์ทอง ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 โชติภูมิ ลปิิศิริกุล ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนาภา เกิดปรางค์นพรัต ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนัญชนก สืบแก้วอุทัย ได้คะแนน 54.00%  
รร.ดาราจรัส (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปราชญา รัตนศิริดําริ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พัณณ์ชิตา ปัญญาวสิษฐ ์ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นันทกานต์ แซ่เลา ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กันต์ธนัท เฑียรกุล ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปรียาภรณ์ แจ่มกระจ่าง ได้คะแนน 61.00%  
รร.วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นันทชัย ปาสาณพงศ ์ ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 นัทธมน โสวรรณะ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศุภณัฐ เผือกนําผล ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นงนภัส หาญณรงค ์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พิมพ์นภัท สื่อสวสัดิ์วณชิย ์ ได้คะแนน 74.00% 
รร.เจริญสุขวิทยา (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธนวิชญ์ วรรณทอง ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณภัทร์ชนม์ จนัทรังษ ี ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิชัยภูษิต สุระวิชัย ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อัญธิฌา อุปกา ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ธนัตถ์ จันทร์สกา ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อินทิรา ชลวานิช ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ฌฐวัฒน์ สุขปิต ิ 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.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 แดนบดนิทร์ วงศ์ผดงุธรรม ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 กรทิพย์ หมอยา ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญวรรณ วุฒิสารวรากรณ์ ได้คะแนน 98.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กฤตเมธ ฉวีภักดิ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อภิสรา สุนทรนนท ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เจษฎากร เนตรทอง ได้คะแนน 67.00%  
รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นนทป์วิธ กีรติเจริญวงศ์ ได้คะแนน 90.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 นันทน์ภัส บูรณประทปีรัตน ์ ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชาคริณ เสมอพงษ ์ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ทีปกร แซ่เหีย ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ฉัตรกุล บุญธาต ุ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เอเด็น แดนเนียล เกทส ์ ได้คะแนน 76.00%  
รร.มารดานุสรณ์ (ตราด) วิชาภาษาไทย ป.6 ภัษราภรณ์ พิกุล ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ศักดิธัช เติมศิริรัตน์ ได้คะแนน 71.00%  
รร.มัธยมวัดใหม่กรงทอง (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พรพรหม นิสิทธิชัย ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 คุณานนต์ นามพงษ ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธัญญามาศ พัดพรม ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 โสภณ สังข์มงคล ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วชิรวิทย์ ปัน่เอี่ยม ได้คะแนน 58.00%  
รร.มารีวิทยา (ปราจีนบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ธนกฤต บุพลบั ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ญาณกร พูลทรัพย ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 รวิกร วิสัยศรี ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปภังกร ศรีสุข ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 คุณากร ประเสริฐกุล ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 คุณากร ฮาเซกาว่า ได้คะแนน 74.00% 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ (ปราจนีบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รุ่งศักดิ์ อินทปัญญา ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 บุษบามินตรา คงภักดี ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พรไพลิน ศิลปาโน ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วรนิฏฐา สร้างไธสง ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กนกพร แก้วเข็มทอง 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 ภาคตะวันออก (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.หทัยชาติ (ปราจนีบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณฐพร สัจจมงคล ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธัญญลักษณ์ สงวนจิตร ได้คะแนน 88.00%  
รร.กวงฮั้ว (ระยอง) วิชาภาษาไทย ป.6 วราพร วรพิทย์พงศ ์ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อชิรญาณ์ อารีมิตร ได้คะแนน 81.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เปมิกา อยู่คง ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ไพลิน กง ได้คะแนน 57.00%  
รร.รุ่งนภาพิทยา (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นภสร งามเสงีย่ม ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปพน ชลเสถียร ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นันทน์ภัส เค้ามูล ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปุณยาพร พรหมหาราช ได้คะแนน 58.00%  
