คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.5)

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.5
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.5

กลุ่มที่ 1 : ได้คะแนนรวม 80% ขึ้นไป
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ระดับ Gold Class)
คนที่

ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัวสอบ

โรงเรียน

คะแนน

ไม่มีผู้ผา่ นเกณฑ์การรับรางวัล

กลุ่มที่ 2 : ได้คะแนนรวม 70% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80% (จํานวน 31 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

ชื่อ-นามสกุล
ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์
ปริญญพงษ์ แสงเงิน
ธัญญวัฒน์ จันทรอุไร
ณัฐรดา วงศ์แก้ว
แทนขวัญ ปิน่ ประชา
ภวิศ ชอบดี
จิรัฎฐ์ พูลทรัพย์
กชพร อุรโสภณ
ชนัญธิดา บุญไชโย
กฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม
วิรัลพัชร วิบลู สวัสดิ์วัฒนา
วิวิธวินท์ พัวรุ่งโรจน์
กมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช
อังกูร พิทักษา
สาญ์วิกร แก้วอ่อน
ฆฤณ ไกรสุวรรณ
กัณธากร เพิ่มธรรมสิน
ณัฐวรา ศรีโคตา
อรปภา ป้องโสม
ณัฐธยาน์ พงษ์ทองเจริญ
หฤษฎ จันทรสา

เลขประจําตัวสอบ
50-111-0005
50-403-0002
50-164-0010
50-560-0031
50-403-0009
50-217-0043
50-486-0002
50-452-0106
50-560-0022
50-403-0001
50-244-0010
50-051-0035
50-212-0009
50-560-0019
50-229-0010
50-217-0044
50-403-0003
50-403-0007
50-452-0051
50-545-0015
50-502-0010

โรงเรียน
คะแนน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ (สมุทรปราการ)
399
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
396
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)
394
อนุบาลระยอง (ระยอง)
390
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
390
โพฒิสารศึกษา (นครสวรรค์)
382
มารีย์วิทยา (นครราชสีมา)
381
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
376
อนุบาลระยอง (ระยอง)
369
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
368
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
368
อนุบาลพิบูลเวศม์ (เขตวัฒนา กทม.)
368
ราชานุบาล (น่าน)
367
อนุบาลระยอง (ระยอง)
365
ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
365
โพฒิสารศึกษา (นครสวรรค์)
364
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
364
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
364
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
363
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
362
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
360
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คนที่
คนที่ 22
คนที่ 23
คนที่ 24
คนที่ 25
คนที่ 26
คนที่ 27
คนที่ 28
คนที่ 29
คนที่ 30
คนที่ 31

ชื่อ-นามสกุล
ภัทรดนัย ปัญญาคม
อุสิชา ไกรนรา
จิรทีปต์ ศิลปะอาชา
ณปภัช อ่อนฤทธิ์
ภคพร วงค์ผา
พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์
ชัญญา แก้วประเสริฐ
นิธินนั ท์ เม่งช่วย
ปภาวรินศ์ แก้วกันยา
ณัฐชา ชนะสงคราม

3
เลขประจําตัวสอบ
50-452-0107
50-868-0220
50-187-0007
50-672-0025
50-452-0111
50-229-0002
50-302-0080
50-307-0072
50-452-0081
50-111-0016

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
357
อนุบาลกระบี่ (กระบี)่
357
จินดามณี (เขตจอมทอง กทม.)
357
จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา)
356
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
355
ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
352
อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช)
351
เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)
351
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
351
บ้านวังทองวัฒนา (ปทุมธานี)
350

กลุ่มที่ 3 : ได้คะแนนรวม 65% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70% (จํานวน 44 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

