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

รางวัลสําหรับคนเก่งระดบัชั้น ป.2  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.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายธนนิท์ คุณกิตติยานนท ์ 23-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 254.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ช.วชรดล ดา่นสกุล 23-111-0003 บ้านเรียนลูกรัก (เขตลาดพร้าว) 240.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายพชรดนัย สุขแจ่ม 23-252-0010 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 238.00 คะแนน  

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 ด.ช.จิระภัทร ธนผลผดุง 23-602-0021 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 97.00 คะแนน  

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 ด.ญ.ปาณิสรา วิทย์ตะ 23-222-0019 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 88.00 คะแนน 
 เด็กหญิงณัฐวีร์ อยู่สําราญ 23-117-0074 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 88.00 คะแนน 
 เด็กชายพรรควัฒน์ ส่งสุข 23-452-0183 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 88.00 คะแนน  

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 ด.ช.วชรดล ดา่นสกุล 23-111-0003 บ้านเรียนลูกรัก (เขตลาดพร้าว) 95.00 คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.2) 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.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.วชรดล ดา่นสกุล 23-111-0003 บ้านเรียนลูกรัก (เขตลาดพร้าว) 240.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงธัญทิพย์ เกษหอม 23-117-0043 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 227.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายจิรเชฏฐ์ บุตรด ี 23-117-0053 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 218.00 คะแนน 
 ด.ช.อนิรุทธ์ จิรวัฒนางกูร 23-111-0001 กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) 218.00 คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.2* 

 เด็กชายณวัชร์ ชูช่อทิพยส์กุล 23-124-0009 ธนินทรวิทยา (เขตดอนเมือง) 84.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 เด็กหญิงณัฐวีร์ อยู่สําราญ 23-117-0074 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 88.00 คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 

 ด.ช.วชรดล ดา่นสกุล 23-111-0003 บ้านเรียนลูกรัก (เขตลาดพร้าว) 95.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.2) 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.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายพชรดนัย สุขแจ่ม 23-252-0010 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 238.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ช.ณาศิส วิลาทนั 23-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 225.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 ด.ญ.ปาณิสรา วิทย์ตะ 23-222-0019 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 220.00 คะแนน 
 เด็กหญิงสุภาวิตา ปนัเพ็ง 23-252-0006 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 220.00 คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.2* 

 ด.ช.ณาศิส วิลาทนั 23-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 76.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.2* 
 ด.ญ.ปาณิสรา วิทย์ตะ 23-222-0019 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 88.00 คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 

 เด็กชายจักรพันธ์ เหล่าวชิรวงค์ 23-244-0003 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 84.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.2) 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.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.ณัทกร ปรีชาวฒุิเดช 23-853-0001 เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) 218.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กชายจินต์ดนัย วรรรพันธุ ์ 23-335-0001 พลวิทยา (สงขลา) 216.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายกันตภณ จนัทวงศ ์ 23-317-0001 อนุบาลพังงา (พังงา) 212.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 เด็กชายพลกฤต รัตนคช 23-302-0045 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 82.00 คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 

