คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.2)

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

1

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844
สอบระหว่างวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ ระดับชั้น ป.2
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลในช่วงสถานการณ์นิวนอร์มอล
เพื่อเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น
กรณีสอบตามวัน-เวลาที่กําหนด มีเกณฑมอบรางวัล โดยแบงออก เปน 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับ GOLD CLASS ได้แก่
z ผู้ที่ทําคะแนนสอบ “ประถมศึกษา TEST”* ได้คะแนนรวม 80% ขึ้นไป
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ในกลุ่ม Gold Class)
2. ระดับ SILVER CLASS ได้แก่
z ผู้ที่ทําคะแนนสอบ “ประถมศึกษา TEST”* ได้คะแนนรวม 70% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80%
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ในกลุ่ม Silver Class)
3. ระดับ BRONZE CLASS ได้แก่
z ผู้ที่ทําคะแนนสอบ “ประถมศึกษา TEST”* ได้คะแนนรวม 65% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70%
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ในกลุ่ม Bronze Class)

หมายเหตุ * คะแนน “ประถมศึกษา TEST” คิดจาก 5 วิชาแรก คือ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844
สอบระหว่างวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ ระดับชั้น ป.2

กลุ่มที่ 1 : ได้คะแนนรวม 80% ขึ้นไป (จํานวน 23 คน)
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ระดับ Gold Class)
คนที่
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15
คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18
คนที่ 19
คนที่ 20
คนที่ 21
คนที่ 22
คนที่ 23

ชื่อ-นามสกุล
ธนินท์ คุณกิตติยานนท์
ฐิรญาดา หน่อสีดา
ณฐพงศ์ แผ่นเงิน
วริศรา พิรารักษ์
พิชญุตม์ สุวภาพ
วชรดล ด่านสกุล
ปาณิสรา วิทย์ตะ
ทักษอร บัวขวัญ
ภิญรัศมิ์ คงดี
พรหมพิริยะ สืบพรหม
ดาวิน งามวรรณกุล
ณัฐธยาน์ ศรีนิรัตน์
นันท์ปภัทร์ วัชรโสภณพงศ์
ณันธพิพัฒน์ คันทะศรี
ณิชพน อ้วนเจริญกุล
ลวิตรา อาภรณศิริ
ธนินวัฒน์ รุจสิงหพันธ์
ธนกร ทองคํา
ณาศิส วิลาทัน
นันทิกานต์ ถ้ําทอง
ภานรินทร์ กตะศิลา
อารักษ์ มีทิพย์กิจ
ศุภิสรา สองเมือง

เลขประจําตัวสอบ
20-403-0009
20-403-0006
20-635-0005
20-524-0065
20-403-0010
20-111-0001
20-222-0003
20-635-0015
20-447-0004
20-452-0140
20-222-0001
20-203-0015
20-091-0001
20-635-0002
20-222-0020
20-635-0020
20-635-0006
20-447-0005
20-203-0017
20-000-0002
20-117-0090
20-635-0011
20-868-0254

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
449
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
443
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
440
อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี)
439
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
439
บ้านเรียนลูกรัก (เขตลาดพร้าว กทม.)
427
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
424
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
417
เสนานุเคราะห์ (นครราชสีมา)
417
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
415
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
415
อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจติ ร)
413
สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี กทม.) 412
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
409
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
408
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
407
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
406
เสนานุเคราะห์ (นครราชสีมา)
405
อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจติ ร)
403
ประชาวิทย์ (ลําปาง)
403
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
402
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
401
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
401

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.2)

3

กลุ่มที่ 2 : ได้คะแนนรวม 70% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80% (จํานวน 167 คน)
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ระดับ Silver Class)
คนที่
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15
คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18
คนที่ 19
คนที่ 20
คนที่ 21
คนที่ 22
คนที่ 23
คนที่ 24
คนที่ 25
คนที่ 26
คนที่ 27
คนที่ 28
คนที่ 29
คนที่ 30
คนที่ 31
คนที่ 32
คนที่ 33
คนที่ 34
คนที่ 35
คนที่ 36
คนที่ 37
คนที่ 38