รร.อนุบาลระยอง (ระยอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อัญจนากรณ์ สุมิพันธ ์ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 กัญญาณัฐ พูลลาภ ได้คะแนน 69.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พงศธร เนื่องจํานงค ์ ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อชิรวัชร์ มีชัย ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ทิฐินันท์ ศัลย์วิเศษ ได้คะแนน 65.00%  
รร.เฉลิมไฉไลวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ติณห์ ศรีรัตนเพียร ได้คะแนน 68.00%  
รร.ทอรัก (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชญานิศฐ์ ปลื้มปิยธรรม ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ปัญจมา เพ็งจนัทร ์ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 มัชฌิมา แววสวัสดิ ์ ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นนทกร ลน้เหลือ ได้คะแนน 53.00%  
รร.เทศบาล 4 (สมุทรปราการ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กานต์ชนิต ชืน่อารมย ์ ได้คะแนน 58.00% 
รร.พร้านีลวัชระ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภาณุวัฒน์ เลาเลิศ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธัญญ์ฐิตา ทองสม ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รติ แก้วคํา ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภูวิศ อินทริพิทักษ์ ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 แพรวา หงษ์ขุนทด ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 พสิษฐ์ แช่ม 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 ภาคตะวันออก (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ศรีวิทยาปากน้าํ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รชต แสงวณชิวัฒนา ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปัญญวัฒน์ โพธพิานิช ได้คะแนน 76.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 รสริน ชุนหกรณ ์ ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทรนนท์ บัวเกิด ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภคพร เกยแก้ว ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 น้ําผึง้ ผาโพธิ ์ ได้คะแนน 70.00%  
รร.สันติดรุณ (สมุทรปราการ) วิชาภาษาไทย ป.6 นาธาน ทองคันทา ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ชาริตา บิลซาเลห์ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 กานต์สนิี ทรงศิริ ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เพ็ญพิชญา ทา้ยวัง ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 มนพัทธ์ อับดลุลอ ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นราวิชญ์ อับดุลเลาะห์ ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณฐกร เหรียญมณี ได้คะแนน 58.00%  
รร.อนุบาลวัดพชิัยสงคราม (สมทุรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กิตติกวิน ธิดา ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 เศรษฐพงศ์ จิตจํา ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 สิริยากร โนนศรี ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เตชิต เกิดช้าง ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฏฐ์ แก้วสีม่วง ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นราวิชญ์ อินทนา ได้คะแนน 66.00%  
รร.อํานวยวิทย์ (สมุทรปราการ) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชาลสิา บัวบาน ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธนพัฒน์ ก๋งเม่ง ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชยนนัต์ จันทร์ยิ้ม ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กรพร รัตนถาวร ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปัณณวิชญ์ ภาณุพิจารณ ์ ได้คะแนน 62.00%  
รร.อุ่นอารีวิทยา (สมุทรปราการ) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิมพ์ชนก ปัน้โมด ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พีรพร แสงทองย้อย 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 ภาคกลาง (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน (นครปฐม)  วิชาภาษาไทย ป.6 ปุญญาภา แสงหิรัญ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 โชษิตา จันดร ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ทอฝัน แซ่ลิ้ม ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อักษราภัค เชิญศิริ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธัญทิพ อินทร์ประเสริฐ ได้คะแนน 56.00%  
รร.อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เกษมสันต์ บุญประภากร ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 กัชชรส ระสิตานนท ์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปฏิภาณ อิงคมณ ี ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ศุทราณัฏฐ์ เฉลิมเกียรติ ได้คะแนน 62.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธาวิน รุจิรัชกุล ได้คะแนน 81.00%  
รร.นานาชาติ ดราก้อน (นนทบรีุ) วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วรกัญญา กาญจนโอภาษ ได้คะแนน 98.00%  
รร.ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) วิชาภาษาไทย ป.6 สมชาย คนชม ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รณกฤต เวฬุบรรพ ได้คะแนน 83.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชยนฐ บัวคํา ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธนดล ยอดขันธ ์ ได้คะแนน 65.00%  
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พัทธดนย์ คําด ี ได้คะแนน 73.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 เฌอมาลย์ จารุบุณย ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อมลวรรณ แจ่มแจ้ง ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สุรภัทร หยกธีรเมธ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤตภาส ชีถนอม ได้คะแนน 75.00%  
