
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 1 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น   ระดับชั้น ป.3 
  

รางวัลสําหรับคนเก่งระดบัชั้น ป.3  ในปีนี้ 
ระดับประเทศ* ได้แก่ 
1. ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ ในแต่ละช้ันคือ 
 - อันดับท่ี 1 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 - อันดับท่ี 2 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 - อันดับท่ี 3 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
2. ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ  ในแต่ละช้ันดังนี้ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาคณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาวิทยาศาสตร์ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะได้รบัใบประกาศเกยีรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะได้รบัใบประกาศเกยีรติคณุ  
ระดับภาค* ได้แก่  
 - ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค ในแต่ละช้ันจะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของภาค ในแต่ละช้ันจะได้รับใบประกาศเกยีรติคณุ  
ระดับจังหวัด* ได้แก่ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเปน็อนัดับท่ี 1, 2 และ 3 ของจังหวัด  ในแตล่ะช้ันจะได้รบัใบประกาศเกียรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของจังหวัด  ในแต่ละช้ันจะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ 
 
หมายเหต ุ* นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 

 
รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 

 
คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.ชยณัฐ การจนารักพงค์ 33-203-0007 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 270.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กชายสินทิธ์ สนิิทธ์สิริ 33-973-0056 อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) 265.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 ด.ช.ภูฉัตร ศรีวนิชย ์ 33-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 263.00 คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 

 ด.ช.ภูฉัตร ศรีวนิชย ์ 33-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 98.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 เด็กชายปัณณวชิญ์ บัวเทศ 33-252-0008 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 96.00 คะแนน 
 เด็กหญิงณิชชา ธนกิจยิ่งยง 33-452-0079 อนุบาลอุบลราชธาน ี(อุบลราชธานี)  96.00 คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 

 เด็กชายสินทิธ์ สนิิทธ์สิริ 33-973-0056 อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) 95.00 คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 2 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.ศศกร ณรงค์กิจโสภณ 33-141-0001 ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) 240.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ช.นพวิชญ์ จันจุต ิ 33-007-0001 กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี) 225.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายธรณัส โฆษิตานนท ์ 33-117-0002 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 223.00 คะแนน 
 ด.ญ.ภัสสรินทร์ เกิดวิเมลือง 33-027-0057 มณีวัฒนา (เขตบางแค) 223.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.3* 
 ด.ช.เตชิตะ พรรณพฤกษา 33-141-0018 ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) 87.00 คะแนน 
 ด.ช.นพวิชญ์ จันจุต ิ 33-007-0001 กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี) 87.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 เด็กชายธรณัส โฆษิตานนท ์ 33-117-0002 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 92.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 เด็กหญิงพิชญ์สินี พรรณประทุม 33-117-0033 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 79.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 3 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.ชยณัฐ การจนารักพงค์ 33-203-0007 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 270.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ช.ภูฉัตร ศรีวนิชย ์ 33-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 263.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 ด.ญ.ณิชดาภา ภิญญาวรกุล 33-222-0004 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 245.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.3* 
 ด.ช.ภูฉัตร ศรีวนิชย ์ 33-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 98.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.3* 
 เด็กชายปัณณวชิญ์ บัวเทศ 33-252-0008 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 96.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 ด.ช.ชยณัฐ การจนารักพงค์ 33-203-0007 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 87.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 4 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายปริญ สง่ศรี 33-868-0024 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 260.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กชายธัญ ทองหนนู 33-868-0025 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 254.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายปัณณพฒัน์ ไสยแก้ว 33-302-0020 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 236.00 คะแนน 
 เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุทธิตันตยากรณ์ 33-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา (สงขลา) 236.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 เด็กชายปริญ สง่ศรี 33-868-0024 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 97.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 เด็กชายปริญ สง่ศรี 33-868-0024 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 95.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 เด็กชายภพ ภูมิภมร 33-868-0005 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 89.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 5 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงศุภาชิดา ธนะกลม 33-403-0015 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 253.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงภัคฐากัญญ์ เครือวัลย์ 33-452-0142 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 244.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายพีรวิชญ์ สิริพาณชิยกิจ 33-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 243.00 คะแนน 