ชื่อ-นามสกุล
ณมน นันทสําเริง
เกตน์สิรี เบ็ญจธรรมรักษา
อเมสิริการญ์ พิลาศเอมอร
ยศวริศ วนพานิช
ภคพร มะอินทร์
จิณห์วรา กุลราช
จิรเชฏฐ์ บุตรดี
ณฐชนนท์ พรรณพนาวัลย์
ณัฐปพน สุดนธมาน
นัธทวัฒน์ จันทมาส
สืบสกุล วันจันทร์
ปภิณวิทย์ มาลากุล
วรัท โอภาสพิมลธรรม
ธนวรกฤต อุดมศรี
นภัสนันท์ กาญวิจิตร
กัญจน์รุจน์ เวคีวิทยา
ตฤณ อุดมภักดี
รัชตวินทร์ วงศ์ศรีแก้ว
นพปภัทร ศุภสัณฐิติกุล
ธรรมจักร เมืองแก้ว
ธนสินี บุปผา
อิงควัต ตันชวลิต
จันทรรัตน์ จําปา
ณิชาภากร ยอดพรม
ดลณภัทร จารึกเสรีสกุล
ธนกฤต ไชยภพ
ชนัญชิดา พุฒซ้อน
ศุภนิติ เพชรสวน
ณฐภัทร กันทะวงศ์
ณธิดา สืบประดิษฐ์
ชนันธร วงศ์วโรชา
ณัชชา กรสิทธิกุล
ธัญทิพย์ เกษหอม
ปรมะ ไชยชนะ
ณัฐชนน สุวรรณมานพ
ปัณณวิชญ์ รอดทิม
ฐานิดา ศิลประเสริฐ
เศรษฐวิทย์ มาตขาว

เลขประจําตัวสอบ
20-452-0033
20-307-0091
20-403-0012
20-681-0040
20-510-0012
20-452-0032
20-117-0042
20-635-0004
20-672-0022
20-452-0041
20-307-0002
20-051-0035
20-868-0247
20-868-0217
20-403-0011
20-222-0005
20-124-0007
20-452-0042
20-344-0004
20-307-0003
20-637-0002
20-681-0012
20-635-0013
20-510-0017
20-027-0078
20-510-0021
20-628-0047
20-027-0069
20-241-0002
20-894-0012
20-628-0037
20-545-0073
20-117-0035
20-164-0053
20-117-0002
20-111-0004
20-008-0010
20-510-0004

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
399
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
399
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
399
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
397
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
395
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
395
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
395
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
393
จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา)
393
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
391
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
391
อนุบาลพิบูลเวศม์ (เขตวัฒนา กทม.)
391
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
390
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
390
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
389
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
388
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
387
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
387
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
386
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
385
นานาชาติ ดราก้อน (นนทบุรี)
385
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
385
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
385
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
385
มณีวัฒนา (เขตบางแค กทม.)
385
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
384
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
384
มณีวัฒนา (เขตบางแค กทม.)
384
บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (น่าน)
383
อนุบาลสตูล (สตูล)
383
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
383
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
383
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
383
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)
383
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
382
เซนต์คาเบรียล (เขตดุสิต กทม.)
382
ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธชิ ัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่ กทม.) 382
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
382
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คนที่
คนที่ 39
คนที่ 40
คนที่ 41
คนที่ 42
คนที่ 43
คนที่ 44
คนที่ 45
คนที่ 46
คนที่ 47
คนที่ 48
คนที่ 49
คนที่ 50
คนที่ 51
คนที่ 52
คนที่ 53
คนที่ 54
คนที่ 55
คนที่ 56
คนที่ 57
คนที่ 58
คนที่ 59
คนที่ 60
คนที่ 61
คนที่ 62
คนที่ 63
คนที่ 64
คนที่ 65
คนที่ 66
คนที่ 67
คนที่ 68
คนที่ 69
คนที่ 70
คนที่ 71
คนที่ 72
คนที่ 73
คนที่ 74
คนที่ 75
คนที่ 76
คนที่ 77
คนที่ 78

ชื่อ-นามสกุล
เก่งไกรวิชญ์ สังข์ทอง
ภูมิภัทร มีบัว
ชินวิช พิทักษ์
ภูษิตา ภูชงค์
อารีพร หลิว
ณัฐเศรษฐ สิริวรกุลพันธ์
กันติพัส บุญส่งสวัสดิ์
กมลวรรณ งามเสริฐ
นฤบดินทร์ สารการ
ฌาณิศา ถิรวัฒนพร
พิชญ์พัฒน์ เหมทานนท์
ปัญญดา อุ่นอุโมงค์
กรณัฐ ปัณณวลี
สกลพัฒน์ สุธัมมะ
มิรา เมธีวิทยา
ปริยากร โนทะยะ
อัยดา พูลดี
มนัสนันท์ คําแน่น
อังศุธัญญ์ จิณณะธนภูมิ
ภิญญาพัชร์ รักชอบ
ญาณิชภัส ทวิมังสะ
ภาคิณท์พัชส์ อยู่นวล
ชินณพัฒน์ มุกดา
พลกฤต รัตนคช
เพชรพราว อรภักดี
สุวิจักขณ์ อโนดาต
พิชยพล พงษจิตเวชกุล
อริสรา เจริญผล
ศิวัจน์ เฉลิมนิธิวงศ์
ภูมิพิสุทธิ์ พงษ์สิงห์
ณัฐกมล นิกรศิริ
แผ่นฟ้า ผดุงกิจ
อารยา ชัยสวัสดิ์
กุลพิธาน์ ปานจันทร์
ปณาลี เครือเต้
ธัญพร ธนธารารักษ์
สิตา พัฒนคิมหันต์
วรกาญจณ์ นามเทียร
อชิระ นามวงษ์
รัชชานนท์ พุทธเสม

