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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563
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จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844
สอบระหว่างวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ ระดับชั้น ป.4
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.4

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
กวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ
พรรวินท์ วรรณสวัสดิ์กุล
ชัญญา ศรีประเสริฐ
ศรัณย์ภัทร อุปจักร์
ภัทรชัย วิลามาศ
กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร
ณธกร ทีปกรสุขเกษม
กิตติพิชญ์ ทองจับ
ปุญญพัฒน์ รัตน์สมัยสุข
ฉัตรพันธ์ ธัญวุฒิเวทสิริ
ภูวิศ ธรรมรักษิต
นนทพัทธ์ อ่อนนุ้ย
ณกร พงษ์ภาสุระ
ณวรา วงศ์คําจันทร์
ภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ
ภภรกัญ นิ่มเจริญวรรณ
นันทวัฒน์ พลีใส
พีรณัฐ ปั้นปรีชา
ปัณณวิชญ์ สัจจสุวรรณ
กิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา
ไชยาวาส แดนโพธิ์
กวินท์ บํารุงกิจ
วราเมธ หอมทอง

เลขประจําตัวสอบ
40-809-0016
40-111-0002
40-111-0018
40-241-0028
40-628-0026
40-111-0005
40-545-0100
40-545-0089
40-104-0025
40-545-0102
40-681-0043
40-252-0003
40-104-0023
40-403-0023
40-403-0016
40-104-0041
40-403-0021
40-104-0044
40-403-0020
40-091-0021
40-229-0021
40-104-0057
40-918-0061

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลตาก (ตาก)
460
ราชินี (เขตพระนคร กทม.)
454
ราชินี (เขตพระนคร กทม.)
443
บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (น่าน)
433
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
427
ราชินี (เขตพระนคร กทม.)
427
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
425
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
424
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
421
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
421
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
415
อนุบาลโรจนวิทย์ (พิษณุโลก)
414
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
414
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
412
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
410
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
408
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
407
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
407
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
405
สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี กทม.)
403
ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
403
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
401
ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)
401

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.4)

3

กลุ่มที่ 2 : ได้คะแนนรวม 70% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80% (จํานวน 134 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

ชื่อ-นามสกุล
ณัฏฐ์พิชญา แจ้งคํา
เขมจิรา สังข์ศรีอินทร์
โบตั๋น โรจนกิจไพศาล
นิชาภา ประชุมรักษ์
วชิรวิชญ์ จรเด่น
นลินนิภา พิมเสน
ปาณิสรา ครองยุทธ
ณภัทร จันทร์เพ็ง
สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร
เบญพิชา สลักเพชร
ธันวา บุญมี
ชัชพิสฐิ ไตรศุภรัตน์
ปราณคริษฐ์ เสียมไธสง
นฤชยา แสงสว่าง
ธนกร ลียะวณิช
ปรัชญกรณ์ ลีลาสุวรรณสิริ
ปิติ ขันทะวัตร์
รุ้งริน ชิน
ณัชริญา พวงแก้ว
ณัฐพัชร์ เนียมเล็ก
ศุภรดา จําปานิล
วราลี ปิ่นแก้ว
นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน
ปัณณธร มูลกว้าง
ภพ พิศุทธกุล
พอเพียง ด่านกนกเพชร
รมิดา โกมลวิชญ์
ภูมิพัฒน์ คงทน
ศิรภัสสร จริตงาม
พอเพียง ประจันตะเสน
ณัฐกฤติยา วิริยะเขษม
อชิรญา ตรีพูนสุข
วชิรญาณ์ ศรีลา
ศุภกัญญา สิริศุภชัย
ณัฐธัญ ศาสตร์สมัย
พิมพ์ลภัส คําธร

เลขประจําตัวสอบ
40-217-0034
40-307-0146
40-091-0025
40-681-0005
40-380-0002
40-307-0155
40-452-0020
40-403-0006
40-104-0065
40-000-0006
40-252-0004
40-403-0004
40-486-0020
40-317-0015
40-403-0019
40-302-0060
40-452-0132
40-545-0105
40-452-0115
40-344-0006
40-701-0005
40-111-0006
40-229-0031
40-252-0008
40-222-0002
40-628-0013
40-452-0050
40-252-0007
40-355-0032
40-486-0026
40-217-0079
40-853-0001
40-452-0065
40-545-0038
40-628-0030
40-371-0142

