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

รางวัลสําหรับคนเก่งระดบัชั้น ป.4  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.กวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ 43-111-0005 อนุบาลตาก (ตาก) 276.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงอรกัญญา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ 43-761-0011 มารีย์วิทยา (นครราชสีมา) 250.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงณวรา วงศ์คําจันทร ์ 43-403-0023 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 246.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 ด.ช.กวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ 43-111-0005 อนุบาลตาก (ตาก) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 ด.ช.กวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ 43-111-0005 อนุบาลตาก (ตาก) 100.00  คะแนน 
 เด็กหญิงอรกัญญา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ 43-761-0011 มารีย์วิทยา (นครราชสีมา) 100.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 ด.ญ.ณิชกมล สําราญถ่ิน 43-672-0055 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา) 98.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ญ.กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร 43-111-0008 ราชินี (เขตพระนคร) 226.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กชายกิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา 43-091-0011 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เขตธนบุรี) 222.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ด.ญ.ชัญญา ศรีประเสริฐ 43-199-0014 ราชินี (เขตพระนคร) 220.00  คะแนน 
 เด็กชายธนกฤต เศรษฐาเมธรัตน์ 43-051-0004 อนุบาลพิบูลเวศม์ (เขตวัฒนา) 220.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.4* 
 ด.ญ.กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร 43-111-0008 ราชินี (เขตพระนคร) 62.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 ด.ญ.ชัญญา ศรีประเสริฐ 43-199-0014 ราชินี (เขตพระนคร) 98.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 เด็กชายธนกฤต เศรษฐาเมธรัตน์ 43-051-0004 อนุบาลพิบูลเวศม์ (เขตวัฒนา) 84.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.กวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ 43-111-0005 อนุบาลตาก (ตาก) 276.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ญ.ปุณรดา เพ็ญประดบัพร 43-229-0029 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 210.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายกรวิวัฒณ์ กุศลธรรมรัตน์ 43-244-0031 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 206.00  คะแนน 
 เด็กหญิงอาภา เตชาติวัฒน ์ 43-252-0006 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 206.00  คะแนน 
 ด.ช.ภพ พิศุทธกุล 43-222-0002 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 206.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.4* 
 ด.ช.กวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ 43-111-0005 อนุบาลตาก (ตาก) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.4* 
 ด.ช.กวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ 43-111-0005 อนุบาลตาก (ตาก) 100.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 ด.ญ.ชัญญาณัฏฐ์ เทพสวุรรณ 43-264-0004 ยุวฑูตศึกษาพฒันา (เชียงใหม่) 96.00  คะแนน 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายธีธัช พฒันปรีชากุล 43-302-0048 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 224.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงอนัญตปัญญ์ อริยวงศ์ 43-868-0016 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 220.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายพสิษฐ์ ทิพย์รส 43-317-0005 อนุบาลพังงา (พังงา) 214.00  คะแนน 
 เด็กชายณภัทร เกียรติวัฒนากร 43-302-0035 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 214.00  คะแนน 
 เด็กชายนพัตธร แกล้วทนงค ์ 43-302-0036 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 214.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 เด็กชายพสิษฐ์ ทิพย์รส 43-317-0005 อนุบาลพังงา (พังงา) 64.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 เด็กชายณธัช บุญอมรศิริ 43-302-0047 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 เด็กชายธีธัช พฒันปรีชากุล 43-302-0048 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 92.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงอรกัญญา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ 43-761-0011 มารีย์วิทยา (นครราชสีมา) 250.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงณวรา วงศ์คําจันทร ์ 43-403-0023 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 246.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายปัญญวฒัน์ วริสาร 43-452-0086 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 242.00  คะแนน 