 เด็กชายชัยภัทร วรภูม ิ 33-403-0018 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 243.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 เด็กหญิงศุภาชิดา ธนะกลม 33-403-0015 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 94.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 เด็กหญิงณิชชา ธนกิจยิ่งยง 33-452-0079 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 96.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 เด็กหญิงพิรานันท์ เฉตระการ 33-403-0033 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 89.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 6 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วุฒิยา 33-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 250.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงธนพรพรรณ พรหมดีมา 33-560-0012 อนุบาลระยอง (ระยอง) 247.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายกันต์ภุชสิส์ ปาสาณพงศ ์ 33-590-0005 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 239.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 เด็กชายกันต์ภุชสิส์ ปาสาณพงศ ์ 33-590-0005 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 97.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 เด็กหญิงภัทรปภา คงใหม่ 33-590-0011 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 89.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.3* 
 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วุฒิยา 33-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 83.00 คะแนน 
 ด.ช.นภสินธุ์ อุดมทรัพย ์ 33-524-0033 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 83.00 คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายสินทิธ์ สนิิทธ์สิริ 33-973-0056 อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) 265.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ช.ณัธฐาพงศ์ สานุกิจไพศาล 33-672-0043 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา) 256.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงฐานิตาพชัร เพ็ญพิบูลย ์ 33-628-0036 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 240.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
 ด.ช.ณัธฐาพงศ์ สานุกิจไพศาล 33-672-0043 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา) 90.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
 เด็กชายสมิทธิ์ วชัรภูมิพิทักษ ์ 33-696-0006 อนุบาลเพชรบุรี (เพชรบุรี) 95.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
 เด็กชายสินทิธ์ สนิิทธ์สิริ 33-973-0056 อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) 95.00 คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 ด.ช.รเทพ เขมะเพ็ชร 33-111-0003 เซนต์คาเบรียล 144.00 คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 ด.ช.นพวิชญ์ จันจุต ิ 33-007-0001 กงลี้จงซัน 225.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายอาลิศ ดอเลาะ 33-007-0008 วัดประยุรวงศาวาส 177.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายปัณณธร จารีรัตน์ชยักุล 33-091-0004 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 171.00 คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 ด.ช.อภิสวัสดิ์ จรรยงค์ 33-008-0004 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 171.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.จิรัฏฐ์ เลิศสิริชินกร 33-008-0001 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 159.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.จิราวัฒน์ เพ็ชรบูรณ ์ 33-008-0005 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 155.00 คะแนน 
  ด.ญ.กัญญาภัทร เผียงสูงเนนิ 33-008-0016 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 155.00 คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 ด.ญ.เขมภัสสร กวางเฮง  33-199-0001 สวนบวั 209.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ชลธร แทนธาน ี 33-199-0002 สวนบวั 185.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.สิริกัญญา เทศศรีเมือง 33-199-0003 สวนบวั 164.00 คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ด.ญ.พาขวัญ คะจิตรแขม 33-007-0002 ราชิน ี 208.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงบุณยาพร ห้วยหงษ์ทอง 33-024-0001 อนุบาลวัดปรินายก 173.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงฑิตฐิตา เที่ยงงามด ี 33-024-0003 อนุบาลวัดปรินายก 163.00 คะแนน 
เขตบางกอกน้อย อันดับที่ 1 ด.ช.ทีฆภัสร์ เลิศศิริกีรติพร 33-111-0002 เทพกาญจนา 150.00 คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 ด.ช.กฤตเมธ หนูสนิท 33-090-0004 ถนอมบุตร 208.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ธีรภัทร คนใจบุญ 33-090-0008 ถนอมบุตร 187.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.วรางคนา พสัดร 33-090-0010 ถนอมบุตร 181.00 คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 เด็กหญิงวรินทร พรหมหากุล 33-107-0008 สุพิชญา 187.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายสิรวิชญ์ คําเติม 33-107-0003 สุพิชญา 184.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงณัฐธิดา กล้าหาญ 33-107-0006 สุพิชญา 166.00 คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 ด.ญ.ภัทวรินทร์ มงคลประสิทธิ ์ 33-007-0003 กรพิทักษ์ศึกษา 196.00 คะแนน 