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
399
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
399
สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี กทม.)
399
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
397
วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช)
396
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
395
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
395
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
395
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
395
Homeschool สังกัด สพป. (ปทุมธานี)
395
อนุบาลโรจนวิทย์ (พิษณุโลก)
393
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
391
มารีย์วิทยา (นครราชสีมา)
391
อนุบาลพังงา (พังงา)
390
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
390
อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 389
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
389
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
387
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
387
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
386
ฮั่วเคี้ยว (บุรีรัมย์)
385
ราชินี (เขตพระนคร กทม.)
385
ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
384
อนุบาลโรจนวิทย์ (พิษณุโลก)
384
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
384
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
384
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
384
อนุบาลโรจนวิทย์ (พิษณุโลก)
383
อนุบาลสงขลา (สงขลา)
383
มารีย์วิทยา (นครราชสีมา)
382
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
382
เกษมทรัพย์ (นราธิวาส)
381
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
381
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
380
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
379
วิวัฒน์วทิ ยา (ตรัง)
379
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คนที่
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
คนที่ 68
คนที่ 69
คนที่ 70
คนที่ 71
คนที่ 72
คนที่ 73
คนที่ 74
คนที่ 75

ชื่อ-นามสกุล
ณัฐณิชา เธียรจันทร์วงศ์
ลภัสรดา พูนนวล
ปวีณ์ธิดา หนูหอม
ณทองภูมิ สุวรรณอําภา
สาริศา เสมบัว
ณปภัช ชุติสุนทรากุล
สรวิชฎ์ อัศวบูรณ์
เตชินณ์ ชวาลา
ชวิศา ออสปอนพันธ์
วัชระ พูลดี
ณัชฑิฌา สําแดงภัย
อิทธิพัทธ์ เรืองสอน
เพ็ญพิชชา ลิมปกาญจน์เวช
เมธาพร ศรีโท
ยวิษฐา วัชราคม
กัญญาพัชร เชื้อชาติ
ณัทธ์ฐภัค กิตติภัค
สุริยอักษร สาราษฏร์
นันทวัฒน์ ผิวทองคํา
ปัญญวัฒน์ วริสาร
ชยุต แสงเพชร
วาศินีพร กอธวัช
ณันญกร เที่ยวแสวง
รมยกร รุจิประชากร
ธนกัลย์ สังข์สังวาลย์
ปณิตา ยิ้มแสง
กรวิชญ์ โอทอง
พีรณัฐ ธนฤกษ์
ภัทรมล ศรีวิลัย
ภคินทร์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
ธนเดช เกตุแก้ว
วรดี มงคลทรง
ปริชญา มีไชโย
กานต์ปภา ประจิตร์
ณภัทร อ้วนเจริญกุล
พรหมภัสสร แสงดี
นาราภัทร ยินดีสุข
ชมนารถ ลิ้มภักดี
ภูวกฤต ตันติจารุวุฒิ

4
เลขประจําตัวสอบ
40-111-0013
40-344-0020
40-300-0079
40-872-0009
40-545-0097
40-524-0003
40-681-0021
40-486-0021
40-307-0143
40-452-0138
40-633-0023
40-027-0074
40-628-0019
40-452-0112
40-344-0019
40-307-0148
40-633-0010
40-111-0008
40-111-0016
40-452-0085
40-403-0030
40-403-0024
40-307-0149
40-681-0030
40-681-0116
40-252-0005
40-372-0054
40-051-0010
40-809-0008
40-217-0073
40-252-0001
40-918-0074
40-638-0018
40-111-0010
40-222-0006
40-633-0005
40-545-0090
40-545-0079
40-486-0027

โรงเรียน
เซนต์โยเซฟบางนา (สมุทรปราการ)
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
วิเชียรชม (สงขลา)
กลับเพชรศึกษา (สงขลา)
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี)
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
มารีย์วิทยา (นครราชสีมา)
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)
มณีวัฒนา (เขตบางแค กทม.)
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)
อนุบาลสามเสน (เขตพญาไท กทม.)
สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (เขตลาดกระบัง กทม.)
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
อนุบาลโรจนวิทย์ (พิษณุโลก)
ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง)
อนุบาลพิบูลเวศม์ (เขตวัฒนา กทม.)
อนุบาลตาก (ตาก)
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
อนุบาลโรจนวิทย์ (พิษณุโลก)
ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)
ปัณณวิชญ์ (พระนครศรีอยุธยา)
โชคชัย (เขตลาดพร้าว กทม.)
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
มารีย์วิทยา (นครราชสีมา)