ชื่อ-นามสกุล
ปัณณวิชญ์ จุลแฉ่ง
ชมศิรินทร์ พันธ์พลากรชัย
ณฐกร สุวรรณนที
ปริมใจ จิระสุทัศน์
จิรเมธ อารักษ์สุทธิ
ณัฐชญาพัชร์ โพธิสุวรรณ
ดลยภัทร ชัยรัตน์
ธีรพัฒน สมบัติทัฬห
ทัพฟ้า พุ่มแพรพันธ์
ธรรมธร พึ่งทอง
ปริญญ์พัชร เกียรติสมชาย
ธัญญ์ลักษณ์ สมสังข์
กวินภพ สื่อสวน
อัครพัชร ราชณุวงษ์
เมธาพร โสภาจันทร์
ปัณณวิชญ์ สุขผล
ชนัฐปภา นิระคม
อนาฆิน สมสกุล
พิชญาภา จักรวรรดิ
สุพิชญา แก้วคง
ภัทรภร กฤตรัชตนันต์
จิรายุ แก้วขวัญเพชร

เลขประจําตัวสอบ
50-664-0055
50-545-0078
50-560-0026
50-317-0012
50-104-0041
50-111-0003
50-111-0006
50-212-0007
50-545-0089
50-241-0008
50-000-0011
50-111-0010
50-164-0006
50-403-0004
50-452-0067
50-200-0005
50-244-0008
50-117-0003
50-278-0015
50-300-0159
50-344-0014
50-545-0020

โรงเรียน
คะแนน
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธานี)
349
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
346
อนุบาลระยอง (ระยอง)
346
อนุบาลพังงา (พังงา)
346
พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)
346
บรรจงรัตน์ (ลพบุรี)
343
บรรจงรัตน์ (ลพบุรี)
343
ราชานุบาล (น่าน)
342
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
340
บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (น่าน)
340
สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ (เขตจตุจักร กทม.)
340
ราชินี (เขตพระนคร กทม.)
338
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)
337
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
336
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
336
เตรียมนานาชาติภู่ขจร (กําแพงเพชร)
336
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
336
ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)
334
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก)
334
วิเชียรชม (สงขลา)
334
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
333
อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)
333
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คนที่
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

ชื่อ-นามสกุล
ภูชญามญธุ์ เอกนิพนธ์
สุวพิชญ์ นิยมพานิชพัฒนา
คุณข้าว บัวไข
ณัฐชยา จันทร์สว่าง
ปยุต ศรีสารคาม
ณัฐกฤตา แจ้งยุบล
วัชรธร ธีรธรรมธาดา
ปณิธิ วิจิตรจรรยา
วิริทธิ์พล ภู่ทอง
ณัฐชยา รินทา
พิชชามน สันติพงษ์ไพบูลย์
อุดมฤกษ์ พุทธคุณสกุลพร
จารุภัค อัศวสกุลศร
รติรัตน์ พรมีศรี
พัชนี โชคคณาพิทักษ์
พิทักษ์พงษ์ ลิ้มไพบูลย์
กันติพงษ์ บึงไพศาลสมบูรณ์
ธนพล มุสะนะ
ศรัณย์พร ธนพานิชกุล
ณัฐนภัสส์ วิทยานุภากร
วาทิต ทิวทัศน์
วรัญญากร ธรรมสอน

4
เลขประจําตัวสอบ
50-560-0024
50-452-0080
50-458-0016
50-344-0035
50-792-0002
50-510-0014
50-846-0005
50-894-0041
50-397-0012
50-403-0008
50-486-0011
50-229-0022
50-229-0001
50-090-0008
50-164-0015
50-217-0040
50-510-0019
50-510-0025
50-403-0013
50-302-0061
50-344-0002
50-244-0023

โรงเรียน
คะแนน
อนุบาลระยอง (ระยอง)
331
อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
331
หนองโตง “สุรวิทยาคม” (สุรินทร์)
331
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
331
พระกุมารมหาสารคาม (มหาสารคาม)
330
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
329
อนุบาลทิพยาหล่มสัก (เพชรบูรณ์)
329
อนุบาลสตูล (สตูล)
328
จอย (สุราษฎร์ธานี)
327
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
327
มารีย์วิทยา (นครราชสีมา)
327
ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
327
ยุวพัฒน์นครสวรรค์ (นครสวรรค์)
327
ถนอมบุตร (เขตบางกะปิ กทม.)
327
บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)
326
อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์)
326
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
326
ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)
326
อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)
326
อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช)
326
เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
325
อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)
325
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