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 เด็กชายกันตินนัท์ เพ็งจนัทร ์ 33-032-0012 เทพเสนานสุรณ ์ 164.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายรัชพลศิษฐ์ โพชสาล ี 33-032-0026 เทพเสนานสุรณ ์ 159.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงทิพรดา กมลเลิศ 33-032-0015 เทพเสนานสุรณ ์ 151.00 คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 เด็กชายจิรายุ สมปาง 33-155-0027 ทรงวิทย์ศึกษา 194.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายพชร ศิริวรรณ 33-155-0028 ทรงวิทย์ศึกษา 189.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ ศิริมณฑล 33-155-0038 ทรงวิทย์ศึกษา 187.00 คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 ด.ช.วนา อังกาบ 33-187-0017 จินดามณ ี 200.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.บวรนันท์ เลิศรุ่งพาณชิย ์ 33-187-0007 จินดามณ ี 198.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.ทมิตา สกลนุรักษ์ 33-187-0004 จินดามณ ี 186.00 คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 เด็กชายวรินทร ลือโขง 33-124-0069 ธนินทรวิทยา 174.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายรัตนพงษ์ วิเศษถา 33-124-0060 ธนินทรวิทยา 170.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงอชิรญา ไพชาญจิตต ์ 33-124-0035 ธนินทรวิทยา 159.00 คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 เด็กหญิงธัญชนก เทียนทอง 33-002-0005 สายน้าํทิพย ์ 187.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงธรฤณธร ประคัลภ์กุล 33-002-0019 สายน้าํทิพย ์ 178.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายชนาเมธ มานะเกียรติเชิดชู 33-002-0001 สายน้าํทิพย ์ 168.00 คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 เด็กชายอัสนัย ชีชา้ง 33-043-0009 นราทร 181.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงกสิกรณ์ ตาหมี่ 33-043-0004 นราทร 178.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายภคิน ลานลักษณ ์ 33-043-0011 นราทร 160.00 คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 ด.ช.ศศกร ณรงค์กิจโสภณ 33-141-0001 ปัญจทรัพย ์ 240.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ภูกวิน เตราชูสงค ์ 33-141-0052 ปัญจทรัพย ์ 203.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ภัทรวุฒิ สมบูรณ์อํานาจเสรี 33-141-0050 ปัญจทรัพย ์ 199.00 คะแนน 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 เด็กชายชื่อก้อง อุณหก้องไตรภพ 33-051-0004 อนุบาลพิบูลเวศม์ 206.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายชาญชัย ภาคย์กระโทก 33-051-0002 อนุบาลพิบูลเวศม์ 196.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายรังสิมันตุ์ ทองกาญจน ์ 33-051-0003 อนุบาลพิบูลเวศม์ 138.00 คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 เด็กชายธรณัส โฆษิตานนท ์ 33-117-0002 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 223.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายนนทพัทธ์ กบิลพฒัน ์ 33-117-0016 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 218.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงณญาดา อนันตา 33-117-0044 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 205.00 คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ด.ญ.ภัสสรินทร์ เกิดวิเมลือง 33-027-0057 มณีวัฒนา 223.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.พิมขวัญ ยิ้มประยูร 33-027-0029 มณีวัฒนา 190.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.นิพฐพนธ์ กงม้า 33-027-0050 มณีวัฒนา 189.00 คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ด.ช.รเทพ เขมะเพ็ชร 33-111-0003 เซนต์คาเบรียล 72.00 คะแนน 
เขตธนบุรี ด.ช.นพวิชญ์ จันจุต ิ 33-007-0001 กงลี้จงซัน 87.00 คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ด.ช.อภิสวัสดิ์ จรรยงค์ 33-008-0004 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 66.00 คะแนน 
เขตพญาไท ด.ญ.เขมภัสสร กวางเฮง 33-199-0001 สวนบวั 68.00 คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.พาขวัญ คะจิตรแขม 33-007-0002 ราชิน ี 64.00 คะแนน 
เขตบางกอกน้อย ด.ช.ทีฆภัสร์ เลิศศิริกีรติพร 33-111-0002 เทพกาญจนา 50.00 คะแนน 
เขตบางกะป ิ เด็กชายพุทธากร ศุภธรรม 33-019-0008 บ้านบางกะปิ (ประถม) 71.00 คะแนน 
 ด.ช.กฤตเมธ หนูสนิท 33-090-0004 ถนอมบุตร 71.00 คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กชายสิรวิชญ์ คําเติม 33-107-0003 สุพิชญา 64.00 คะแนน 
เขตหนองแขม ด.ญ.ภัทวรินทร์ มงคลประสิทธิ ์ 33-007-0003 กรพิทักษ์ศึกษา 61.00 คะแนน 
เขตลาดพร้าว เด็กชายรชานนท์ สินสุวรรณ 33-032-0001 เทพเสนานสุรณ ์ 60.00 คะแนน 
เขตคันนายาว เด็กชายจิรายุ สมปาง 33-155-0027 ทรงวิทย์ศึกษา 65.00 คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ช.บวรนันท์ เลิศรุ่งพาณชิย ์ 33-187-0007 จินดามณ ี 60.00 คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กชายวรินทร ลือโขง 33-124-0069 ธนินทรวิทยา 64.00 คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กหญิงธรฤณธร ประคัลภ์กุล 33-002-0019 สายน้าํทิพย ์ 68.00 คะแนน 
เขตประเวศ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กลับรอด 33-043-0007 นราทร 66.00 คะแนน 
เขตดินแดง ด.ช.เตชิตะ พรรณพฤกษา 33-141-0018 ปัญจทรัพย ์ 87.00 คะแนน 
เขตวัฒนา เด็กชายชาญชัย ภาคย์กระโทก 33-051-0002 อนุบาลพิบูลเวศม์ 73.00 คะแนน 
เขตสายไหม เด็กชายนนทพัทธ์ กบิลพฒัน ์ 33-117-0016 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 81.00 คะแนน 
 เด็กหญิงณญาดา อนันตา 33-117-0044 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 81.00 คะแนน 
เขตบางแค ด.ญ.จิรภิญญา วิริยะ 33-027-0056 มณีวัฒนา 66.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 11 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ด.ช.รเทพ เขมะเพ็ชร 33-111-0003 เซนต์คาเบรียล 21.00 คะแนน 
เขตธนบุรี ด.ช.นพวิชญ์ จันจุต ิ 33-007-0001 กงลี้จงซัน 83.00 คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ด.ช.พงษ์ปกรณ์ ปลื้มสระไชย 33-008-0003 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 78.00 คะแนน 
เขตพญาไท ด.ญ.เขมภัสสร กวางเฮง 33-199-0001 สวนบวั 87.00 คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.พาขวัญ คะจิตรแขม 33-007-0002 ราชิน ี 82.00 คะแนน 
 เด็กหญิงบุณยาพร ห้วยหงษ์ทอง 33-024-0001 อนุบาลวัดปรินายก 82.00 คะแนน 
เขตบางกอกน้อย ด.ช.ทีฆภัสร์ เลิศศิริกีรติพร 33-111-0002 เทพกาญจนา 63.00 คะแนน 
เขตบางกะป ิ ด.ญ.วรางคนา พสัดร 33-090-0010 ถนอมบุตร 80.00 คะแนน 
 ด.ช.กฤตเมธ หนูสนิท 33-090-0004 ถนอมบุตร 80.00 คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กหญิงวรินทร พรหมหากุล 33-107-0008 สุพิชญา 76.00 คะแนน 
เขตหนองแขม ด.ญ.ภัทวรินทร์ มงคลประสิทธิ ์ 33-007-0003 กรพิทักษ์ศึกษา 67.00 คะแนน 