 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองขาวบัว 23-345-0011 อนุบาลอรอนงค์ (สตูล) 84.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 เด็กชายจินต์ดนัย วรรรพันธุ ์ 23-335-0001 พลวิทยา (สงขลา) 88.00 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.2) 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.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายธนนิท์ คุณกิตติยานนท ์ 23-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 254.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กชายพิชญุตม์ สุวภาพ 23-403-0011 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 237.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงฐิรญาดา หน่อสีดา 23-403-0005 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 236.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 เด็กชายธนนิท์ คุณกิตติยานนท ์ 23-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 94.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 เด็กชายพรรควัฒน์ ส่งสุข 23-452-0183 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 88.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 เด็กชายธนนิท์ คุณกิตติยานนท ์ 23-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 87.00 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.2) 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.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายภาคิน จาวพิทักษ์กุล 23-590-0009 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 221.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ 23-524-0052 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 215.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายณัชฐปกรณ์ รัตนสัจธรรม 23-560-0004 อนุบาลระยอง (ระยอง) 207.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 เด็กชายจุมพลภัทร์ อนิวรรตพงษ์ 23-590-0035 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 85.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ 23-524-0052 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 83.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.2* 
 ด.ช.กาณฑ์ ธาราสุข 23-524-0026 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 72.00 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.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ญ.ธนสินี บุปผา 23-637-0002 นานาชาติ ดราก้อน (นนทบุรี) 230.00 คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ช.ศิวัจน์ เฉลิมนิธิวงศ์ 23-602-0010 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 222.00 คะแนน 
อันดับที่ 3 ด.ช.จิระภัทร ธนผลผดุง 23-602-0021 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 216.00 คะแนน 
 เด็กหญิงชนันธร วงศ์วโรชา 23-628-0045 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (อยธุยา) 216.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
 ด.ช.จิระภัทร ธนผลผดุง 23-602-0021 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี) 97.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
 เด็กชายยศภฤศ นิยมเดช 23-628-0011 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 86.00 คะแนน 
 เด็กหญิงบรรณสราณ์ ก้อนทอง 23-628-0014 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 86.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
 ด.ญ.ธนสินี บุปผา 23-637-0002 นานาชาติ ดราก้อน (นนทบุรี) 90.00 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.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที ่1 ด.ช.ปัณณวิชญ์ รอดทิม 23-007-0002 เซนต์คาเบรียล 191.00 คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที ่1 ด.ช.นรภัทร หมวกเหล็ก 23-056-0001 กงลี้จงซัน 177.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงปานชนก สิมะสุนทร 23-091-0001 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 176.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายพงศพัศ รัชสมบัต ิ 23-091-0002 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 137.00 คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที ่1 ด.ญ.มาริษา สุขสวา่งโรจน ์ 23-008-0016 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ 170.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ญ.วาจา กิจรัตน ์ 23-008-0006 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ 160.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ช.พศวีร์ ลิ้มประยูรยงค์ 23-008-0018 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาฯ 159.00 คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที ่1 ดญ.สุริศา ลิ้มอรุโณทัย 23-199-0003 สวนบวั 137.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ช.ปภากร พันธุ์แตงไทย 23-199-0002 สวนบวั 133.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ญ.อิงกริด คงเขียว 23-199-0001 สวนบวั 120.00 คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที ่1 ด.ญ.มนิณทร รังสรรค์วิจิตร 23-007-0001 ราชิน ี 166.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายณฤไทย หอมยามเย็น 23-024-0001 อนุบาลวัดปรินายก 110.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ญ.ภิญญาภัทร สมสังข ์ 23-111-0002 ราชิน ี 91.00 คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที ่1 ด.ช.รมณ์เบศร์ บุญเสน 23-090-0040 ถนอมบุตร 184.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ช.ทยากร ล้วนพฤกษ์ 23-090-0001 ถนอมบุตร 168.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ญ.มณีกานต์ บัณฑิตมณีรัตน ์ 23-090-0013 ถนอมบุตร 163.00 คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที ่1 เด็กหญิงนันท์นภัส ประมวล 23-107-0027 สุพิชญา 160.00 คะแนน 
  เด็กชายภวิศ โพธิ์เศษ 23-107-0001 สุพิชญา 160.00 คะแนน 
  เด็กชายพัชรพล สังสมานนัท ์ 23-107-0012 สุพิชญา 160.00 คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที ่1 ด.ช.อนิรุทธ์ จิรวัฒนางกูร 23-111-0001  กรพิทักษ์ศึกษา 218.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ญ.ธีรดา งามเลิศประเสริฐ 23-007-0003 กรพิทักษ์ศึกษา 168.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ช.ธีรเมธ งามเลิศประเสริฐ  23-007-0004 กรพิทักษ์ศึกษา 149.00 คะแนน 