คะแนน
379
377
377
377
377
377
376
374
374
373
373
373
372
372
372
370
370
370
369
369
369
368
368
368
367
367
367
367
366
366
366
366
365
365
364
364
364
364
363

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.4)
คนที่
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
คนที่ 109
คนที่ 110
คนที่ 111
คนที่ 112
คนที่ 113
คนที่ 114
คนที่ 115

ชื่อ-นามสกุล
ศรีแพรรุ้ง หลายวัฒนไพศาล
ภคภาส สิงหพันธุ์
ตุลธร ชอบขาย
ภวรัญชน์ แตงจันทึก
ไปรยา ชุติศรีสุพฒ
ั น์
พีรวิชญ์ ประสพสวัสดิ์
เขมจิรา ธนธีระกุล
นันทพงศ์ รังษา
พงศวัชร์ วรรณสัมผัส
วิชญพงค์ ชนะคุ้ม
ศิรพัศ พรพศวัต
ไอยวริญท์ ชาติกิจอนันต์
ณัฐภัค ปราบนอก
พงศ์พิชยะ เพ็งเภา
ภัทรานิษฐ์ ล้อทวีรักษ์
ชญานิศา ตันเจริญ
อติคุณ พ้นภัย
ณัฐพงษ์ วงศ์นพสุวรรณ
วิทวัสชัย ปิ่นแก้ว
วิรัลพัชร ภิรมย์รักษ์
ณัฏฐ์ศรัล พลสิทธิ์
พงศ์ศิริ ผาสุข
กมลจุฬา กฤดาญชลี
ชนม์ชนก บํารุงชนม์
กุลธิดา บิณฑาประสิทธิ์
กัญญาภัค ย่อมจรัส
ณิชารีย์ มาศวิเชียร
ปานสายบัว หนูเมือง
ชินกฤต มณีเนตร
มีนา เจียมวุฒิศักดิ์
สุวิจักขณ์ ปานกรด
ญาณัจฉรา ตันมาดี
อัครินทร์ องค์วิศิษฐ์
พิชญาภา บุญเชิดฉาย
ปุณณวิช สําราญจิตต์
ธนะรัชต์ ชินใย
ธันย์พัทธ์ ปัญญาวชิโรกุล
ศิรวริณศ์ ประทินทอง
เวโรจน์ สุขอาษา
พันธุ์คุณ ขวัญปิยะรัตน์

5
เลขประจําตัวสอบ
40-545-0086
40-502-0004
40-403-0028
40-403-0032
40-104-0055
40-104-0003
40-403-0022
40-558-0013
40-019-0033
40-380-0005
40-229-0028
40-545-0092
40-403-0008
40-560-0017
40-217-0080
40-681-0120
40-371-0127
40-302-0073
40-244-0021
40-300-0029
40-452-0092
40-307-0136
40-633-0019
40-560-0024
40-325-0047
40-117-0018
40-199-0004
40-302-0025
40-452-0074
40-681-0040
40-628-0001
40-827-0042
40-217-0074
40-104-0033
40-104-0046
40-019-0034
40-355-0018
40-203-0002
40-164-0002
40-300-0054

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
363
สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ม.บูรพา (ฝ่ายประถม) (ชลบุรี)
363
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
363
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
363
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
363
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
363
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
362
มารดานุสรณ์ (ตราด)
362
ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง กทม.)
362
วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช)
361
ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
361
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
360
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
360
อนุบาลระยอง (ระยอง)
359
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
359
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
359
วิวัฒน์วทิ ยา (ตรัง)
359
อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 359
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
359
วิเชียรชม (สงขลา)
358
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
358
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
358
อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)
358
อนุบาลระยอง (ระยอง)
357
บ้านสุไหงโก-ลก (นราธิวาส)
357
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
356
สวนบัว (เขตพญาไท กทม.)
356
อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 356
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
356
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
356
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
356
อนุบาลอยู่วทิ ยา (น่าน)
356
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
356
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
356
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
356
ถนอมพิศวิทยา (เขตวังทองหลาง กทม.)
356
อนุบาลสงขลา (สงขลา)
355
อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจติ ร)
355
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)
355
วิเชียรชม (สงขลา)
354