เขตลาดพร้าว เด็กชายกันตินนัท์ เพ็งจนัทร ์ 33-032-0012 เทพเสนานสุรณ ์ 72.00 คะแนน 
เขตคันนายาว  เด็กชายชิตตนนท์ รัตนคํา 33-155-0022 ทรงวิทย์ศึกษา 84.00 คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ช.กฤติธีพงศ์พิช เฉวียงภพ 33-187-0019 จินดามณ ี 83.00 คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กชายรักตกันต์ ภัคภูรี 33-124-0034 ธนินทรวิทยา 72.00 คะแนน 
 เด็กชายรัตนพงษ์ วิเศษถา 33-124-0060 ธนินทรวิทยา 72.00 คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กหญิงธัญชนก เทียนทอง 33-002-0005 สายน้าํทิพย ์ 80.00 คะแนน 
เขตประเวศ เด็กชายอัสนัย ชีชา้ง 33-043-0009 นราทร 76.00 คะแนน 
เขตดินแดง ด.ช.ศศกร ณรงค์กิจโสภณ 33-141-0001 ปัญจทรัพย ์ 84.00 คะแนน 
เขตวัฒนา เด็กชายชื่อก้อง อุณหก้องไตรภพ 33-051-0004 อนุบาลพิบูลเวศม์ 82.00 คะแนน 
เขตสายไหม เด็กชายธรณัส โฆษิตานนท ์ 33-117-0002 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 92.00 คะแนน 
เขตบางแค ด.ช.นิพฐพนธ์ กงม้า 33-027-0050 มณีวัฒนา 91.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 12 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ด.ช.รเทพ เขมะเพ็ชร 33-111-0003 เซนต์คาเบรียล 51.00 คะแนน 
เขตธนบุรี ด.ช.นพวิชญ์ จันจุต ิ 33-007-0001 กงลี้จงซัน 55.00 คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ด.ช.อภิสวัสดิ์ จรรยงค์ 33-008-0004 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 41.00 คะแนน 
เขตพญาไท ด.ญ.ชลธร แทนธาน ี 33-199-0002 สวนบวั 55.00 คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.พาขวัญ คะจิตรแขม 33-007-0002 ราชิน ี 62.00 คะแนน 
เขตบางกอกน้อย ด.ช.ทีฆภัสร์ เลิศศิริกีรติพร 33-111-0002 เทพกาญจนา 37.00 คะแนน 
เขตบางกะป ิ ด.ญ.มีนญาดา ปิยะวิทยาธรรม 33-052-0011 เพ็ญสมิทธ ์ 62.00 คะแนน 
 ด.ช.ธีรภัทร คนใจบุญ 33-090-0008 ถนอมบุตร 62.00 คะแนน 
 ด.ญ.ศุทธภา วิสูตรธนา 33-052-0013 เพ็ญสมิทธ ์ 62.00 คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กหญิงวรินทร พรหมหากุล 33-107-0008 สุพิชญา 66.00 คะแนน 
เขตหนองแขม ด.ญ.ภัทวรินทร์ มงคลประสิทธิ ์ 33-007-0003 กรพิทักษ์ศึกษา 68.00 คะแนน 
เขตลาดพร้าว เด็กชายกันตพงศ์ สุวรรณเจตต์ 33-032-0003 เทพเสนานสุรณ ์ 42.00 คะแนน 
เขตคันนายาว เด็กชายจิรายุ สมปาง 33-155-0027 ทรงวิทย์ศึกษา 66.00 คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ญ.แก้วตา กิตินัย 33-187-0020 จินดามณ ี 68.00 คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กชายวรินทร ลือโขง 33-124-0069 ธนินทรวิทยา 55.00 คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กชายชนาเมธ มานะเกียรติเชดิช ู 33-002-0001 สายน้าํทิพย ์ 54.00 คะแนน 
เขตประเวศ เด็กหญิงกสิกรณ์ ตาหมี่ 33-043-0004 นราทร 52.00 คะแนน 
เขตดินแดง ด.ช.ศศกร ณรงค์กิจโสภณ 33-141-0001 ปัญจทรัพย ์ 72.00 คะแนน 
เขตวัฒนา เด็กชายชื่อก้อง อุณหก้องไตรภพ 33-051-0004 อนุบาลพิบูลเวศม์ 63.00 คะแนน 
เขตสายไหม เด็กหญิงพิชญ์สินี พรรณประทุม 33-117-0033 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 79.00 คะแนน 
เขตบางแค ด.ญ.ภัสสรินทร์ เกิดวิเมลือง 33-027-0057 มณีวัฒนา 73.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 13 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 ด.ญ.ณิชดาภา ภิญญาวรกุล 33-222-0004 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 245.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.พบธรรม โอคุมุระ 33-222-0005 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 241.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงปราณดา แสนแก้ว 33-278-0008 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 234.00 คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 เด็กหญิงพิชชาภา เรืองชัยศิวเวท 33-244-0024 อนุบาลกําแพงเพชร 236.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายปิยวชัร์ คํากมล 33-244-0011 อนุบาลกําแพงเพชร 215.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายกันต์ธนวุฒิ ล่ําภากร 33-244-0016 อนุบาลกําแพงเพชร 213.00 คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ด.ช.กฤติน ซึงรุ่งโชต ิ 33-229-0032 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 235.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.พุทธิพงศ์ จันทร์เทศ 33-229-0022 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 223.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.พิชญ์สินี ดจีักรวาล 33-229-0008 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 214.00 คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 ด.ช.ชยณัฐ การจนารักพงค์ 33-203-0007 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 270.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ภูฉัตร ศรีวนิชย ์ 33-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 263.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ฉัตตพัทธ์ ก๊กมาศ 33-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 236.00 คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 ด.ช.ฌานธีร์ อุ่นแก้ว 33-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 171.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ภูริต รักสินสกุล 33-264-0002 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 157.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.กิรรัศย์ ชัยปาณีดีสุยา 33-264-0004 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 135.00 คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 เด็กชายนิติธร ปานคล้ํา 33-825-0092 น่านคริสเตียนศึกษา 217.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายสิปปวชิญ์ ศรชัย 33-825-0072 น่านคริสเตียนศึกษา 196.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายปองกูล รอวิลาน 33-825-0124 น่านคริสเตียนศึกษา 189.00 คะแนน 
แพร่ อันดับที่ 1 เด็กหญิงฉัตรชนก ปัณราช 33-271-0008 อนุบาลแพร ่ 159.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงกันยาวีร์ อ่ินแก้วน่าน 33-271-0001 อนุบาลแพร ่ 134.00 คะแนน 
  เด็กหญิงจิรัชญา วงศ์จันทร์แสง 33-271-0002 อนุบาลแพร ่ 134.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก เด็กชายพลภัทร วฒันาอุดม 33-278-0004 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 95.00 คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กหญิงพิชชาภา เรืองชัยศิวเวท 33-244-0024 อนุบาลกําแพงเพชร 87.00 คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ช.กวินทัต สุราฤทธิ ์ 33-229-0024 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 90.00 คะแนน 