เขตลาดพร้าว อันดับที ่1 ด.ช.วชรดล ดา่นสกุล 23-111-0003 บ้านเรียนลูกรัก 240.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงบุณยานชุ สอนนอก 23-032-0004 เทพเสนานสุรณ ์ 124.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายณัฐพัชร์ อันทะชยั 23-032-0001 เทพเสนานสุรณ ์ 121.00 คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที ่1 เด็กชายนราชิต ลาภวงศ ์ 23-155-0028 ทรงวิทย์ศึกษา 167.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายก้องภพ สุนทรศิริพงศ ์ 23-155-0017 ทรงวิทย์ศึกษา 159.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ปะภาษา 23-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 155.00 คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที ่1 ด.ญ.ศุภานัน พนิิจ 23-187-0018 จินดามณ ี 198.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ญ.พอปัน กฤตยเกียร์ณ 23-187-0007 จินดามณ ี 186.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ช.เคลื่อนทัพ โอวาทศิริวงศ ์ 23-187-0016 จินดามณ ี 165.00 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.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที ่1 เด็กชายตฤณ อุดมภักดี 23-124-0007 ธนินทรวิทยา 214.00 คะแนน 
  เด็กชายณวัชร์ ชูช่อทิพยส์กุล 23-124-0009 ธนินทรวิทยา 214.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายศิรวิทย์ สงวนกลิน่ 23-124-0004 ธนินทรวิทยา 210.00 คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที ่1 เด็กหญิงเปมิกา บันดิษฐสร 23-002-0002 สายน้าํทิพย ์ 145.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงจิรัชยา แสงสุข 23-002-0003 สายน้าํทิพย ์ 107.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กหญิงกนกรดา โคกยาว 23-002-0007 สายน้าํทิพย ์ 106.00 คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที ่1 เด็กชายอัณณ์อธิป สิงห์งาม 23-043-0012 นราทร 178.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายกวีวัธน์ ณ ลําปาง 23-043-0005 นราทร 174.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายริชโชค ศรีสะอาด 23-043-0009 นราทร 151.00 คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที ่1 ด.ญ.ศรุดา ทัฬหรัตน์ 23-141-0017 ปัญจทรัพย ์ 167.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ช.ปฏิญญา กิตตไิกวัล 23-141-0028 ปัญจทรัพย ์ 161.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ญ.อัยย์ปรียา ฐิติภัทรเมธา 23-141-0081 ปัญจทรัพย ์ 151.00 คะแนน 
เขตวัฒนา อันดับที ่1 เด็กหญิงปัสสนา สกุนตะวิภาต 23-051-0002 อนุบาลพิบูลเวศม์ 108.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายวรเมธ อ้ึงมณี 23-051-0001 อนุบาลพิบูลเวศม์ 106.00 คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที ่1 เด็กหญิงธัญทิพย์ เกษหอม  23-117-0043 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 227.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายจิรเชฏฐ์ บุตรด ี 23-117-0053 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 218.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กหญิงพรรณวรท ไผ่แก้ว 23-117-0014 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 207.00 คะแนน 
เขตบางแค อันดับที ่1 ด.ญ.ณัฐกมล นิกรศิริ 23-027-0091 มณีวัฒนา 190.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ญ.วรชาธินนัท์ บญุปก 23-027-0024 มณีวัฒนา 183.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ช.ศุภนิติ เพชรสวน 23-027-0076 มณีวัฒนา 175.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ด.ช.ปัณณวิชญ์ รอดทิม 23-007-0002 เซนต์คาเบรียล 77.00 คะแนน 
เขตธนบุรี เด็กชายธนโชติ รอบคอบ 23-091-0004 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 67.00 คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ด.ญ.มาริษา สุขสวา่งโรจน ์ 23-008-0016 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 76.00 คะแนน 
เขตพญาไท ด.ช.ปภากร พันธุ์แตงไทย 23-199-0002 สวนบวั 46.00 คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.มนิณทร รังสรรค์วิจิตร 23-007-0001 ราชิน ี 69.00 คะแนน 
เขตบางกะป ิ ด.ช.ธัญเทพ พรมีส ี 23-090-0032 ถนอมบุตร 60.00 คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กชายพุทธิพงษ์ ทองแห้ว 23-107-0014 สุพิชญา 57.00 คะแนน 
เขตหนองแขม ด.ช.อนิรุทธ์ จิรวัฒนางกูร 23-111-0001 กรพิทักษ์ศึกษา 71.00 คะแนน 
เขตลาดพร้าว ด.ช.วชรดล ดา่นสกุล 23-111-0003 บ้านเรียนลูกรัก 74.00 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.2* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตคันนายาว เด็กชายปกรณ์เกียรติ ปะภาษา 23-155-0001 ทรงวิทย์ศึกษา 63.00 คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ช.ศุภวิชชญ์ ศิลปอาชา 23-187-0010 จินดามณ ี 63.00 คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กชายณวัชร์ ชูช่อทิพยส์กุล 23-124-0009 ธนินทรวิทยา 84.00 คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กหญิงเปมิกา บันดิษฐสร 23-002-0002 สายน้าํทิพย ์ 46.00 คะแนน 
เขตประเวศ เด็กชายอัณณ์อธิป สิงห์งาม 23-043-0012 นราทร 73.00 คะแนน 
เขตดินแดง ด.ญ.อัยย์ปรียา ฐิติภัทรเมธา 23-141-0081 ปัญจทรัพย ์ 61.00 คะแนน 
เขตวัฒนา เด็กชายวรเมธ อ้ึงมณี 23-051-0001 อนุบาลพิบูลเวศม์ 42.00 คะแนน 
เขตสายไหม เด็กชายชยพล หนูปาน 23-117-0007 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 79.00 คะแนน 
 เด็กหญิงธัญทิพย์ เกษหอม 23-117-0043 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 79.00 คะแนน 
เขตบางแค ด.ญ.ณัฐกมล นิกรศิริ 23-027-0091 มณีวัฒนา 81.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต  ด.ช.ปัณณวิชญ์ รอดทิม 23-007-0002 เซนต์คาเบรียล 70.00 คะแนน 
เขตธนบุรี เด็กหญิงปานชนก สิมะสุนทร 23-091-0001 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 82.00 คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ด.ญ.ฐานิดา ศิลประเสริฐ 23-008-0014 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 65.00 คะแนน 
เขตพญาไท ดญ.สุริศา ลิ้มอรุโณทัย 23-199-0003 สวนบวั 66.00 คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.มนิณทร รังสรรค์วิจิตร 23-007-0001 ราชิน ี 68.00 คะแนน 
เขตบางกะป ิ ด.ญ.เกวลี 23-090-0019 ถนอมบุตร 79.00 คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กหญิงนันท์นภัส ประมวล 23-107-0027 สุพิชญา 73.00 คะแนน 
เขตหนองแขม ด.ช.ธีรเมธ งามเลิศประเสริฐ 23-007-0004 กรพิทักษ์ศึกษา 71.00 คะแนน 
เขตลาดพร้าว ด.ช.วชรดล ดา่นสกุล 23-111-0003 บ้านเรียนลูกรัก 71.00 คะแนน 