 เด็กชายปัณณวชิญ์ สจัจสุวรรณ 43-403-0020 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 242.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 เด็กชายปิติ ขันทะวัตร์ 43-452-0129 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 82.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 เด็กหญิงอรกัญญา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ 43-761-0011 มารีย์วิทยา (นครราชสีมา) 100.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 เด็กหญิงศุภรดา จําปานิล 43-701-0002 ฮั่วเคี้ยว (บุรีรัมย์) 86.00  คะแนน 
 เด็กชายโปรแกรม ตันติวาทนิกร 43-452-0024 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 86.00  คะแนน 
 เด็กชายธนกร ลียะวณิช 43-403-0019 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 86.00  คะแนน 
 เด็กชายนนัทวัฒน์ พลีใส 43-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 86.00  คะแนน 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ญ.รุ้งริน ชิน 43-111-0016 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 234.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ช.ฆฤน ขจรเกียรติคุณ 43-502-0001 อนุบาลชลบุรี  (ชลบุรี) 212.00  คะแนน 
 เด็กหญิงอัจฉริยา พิศาล 43-560-0017 อนุบาลระยอง (ระยอง) 212.00  คะแนน 
 ด.ช.ณปภัช ชุติสนุทรากุล 43-524-0001 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 212.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 ด.ช.ฆฤน ขจรเกียรติคุณ 43-502-0001 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 58.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 เด็กชายฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล 43-560-0002 อนุบาลระยอง (ระยอง) 94.00  คะแนน 
 เด็กหญิงพรรภิตรา ฟักทองพรรณ 43-590-0041 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 94.00  คะแนน 
 ด.ญ.รุ้งริน ชิน 43-111-0016 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.4* 
 ด.ญ.รุ้งริน ชิน 43-111-0016 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 88.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายณัทธ์ฐภัค กิตติภัค 43-633-0006 อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) 232.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ญ.ภัทรภร ตั้งกิจงามวงศ์ 43-019-0001 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 222.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายภัทรชัย วลิามาศ 43-628-0099 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 218.00  คะแนน 
 ด.ญ.ณิชกมล สําราญถิ่น 43-672-0055 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา) 218.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
 ด.ญ.ภัทรภร ตั้งกิจงามวงศ์  43-019-0001 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 74.00  คะแนน 
 ด.ช.ภัทรพล สมพงษ ์ 43-943-0022 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 74.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
 เด็กชายกฤตภาส พฤกษอาภรณ ์ 43-628-0047 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 94.00  คะแนน 
 เด็กชายสกลกันต์ พุดตาล 43-628-0072 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
 ด.ญ.ณิชกมล สําราญถิ่น 43-672-0055 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา) 98.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 เด็กชายกิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา 43-091-0011 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงโบตั๋น โรจนกิจไพศาล 43-091-0013 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายกฤษสรุจ ณ นา่น 43-091-0012 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 176.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 ด.ช.ธัมมทัศน์ โรจน์สืบศักดิ ์ 43-008-0005 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ฆรวัณณ์ พิทักษ์เจริญพร 43-008-0022 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 150.00  คะแนน 
  ด.ช.พิตรพิบูล กรฤต 43-008-0023 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 150.00  คะแนน 