พิจิตร ด.ช.ภูฉัตร ศรีวนิชย ์ 33-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 98.00 คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ช.ฌานธีร์ อุ่นแก้ว 33-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 49.00 คะแนน 
น่าน เด็กชายปองกูล รอวิลาน 33-825-0124 น่านคริสเตียนศึกษา 75.00 คะแนน 
แพร่ เด็กหญิงกันยาวีร์ อ่ินแก้วน่าน 33-271-0001 อนุบาลแพร ่ 49.00 คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก เด็กชายปัณณวชิญ์ บัวเทศ 33-252-0008 อนุบาลโรจนวทิย ์ 96.00 คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กชายปิยวชัร์ คํากมล 33-244-0011 อนุบาลกําแพงเพชร 88.00 คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ช.ธรรมพัฒน์ พิสิฐพงศกร 33-229-0025 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 89.00 คะแนน 
พิจิตร ด.ช.ณภัทร ภัทรประดิษฐ 33-203-0010 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 89.00 คะแนน 
 ด.ช.ชยณัฐ การจนารักพงค์ 33-203-0007 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 89.00 คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ช.ภูริต รักสินสกุล 33-264-0002 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 58.00 คะแนน 
น่าน เด็กชายนิติธร ปานคล้ํา 33-825-0092 น่านคริสเตียนศึกษา 84.00 คะแนน 
แพร่ เด็กหญิงฉัตรชนก ปัณราช 33-271-0008 อนุบาลแพร ่ 69.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ด.ญ.ณิชดาภา ภิญญาวรกุล 33-222-0004 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 82.00 คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กหญิงพิชชาภา เรืองชัยศิวเวท 33-244-0024 อนุบาลกําแพงเพชร 69.00 คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ช.กฤติน ซึงรุ่งโชต ิ 33-229-0032 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 85.00 คะแนน 
พิจิตร ด.ช.ชยณัฐ การจนารักพงค์ 33-203-0007 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 87.00 คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ช.ฌานธีร์ อุ่นแก้ว 33-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 66.00 คะแนน 
น่าน เด็กหญิงปุญณดา บปุผาพ่วง 33-825-0099 น่านคริสเตียนศึกษา 62.00 คะแนน 
แพร่ เด็กหญิงฉัตรชนก ปัณราช 33-271-0008 อนุบาลแพร ่ 47.00 คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 เด็กหญิงนิชชา อดลุย์ธารา 33-327-0001 พิมานวิทย์นราธวิาส 219.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงณัชชบุศร์ แก้วช่วย 33-325-0023 บ้านสุไหงโก-ลก 206.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายอัครวินท์ มามะ 33-327-0006 พิมานวิทย์นราธวิาส 204.00 คะแนน 
ปัตตาน ี อันดับที่ 1 เด็กหญิงปาณิสรา เบญระเหม 33-388-0001 อนุบาลปัตตาน ี 135.00 คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 เด็กชายภาคภูมิ จันทะภาโส 33-345-0007 อนุบาลอรอนงค ์ 183.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงวิลาสินี คมขํา 33-345-0009 อนุบาลอรอนงค ์ 166.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายปุณณวชิ รอดบุญม ี 33-345-0008 อนุบาลอรอนงค ์ 160.00 คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุทธิตันตยากรณ์ 33-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา 236.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายนนัทกร วงศ์ฤทธิ ์ 33-376-0009 พลวิทยาระบบสองภาษา 193.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงวัณนิสา ชุมจันทร ์ 33-335-0005 พลวิทยา 183.00 คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 เด็กชายปัณณพฒัน์ ไสยแก้ว 33-302-0020 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 236.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงกฤตยา มหาพานิช 33-302-0023 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 230.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายภูวเดช สุวฒันฤกษ ์ 33-302-0032 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 219.00 คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 เด็กชายปริญ สง่ศรี 33-868-0024 อนุบาลกระบี ่ 260.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายธัญ ทองหนนู 33-868-0025 อนุบาลกระบี ่ 254.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน เกียรติยาจารย์ 33-868-0014 อนุบาลกระบี ่ 235.00 คะแนน 
ตรัง อันดับที่ 1 เด็กหญิงณัฐพุทธิญา รอดดํา 33-326-0011 พรศิริกุล 195.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงลภัสรดา คิดรอบ 33-326-0014 พรศิริกุล 191.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงจิรานุช ชัยเพชร 33-326-0009 พรศิริกุล 180.00 คะแนน 
  เด็กหญิงรชยา กาลสุวรรณ ์ 33-326-0016 พรศิริกุล 180.00 คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 เด็กชายวงศภัค กําลัง 33-317-0013 อนุบาลพังงา 226.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายฐกฤต แสวงผล 33-317-0007 อนุบาลพังงา 208.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงณัฐนรี ขมักการ 33-304-0005 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 185.00 คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาคณิตศาสตร ์ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส เด็กหญิงนิชชา อดลุย์ธารา 33-327-0001 พิมานวิทย์นราธวิาส 86.00 คะแนน 
ปัตตาน ี เด็กหญิงปาณิสรา เบญระเหม 33-388-0001 อนุบาลปัตตาน ี 46.00 คะแนน 
สตูล เด็กชายภาคภูมิ จันทะภาโส 33-345-0007 อนุบาลอรอนงค ์ 81.00 คะแนน 
สงขลา เด็กหญิงวัณนิสา ชุมจันทร ์ 33-335-0005 พลวิทยา 83.00 คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กชายภูวเดช สุวฒันฤกษ ์ 33-302-0032 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 88.00 คะแนน 
กระบี่ เด็กชายปริญ สง่ศรี 33-868-0024 อนุบาลกระบี ่ 97.00 คะแนน 
ตรัง เด็กหญิงลภัสรดา คิดรอบ 33-326-0014 พรศิริกุล 74.00 คะแนน 
พังงา เด็กชายอิทธิพันธ์ ธรรมรักษ ์ 33-304-0006 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 71.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส เด็กหญิงจณิสนันท์ สะอิม ิ 33-327-0002 พิมานวิทย์นราธวิาส 85.00 คะแนน 