เขตคันนายาว เด็กชายนราชิต ลาภวงศ ์ 23-155-0028 ทรงวิทย์ศึกษา 69.00 คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ญ.ศุภานัน พนิิจ 23-187-0018 จินดามณ ี 77.00 คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กชายวรกร บุบผาวงษ ์ 23-124-0008 ธนินทรวิทยา 80.00 คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กหญิงเปมิกา บันดิษฐสร 23-002-0002 สายน้าํทิพย ์ 59.00 คะแนน 
เขตประเวศ เด็กชายกวีวัธน์ ณ ลําปาง 23-043-0005 นราทร 72.00 คะแนน 
เขตดินแดง ด.ญ.ญาณิณ เนตรกลัด 23-141-0025 ปัญจทรัพย ์ 73.00 คะแนน 
เขตวัฒนา เด็กชายวรเมธ อ้ึงมณี 23-051-0001 อนุบาลพิบูลเวศม์ 45.00 คะแนน 
เขตสายไหม เด็กหญิงณัฐวีร์ อยู่สําราญ 23-117-0074 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 88.00 คะแนน 
เขตบางแค ด.ช.ดลณภัทร จารึกเสรีสกุล 23-027-0085 มณีวัฒนา 72.00 คะแนน 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.2) 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 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ด.ช.ปัณณวิชญ์ รอดทิม 23-007-0002 เซนต์คาเบรียล 44.00 คะแนน 
เขตธนบุรี ด.ช.นรภัทร หมวกเหล็ก 23-056-0001 กงลี้จงซัน 45.00 คะแนน 
 เด็กหญิงปานชนก สิมะสุนทร 23-091-0001 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 45.00 คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ด.ช.วรท นวะมะรัตน 23-008-0012 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 44.00 คะแนน 
เขตพญาไท ด.ญ.อิงกริด คงเขียว 23-199-0001 สวนบวั 36.00 คะแนน 
เขตพระนคร เด็กชายณฤไทย หอมยามเย็น 23-024-0001 อนุบาลวัดปรินายก 36.00 คะแนน 
เขตบางกะป ิ ด.ช.รมณ์เบศร์ บุญเสน 23-090-0040 ถนอมบุตร 56.00 คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กชายพัชรพล สังสมานนัท ์ 23-107-0012 สุพิชญา 61.00 คะแนน 
เขตหนองแขม ด.ช.อนิรุทธ์ จิรวัฒนางกูร 23-111-0001 กรพิทักษ์ศึกษา 80.00 คะแนน 
เขตลาดพร้าว ด.ช.วชรดล ดา่นสกุล 23-111-0003 บ้านเรียนลูกรัก 95.00 คะแนน 
เขตคันนายาว เด็กชายก้องภพ สุนทรศิริพงศ ์ 23-155-0017 ทรงวิทย์ศึกษา 56.00 คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ญ.พอปัน กฤตยเกียร์ณ 23-187-0007 จินดามณ ี 70.00 คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กชายตฤณ อุดมภักดี 23-124-0007 ธนินทรวิทยา 59.00 คะแนน 
 เด็กชายศิรวิทย์ สงวนกลิน่ 23-124-0004 ธนินทรวิทยา 59.00 คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กหญิงเปมิกา บันดิษฐสร 23-002-0002 สายน้าํทิพย ์ 40.00 คะแนน 
เขตประเวศ เด็กชายณภัทร เกียรติขจรพันธุ์ 23-043-0002 นราทร 51.00 คะแนน 
เขตดินแดง ด.ญ.น้ําใส สมานฉนัท ์ 23-141-0078 ปัญจทรัพย ์ 61.00 คะแนน 
เขตวัฒนา เด็กหญิงปัสสนา สกุนตะวิภาต 23-051-0002 อนุบาลพิบูลเวศม์ 38.00 คะแนน 
เขตสายไหม เด็กชายจิรเชฏฐ์ บุตรด ี 23-117-0053 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 86.00 คะแนน 
เขตบางแค ด.ช.มณีโชติ อุดมธัญญาพงศ ์ 23-027-0003 มณีวัฒนา 62.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที ่1 เด็กชายพชรดนัย สุขแจ่ม 23-252-0010 อนุบาลโรจนวทิย ์ 238.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ญ.ปาณิสรา วิทย์ตะ 23-222-0019 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 220.00 คะแนน 
  เด็กหญิงสุภาวิตา ปนัเพ็ง 23-252-0006 อนุบาลโรจนวทิย ์ 220.00 คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที ่1 เด็กชายกรณัฐ ปัณณวล ี 23-244-0002 อนุบาลกําแพงเพชร 215.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายจักรพันธ์ เหล่าวชิรวงค์ 23-244-0003 อนุบาลกําแพงเพชร 211.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายปางบุญ ณ ลําพูน 23-244-0019 อนุบาลกําแพงเพชร 195.00 คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที ่1 ด.ช.วรวัศว์ สระทองอินทร ์ 23-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 196.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ช.วสุกิจจ์ เฉลิมสุข 23-229-0023 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 189.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ช.สุวิจักขณ์ อโนดาต 23-229-0006 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 186.00 คะแนน 
พิจิตร อันดับที ่1 ด.ช.ณาศิส วิลาทนั 23-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 225.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ญ.ณัฐธยาน์ ศรีนิรัตน ์ 23-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 213.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ญ.อุรัสยา เทศทอง 23-203-0007 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 168.00 คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที ่1 ด.ญ.ณรัฐภรณ์ ยงรัฐตระกูล 23-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 117.00 คะแนน 
  ด.ญ.ธันย์นิชา ฐิติคณาอริยกิจ 23-264-0002 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 117.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ช.ฟินิกซ์ คูทเซียร์ 23-264-0003 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 116.00 คะแนน 
น่าน อันดับที ่1 เด็กหญิงจินต์จุฑา ไชยสีติ๊บ 23-212-0002 ราชานุบาล 186.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายกาญจนพัฒน์ พิพัฒน์เวช 23-212-0001 ราชานุบาล 179.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก เด็กหญิงเพชรรดา ยอดเพชร 23-252-0008 อนุบาลโรจนวทิย ์ 74.00 คะแนน 
 เด็กชายพชรดนัย สุขแจ่ม 23-252-0010 อนุบาลโรจนวทิย ์ 74.00 คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กชายกฤชณัท ตั้งปัญญพนต ์ 23-244-0001 อนุบาลกําแพงเพชร 74.00 คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ญ.พรรษสรณ์ ตันจงศิริกุล 23-229-0015 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 60.00 คะแนน 
 ด.ช.ธนดล อินทร์วารี 23-229-0021 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 60.00 คะแนน 
 ด.ช.วสุกิจจ์ เฉลิมสุข 23-229-0023 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 60.00 คะแนน 
 ด.ช.สุวิจักขณ์ อโนดาต 23-229-0006 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 60.00 คะแนน 
 ด.ช.วรวัศว์ สระทองอินทร ์ 23-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 60.00 คะแนน 
พิจิตร ด.ช.ณาศิส วิลาทนั 23-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 76.00 คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ญ.ธันย์นิชา ฐิติคณาอริยกิจ 23-264-0002 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 40.00 คะแนน 
น่าน เด็กชายกาญจนพัฒน์ พิพัฒน์เวช 23-212-0001 ราชานุบาล 68.00 คะแนน 
 