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.4)
คนที่
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

ชื่อ-นามสกุล
ภนิตา โลกานุวัฒน์
ธีรวีร์ ไกรสร
วารีฝัน สุภานันท์
พัทธดนย์ ไชยรา
รัชสิทธิ์ วรรธนะศิรินทร์
ชยากร ชาญชญานนท์
จิรายุ อาจคะนอง
ธาวิน ว่องวิบูลย์พร
ณิชกมล สําราญถิ่น
ธนัญชนก บัวขวัญ
กฤตินันท์ ศักดิ์วรากุล
ณัฐภาค จุฑากรณ์
ธนิศพล ภัทราวณิช
สุพิชา มณีรัตน์
กรวิวัฒณ์ กุศลธรรมรัตน์
ปณาลี กวีวรญาณ
สิริยากร แก้วแสง
อภิวิทย์ ทรัพย์หิรัญ
ภัทราวดี วีระกุล

6
เลขประจําตัวสอบ
40-388-0032
40-380-0010
40-326-0005
40-664-0181
40-027-0031
40-524-0008
40-403-0001
40-628-0029
40-672-0053
40-635-0004
40-372-0038
40-217-0035
40-241-0011
40-104-0061
40-244-0036
40-452-0136
40-307-0024
40-918-0065
40-452-0062

โรงเรียน
อนุบาลปัตตานี (ปัตตานี)
วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช)
พรศิริกุล (ตรัง)
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
มณีวัฒนา (เขตบางแค กทม.)
อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี)
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา)
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง)
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (น่าน)
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)

คะแนน
354
354
354
354
354
353
352
351
351
351
351
351
351
351
350
350
350
350
350

กลุ่มที่ 3 : ได้คะแนนรวม 65% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70% (จํานวน 191 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

ชื่อ-นามสกุล
กัญญภา ดุลยติธรรม
นภัสณรงค์ บุญญประภา
เศรษฐวิชญ์ จันทร์ทอง
พสิษฐ์ ทิพย์รส
สิตานัน จิรวัฒน์ไพบูลย์
ศุภกรณ์ พันธะยุง
ภัทรมล นาคดี
ปณิตตรา ผนึกทรัพย์สกุล
อนัญญา สิรบุญญาพล
เอกรัฐ ถนนแก้ว
ปพิชญา วัตรชิรมนตรี
ภูวสิษฏ์ สีเหลี่ยมงาม
พิมพ์ชญา อุ่นใจ
พสิษฐ์ จันทร์แสนตอ
ณัฐปภัสร์ อรุณไพโรจน์กุล

เลขประจําตัวสอบ
40-486-0014
40-486-0024
40-307-0126
40-317-0005
40-452-0043
40-452-0104
40-701-0006
40-371-0133
40-489-0029
40-307-0133
40-217-0033
40-104-0019
40-827-0052
40-524-0004
40-545-0068

โรงเรียน
มารีย์วิทยา (นครราชสีมา)
มารีย์วิทยา (นครราชสีมา)
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
อนุบาลพังงา (พังงา)
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
ฮั่วเคี้ยว (บุรีรัมย์)
วิวัฒน์วทิ ยา (ตรัง)
อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี)
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
อนุบาลอยู่วทิ ยา (น่าน)
อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี)
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)

คะแนน
349
348
348
348
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.4)
คนที่
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
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