4
เลขประจําตัวสอบ
20-300-0010
20-244-0007
20-344-0003
20-117-0009
20-465-0040
20-545-0089
20-545-0041
20-510-0030
20-452-0150
20-217-0037
20-868-0246
20-302-0058
20-244-0002
20-524-0009
20-545-0086
20-452-0131
20-452-0251
20-452-0230
20-681-0059
20-701-0005
20-117-0060
20-117-0049
20-564-0006
20-302-0068
20-203-0008
20-229-0006
20-371-0111
20-524-0058
20-602-0009
20-635-0010
20-027-0084
20-447-0001
20-510-0002
20-334-0002
20-868-0231
20-452-0266
20-222-0006
20-124-0020
20-117-0051
20-051-0006

โรงเรียน
คะแนน
วิเชียรชม (สงขลา)
382
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
382
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
382
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
381
วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์)
380
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
380
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
379
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
379
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
379
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
379
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
378
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 378
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
378
อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี)
377
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
376
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
376
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
376
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
375
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
375
สาธิต ม.ราชภัฏ บุรีรัมย์ (บุรีรัมย์)
374
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
374
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
373
มารีวิทยา (ปราจีนบุรี)
373
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 372
อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจติ ร)
372
ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
372
วิวัฒน์วทิ ยา (ตรัง)
371
อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี)
371
วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี)
371
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
371
มณีวัฒนา (เขตบางแค กทม.)
371
เสนานุเคราะห์ (นครราชสีมา)
370
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
370
โชคชัยกระบี่ (กระบี)่
369
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
369
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
369
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
369
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
368
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
368
อนุบาลพิบูลเวศม์ (เขตวัฒนา กทม.)
368

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.2)
คนที่
คนที่ 79
คนที่ 80
คนที่ 81
คนที่ 82
คนที่ 83
คนที่ 84
คนที่ 85
คนที่ 86
คนที่ 87
คนที่ 88
คนที่ 89
คนที่ 90
คนที่ 91
คนที่ 92
คนที่ 93
คนที่ 94
คนที่ 95
คนที่ 96
คนที่ 97
คนที่ 98
คนที่ 99
คนที่ 100
คนที่ 101
คนที่ 102
คนที่ 103
คนที่ 104
คนที่ 105
คนที่ 106
คนที่ 107
คนที่ 108
คนที่ 109
คนที่ 110
คนที่ 111
คนที่ 112
คนที่ 113
คนที่ 114
คนที่ 115
คนที่ 116
คนที่ 117
คนที่ 118

ชื่อ-นามสกุล
พิรัลอร เขมะปัญญา
ทิพยนันท์ สุโพธิ์รักษ์
จารุพิชญา ติรสุวรรณวาสี
ฐิตารีย์ แสงมณี
กมลนภัช เหมาะใจ
ธนัญสิชณ์ มณีพิพัฒน์
ภัทรธิดา ด้านวังขวา
อุรัสยา เทศทอง
ภัทรพร หยดย้อย
เบนตรามินท์ เบเรนด์
พิรชัช ศรีวิเศษ
ยานิส ดิฌอน เอส บาเฮน่า
ณธรรศ ยะสุข
ภควรรณ เกตุพูนทอง
จิรันธนิน วัฒนพานิชดํารงค์
กวิสรา ภักดีวานิช
ภวิศ ขุนจันทร์
ภวรัญชน์ แก้วสุกใส
ชมขวัญ พุทธพงษ์
ณัชฐปกรณ์ รัตนสัจธรรม
ศิรวิทย์ สงวนกลิน่
คุณวรรธน์ ตั๊นสวัสดิ์
ธนัช คชพิมพ์
ปรมะ มงคลศิลป์
ปุญญิศา เตือนจิตเสรีสุข
วรัชยา บุญธรรม
ลัลน์ลลิต ตาคํา
ณัฐภัสสร อนันต์ธนารัฐ
วีรวิทย์ พิสุทธินรเศรษฐ
วสุทร วันสุข
จักรพันธ์ เหล่าวชิรวงค์
ณฤดี พลรักษา
เอรดา กนกพันธุ์ธรากร
ธีรพัฏฐ์ คุ้มเกียรติ
วรกร บุบผาวงษ์
ณวัชร์ ชูช่อทิพย์สกุล
นิรดา วิเทห์
นันท์นภัส อึ่งกุล
มณีสา พรหมสังคหะ
มัณฑิตา เทพเลื่อน