 



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

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ด.ญ.ปาณิสรา วิทย์ตะ 23-222-0019 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 88.00 คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กหญิงภิญญ์วลัญช์ ผู้ภักด ี 23-244-0017 อนุบาลกําแพงเพชร 84.00 คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ช.วรวัศว์ สระทองอินทร ์ 23-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 79.00 คะแนน 
พิจิตร ด.ช.ณาศิส วิลาทนั 23-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 81.00 คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ญ.ณรัฐภรณ์ ยงรัฐตระกูล 23-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 42.00 คะแนน 
 ด.ช.ฟินิกซ์ คูทเซียร์ 23-264-0003 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 42.00 คะแนน 
น่าน เด็กชายกาญจนพัฒน์ พิพัฒน์เวช 23-212-0001 ราชานุบาล 71.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก เด็กชายพชรดนัย สุขแจ่ม 23-252-0010 อนุบาลโรจนวทิย ์ 83.00 คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กชายจักรพันธ์ เหล่าวชิรวงค์ 23-244-0003 อนุบาลกําแพงเพชร 84.00 คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ช.สุวิจักขณ์ อโนดาต 23-229-0006 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 74.00 คะแนน 
พิจิตร ด.ช.จุลฉัตร ศิริยศ 23-203-0003 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 69.00 คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ช.ฟินิกซ์ คูทเซียร์ 23-264-0003 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 53.00 คะแนน 
น่าน เด็กหญิงจินต์จุฑา ไชยสีติ๊บ 23-212-0002 ราชานุบาล 56.00 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.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส อันดับที ่1 ด.ช.ณัทกร ปรีชาวฒุิเดช 23-853-0001 เกษมทรัพย์ 218.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงริฟฟาอ์ สาและ 23-327-0006 พิมานวิทย์นราธวิาส 190.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ช.ชาวชิ กิตติโชควัฒนา 23-853-0002 เกษมทรัพย์ 180.00 คะแนน 
ปัตตาน ี อันดับที ่1 เด็กหญิงปาณิศา เครือแตง 23-388-0003 อนุบาลปัตตาน ี 120.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายปกรณ์ภณ ดํารงสุสกุล 23-388-0001 อนุบาลปัตตาน ี 114.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายภูดิท นวลภักด ี 23-388-0002 อนุบาลปัตตาน ี 97.00 คะแนน 
สตูล อันดับที ่1 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองขาวบัว 23-345-0011 อนุบาลอรอนงค ์ 189.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงรินลดา ชัยเชื้อ 23-345-0005 อนุบาลอรอนงค ์ 185.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายกันตินนัท์ โสกมล 23-345-0003 อนุบาลอรอนงค ์ 176.00 คะแนน 
สงขลา อันดับที ่1 เด็กชายจินต์ดนัย วรรรพันธุ ์ 23-335-0001 พลวิทยา 216.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงเพิ่มพลอย เล่าเทียนไชย 23-376-0003 พลวิทยาระบบสองภาษา 209.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายยศวัตน์ บุญสุยา 23-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา 173.00 คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที ่1 เด็กหญิงปุญญิศา เตือนจิตเสรีสุข 23-302-0051 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 200.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายพลกฤต รัตนคช 23-302-0045 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 190.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กหญิงสิรินดา วีแก้ว 23-302-0058 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 181.00 คะแนน 
ตรัง อันดับที ่1 เด็กชายชลติภพ พรศิริกุล 23-326-0003 พรศิริกุล 168.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงเบญญาภา บุญช ู 23-326-0005 พรศิริกุล 148.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายณัฐพัฒน์ บวัเลิศ 23-326-0002 พรศิริกุล 127.00 คะแนน 
พังงา อันดับที ่1 เด็กชายกันตภณ จนัทวงศ ์ 23-317-0001 อนุบาลพังงา 212.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายอรรณพ หลีเกียรติอนันต์ 23-304-0018 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 194.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กหญิงปวิรฎา ฤกษ์จํานง 23-317-0003 อนุบาลพังงา 159.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาคณิตศาสตร ์ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส ด.ช.ณัทกร ปรีชาวฒุิเดช 23-853-0001 เกษมทรัพย์ 80.00 คะแนน 
ปัตตาน ี เด็กชายปกรณ์ภณ ดํารงสุสกุล 23-388-0001 อนุบาลปัตตาน ี 41.00 คะแนน 
สตูล เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองขาวบัว 23-345-0011 อนุบาลอรอนงค ์ 59.00 คะแนน 
สงขลา เด็กชายยศวัตน์ บุญสุยา 23-376-0004 พลวิทยาระบบสองภาษา 64.00 คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กชายพลกฤต รัตนคช 23-302-0045 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 82.00 คะแนน 
ตรัง เด็กชายชลติภพ พรศิริกุล 23-326-0003 พรศิริกุล 50.00 คะแนน 
พังงา เด็กชายศุภวิชญ์ อ่อนรู้ที ่ 23-304-0016 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 58.00 คะแนน 
 เด็กชายอรรณพ หลีเกียรติอนันต์ 23-304-0018 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 58.00 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 ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส ด.ช.ณัทกร ปรีชาวฒุิเดช 23-853-0001 เกษมทรัพย์ 78.00 คะแนน 
ปัตตาน ี เด็กหญิงปาณิศา เครือแตง 23-388-0003 อนุบาลปัตตาน ี 63.00 คะแนน 
สตูล เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองขาวบัว 23-345-0011 อนุบาลอรอนงค ์ 84.00 คะแนน 
สงขลา เด็กชายจินต์ดนัย วรรรพันธุ ์ 23-335-0001 พลวิทยา 81.00 คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กหญิงกุลปริยา ปริยานุกูล 23-302-0038 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 72.00 คะแนน 
 เด็กหญิงณมน พระภายไชย 23-302-0005 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 72.00 คะแนน 
 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์ พงศ์ธนากูล 23-302-0069 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 72.00 คะแนน 
ตรัง เด็กหญิงเบญญาภา บุญช ู 23-326-0005 พรศิริกุล 61.00 คะแนน 
พังงา เด็กชายอรรณพ หลีเกียรติอนันต์ 23-304-0018 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 75.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส ด.ช.ณัทกร ปรีชาวฒุิเดช 23-853-0001 เกษมทรัพย์ 60.00 คะแนน 
ปัตตาน ี เด็กชายภูดิท นวลภักด ี 23-388-0002 อนุบาลปัตตาน ี 20.00 คะแนน 
สตูล เด็กหญิงปุณยวีร์ ศรีภัคดี 23-345-0002 อนุบาลอรอนงค ์ 58.00 คะแนน 
สงขลา เด็กชายจินต์ดนัย วรรรพันธุ ์ 23-335-0001 พลวิทยา 88.00 คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กหญิงสกุลยา บรรพต 23-302-0057 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 66.00 คะแนน 
 เด็กหญิงสิรินดา วีแก้ว 23-302-0058 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 66.00 คะแนน 
ตรัง เด็กชายชลติภพ พรศิริกุล 23-326-0003 พรศิริกุล 68.00 คะแนน 
พังงา เด็กชายกันตภณ จนัทวงศ ์ 23-317-0001 อนุบาลพังงา 82.00 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.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที ่1 ด.ญ.ธีรกานต์ บัวกลา้ 23-489-0003 อนุบาลอุดรธาน ี 165.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ช.จิรเมธ เชิดโกทา 23-489-0011 อนุบาลอุดรธาน ี 152.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ช.ชยพล มหาฤทธิ ์ 23-489-0010 อนุบาลอุดรธาน ี 144.00 คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที ่1 เด็กชายพงศพัศ เลติวานชิ 23-452-0182 อนุบาลอุบลราชธาน ี 214.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงจิณห์วรา กุลราช 23-452-0030 อนุบาลอุบลราชธาน ี 207.00 คะแนน 
  เด็กชายนัธทวัฒน์ จันทมาส 23-452-0039 อนุบาลอุบลราชธาน ี 207.00 คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที ่1 เด็กชายติณภพ ศรีวิเชียร 23-788-0006 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 160.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงพิชญา เลี้ยงชื่นใจ 23-788-0003 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 142.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กหญิงศศิกานต์ บุญประกอบ 23-788-0005 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 130.00 คะแนน 
มหาสารคาม อันดับที ่1 เด็กชายนราวนิทร์ อู่เงิน 23-792-0001 พระกุมารมหาสารคาม 116.00 คะแนน 
ยโสธร อันดับที ่1 เด็กชายตุลยวฒัน์ ตลุิยานุวฒัน ์ 23-496-0002 สันติธรรมวิทยาคม 153.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายกิติศักดิ์ จันใด 23-496-0001 สันติธรรมวิทยาคม 131.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายกรวิชญ์ ทองวฒัน ์ 23-496-0003 สันติธรรมวิทยาคม 109.00 คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที ่1 เด็กชายธนนิท์ คุณกิตติยานนท ์ 23-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด 254.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายพิชญุตม์ สุวภาพ 23-403-0011 อนุบาลร้อยเอ็ด 237.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กหญิงฐิรญาดา หน่อสีดา 23-403-0005 อนุบาลร้อยเอ็ด 236.00 คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที ่1 เด็กหญิงชิโรรส พินธุโท 23-761-0075 มารีย์วิทยา 196.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ช.ราชนาวี บญุสาล ี 23-447-0001 เสนานุเคราะห์ 181.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ญ.อัญมณี ชัยภูมิ 23-447-0005 เสนานุเคราะห์ 175.00 คะแนน 
บุรีรัมย์ อันดับที ่1 เด็กหญิงณิชชาวีณ์ พีรธรรมวัฒน์ 23-701-0005 มารีย์อนุสรณ ์ 223.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงกชนิภา คลังเกษม 23-701-0002 ฮั่วเคี้ยว 193.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กหญิงภิญญาพัชร์ รักชอบ 23-701-0001 สาธิต ม.ราชภัฏ บุรีรัมย์ 174.00 คะแนน 
ศรีสะเกษ อันดับที ่1 เด็กชายธัญญวชิญ์ วรพิพัฒน์พร 23-452-0228 โสวรรณีวิทยาคม 107.00 คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที ่1 ด.ญ.ณฤดี นิธิอภิญญาสกุล 23-465-0014 วาณิชยน์ุกูล 183.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ญ.วรรธน์วรรณ หิรัญประสงค์ 23-465-0017 วาณิชยน์ุกูล 181.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ช.ภคิน วงพุทธา 23-465-0009 วาณิชยน์ุกูล 174.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.2) 17 