รร.พิชญศึกษา (นนทบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปัณณวิชญ์ ตรียะฉัตร ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 อชิรกาญจน์ พูลพงษ ์ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กฤตภาส จําเริญลักษณ ์ ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัลยกร ทองสง่า ได้คะแนน 88.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชัชพิมุข ไพบูลยป์รีด ี ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 อติกานต์ สุคําวงั ได้คะแนน 58.00%  
รร.เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ขวัญชนก พุทธขันธ ์ ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิมพ์ปวีณ์ ฮาบเมืองซอง ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฎฐ์ปพน ลุขะรัง ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 รสกร เทวรัตน์ 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 ภาคกลาง (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ทิพพากรวิทยาการ (ปทุมธานี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วรวรรษ จุติ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 อภิชาติ ธนสถิตย ์ ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุณัฏฐา วรรณพราหมณ ์ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เปรมกมล พงศ์สิริวรวัฒน ์ ได้คะแนน 53.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เศวตโชติ ศิริประทุม ได้คะแนน 53.00%  
รร.สีวลี (ปทุมธานี) วิชาภาษาไทย ป.6 มลฤดี เทียมพัด ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ตะวันฉาย ปุญญะศรี ได้คะแนน 78.00%  
รร.อุดมวิทยา (ปทุมธานี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชญาพร สมณา ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฐกฤตา ลิ้มธีระวฒัน ์ ได้คะแนน 78.00%  
รร.ภัทราวดี หัวหิน (ประจวบครีีขันธ์) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธรรมมาตา เนาวพรพรรณ ได้คะแนน 77.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 เขมญา ทักษ์ธัญวุฒ ิ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ดานน์ ออสเตอร์โละ ได้คะแนน 68.00%  
รร.ประตูชัย (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 คุณากร แสงจันทร ์ ได้คะแนน 82.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 อัณณ์ญาดา ศิริณัฐทองโชต ิ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 นันทน์ภัส ชนิวฒัน ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธาวิน ชาติเชื้อ ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สิริวิมล พิณเสนาะ ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กรวรรณ อ่วมพันธ์ ได้คะแนน 58.00%  
รร.ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาภาษาไทย ป.6 คณาธิป แจ่มแจ้ง ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชนันท์ญา ก่ิงมาลา ได้คะแนน 94.00%  
รร.ปัณณวิชญ์ (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ภูตะวัน สมใจ ได้คะแนน 55.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิชชาภา เงินบุญคง ได้คะแนน 54.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กันตา เวศน์บริสุทธิ ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พีรดนย์ ศรีวิริยะนนท ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 กฤติกา เมืองลี ได้คะแนน 56.00%  
รร.รอตเสวกวิทยา (อยุธยา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 อรรถเศรษฐ์ ผอบจันทร ์ ได้คะแนน 80.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สายน้าํผึง้ ประดบัทอง ได้คะแนน 58.00%  
รร.ศิริเสนาวิทยา (อยุธยา) วิชาภาษาไทย ป.6 นิรัชชา สาํรวล ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุขสกุล แก้วนาง 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.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชาตโยดม อู่วุฒิพงษ ์ ได้คะแนน 89.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 นีรธร ผดุงสงฆ ์ ได้คะแนน 70.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธวัลรัตน์ ลิ่มอรุณ ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภัทรวดี วรรณธนัง ได้คะแนน 95.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พนากร ด่านธนานุรักษ ์ ได้คะแนน 67.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กฤตภัค จันทร์พรม ได้คะแนน 80.00%  
รร.เอกอโยธยา (อยุธยา) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กัลยกร สาลีผลิน ได้คะแนน 77.00%  
รร.นารีวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วรมาตุ์ เกิดช้าง ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 สุภัคษร มีเย็น ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รุจณิชา เอียดอ้น ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 อรชพร กาญจนภูสิต ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สุรัสวดี ปิตะวิเศษวงศ ์ ได้คะแนน 63.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 กัลนรัตน์ เรืองเดชสิรว ี ได้คะแนน 54.00%  
รร.แย้มวิทยการ (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ณัฐมนธ์ วัฒนบาํเพ็ญ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 สุพิชชา สุขเจริญ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วริศรา ปัญญาทรง ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธนภร จิรพนาธร ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ธีรัช บํารุงเชาว์เกษม ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 วราลี ลลติวจีวงศ ์ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปลายฟ้า จิรันดร ได้คะแนน 50.00%  
รร.สมศักดิ์วิทยา (ราชบุรี) วิชาภาษาไทย ป.6 อังค์วรา เพ็งเลา ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิรวรรธน์ สมประสงค ์ ได้คะแนน 84.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณิชาดา โพธิ์ศรี ได้คะแนน 54.00%  