ชื่อ-นามสกุล
ฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล
กฤติน ตรีสมุทร์
จิรัชยา ชูแก้ว
พิชชาภา แจ้งดี
จีรธียา แก้วรักษา
เพ็ญพิชชา ไพบูลย์สมบัติ
พิมพ์ชนก จันทร์พวง
กันตธีร์ พรหมลาย
นรเศรษฐ์ พรมเกตุ
ณภัทร จันทสร
จิดาภา สัมมาถิรชัย
ภูมิพงษ์ โอชารส
วิรินทร์ธิรา ภูด่านงัว
กิตติศักดิ์ วัฒนานนท์สกุล
อลิษา ภาษีเจริญ
พลฐภูมิ สตีเฟ่น เบลย์
นพัตธร แกล้วทนงค์
ณัฐวศา เรืองรอง
ปัณณวิชญ์ หนูสวัสดิ์
พิมพ์พิสุทธิ์ ดีวนั
ปัณณวัฒน์ กิจวิจิตร
พลอยไพลิน โชติช่วงนิรันดร์
พิจักขณา พิพัฒน์ผล
ปภังกร ถวิลวรรณ์
จิรัฐพงษ์ มหาสุวรรณี
เดชาธร ฑีฆาวงค์
ภาณุวัฒน์ อาร์ธ อัศวโภคี
พิชญ์ชลิดา สุภา
ปราณปรีญา วงเวียน
มนัสนันท์ ปัญจวงศ์
ชนินทร ก้องแดนไพร
กฤตพจน์ พฤทธิพงศ์กุล
ธัญพร วงศ์ใหญ่
ชณิสรา ยิ้มย่อง
สรวิศ อบอุ่น
หนึ่งน้ําพุทธ เจริญกุล
พชร สกุลศักดิ์
แพรไหม ตั้งศรีวงศ์
กรัยกิระ พรณรงค์
ศิรศิลป์ พัวพานิช
เรณุกา กีรติเมธาวิน

7
เลขประจําตัวสอบ
40-560-0004
40-664-0114
40-307-0156
40-918-0072
40-918-0066
40-560-0027
40-486-0016
40-452-0122
40-403-0003
40-217-0076
40-187-0005
40-217-0040
40-104-0064
40-104-0074
40-000-0001
40-043-0012
40-302-0059
40-307-0153
40-302-0056
40-225-0079
40-307-0125
40-403-0025
40-307-0041
40-894-0050
40-300-0026
40-633-0024
40-164-0025
40-241-0023
40-164-0042
40-104-0028
40-217-0041
40-664-0188
40-212-0003
40-372-0020
40-371-0104
40-326-0004
40-203-0001
40-222-0008
40-252-0006
40-633-0009
40-232-0030

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลระยอง (ระยอง)
347
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
347
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
347
ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)
347
ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)
346
อนุบาลระยอง (ระยอง)
346
มารีย์วิทยา (นครราชสีมา)
346
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
346
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
346
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
346
จินดามณี (เขตจอมทอง กทม.)
346
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
346
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
346
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
346
อนุบาลวัดปรินายก (เขตพระนคร กทม.)
346
นราทร (เขตประเวศ กทม.)
345
อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 345
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
345
อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 345
วัดคูยาง (กําแพงเพชร)
345
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
345
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
344
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
344
อนุบาลสตูล (สตูล)
344
วิเชียรชม (สงขลา)
344
อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)
344
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)
344
บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (น่าน)
344
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)
344
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
343
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
343
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
343
ราชานุบาล (น่าน)
343
ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง)
343
วิวัฒน์วทิ ยา (ตรัง)
343
พรศิริกุล (ตรัง)
342
อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจติ ร)
342
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
342
อนุบาลโรจนวิทย์ (พิษณุโลก)
342
อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)
342
สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย (เชียงราย)
342

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.4)
คนที่
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
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

ชื่อ-นามสกุล
พลอยนภัส ดิเรกศิลป์
ณันร์ณัฏฐ์ เย็นชุ่ม
ธันย์กมล ทรัพย์ทวี
ศุภกาญจน์ สิริศุภชัย
พิสิฎฐ์พล โพธิ์เนียม
นลพรรณ หาญใจ
ชญานิษฐ์ นันทนากรชัย
ถิรวุฒิ เจริญสุข
วัทธิกร วินิจผล
ธีธัช พัฒนปรีชากุล
ณิชา สถาผล
ศรัญญานี ทองหยู
ภัทรพล สมพงษ์
มายาวี ศรีกิจวิไลกุล
ธีราวิทย์ ลิ่มวงศ์เสรี
เกวลิน ธนดลโยธิน
ปัณณวิชญ์ หาญสมุทร
ปวรปรัชญ์ เคนบุปผา
จิณัฐตา สุภาพ
ธัมมทัศน์ โรจน์สืบศักดิ์
กวินท์ มโหฬาร
ชนทัต กอบสิริโชคดิลก
ปุณรดา เพ็ญประดับพร
อคิราภ์ สัตระ
เบญจมาส ประดับ
ธรเทพ ธรรมทินโน
ธนัชญา นิลยงค์
ภูมิธนพัฒน์ บุนนาค
ต่วนเอมิลา กูบาฮา
ภฑิล เกียรติก้องแก้ว
ศุภกร คงสุวรรณ์
อศิรวรรณ ชูติสูตร์
ธีรศานต์ หาญลํายวง
กันตวิชญ์ วงศ์สินธน
ธนกฤต มูลสาร
คุณาวิชญ์ จํานงค์
วชิรฎา ละเอียดศิลป์
วุฒิภัทร หาญขุนทด
อติกานต์ อินทรศรี
ลักษิกา กะแหมเตบ
เตวิช จาบรรณ์