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.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ช.จิรเมธ เชิดโกทา 23-489-0011 อนุบาลอุดรธาน ี 64.00 คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กชายพรหมพิริยะ สืบพรหม 23-452-0124 อนุบาลอุบลราชธาน ี 89.00 คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กชายติณภพ ศรีวิเชียร 23-788-0006 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 49.00 คะแนน 
มหาสารคาม เด็กชายนราวนิทร์ อู่เงิน 23-792-0001 พระกุมารมหาสารคาม 37.00 คะแนน 
ยโสธร เด็กชายตุลยวฒัน์ ตลุิยานุวฒัน ์ 23-496-0002 สันติธรรมวิทยาคม 57.00 คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กชายธนนิท์ คุณกิตติยานนท ์ 23-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด 94.00 คะแนน 
นครราชสีมา ด.ช.ราชนาวี บญุสาล ี 23-447-0001 เสนานุเคราะห์ 78.00 คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กหญิงณิชชาวีณ์ พีรธรรมวัฒน์ 23-701-0005 มารีย์อนุสรณ ์ 80.00 คะแนน 
ศรีสะเกษ เด็กชายธัญญวชิญ์ วรพิพัฒน์พร 23-452-0228 โสวรรณีวิทยาคม 30.00 คะแนน 
สุรินทร ์ ด.ญ.วรรธน์วรรณ หิรัญประสงค์ 23-465-0017 วาณิชยน์ุกูล 67.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ญ.ธีรกานต์ บัวกลา้ 23-489-0003 อนุบาลอุดรธาน ี 74.00 คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กชายพรรควัฒน์ ส่งสุข 23-452-0183 อนุบาลอุบลราชธาน ี 88.00 คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กชายติณภพ ศรีวิเชียร 23-788-0006 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 73.00 คะแนน 
มหาสารคาม เด็กชายนราวนิทร์ อู่เงิน 23-792-0001 พระกุมารมหาสารคาม 52.00 คะแนน 
ยโสธร เด็กชายตุลยวฒัน์ ตลุิยานุวฒัน ์ 23-496-0002 สันติธรรมวิทยาคม 69.00 คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กหญิงฐิรญาดา หน่อสีดา 23-403-0005 อนุบาลร้อยเอ็ด 84.00 คะแนน 
นครราชสีมา ด.ญ.อัญมณี ชัยภูมิ 23-447-0005 เสนานุเคราะห์ 86.00 คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กหญิงกชนิภา คลังเกษม 23-701-0002 ฮั่วเคี้ยว 77.00 คะแนน 
ศรีสะเกษ เด็กชายธัญญวชิญ์ วรพิพัฒน์พร 23-452-0228 โสวรรณีวิทยาคม 54.00 คะแนน 
สุรินทร ์ ด.ญ.วรรธน์วรรณ หิรัญประสงค์ 23-465-0017 วาณิชยน์ุกูล 70.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.2) 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 วิชาภาษาองักฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ญ.ธีรกานต์ บัวกลา้ 23-489-0003 อนุบาลอุดรธาน ี 35.00 คะแนน 
อุบลราชธาน ี ด.ช.ก้องสกุล หอมจําปา 23-452-0236 อนุบาลอุบลราชธาน ี 84.00 คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กหญิงอารยา จําเริญควร 23-788-0004 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 48.00 คะแนน 
มหาสารคาม เด็กชายนราวนิทร์ อู่เงิน 23-792-0001 พระกุมารมหาสารคาม 27.00 คะแนน 
ยโสธร เด็กชายวิรชา เชาว์พานชิ 23-496-0004 สันติธรรมวิทยาคม 36.00 คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กชายธนนิท์ คุณกิตติยานนท ์ 23-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด 87.00 คะแนน 
นครราชสีมา เด็กหญิงสโรชินี เมืองวัฒนะ 23-761-0035 มารีย์วิทยา 60.00 คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กหญิงณิชชาวีณ์ พีรธรรมวัฒน์ 23-701-0005 มารีย์อนุสรณ ์ 70.00 คะแนน 
ศรีสะเกษ เด็กชายธัญญวชิญ์ วรพิพัฒน์พร 23-452-0228 โสวรรณีวิทยาคม 23.00 คะแนน 
สุรินทร ์ ด.ญ.ณฤดี นิธิอภิญญาสกุล 23-465-0014 วาณิชยน์ุกูล 81.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