รร.อุดมวิทยา (ราชบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 นวพล ศุภาดารัตนาวงศ ์ ได้คะแนน 71.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 สุภณิดา โสดจําปา ได้คะแนน 65.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณัฏฐกรณ์ ลิ้มรัตนพันธ ์ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณพงศ์ ณีรัตนพันธุ ์ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัฐพรรณ์ ตั้งศิริมงคล 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.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.นารายณ์วิทยา (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปัณณภัตต์ แก้วปนทอง ได้คะแนน 72.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปิยวดี ดวงอัคฆะ ได้คะแนน 92.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชลลดา เพ็ชรากุล ได้คะแนน 64.00%  
รร.นารายณ์วิทยาท่าหลวง (ลพบุรี) วิชาภาษาไทย ป.6 กาญจนาวรรณ ศิริมากร ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 พิชชาภา นวลสลุง ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ชัญญานุช จนัทร์แก้ว ได้คะแนน 56.00% 
รร.บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วชิรวิทย์ ทองย้อย ได้คะแนน 97.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 นฤสรณ์ อภิวันธนกิจ ได้คะแนน 79.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 รวัฐกรณ์ คูณณิชาธนะวัฒน ์ ได้คะแนน 100.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 จิรัชธญา จนัทร์เพ็ญ ได้คะแนน 64.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 สรวิศ จรรยาขันติกุล ได้คะแนน 57.00%  
รร.วรพิทยา (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 จิรัฐิติกาล พันทองหลาง ได้คะแนน 52.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 คณินณัฐ แช่มชะเอม ได้คะแนน 50.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 กรวิชญ์ สังฆรัตน ์ ได้คะแนน 78.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ณัฐภัทร หน่อทอง ได้คะแนน 55.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปัณณธร สามะศิริ ได้คะแนน 57.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณัฐรดา ทองอร่าม ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ณัฐธยาน์ เนียมอ่อน ได้คะแนน 56.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สหรัตน์ ธีรเนรมิต ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 สุวิชญา สุวรรณพันธ ์ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปุณณภา กนกพารา ได้คะแนน 65.00%  
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ (ลพบุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 พีรบูรณ์ เคียงธนสมบัต ิ ได้คะแนน 85.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธฤษณุ รอดวินิจ ได้คะแนน 66.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ณิชากานต์ มากหมู ่ ได้คะแนน 86.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ภาชินี ใหญ่พงษ ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ธนวินท์ ทิมเที่ยง 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 ภาคกลาง (ชั้น ป.6) 

 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ ช้ัน ม.1” ในแต่ละวิชาของชั้นที่จะเรียนในปีต่อไป ฟรี 6 เดือน** 

โรงเรียน  วิชาที่ทําให้ได้รับรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ดรุณานุกูล (สมุทรสงคราม) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 รพีพัฒน์ สนามเขตต ์ ได้คะแนน 58.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ภีรชยา แสนละมลู ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 สุพรรณษา รุ่งบุญญะสทิธ ิ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 สิรสัณห์ สุภาพงษ ์ ได้คะแนน 51.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชนัญชิดา เดชบุญ ได้คะแนน 87.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 นิศา ทองด ี ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ขนิษฐา หยงเมือง ได้คะแนน 76.00%  
รร.ปัญจพรพิทยา (สมทุรสาคร) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 สุพัตรา นฤขัตรพิชัย ได้คะแนน 74.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 ปภาวรินทร์ ปานทอง ได้คะแนน 50.00%  
รร.อนุบาลวิชชากร (สระบุรี) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 จิดาภา บุญสวน ได้คะแนน 79.00%  
รร.อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 กฤติน ทับทิมทอง ได้คะแนน 94.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 พิชามญชุ์ วิบลูย์ศักดิ์สกุล ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 กวินณา แก้วอารีย ์ ได้คะแนน 59.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ภรณ์ลฎา พันธส์ุข ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 จีรนันท์ โพธิ์ชะคุ้ม ได้คะแนน 68.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ณัชชา สมวัธน ์ ได้คะแนน 63.00% 
รร.อนุบาลวัดอ่างทอง (อ่างทอง) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วรปรัชญ์ เสถียรกิจการชัย ได้คะแนน 75.00%  
 วิชาภาษาไทย ป.6 ธนภัทร จั่นนพรัตน ์ ได้คะแนน 60.00%  
 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 หิรัญภัทร หามนตรี ได้คะแนน 91.00%  
 วิชาสงัคมศึกษา ป.6 พัฒนน์รี นิรมิตรมหาปัญญา ได้คะแนน 61.00%  
 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชนากิตติ์ ทองขวัญ ได้คะแนน 53.00% 
 
 

 

 
 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
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