8
เลขประจําตัวสอบ
40-043-0009
40-244-0030
40-104-0049
40-545-0027
40-217-0027
40-307-0144
40-452-0036
40-868-0181
40-380-0018
40-302-0074
40-300-0077
40-300-0051
40-943-0018
40-925-0001
40-681-0033
40-222-0001
40-827-0031
40-452-0091
40-372-0037
40-008-0005
40-090-0008
40-187-0008
40-229-0029
40-217-0075
40-027-0024
40-104-0059
40-307-0142
40-222-0004
40-354-0027
40-302-0071
40-590-0005
40-545-0096
40-986-0073
40-664-0135
40-918-0063
40-000-0003
40-317-0008
40-623-0071
40-664-0142
40-307-0141
40-372-0039

โรงเรียน
คะแนน
นราทร (เขตประเวศ กทม.)
342
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
341
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
341
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
341
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
341
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
341
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
341
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
340
วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช)
340
อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 340
วิเชียรชม (สงขลา)
340
วิเชียรชม (สงขลา)
340
อนุบาลนครปฐม (นครปฐม)
340
ประถมสาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
339
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
339
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
339
อนุบาลอยู่วทิ ยา (น่าน)
339
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
339
ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง)
339
ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธชิ ัยพัฒนาฯ (เขตบางกอกใหญ่ กทม.)
339
ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ กทม.)
339
จินดามณี (เขตจอมทอง กทม.)
339
ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
339
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
338
มณีวัฒนา (เขตบางแค กทม.)
338
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
338
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
338
อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก)
338
แหลมทองอุปถัมภ์ (ปัตตานี)
338
อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 338
วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา)
338
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
338
ประสาทวิทยานนทบุรี (นนทบุร)ี
338
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
338
ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)
338
วัดโพธิ์ราษฏร์ผดุงผล (เขตตลิ่งชัน กทม.)
338
อนุบาลพังงา (พังงา)
337
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
337
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
337
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
337
ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง)
337

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.4)
คนที่
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
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

ชื่อ-นามสกุล
ญาดา ชินวงษ์
เสกฐวุฒิ ฉัตรชาญณรงค์
ฟัรฮาล หมาดสกุล
ปริชมน ทองคํา
สุรณัฐพล อ่อนคําเหลือง
พิมพ์ลภัส มะโนศิลป์
อภิวิชย์ ชิณภธรรม
ศศิประภา ขจรวงษ์
อนัญญา ยืนยง
ทองชมพู อินทร์น้อย
กชการ วงศ์เวไนย
บุญญพัฒน์ ชํานาญ
ชมพูนชุ งอกงาม
พิชญาภา แสวงธรรมธาตุ
จิรณัฐ ศรีวิริยะนนท์
ไวชญานีก์ สัมฤทธิ์
รุ่งรดา ดิษฐอั๊ง
ปารีณา เอี่ยมละม่อม
นิศามณี ไชยศร
กษิดิ์ดิศ ชูศักดิ์เกียรติกุล
ชัญญานุช มีบุญ
ปองทิพย์ สุวรรณวงศ์
สัณหณัฐ มูลเหล็ก
พัชรกร กิตขจรเมธา
พสิษฐ์ บุญวรรณา
อุรัสยา อนุกุลชาญชม
พงศ์ภรณ์ ทักษิณะมณี
นิพพิทา ส่งตระกูลวัฒนา
ฐิตารีย์ สุธรรมรัตน์บดี
ธนกฤต เศรษฐาเมธรัตน์
ชนัญชิตา เสาร์แก้ว
จิดาภา วิเศษนคร
ปาลิตา ประชาธนานุกิจ
อรจิรา แย้มดี
กันต์ภวัต สุขใจ
ภรัณยู รังสิมันต์
ธาราภรณ์ แซ่เจียง
เดชปภัช สุภะษร
ไวทย์ ศรีไชยานนท์
ศิวกร เกษมทวีศักดิ์
พัทธมน คงอยู่