คะแนนรวมชั้น ป.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที ่1 เด็กชายภาคิน จาวพิทักษ์กุล 23-590-0009 วัดดอนทอง 221.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายจุมพลภัทร์ อนิวรรตพงษ์ 23-590-0035 วัดดอนทอง 189.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กหญิงศรันย์ธร พ่วงขํา 23-590-0027 วัดดอนทอง 185.00 คะแนน 
ชลบุรี อันดับที ่1 ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ 23-524-0052 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 215.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ช.กาณฑ์ ธาราสุข 23-524-0026 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 200.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ญ.ณัจฉรียา แสงสวา่งสถิตย ์ 23-502-0002 อนุบาลชลบุรี 178.00 คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที ่1 เด็กหญิงลัลน์ญดา นิ่มกร 23-564-0001  มารีวิทยา 160.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงจรรยมณฑน์ กาสีชา 23-564-0003 มารีวิทยา 144.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายปาณัสม์ สทีองเพีย 23-564-0002 มารีวิทยา 96.00 คะแนน 
ระยอง อันดับที ่1 เด็กชายณัชฐปกรณ์ รัตนสัจธรรม 23-560-0004 อนุบาลระยอง 207.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงธัชกร สิริประสิทธิ์พงศ ์ 23-560-0007 อนุบาลระยอง 204.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กหญิงชญานิพพทิา พงษ์พัว 23-560-0016 อนุบาลระยอง 186.00 คะแนน 
ตราด อันดับที ่1 เด็กชายธีรพัฏฐ์ คุ้มเกียรติ 23-558-0009 มารดานสุรณ ์ 194.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงกัญญานัฐ เอมี่ วิกก์ 23-558-0005 มารดานสุรณ ์ 178.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายเอกอนันต์ วิรุศม์ธนัชพร 23-558-0007 มารดานสุรณ ์ 148.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กชายจุมพลภัทร์ อนิวรรตพงษ์ 23-590-0035 วัดดอนทอง 85.00 คะแนน 
ชลบุรี ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ 23-524-0052 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 72.00 คะแนน 
ปราจีนบุรี เด็กหญิงจรรยมณฑน์ กาสีชา 23-564-0003 มารีวิทยา 56.00 คะแนน 
ระยอง เด็กหญิงธัชกร สิริประสิทธิ์พงศ ์ 23-560-0007 อนุบาลระยอง 78.00 คะแนน 
ตราด เด็กชายธีรพัฏฐ์ คุ้มเกียรติ 23-558-0009 มารดานสุรณ ์ 61.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กชายภาคิน จาวพิทักษ์กุล 23-590-0009 วัดดอนทอง 80.00 คะแนน 
ชลบุรี ด.ญ.วริศรา พิรารักษ์ 23-524-0052 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 83.00 คะแนน 
ปราจีนบุรี เด็กหญิงจรรยมณฑน์ กาสีชา 23-564-0003 มารีวิทยา 74.00 คะแนน 
ระยอง เด็กหญิงธัชกร สิริประสิทธิ์พงศ ์ 23-560-0007 อนุบาลระยอง 77.00 คะแนน 
ตราด เด็กชายธีรพัฏฐ์ คุ้มเกียรติ 23-558-0009 มารดานสุรณ ์ 74.00 คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กหญิงศรันย์ธร พ่วงขํา 23-590-0027 วัดดอนทอง 70.00 คะแนน 
ชลบุรี ด.ช.กาณฑ์ ธาราสุข 23-524-0026 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 72.00 คะแนน 
ปราจีนบุรี เด็กหญิงลัลน์ญดา นิ่มกร 23-564-0001 มารีวิทยา 51.00 คะแนน 
ระยอง เด็กชายณัชฐปกรณ์ รัตนสัจธรรม 23-560-0004 อนุบาลระยอง 63.00 คะแนน 
 เด็กชายชยุต ดสีวัสดิ ์ 23-560-0014 อนุบาลระยอง 63.00 คะแนน 
ตราด เด็กชายธีรพัฏฐ์ คุ้มเกียรติ 23-558-0009 มารดานสุรณ ์ 59.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.2) 21 