ปัตตาน ี เด็กหญิงปาณิสรา เบญระเหม 33-388-0001 อนุบาลปัตตาน ี 49.00 คะแนน 
สตูล เด็กชายภาคภูมิ จันทะภาโส 33-345-0007 อนุบาลอรอนงค ์ 71.00 คะแนน 
สงขลา เด็กหญิงณัฐธยาน์ สทุธิตันตยากรณ์ 33-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา 85.00 คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กหญิงกฤตยา มหาพานิช 33-302-0023 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 85.00 คะแนน 
กระบี่ เด็กชายปริญ สง่ศรี 33-868-0024 อนุบาลกระบี ่ 95.00 คะแนน 
ตรัง เด็กหญิงรชยา กาลสุวรรณ ์ 33-326-0016 พรศิริกุล 81.00 คะแนน 
พังงา เด็กชายวงศภัค กําลัง 33-317-0013 อนุบาลพังงา 84.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส เด็กหญิงณัชชบุศร์ แก้วช่วย 33-325-0023 บ้านสุไหงโก-ลก 71.00 คะแนน 
ปัตตาน ี เด็กหญิงปาณิสรา เบญระเหม 33-388-0001 อนุบาลปัตตาน ี 40.00 คะแนน 
สตูล เด็กชายณัฐวัฒน์ ศิริธร 33-345-0003 อนุบาลอรอนงค ์ 36.00 คะแนน 
 เด็กหญิงพัชรพรรณ คงชาย 33-345-0011 อนุบาลอรอนงค ์ 36.00 คะแนน 
สงขลา เด็กหญิงณัฐธยาน์ สทุธิตันตยากรณ์ 33-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา 78.00 คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กชายปัณณพฒัน์ ไสยแก้ว 33-302-0020 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 75.00 คะแนน 
กระบี่ เด็กชายภพ ภูมิภมร 33-868-0005 อนุบาลกระบี ่ 89.00 คะแนน 
ตรัง เด็กหญิงจิรานุช ชัยเพชร 33-326-0009 พรศิริกุล 52.00 คะแนน 
 เด็กหญิงณัฐพุทธิญา รอดดํา 33-326-0011 พรศิริกุล 52.00 คะแนน 
พังงา เด็กชายฐกฤต แสวงผล 33-317-0007 อนุบาลพังงา 73.00 คะแนน 
 เด็กชายวงศภัค กําลัง 33-317-0013 อนุบาลพังงา 73.00 คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ด.ญ.กัญญาณัท ศรีธัญรัตน ์ 33-489-0009 อนุบาลอุดรธาน ี 239.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.เรยา ไพเมือง 33-489-0006 อนุบาลอุดรธาน ี 193.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.พชรมน บุญญาน้อย 33-489-0007 อนุบาลอุดรธาน ี 190.00 คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 เด็กหญิงภัคฐากัญญ์ เครือวัลย์ 33-452-0142 อนุบาลอุบลราชธาน ี 244.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.กฤติณา บูรณารมย ์ 33-452-0128 อนุบาลอุบลราชธาน ี 235.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายสุรกานต์ แว่นรัมย ์ 33-452-0088 อนุบาลอุบลราชธาน ี 229.00 คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 เด็กชายไวทนิ ถาวรโภคทรัพย ์ 33-788-0005 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 207.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายปฐวิกรณ์ ศรีชัย 33-788-0004 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 204.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายณัฐวรรธน์ ภูวงค์ศรี 33-788-0006 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 192.00 คะแนน 
มหาสารคาม อันดับที่ 1 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชนะศรี 33-792-0001 พระกุมารมหาสารคาม 130.00 คะแนน 
ยโสธร อันดับที่ 1 เด็กหญิงพิชญาดา รังษ ี 33-496-0006 สันติธรรมวิทยาคม 175.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงพิชญาภา ศรีคุ้ม 33-496-0002 สันติธรรมวิทยาคม 142.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายชัยกร จิตนภากาญจน ์ 33-496-0004 สันติธรรมวิทยาคม 136.00 คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 เด็กหญิงศุภาชิดา ธนะกลม 33-403-0015 อนุบาลร้อยเอ็ด 253.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายชัยภัทร วรภูม ิ 33-403-0018 อนุบาลร้อยเอ็ด 243.00 คะแนน 
  เด็กชายพีรวิชญ์ สิริพาณชิยกิจ 33-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด 243.00 คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 เด็กหญิงลลิตภัทร ยรรยงนวกิจ 33-761-0011 มารีย์วิทยา 209.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงณปภัช ฉันทวิจัยกุล 33-761-0006 มารีย์วิทยา 195.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงพิมพ์นลิน เพ็ชรไพโรจน์ 33-761-0001 มารีย์วิทยา 187.00 คะแนน 
บุรีรัมย์ อันดับที่ 1 เด็กชายปกรณ์ ประยูรพฒุิวณชิย์ 33-701-0008 ฮั่วเคี้ยว 239.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายปุณณวชิช์ พงศ์พณิช 33-701-0010 ฮั่วเคี้ยว 213.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงมิญชณ์ณิชา รุ่งอร่ามศิลป ์ 33-701-0004 ฮั่วเคี้ยว 198.00 คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 ด.ญ.ธนิสร แจ่มใส 33-465-0003 วาณิชยน์ุกูล 120.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ทรรศนีย์ ยืนยง 33-465-0002 วาณิชยน์ุกูล 97.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.พัชรพล ภาสดา 33-465-0004 วาณิชยน์ุกูล 83.00 คะแนน 
  ด.ช.จักรพล โคตา 33-465-0001 วาณิชยน์ุกูล 83.00 คะแนน 
หนองบัวลําภู อันดับที่ 1 เด็กชายศุภกฤษ สีหาบุตร 33-489-0021 หนองบัววิทยายน 194.00 คะแนน 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 18 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ญ.กัญญาณัท ศรีธัญรัตน ์ 33-489-0009 อนุบาลอุดรธาน ี 90.00 คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กชายวสุ เสนาใหญ ่ 33-452-0059 อนุบาลอุบลราชธาน ี 87.00 คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กชายปฐวิกรณ์ ศรีชัย 33-788-0004 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 79.00 คะแนน 
มหาสารคาม เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชนะศรี 33-792-0001 พระกุมารมหาสารคาม 41.00 คะแนน 
ยโสธร เด็กหญิงพิชญาดา รังษ ี 33-496-0006 สันติธรรมวิทยาคม 58.00 คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กหญิงศุภาชิดา ธนะกลม 33-403-0015 อนุบาลร้อยเอ็ด 94.00 คะแนน 
นครราชสีมา เด็กหญิงลลิตภัทร ยรรยงนวกิจ 33-761-0011 มารีย์วิทยา 78.00 คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กชายปกรณ์ ประยูรพฒุิวณชิย์ 33-701-0008 ฮั่วเคี้ยว 78.00 คะแนน 
สุรินทร ์ ด.ญ.ธนิสร แจ่มใส 33-465-0003 วาณิชยน์ุกูล 40.00 คะแนน 
หนองบัวลําภู เด็กชายศุภกฤษ สีหาบุตร 33-489-0021 หนองบัววิทยายน 57.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ช.ธนโชติ อาจสม 33-489-0022 อนุบาลอุดรธาน ี 82.00 คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กหญิงณิชชา ธนกิจยิ่งยง 33-452-0079 อนุบาลอุบลราชธาน ี 96.00 คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กชายปฐวิกรณ์ ศรีชัย 33-788-0004 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 91.00 คะแนน 