5
เลขประจําตัวสอบ
20-217-0045
20-452-0241
20-560-0015
20-602-0011
20-117-0033
20-117-0040
20-623-0087
20-203-0020
20-868-0229
20-623-0190
20-560-0029
20-117-0054
20-510-0033
20-564-0067
20-344-0008
20-868-0203
20-307-0004
20-307-0043
20-510-0031
20-560-0004
20-124-0004
20-545-0062
20-628-0035
20-681-0032
20-302-0074
20-307-0031
20-664-0073
20-164-0013
20-545-0063
20-403-0015
20-244-0003
20-117-0045
20-164-0041
20-558-0010
20-124-0008
20-124-0009
20-623-0183
20-868-0237
20-344-0009
20-302-0061

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
368
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
368
อนุบาลระยอง (ระยอง)
367
วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี)
367
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
367
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
366
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
366
อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจติ ร)
366
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
366
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
365
อนุบาลระยอง (ระยอง)
365
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
365
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
364
มารีวิทยา (ปราจีนบุรี)
364
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
364
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
364
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
363
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
363
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
363
อนุบาลระยอง (ระยอง)
363
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
363
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
362
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
362
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
362
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 362
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
361
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
361
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)
361
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
361
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
361
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
361
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
361
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)
360
มารดานุสรณ์ (ตราด)
360
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
360
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
360
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
360
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
360
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
359
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 359

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.2)
คนที่
คนที่ 119
คนที่ 120
คนที่ 121
คนที่ 122
คนที่ 123
คนที่ 124
คนที่ 125
คนที่ 126
คนที่ 127
คนที่ 128
คนที่ 129
คนที่ 130
คนที่ 131
คนที่ 132
คนที่ 133
คนที่ 134
คนที่ 135
คนที่ 136
คนที่ 137
คนที่ 138
คนที่ 139
คนที่ 140
คนที่ 141
คนที่ 142
คนที่ 143
คนที่ 144
คนที่ 145
คนที่ 146
คนที่ 147
คนที่ 148
คนที่ 149
คนที่ 150
คนที่ 151
คนที่ 152
คนที่ 153
คนที่ 154
คนที่ 155
คนที่ 156
คนที่ 157

ชื่อ-นามสกุล
คเณศ ออมชัยภูมิ
เคลื่อนทัพ โอวาทศิริวงศ์
ชนัญชิดา สอนนิล
ธณัณณัฐ ภาณุเตชะ
กัญญานัฐ เอมี่ วิกก์
ทักษพร ธีรวัฒนเศรษฐ์
ภูสณ ไวกิจอเนก
พรรณพัชร สิทธิจารุทรัพย์
พรหมภัสสร วิสัยทัศนะกูล
ก้องภพ จตุรธเนศวร
ไอลดา สอนมาลา
วัลอาสาฬห์ ศิริชัย
กีรติกา โภคา
ภัทร์ลดา เอียดช่วย
ณฐวัฒน์ ลิ้มกุล
เบญญาภา บุญชู
ปริยากร มุขพรหม
ชญาดา ขรรค์ศร
ณัฐกฤตา น้อยเดช
โฬสิตา ชัยมณี
พรรควัฒน์ ส่งสุข
วัชรเมศวร์ ราชณุวงษ์
พิชาชาญ ไกรนุกูล
ศุภวิชญ์ เพชรยศ
กัญญาพักษ์ กิระนันทวัฒน์
ปภาวิน แสงพิทยา
ปพัชญา สมควร
สโรชา มาตรศิลป์
สุธีมนต์ สมศักดิ์
ลภัส ธุระหาญ
ข้าวทิพย์ เสฏฐปัญโญ
ชัญญาพัทธ์ เสนปาน
จิรเดช เกียรติไกรลาศ
ก้องสกุล หอมจําปา
ปุญชรัสมิ์ ศรีวงษ์วรรณะ
ตุลยดา ศุภธรรมกุล
วรัฒญา ภูวนาถศรัณญา
นพเกล้า ชุมแวงวาปี
ณธเดช สัจจะสนทิศ