9
เลขประจําตัวสอบ
40-458-0028
40-590-0019
40-382-0009
40-300-0071
40-628-0087
40-510-0035
40-452-0059
40-300-0065
40-137-0005
40-229-0015
40-403-0015
40-372-0027
40-403-0013
40-918-0079
40-638-0011
40-104-0009
40-452-0123
40-372-0021
40-371-0149
40-397-0033
40-212-0002
40-388-0034
40-307-0132
40-489-0006
40-681-0044
40-656-0008
40-681-0019
40-229-0030
40-244-0024
40-051-0004
40-104-0052
40-664-0112
40-927-0008
40-633-0026
40-623-0008
40-664-0087
40-664-0005
40-664-0151
40-558-0018
40-452-0083
40-371-0152

โรงเรียน
หนองโตง “สุรวิทยาคม” (สุรินทร์)
วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา)
ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตูล)
วิเชียรชม (สงขลา)
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
วิเชียรชม (สงขลา)
จันทรวิทยา (เขตคลองสาน กทม.)
ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง)
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)
ปัณณวิชญ์ (พระนครศรีอยุธยา)
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
ธาดาอนุสรณ์ (ตรัง)
วิวัฒน์วทิ ยา (ตรัง)
จอย (สุราษฎร์ธานี)
ราชานุบาล (น่าน)
อนุบาลปัตตานี (ปัตตานี)
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี)
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
นารีวิทยา (ราชบุรี)
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
อนุบาลพิบูลเวศม์ (เขตวัฒนา กทม.)
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
ปรีดาวิทย์ (สุพรรณบุรี)
อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)
นารายณ์วิทยา (ลพบุรี)
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
มารดานุสรณ์ (ตราด)
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
วิวัฒน์วทิ ยา (ตรัง)

คะแนน
336
336
336
336
336
335
335
335
335
335
334
334
334
334
334
333
333
333
333
333
333
333
332
332
332
332
332
332
332
332
332
331
331
331
331
331
331
331
331
331
330

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.4)
คนที่
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
คนที่ 158
คนที่ 159
คนที่ 160
คนที่ 161
คนที่ 162
คนที่ 163
คนที่ 164
คนที่ 165
คนที่ 166
คนที่ 167
คนที่ 168
คนที่ 169
คนที่ 170
คนที่ 171
คนที่ 172
คนที่ 173
คนที่ 174
คนที่ 175
คนที่ 176
คนที่ 177
คนที่ 178
คนที่ 179