มหาสารคาม เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชนะศรี 33-792-0001 พระกุมารมหาสารคาม 64.00 คะแนน 
ยโสธร เด็กหญิงพิชญาดา รังษ ี 33-496-0006 สันติธรรมวิทยาคม 74.00 คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กหญิงกรวรรณ ประกอบเลิศ 33-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด 90.00 คะแนน 
 เด็กชายปารมี ลายสาคร 33-403-0005 อนุบาลร้อยเอ็ด 90.00 คะแนน 
 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มะลิซ้อน 33-403-0007 อนุบาลร้อยเอ็ด 90.00 คะแนน 
 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ยินดีมาก 33-403-0028 อนุบาลร้อยเอ็ด 90.00 คะแนน 
 เด็กหญิงศุภาชิดา ธนะกลม 33-403-0015 อนุบาลร้อยเอ็ด 90.00 คะแนน 
 เด็กชายพีรวิชญ์ สิริพาณชิยกิจ 33-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด 90.00 คะแนน 
 เด็กชายศุภวิชญ์ น้อมระวี 33-403-0040 อนุบาลร้อยเอ็ด 90.00 คะแนน 
นครราชสีมา เด็กหญิงพิมพ์นลิน เพ็ชรไพโรจน์ 33-761-0001 มารีย์วิทยา 83.00 คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กชายปกรณ์ ประยูรพฒุิวณชิย์ 33-701-0008 ฮั่วเคี้ยว 89.00 คะแนน 
สุรินทร ์ ด.ญ.ธนิสร แจ่มใส 33-465-0003 วาณิชยน์ุกูล 60.00 คะแนน 
หนองบัวลําภู เด็กชายศุภกฤษ สีหาบุตร 33-489-0021 หนองบัววิทยายน 89.00 คะแนน 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 19 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ญ.เรยา ไพเมือง 33-489-0006 อนุบาลอุดรธาน ี 74.00 คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กชายพุทธ เวชกามา 33-452-0011 อนุบาลอุบลราชธาน ี 79.00 คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กชายภัทรพล สบืสาํราญ 33-788-0015 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 64.00 คะแนน 
มหาสารคาม เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชนะศรี 33-792-0001 พระกุมารมหาสารคาม 25.00 คะแนน 
ยโสธร เด็กหญิงพิชญาดา รังษ ี 33-496-0006 สันติธรรมวิทยาคม 43.00 คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กหญิงพิรานันท์ เฉตระการ 33-403-0033 อนุบาลร้อยเอ็ด 89.00 คะแนน 
นครราชสีมา เด็กหญิงศรสวรรค์ ภิรมณ์พรธนากูล 33-761-0014 มารีย์วิทยา 64.00 คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กชายปกรณ์ ประยูรพฒุิวณชิย์ 33-701-0008 ฮั่วเคี้ยว 72.00 คะแนน 
สุรินทร ์ ด.ช.จักรพล โคตา 33-465-0001 วาณิชยน์ุกูล 30.00 คะแนน 
 ด.ช.พัชรพล ภาสดา 33-465-0004 วาณิชยน์ุกูล 30.00 คะแนน 
หนองบัวลําภู เด็กชายศุภกฤษ สีหาบุตร 33-489-0021 หนองบัววิทยายน 48.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 20 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 เด็กชายกันต์ภุชสิส์ ปาสาณพงศ ์ 33-590-0005 วัดดอนทอง 239.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงศศกร เขษมสุนทร 33-590-0014 วัดดอนทอง 236.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงภัทรปภา คงใหม่ 33-590-0011 วัดดอนทอง 214.00 คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วุฒิยา 33-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 250.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.นภสินธุ์ อุดมทรัพย ์ 33-524-0033 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 234.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ชยากร อุดม 33-524-0032 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 230.00 คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 เด็กหญิงธนพรพรรณ พรหมดีมา 33-560-0012 อนุบาลระยอง 247.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายกฤษณัฏฐ์ ไกยพันธ ์ 33-560-0019 อนุบาลระยอง 231.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายกฤติน เงินยิ่งสุข 33-560-0001 อนุบาลระยอง 222.00 คะแนน 
ตราด อันดับที่ 1 เด็กชายชยพล จํานงค์ผล 33-558-0005 มารดานสุรณ ์ 209.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงวานิษา พงษ์ศิริ 33-558-0006 มารดานสุรณ ์ 204.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายพิชญุตม์ เลิศชัยพัฒนกุล 33-558-0004 มารดานสุรณ ์ 195.00 คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 เด็กหญิงภิญญา อรรถวรากรณ์ 33-569-0002 อุ่นอารีวิทยา 169.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายพาณุพนธ์ มีสุข 33-569-0004 อุ่นอารีวิทยา 165.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรีดาวเดือน 33-569-0005 อุ่นอารีวิทยา 129.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กชายกันต์ภุชสิส์ ปาสาณพงศ ์ 33-590-0005 วัดดอนทอง 97.00 คะแนน 
ชลบุรี ด.ช.ณัฐวัฒน์ วุฒิยา 33-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 85.00 คะแนน 
 ด.ช.ชยากร อุดม 33-524-0032 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 85.00 คะแนน 
ระยอง เด็กหญิงธนพรพรรณ พรหมดีมา 33-560-0012 อนุบาลระยอง 87.00 คะแนน 
ตราด เด็กชายพิชญุตม์ เลิศชัยพัฒนกุล 33-558-0004 มารดานสุรณ ์ 77.00 คะแนน 
สมุทรปราการ เด็กชายพาณุพนธ์ มีสุข 33-569-0004 อุ่นอารีวิทยา 65.00 คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กหญิงภัทรปภา คงใหม่ 33-590-0011 วัดดอนทอง 89.00 คะแนน 
ชลบุรี ด.ช.นภสินธุ์ อุดมทรัพย ์ 33-524-0033 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 85.00 คะแนน 
ระยอง เด็กชายกฤษณัฏฐ์ ไกยพันธ ์ 33-560-0019 อนุบาลระยอง 84.00 คะแนน 
ตราด เด็กชายนิธิศ เลิศอนนัตวงศ ์ 33-558-0001 มารดานสุรณ ์ 73.00 คะแนน 
สมุทรปราการ เด็กหญิงภิญญา อรรถวรากรณ์ 33-569-0002 อุ่นอารีวิทยา 69.00 คะแนน 
 เด็กชายพาณุพนธ์ มีสุข 33-569-0004 อุ่นอารีวิทยา 69.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กหญิงศศกร เขษมสุนทร 33-590-0014 วัดดอนทอง 76.00 คะแนน 
ชลบุรี ด.ช.ณัฐวัฒน์ วุฒิยา 33-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 83.00 คะแนน 
 ด.ช.นภสินธุ์ อุดมทรัพย ์ 33-524-0033 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 83.00 คะแนน 
ระยอง เด็กหญิงธนพรพรรณ พรหมดีมา 33-560-0012 อนุบาลระยอง 80.00 คะแนน 
ตราด เด็กชายชยพล จํานงค์ผล 33-558-0005 มารดานสุรณ ์ 78.00 คะแนน 