6
เลขประจําตัวสอบ
20-868-0187
20-187-0023
20-000-0012
20-217-0094
20-558-0007
20-545-0040
20-510-0029
20-510-0026
20-664-0035
20-681-0133
20-623-0171
20-943-0011
20-399-0005
20-302-0013
20-307-0012
20-326-0022
20-486-0012
20-510-0032
20-222-0004
20-510-0016
20-452-0212
20-403-0001
20-307-0018
20-302-0047
20-452-0165
20-510-0102
20-510-0022
20-124-0011
20-827-0078
20-868-0232
20-344-0012
20-545-0053
20-049-0007
20-452-0255
20-452-0124
20-302-0082
20-635-0017
20-635-0016
20-403-0008

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
359
จินดามณี (เขตจอมทอง กทม.)
359
โพฒิสารศึกษา (นครสวรรค์)
359
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
358
มารดานุสรณ์ (ตราด)
358
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
358
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
357
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
357
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
357
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
357
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
357
อนุบาลนครปฐม (นครปฐม)
357
เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง)
357
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 357
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
357
พรศิริกุล (ตรัง)
356
มารีย์วิทยา (นครราชสีมา)
356
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
356
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
356
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
355
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
355
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
355
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
355
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 354
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
354
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
353
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
353
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
353
อนุบาลอยู่วทิ ยา (น่าน)
353
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
353
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
353
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
353
โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต กทม.)
353
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
352
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
352
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 352
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
352
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
352
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
352

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.2)
คนที่
คนที่ 158
คนที่ 159
คนที่ 160
คนที่ 161
คนที่ 162
คนที่ 163
คนที่ 164
คนที่ 165
คนที่ 166
คนที่ 167

ชื่อ-นามสกุล
จิรภัทร ปั้งเอี้ยน
ธีทัต สินศักศรี
ธีรดา งามเลิศประเสริฐ
พงศพัศ เลติวานิช
ธรรศ บุญยกุลศรีรุ่ง
สกุลยา บรรพต
ธนภณ อิ่นแก้ว
วรวัศว์ สระทองอินทร์
จุฑาวัชร์ หิรัณย์ภัทรภูดิศ
อชิรพล ซื่อแท้

7
เลขประจําตัวสอบ
20-302-0088
20-307-0013
20-007-0002
20-452-0211
20-452-0215
20-302-0080
20-827-0026
20-229-0010
20-681-0011
20-124-0023

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 351
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
351
กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม กทม.)
351
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
350
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
350
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 350
อนุบาลอยู่วทิ ยา (น่าน)
350
ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
350
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
350
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
350

กลุ่มที่ 3 : ได้คะแนนรวม 65% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70% (จํานวน 147 คน)
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ระดับ Bronze Class)
คนที่
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15
คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18
คนที่ 19
คนที่ 20
คนที่ 21
คนที่ 22
คนที่ 23
คนที่ 24
คนที่ 25
คนที่ 26

ชื่อ-นามสกุล
ปทิตตา วัฒนศิริ
นรภัทร หมวกเหล็ก
ณัชฐปกรณ์ ศรีศิริเบญจกุล
พัฒน์ณชิ า เอื้อทวีพล
จิตตาภา มณีนิล
พิชัยศิริภัณ นันทะน้อย
ภัทรวัฒน์ เมืองจันทร์บุรี
ณัฐกฤตา กลิ่นสุข
ศุภานัน พินิจ
พิชชาภา กาญจนะวีระ
รมิตา วรวิทย์สัตถญาณ
ปุณญณัติฑิฏา พนมวัน
พุทธคุณ เตียวเจริญโสภา
อชิรญา จิตบํารุงธรรม
ณิชกมล มากเอียด
กัญญ์ณัชชา เอียดแก้ว
ชญานิศ อิ่มอินทร์
วิภูภัทร ศรีทอง
มัฒธณิตาศ์ กลางอรัญ
ภูริชญา พึ่งเถื่อน
ณชาภัท จันทร์เปรม
ศุภกร ศิริโชติ
กัญภัสสร เพชรคล้าย
อุรชา เจริญสุข
ชุติเดช สังฆกิจ
ชัชชญา ธีระปรีชา

เลขประจําตัวสอบ
20-225-0025
20-056-0001
20-117-0021
20-545-0065
20-510-0013
20-241-0001
20-307-0046
20-623-0162
20-187-0025
20-124-0014
20-300-0017
20-623-0027
20-000-0011
20-623-0186
20-355-0009
20-307-0024
20-244-0028
20-868-0192
20-124-0012
20-699-0002
20-510-0125
20-560-0019
20-510-0136
20-510-0010
20-355-0020
20-027-0002

โรงเรียน
วัดคูยาง (กําแพงเพชร)
กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี กทม.)
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (น่าน)
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
จินดามณี (เขตจอมทอง กทม.)
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
วิเชียรชม (สงขลา)
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
อนุบาลนครราชสีมา (นครราชสีมา)
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
อนุบาลสงขลา (สงขลา)
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
ศรีจิตรา (ปทุมธานี)
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
อนุบาลระยอง (ระยอง)
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
อนุบาลสงขลา (สงขลา)
มณีวัฒนา (เขตบางแค กทม.)