ชื่อ-นามสกุล
มารีญา อาจหาญ
บุณยาพร หนูสังเวช
ชนิดาภา เพิ่มบุตร
มาวันทา โตเพ็ง
ปริณดา จันทร์อุปละ
ฆฤน ขจรเกียรติคุณ
รัชชานนท์ ดอกลําใย
ณิชาพัชร์ มาอยู่
รพีพัฒน์ เครือรัตนไพบูลย์
ศริญญา สิริรักโสภณ
เฌนิศา กิจไชยา
ภัทราวุฒิ วีระกุล
ปวีณ์นชุ แพโต
ศุภกฤต กิตติรุจิระกุล
ธนดล แก้วพันยู
ชัชญาณิช สายวัน
ภคพล คําฟู
ทฤฒมน ทองสม
อันนา ศรีมหาวาส
ธัญญพัฒน์ ฉิมประสิทธิ์
ชัญญานุช เลาสัตย์
กิรณา ธรรมเนียม
ธัญญ์ชยา รัตนฉวี
พิสชา ทัพนันตกุล
ณดี รินทรวิฑูรย์
ณัฐวินท์ เลิศรุจิกุล
ภูริชญา จันทร์เพชร
พริมาภา โปร่งสละ
พิชญา จิตรักสิงห์
พัชรินทร์ รองแก้ว
อรไพลิน จรัสดํารงนิตย์
ศิรภัสสร สถาพร
อัจฉริยา พิศาล
ณัฏฐภัทร อนุสินธุ์
พงศ์ภรณ์ สะใบแพร
วัชรวีร์ ฉัตร์แก้วมรกต
กัญญาพัชร สุธนผาติกุล
สหภัทร์ วรรณพงศ์
อาลีอักบัร เนาวเกตุ
พิชยาพัชร บํารุงเสนา
ณัฐกฤต ฐิติธนากุล
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เลขประจําตัวสอบ
40-380-0020
40-344-0050
40-664-0060
40-664-0061
40-545-0014
40-545-0095
40-124-0035
40-027-0005
40-225-0053
40-545-0008
40-510-0018
40-452-0129
40-545-0032
40-664-0083
40-846-0024
40-628-0020
40-681-0001
40-344-0049
40-397-0011
40-344-0002
40-300-0064
40-300-0030
40-307-0044
40-302-0065
40-302-0079
40-239-0003
40-344-0012
40-664-0110
40-633-0013
40-635-0014
40-452-0021
40-317-0021
40-560-0034
40-307-0129
40-452-0137
40-199-0002
40-104-0011
40-329-0021
40-382-0003
40-344-0061
40-970-0024

โรงเรียน
คะแนน
วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช)
330
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
330
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
330
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
330
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
330
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
330
ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง กทม.)
330
มณีวัฒนา (เขตบางแค กทม.)
330
วัดคูยาง (กําแพงเพชร)
330
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
329
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
329
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
329
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
329
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
329
อนุบาลทิพยาหล่มสัก (เพชรบูรณ์)
329
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
329
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
329
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
329
จอย (สุราษฎร์ธานี)
329
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
329
วิเชียรชม (สงขลา)
329
วิเชียรชม (สงขลา)
329
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
328
อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 328
อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 328
นรบุตรศึกษา (พิจติ ร)
328
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
328
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
328
อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)
328
ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)
328
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
328
อนุบาลพังงา (พังงา)
328
อนุบาลระยอง (ระยอง)
327
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
327
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
327
สวนบัว (เขตพญาไท กทม.)
327
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
326
บุญเลิศอนุสรณ์ (สงขลา)
326
ภูริภรณ์ชัยศึกษา (สตูล)
326
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
326
ดรุณานุกูล (สมุทรสงคราม)
326

คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.4)
คนที่
คนที่ 180
คนที่ 181
คนที่ 182
คนที่ 183
คนที่ 184
คนที่ 185
คนที่ 186
คนที่ 187
คนที่ 188
คนที่ 189
คนที่ 190
คนที่ 191

ชื่อ-นามสกุล
ณัฏฐ์วัฒน์ คล้ายนักขรัน
ณิชกานต์ เสือสา
ศักย์ชาย ใยมณี
อธิป ลีลากนก
ณัฐสลิล กํามา
ภัทรานิษฐ์ ดิสถาพร
พชร ภัทรพงศ์พันธ์
ปฐวีกานต์ ช่วยสูงเนิน
กานตกันต ซุยหาญ
อรณิช แสงเกลี้ยง
ภรภัทร จุณณวัตต์
พิชามญชุ์ เรบุตร

11
เลขประจําตัวสอบ
40-664-0174
40-091-0020
40-027-0073
40-203-0010
40-633-0016
40-300-0033
40-681-0102
40-486-0019
40-827-0007
40-300-0082
40-104-0018
40-111-0007

โรงเรียน
คะแนน
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
326
สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี กทม.)
326
มณีวัฒนา (เขตบางแค กทม.)
325
อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พิจติ ร)
325
อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)
325
วิเชียรชม (สงขลา)
325
อุดมวิทยา (ราชบุรี)
325
มารีย์วิทยา (นครราชสีมา)
325
อนุบาลอยู่วทิ ยา (น่าน)
325
วิเชียรชม (สงขลา)
325
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
325
ประเสริฐธรรมวิทยา (เขตปทุมวัน กทม.)
325



คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.4)
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