สมุทรปราการ เด็กหญิงภิญญา อรรถวรากรณ์ 33-569-0002 อุ่นอารีวิทยา 44.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 22 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.3 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 เด็กชายกฤตธนกร ยิ้มแย้ม 33-671-0021 เตรียมบัณฑิต 166.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายพุฒิพงศ์ ณรงค์เกียรติ 33-671-0002 เตรียมบัณฑิต 157.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชุ่มชูจันทร์ 33-671-0023 เตรียมบัณฑิต 155.00 คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 เด็กหญิงสุรดา มณีเทศ 33-943-0036 อนุบาลนครปฐม 231.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายดลภวัต ศิริชัย 33-943-0054 อนุบาลนครปฐม 225.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงสิรินดา ชืน่ชม 33-943-0056 อนุบาลนครปฐม 216.00 คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 ด.ช.นัธทวฒัน์ แซ่ตั้ง 33-656-0006 นารีวิทยา 212.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.วชิระกุล โยธาทนู 33-656-0004 นารีวิทยา 201.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.วิทย์ศิลป์ ตรีวรกุล 33-656-0023 นารีวิทยา 195.00 คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 เด็กชายเบญจมิญช์ เพ็งแก้ว 33-696-0007 อนุบาลเพชรบุรี 232.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายสมิทธิ์ วชัรภูมิพิทักษ ์ 33-696-0006 อนุบาลเพชรบุรี 226.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายปิติณัฐ ศรีไทย 33-617-0002 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 207.00 คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 ด.ช.ณัธฐาพงศ์ สานุกิจไพศาล 33-672-0043 จิระศาสตร์วิทยา 256.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงฐานิตาพชัร เพ็ญพิบูลย ์ 33-628-0036 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 240.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงมนัสนันท์ นุสต ิ 33-628-0038 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 209.00 คะแนน 
ลพบุรี อันดับที่ 1 ด.ญ.กมลเนตร วงษ์กุหลาบ 33-111-0001 บรรจงรัตน ์ 191.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายกันต์ธีภพ สนองญาต ิ 33-654-0001 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 160.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายติณณภพ บญุนาํมา 33-654-0002 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 126.00 คะแนน 
สระบุรี อันดับที่ 1 ด.ญ.ณิชกานต์ บานเย็น 33-972-0007 อนุบาลวิชชากร 141.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.อภิวัชร์ ตรัยรัตนแสงมณ ี 33-972-0005 อนุบาลวิชชากร 137.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.อัครวินท์ วะชะศรี 33-972-0002 อนุบาลวิชชากร 129.00 คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 เด็กหญิงปาณิสรา สีนชุาต ิ 33-633-0001 อนุบาลสิงห์บุรี 192.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงอมลวรรณ ศรีไพโรจน์ 33-633-0022 อนุบาลสิงห์บุรี 161.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายภูมิธนพัต รุ่งแสง 33-633-0004 อนุบาลสิงห์บุรี 159.00 คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 เด็กชายสินทิธ์ สนิิทธ์สิริ 33-973-0056 อนุราชประสิทธิ ์ 265.00 คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.สรัลดา หรรษาภิพัฒน ์ 33-635-0013 ประชาอุปถัมภ์ 223.00 คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงเณภิสรา กิจจารึก 33-973-0053 อนุราชประสิทธิ ์ 210.00 คะแนน 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.3) 23 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กหญิงภัทราพร วงษ์เสวก 33-671-0011 เตรียมบัณฑิต 66.00 คะแนน 
นครปฐม เด็กชายดลภวัต ศิริชัย 33-943-0054 อนุบาลนครปฐม 82.00 คะแนน 
ราชบุรี ด.ช.นัธทวฒัน์ แซ่ตั้ง 33-656-0006 นารีวิทยา 80.00 คะแนน 
เพชรบุรี เด็กชายเบญจมิญช์ เพ็งแก้ว 33-696-0007 อนุบาลเพชรบุรี 81.00 คะแนน 
 เด็กชายปิติณัฐ ศรีไทย 33-617-0002 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 81.00 คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ด.ช.ณัธฐาพงศ์ สานุกิจไพศาล 33-672-0043 จิระศาสตร์วิทยา 90.00 คะแนน 
ลพบุรี ด.ญ.กมลเนตร วงษ์กุหลาบ 33-111-0001 บรรจงรัตน ์ 69.00 คะแนน 
สระบุรี ด.ช.อภิวัชร์ ตรัยรัตนแสงมณ ี 33-972-0005 อนุบาลวิชชากร 59.00 คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กหญิงปาณิสรา สีนชุาต ิ 33-633-0001 อนุบาลสิงห์บุรี 66.00 คะแนน 
นนทบุรี เด็กชายสินทิธ์ สนิิทธ์สิริ 33-973-0056 อนุราชประสิทธิ ์ 83.00 คะแนน 
 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กชายพุฒิพงศ์ ณรงค์เกียรติ 33-671-0002 เตรียมบัณฑิต 73.00 คะแนน 
นครปฐม เด็กชายดลภวัต ศิริชัย 33-943-0054 อนุบาลนครปฐม 87.00 คะแนน 
ราชบุรี ด.ชอนันดา จันทรัมพร 33-656-0007 นารีวิทยา 87.00 คะแนน 
เพชรบุรี เด็กชายสมิทธิ์ วชัรภูมิพิทักษ ์ 33-696-0006 อนุบาลเพชรบุรี 95.00 คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ด.ช.ณัธฐาพงศ์ สานุกิจไพศาล 33-672-0043 จิระศาสตร์วิทยา 91.00 คะแนน 
ลพบุรี ด.ญ.กมลเนตร วงษ์กุหลาบ 33-111-0001 บรรจงรัตน ์ 80.00 คะแนน 
สระบุรี ด.ญ.ณิชกานต์ บานเย็น 33-972-0007 อนุบาลวิชชากร 66.00 คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กหญิงอมลวรรณ ศรีไพโรจน์ 33-633-0022 อนุบาลสิงห์บุรี 74.00 คะแนน 
 เด็กหญิงพิชามน บัวโฉม 33-633-0015 อนุบาลสิงห์บุรี 74.00 คะแนน 
นนทบุรี เด็กชายสินทิธ์ สนิิทธ์สิริ 33-973-0056 อนุราชประสิทธิ ์ 87.00 คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กชายกฤตธนกร ยิ้มแย้ม 33-671-0021 เตรียมบัณฑิต 45.00 คะแนน 
นครปฐม เด็กหญิงสุรดา มณีเทศ 33-943-0036 อนุบาลนครปฐม 80.00 คะแนน 
ราชบุรี ด.ช.วชิระกุล โยธาทนู 33-656-0004 นารีวิทยา 62.00 คะแนน 
เพชรบุรี เด็กชายปิติณัฐ ศรีไทย 33-617-0002 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 68.00 คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ด.ช.ณัธฐาพงศ์ สานุกิจไพศาล 33-672-0043 จิระศาสตร์วิทยา 75.00 คะแนน 
ลพบุรี เด็กชายกันต์ธีภพ สนองญาต ิ 33-654-0001 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 53.00 คะแนน 
สระบุรี ด.ช.อภิวัชร์ ตรัยรัตนแสงมณ ี 33-972-0005 อนุบาลวิชชากร 34.00 คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กหญิงปาณิสรา สีนชุาต ิ 33-633-0001 อนุบาลสิงห์บุรี 55.00 คะแนน 
นนทบุรี เด็กชายสินทิธ์ สนิิทธ์สิริ 33-973-0056 อนุราชประสิทธิ ์ 95.00 คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 