คะแนน
349
349
349
349
349
349
349
348
348
347
347
347
347
346
346
346
346
345
345
345
345
345
344
344
344
344

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.2)
คนที่
คนที่ 27
คนที่ 28
คนที่ 29
คนที่ 30
คนที่ 31
คนที่ 32
คนที่ 33
คนที่ 34
คนที่ 35
คนที่ 36
คนที่ 37
คนที่ 38
คนที่ 39
คนที่ 40
คนที่ 41
คนที่ 42
คนที่ 43
คนที่ 44
คนที่ 45
คนที่ 46
คนที่ 47
คนที่ 48
คนที่ 49
คนที่ 50
คนที่ 51
คนที่ 52
คนที่ 53
คนที่ 54
คนที่ 55
คนที่ 56
คนที่ 57
คนที่ 58
คนที่ 59
คนที่ 60
คนที่ 61
คนที่ 62
คนที่ 63
คนที่ 64
คนที่ 65
คนที่ 66
คนที่ 67

ชื่อ-นามสกุล
สิรินดา วีแก้ว
ศตคุณ พุทธมาตย์
ธนัชพร ทองนา
ภูมิพัฒน์ เมฆอรุณกมล
ธนภัทร ศรีบ่อทอง
ปุญชญา ทิพฤกษ์
พัชญ์ทิตา ศรีสวัสดิ์
ลัลน์ญดา นิ่มกร
นัยรัตน์ ก้อนแก้ว
ณิชากุล ศรีสนิท
สุรพิชญ์ สุระ
ชยุต ดีสวัสดิ์
นัจภัค ตรีสมุทร์
วรรธน์ธนัฐ วิชัยดิษฐ์
รมณ์เบศร์ บุญเสน
กฤตยชญ์ ตั้งวิโรจน์ธรรม
ปัญญ์ลภัส พรรณประสาธน์
ปัณณพงค์ ฤทธิ์เต็ม
ปาณิสรา พันธ์ทอง
กัญภร หอมนาน
นภสร ละมุดตะคุ
วีรินทร์ อัตตสิริลักษณ์
พัทธนันท์ สงวนรัษฎ์
ภัทรภร ศิริกาญจน์
ธนัช กอบสิริโชคดิลก
วิชญาพร ลานุสัตย์
กรกมล หวานเย็น
ชยกฤช ฤกษ์เฉลิม
ชยุตา วณิชย์ศุภกร
มทนะ ธรรมพิทักษ์
พัทธ์ธีรา บุณยศรีสวัสดิ์
กันตภณ จันทวงศ์
ปวรศร เลาห์ทวี
พิชญ์สนิ ี ภู่เจริญ
ศุภวรรณี สินคณารักษ์
ปิญชาน์พชั ญ์ สังขันธ์
ฑิฆัมพร นิ่มศิริ
สุภาวิกา วงษ์จันทร์
วิชญาพร บุ่งทวย
ภูมิวิชย์ โกสิยพันธ์
คณพศ วุฒิวงศ์

8
เลขประจําตัวสอบ
20-302-0081
20-300-0021
20-623-0135
20-222-0007
20-124-0001
20-918-0055
20-628-0048
20-564-0015
20-203-0002
20-241-0005
20-868-0245
20-560-0020
20-664-0208
20-090-0031
20-090-0040
20-918-0039
20-918-0063
20-918-0049
20-623-0137
20-560-0003
20-452-0225
20-452-0028
20-452-0139
20-397-0037
20-344-0006
20-545-0085
20-560-0018
20-671-0016
20-510-0008
20-117-0023
20-943-0013
20-317-0001
20-452-0151
20-217-0108
20-164-0051
20-000-0016
20-244-0012
20-225-0033
20-452-0187
20-397-0023
20-307-0022

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 343
วิเชียรชม (สงขลา)
343
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
343
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
343
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
342
ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)
342
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
342
มารีวิทยา (ปราจีนบุรี)
342
อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจติ ร)
342
บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (น่าน)
341
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
341
อนุบาลระยอง (ระยอง)
341
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
341
ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ กทม.)
341
ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ กทม.)
340
ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)
340
ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)
340
ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)
340
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
340
อนุบาลระยอง (ระยอง)
340
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
340
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
339
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
339
จอย (สุราษฎร์ธานี)
339
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
339
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
339
อนุบาลระยอง (ระยอง)
338
เตรียมบัณฑิต (ปทุมธานี)
338
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
338
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
338
อนุบาลนครปฐม (นครปฐม)
338
อนุบาลพังงา (พังงา)
338
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
338
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
338
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)
338
ศุภลักษณ์ (สุพรรณบุรี)
338
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
337
วัดคูยาง (กําแพงเพชร)
337
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
337
จอย (สุราษฎร์ธานี)
337
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
337