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.2 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที ่1 เด็กชายภูริโชติ ถนอมทรัพย ์ 23-671-0003 เตรียมบัณฑิต 171.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงณปภัช ฤกษ์เฉลิม 23-671-0016 เตรียมบัณฑิต 164.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายชยกฤช ฤกษ์เฉลิม 23-671-0015 เตรียมบัณฑิต 158.00 คะแนน 
นครปฐม อันดับที ่1 เด็กหญิงวัลอาสาฬห์ ศิริชัย 23-943-0012 อนุบาลนครปฐม 182.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กหญิงอิสญาดา พุ่มกุมาร 23-613-0005 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 159.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กหญิงณฐมน เกตุพุธ 23-943-0016 อนุบาลนครปฐม 149.00 คะแนน 
  ด.ช.ธราเทพ เสถียรพานชิ 23-943-0007 อนุบาลนครปฐม 149.00 คะแนน 
ราชบุรี อันดับที ่1 ด.ญ.อัญธิสา ทองโพธิ์เลน 23-656-0002 นารีวิทยา 142.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ญ.โสภาวรรณ ศิลานิล 23-656-0004 นารีวิทยา 136.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ญ.พีรญา ไชยาพร 23-656-0012 นารีวิทยา 130.00 คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที ่1 ด.ช.ศิวัจน์ เฉลิมนิธิวงศ์ 23-602-0010 วัดดอนไก่เตี้ย 222.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ช.จิระภัทร ธนผลผดุง 23-602-0021 วัดดอนไก่เตี้ย 216.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กชายพีรวิชญ์ กังวานเลิศปัญญา 23-696-0002 อนุบาลเพชรบุรี 199.00 คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที ่1 เด็กหญิงชนันธร วงศ์วโรชา 23-628-0045 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 216.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายน้อมเกล้า อวนกลิน่ 23-628-0037 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 207.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ช.ณัฐปพน สุดนธมาน 23-672-0030 จิระศาสตร์วิทยา 205.00 คะแนน 
ลพบุรี อันดับที ่1 เด็กชายกฤตพล หอมกลิ่นราตร ี 23-654-0002 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 183.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ช.พชร เสนวงษ ์ 23-654-0004 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 112.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กหญิงปริยฉัตร์ ขุนชนะ 23-654-0003 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 110.00 คะแนน 
สระบุรี อันดับที ่1 ด.ช.ธัชชัย สุขปะทิว 23-972-0004 อนุบาลวิชชากร 156.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ช.บวรนันท์ ทองศรี 23-972-0002 อนุบาลวิชชากร 118.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ญ.จิรสุดา มินตาไพสิฐ 23-972-0006 อนุบาลวิชชากร 111.00 คะแนน 
  ด.ช.ธนัช อํ่าพนัธ ์ 23-972-0001 อนุบาลวิชชากร 111.00 คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที ่1 เด็กขายอาทิวราห์ พิรอด 23-633-0007 อนุบาลสิงห์บุรี 154.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 เด็กชายพรชกร พิริยศักดิ์มนตร ี 23-633-0008 อนุบาลสิงห์บุรี 150.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 เด็กหญิงกล้านรี กฤดาญชล ี 23-633-0010 อนุบาลสิงห์บุรี 123.00 คะแนน 
นนทบุรี อันดับที ่1 ด.ญ.ธนสินี บุปผา 23-637-0002 นานาชาติ ดราก้อน 230.00 คะแนน 
 อันดับที ่2 ด.ญ.จิดาภา วิกรมธรรมกุล 23-637-0005 นานาชาติ ดราก้อน 212.00 คะแนน 
 อันดับที ่3 ด.ญ.พิชชาภา นนัทสุภา 23-637-0007 นานาชาติ ดราก้อน 189.00 คะแนน 
 
 
 



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

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กชายภูริโชติ ถนอมทรัพย ์ 23-671-0003 เตรียมบัณฑิต 72.00 คะแนน 
นครปฐม เด็กหญิงวัลอาสาฬห์ ศิริชัย 23-943-0012 อนุบาลนครปฐม 73.00 คะแนน 
ราชบุรี ด.ญ.จิรายุ เณรจิตย์ 23-656-0008 นารีวิทยา 51.00 คะแนน 
เพชรบุรี ด.ช.จิระภัทร ธนผลผดุง 23-602-0021 วัดดอนไก่เตี้ย 97.00 คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ด.ช.ธนพัฒน์ ลี้ภากรณ์ 23-638-0010 ปัณณวิชญ ์ 74.00 คะแนน 
ลพบุรี เด็กชายกฤตพล หอมกลิ่นราตร ี 23-654-0002 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 62.00 คะแนน 
สระบุรี ด.ช.ธัชชัย สุขปะทิว 23-972-0004 อนุบาลวิชชากร 60.00 คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กขายอาทิวราห์ พิรอด 23-633-0007 อนุบาลสิงห์บุรี 59.00 คะแนน 
นนทบุรี ด.ญ.ธนสินี บุปผา 23-637-0002 นานาชาติ ดราก้อน 69.00 คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กชายพลากร พันธ ุ 23-671-0011 เตรียมบัณฑิต 74.00 คะแนน 
นครปฐม ด.ช.ปธานิน เพชรนุ้ย 23-943-0009 อนุบาลนครปฐม 76.00 คะแนน 
ราชบุรี ด.ญ.อัญธิสา ทองโพธิ์เลน 23-656-0002 นารีวิทยา 61.00 คะแนน 
เพชรบุรี ด.ช.จิระภัทร ธนผลผดุง 23-602-0021 วัดดอนไก่เตี้ย 79.00 คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา เด็กชายยศภฤศ นิยมเดช 23-628-0011 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 86.00 คะแนน 
 เด็กหญิงบรรณสราณ์ ก้อนทอง 23-628-0014 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 86.00 คะแนน 
ลพบุรี เด็กชายกฤตพล หอมกลิ่นราตร ี 23-654-0002 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 75.00 คะแนน 
สระบุรี ด.ช.ธัชชัย สุขปะทิว 23-972-0004 อนุบาลวิชชากร 61.00 คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กขายอาทิวราห์ พิรอด 23-633-0007 อนุบาลสิงห์บุรี 68.00 คะแนน 
นนทบุรี ด.ญ.จิดาภา วิกรมธรรมกุล 23-637-0005 นานาชาติ ดราก้อน 74.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.2) 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 วิชาภาษาอังกฤษ ป.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กชายธนกร มารุ่งเรือง 23-671-0024 เตรียมบัณฑิต 41.00 คะแนน 
นครปฐม เด็กหญิงวัลอาสาฬห์ ศิริชัย 23-943-0012 อนุบาลนครปฐม 49.00 คะแนน 
ราชบุรี ด.ญ.โสภาวรรณ ศิลานิล 23-656-0004 นารีวิทยา 40.00 คะแนน 
เพชรบุรี เด็กชายอาคิราภ์ พาโลมัส ศรีเมอืง 23-617-0004 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 69.00 คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา เด็กหญิงชนันธร วงศ์วโรชา 23-628-0045 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 68.00 คะแนน 
ลพบุรี เด็กชายกฤตพล หอมกลิ่นราตร ี 23-654-0002 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 46.00 คะแนน 
สระบุรี ด.ช.ธัชชัย สุขปะทิว 23-972-0004 อนุบาลวิชชากร 35.00 คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กชายพรชกร พิริยศักดิ์มนตร ี 23-633-0008 อนุบาลสิงห์บุรี 35.00 คะแนน 
นนทบุรี ด.ญ.ธนสินี บุปผา 23-637-0002 นานาชาติ ดราก้อน 90.00 คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.2) 24 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.2) 25 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 