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.2)
คนที่
คนที่ 68
คนที่ 69
คนที่ 70
คนที่ 71
คนที่ 72
คนที่ 73
คนที่ 74
คนที่ 75
คนที่ 76
คนที่ 77
คนที่ 78
คนที่ 79
คนที่ 80
คนที่ 81
คนที่ 82
คนที่ 83
คนที่ 84
คนที่ 85
คนที่ 86
คนที่ 87
คนที่ 88
คนที่ 89
คนที่ 90
คนที่ 91
คนที่ 92
คนที่ 93
คนที่ 94
คนที่ 95
คนที่ 96
คนที่ 97
คนที่ 98
คนที่ 99
คนที่ 100
คนที่ 101
คนที่ 102
คนที่ 103
คนที่ 104
คนที่ 105
คนที่ 106
คนที่ 107
คนที่ 108

ชื่อ-นามสกุล
ไหมพิม ตัณฑวนันท์
ภาณุวิชญ์ ธํารงลักษณ์รัตน์
ชญานิพพิทา พงษ์พัว
ธราเทพ กิจสําโรง
จิรภัทร ตัญจพัฒน์กุล
ธนิสร มณีฉาย
พชร เพียรประดิษฐกุล
อลีนตา มีดี
ณฐมน ตั้งปภานันท์
กัลยกร จิววุฒิพงศ์
คณาธิป ธรรมชนา
ภูตะวัน ชารัมย์
ปราณปรีญา เตียวรุ่งเรืองสุข
กานต์ธิดาเทพ จําปา
ลัลล์ลลิล ตั้งอมรไพบูลย์
ไตรรัตน์ ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์
วรวลัญช์ เพิ่มพรม
ชนม์นิภา แก้วมณี
ธีรภัทร มั่นคง
ชมธรรม ศรีไมตรี
ศิรปกรณ์ บุ่นวรรณา
ฟารุค มิ่งพิจาร
วริษา นะวันทุ
จิรัฎฐ์ ธนสิทธิ์รวีกุล
วรลัญช์ เรืองโชติเสถียร
ณัฐสิทธิ์ ดามพ์ประเสริฐกุล
อินทรา นาชิเกท ซอนทากเกะ
ศศินิภา ศุขกระรงคะ
นัธทวัฒน์ ประมวล
ทิชากร ชํากูล
ศุภกร แซ่เตียว
ปวันรัตน์ จรัสดํารงนิตย์
อรรณพ หลีเกียรติอนันต์
ภิญญ์วลัญช์ ผู้ภักดี
ภัทรดนัย ทะวะดี
ปุณยนุช สะโตน
กัญญาณัฐ เมียนแก้ว
วาทญาฐิกร พัตรภักดิ์
ภูริสรา จึงจรรโลง
ธีร์ธัญนนท์ สมบูรณ์
พิรดา รุ่งพิทยานนท์

9
เลขประจําตัวสอบ
20-164-0026
20-510-0027
20-560-0027
20-623-0033
20-380-0013
20-302-0050
20-397-0002
20-452-0030
20-868-0236
20-868-0260
20-628-0026
20-447-0002
20-560-0012
20-503-0106
20-510-0014
20-681-0045
20-222-0012
20-564-0048
20-681-0036
20-452-0040
20-486-0011
20-868-0224
20-124-0015
20-654-0003
20-465-0001
20-681-0046
20-503-0073
20-510-0005
20-560-0014
20-623-0128
20-117-0024
20-452-0022
20-304-0018
20-244-0017
20-297-0003
20-307-0028
20-307-0089
20-623-0026
20-970-0034
20-452-0163
20-225-0024

โรงเรียน
คะแนน
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)
337
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
337
อนุบาลระยอง (ระยอง)
336
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
336
วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช)
336
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 336
จอย (สุราษฎร์ธานี)
336
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
336
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
335
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
335
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
335
เสนานุเคราะห์ (นครราชสีมา)
335
อนุบาลระยอง (ระยอง)
335
ทรงวิทยา (สมุทรปราการ)
335
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
335
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
335
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
335
มารีวิทยา (ปราจีนบุรี)
334
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
334
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
334
มารีย์วิทยา (นครราชสีมา)
333
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
333
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
333
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ (ลพบุรี)
333
วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์)
333
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
333
ทรงวิทยา (สมุทรปราการ)
333
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
332
อนุบาลระยอง (ระยอง)
332
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
332
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
332
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
332
เทศบาลบ้านท้ายช้าง (พังงา)
331
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
331
ดอนไชยวิทยา (ลําปาง)
331
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
331
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
331
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
331
ดรุณานุกูล (สมุทรสงคราม)
331
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
331
วัดคูยาง (กําแพงเพชร)
331

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.2)
คนที่
คนที่ 109
คนที่ 110
คนที่ 111
คนที่ 112
คนที่ 113
คนที่ 114
คนที่ 115
คนที่ 116
คนที่ 117
คนที่ 118
คนที่ 119
คนที่ 120
คนที่ 121
คนที่ 122
คนที่ 123
คนที่ 124
คนที่ 125
คนที่ 126
คนที่ 127
คนที่ 128
คนที่ 129
คนที่ 130
คนที่ 131
คนที่ 132
คนที่ 133
คนที่ 134
คนที่ 135
คนที่ 136
คนที่ 137
คนที่ 138
คนที่ 139
คนที่ 140
คนที่ 141
คนที่ 142
คนที่ 143
คนที่ 144
คนที่ 145
คนที่ 146
คนที่ 147

ชื่อ-นามสกุล
ธวัลรัตน์ ขุนศรี
อลิสา บุญทิน
นพพริษฐ์ มาตรา
นันท์ณวันท์ ปรางศร
ธันยธรณ์ พืชพงค์
สริรรา บินวาฮับ
นวภูมิ พลสิมมา
ณัฐกฤษ บุญอมรศิริ
ภูมิพัฒน์ ทองขาวบัว
กุลปริยา ปริยานุกูล
ธนัญชกร บุรีวัฒนธนิกกุล
นับทอง เชื้อทองฮัว
ณเสฏฐ์ ติวากุลพิสธิ ิ์
กุลนิษฐ์ ด้วงเม้า
ภัทรชัย หอมจันทึก
ณัฐณวีร์อร นิสภกุลธร
อมรียา ทูลพัฒน์
ชาลิษา อนงค์
พิพพ์พา พิศุทธกุล
อภิชยา ทองดํา
ณฐพล สุ่มทรัพย์
กันตา ศิริรัตเดชา
กิ่งพิน เขียวภักดี
ภัทร์นรินทิพ อร่ามวิทย์
ภรณ์ชนก ใจห้าว
ติณณ์ ศรีภิญโญ
จุลสุรางค์ เปาริก
พีรวิชญ์ จันหวา
ภวินท์ภัทร แป้นเกตุ
ปานฝัน ศิกษมัต
ภคิน วาสนาส่งชูสกุล
นิดารินทร์ เมืองนาโพธิ์
พันธุ์ธิช กาหยี
กฤชณัท ตั้งปัญญพนต์
วชิรวิทย์ พนาอุดมสิน
ลัลล์ลลิล นุสนธิ์
สิปปกร คงรัตน์
ญาณิภา พรมวันนา
กันตินันท์ พานดอกไม้
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เลขประจําตัวสอบ
20-465-0003
20-510-0009
20-503-0119
20-623-0187
20-117-0165
20-623-0174
20-503-0117
20-302-0048
20-345-0009
20-302-0060
20-124-0010
20-635-0009
20-524-0078
20-503-0088
20-510-0025
20-664-0202
20-124-0016
20-307-0048
20-222-0011
20-244-0023
20-225-0004
20-164-0049
20-307-0027
20-302-0083
20-302-0024
20-397-0028
20-628-0011
20-628-0001
20-564-0161
20-510-0015
20-545-0061
20-681-0081
20-217-0004
20-244-0001
20-278-0002
20-225-0027
20-664-0218
20-623-0103
20-503-0093

โรงเรียน
คะแนน
วาณิชย์นุกูล (สุรินทร์)
330
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
330
ทรงวิทยา (สมุทรปราการ)
330
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
330
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
330
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
330
ทรงวิทยา (สมุทรปราการ)
330
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 330
อนุบาลอรอนงค์ (สตูล)
329
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 329
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
329
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
329
อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี)
329
ทรงวิทยา (สมุทรปราการ)
328
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
328
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
328
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
328
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
328
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
328
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
327
วัดคูยาง (กําแพงเพชร)
327
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)
327
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
327
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 327
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" (นครศรีธรรมราช) 327
จอย (สุราษฎร์ธานี)
327
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
327
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
327
มารีวิทยา (ปราจีนบุรี)
327
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
326
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
326
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
326
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
326
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
326
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก)
325
วัดคูยาง (กําแพงเพชร)
325
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
325
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
325
ทรงวิทยา (สมุทรปราการ)
325
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