                            ด.ช.วชิรวิทย์ เจริญวิบลูย์พันธุ ์ 43-008-0025 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 150.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน อันดับที่ 1 ด.ญ.พิชามญชุ์ เรบุตร 43-111-0009 ประเสริฐธรรมวิทยา 160.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 ด.ช.สุริยอักษร สาราษฏร ์ 43-111-0010 อนุบาลสามเสน 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ณิชารีย์ มาศวิเชียร 43-199-0004 สวนบวั 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.ฐิตารีย์ วงศ์เธียรธนา 43-199-0005 สวนบวั 148.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ด.ญ.กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร 43-111-0008 ราชิน ี  226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ชัญญา ศรีประเสริฐ 43-199-0014 ราชิน ี 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.พรรวินท์ วรรณสวัสดิ์กุล 43-111-0002 ราชิน ี 212.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 ด.ช.ปัณณวัฒน์ เจิ้ง 43-090-0007 ถนอมบุตร 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.นวปกรณ์ พัสดร 43-090-0004 ถนอมบุตร 164.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.สวีญ่า จริยวานิช 43-052-0011 เพ็ญสมิทธ ์ 160.00  คะแนน 
  ด.ช.พิชาญเมธ จัดกระบวนพล 43-090-0018 ถนอมบุตร 160.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 เด็กหญิงตรีพัชชา ทิพยไ์กรศร 43-107-0007 สุพิชญา 132.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายธีรภัทร์ นันทบุตร 43-107-0006 สุพิชญา  118.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายณัฐวรรธน์ พบิูลย์เมธ 43-107-0005 สุพิชญา 112.00  คะแนน 
เขตพระโขนง อันดับที่ 1 ด.ช.สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร 43-111-0007 พิพัฒนา  188.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี อันดับที่ 1 ด.ช.ศรัณยพงศ์ สาโรจน ์ 43-199-0011 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี  192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ณภัธร ศรีอดุลย์พันธุ์  43-199-0013 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 134.00  คะแนน 
เขตลาดกระบัง อันดับที่ 1 ด.ช.นันทวฒั ผิวทองคํา 43-199-0012 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 202.00  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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตลาดพร้าว  อันดับที่ 1 ด.ญ.กานต์ปภา ประจิตร์ 43-111-0014 โชคชัย 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายกรณพัฒน์ จา่เชิญ 43-032-0010 เทพเสนานสุรณ ์ 148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายอาเธอร์ เจมส์ เอสเกอร์ร่า 43-069-0005 ฤทธิไกรศึกษา 128.00  คะแนน 
  เด็กหญิงนพขวัญ สุขเกษม 43-032-0003 เทพเสนานสุรณ ์ 128.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 เด็กหญิงธาราริน ธนโชติวานชิ 43-155-0045 ทรงวิทย์ศึกษา 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายณวัฒน์ ปริพฒันานนท ์ 43-155-0039 ทรงวิทย์ศึกษา 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.จันทกานต์ ดําแก้ว  43-118-0002 ปรัชชาธร  168.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 ด.ญ.จิดาภา สัมมาถิรชัย 43-187-0005 จินดามณี  204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ณพสิทธิ์ อร่ามเรืองสกุล 43-187-0010 จินดามณ ี 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.เอน่า เสมแจ้ง 43-187-0002 จินดามณ ี 168.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 ด.ช.จิระวัฒน์ สุขรัตนวงศ ์ 43-111-0001 พระหฤทัยดอนเมือง  158.00  คะแนน 
  เด็กหญิงณัฐอริญ ม่วงเกตุ 43-124-0003 ธนินทรวิทยา 158.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงธนัชญกร บุรีวัฒนธนิกกุล 43-124-0015  ธนินทรวิทยา 148.00  คะแนน 
เขตคลองเตย  อันดับที่ 1 เด็กหญิงมาญา บาร์คาน 43-002-0019 สายน้าํทิพย์  164.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงศิริพร โยธินพนาเวศ 43-002-0015 สายน้าํทิพย์  148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายธรรมคุณ เฮคเตอร์  43-002-0004 สายน้าํทิพย์  140.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงพลอยนภัส ดิเรกศิลป์ 43-043-0014 นราทร 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายพลฐภูมิ สตีเฟ่น เบลย ์ 43-043-0017 นราทร 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3  เด็กชายนพเก้า เกิดทรง  43-043-0003 นราทร 166.00  คะแนน 
เขตดินแดง  อันดับที่ 1  ด.ช.ณรัฐฐกร บุญมหาสุรสิทธิ์  43-141-0041 ปัญจทรัพย์  200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.กัญญาพัชร กฤษฎาวงศ์มณี 43-141-0036 ปัญจทรัพย์  198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ฐิติคุณ ไหมทอง  43-141-0002 ปัญจทรัพย ์ 174.00  คะแนน 
เขตวัฒนา  อันดับที่ 1 เด็กชายธนกฤต เศรษฐาเมธรัตน์ 43-051-0004 อนุบาลพิบูลเวศม์ 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายพีรณัฐ ธนฤกษ์ 43-051-0010 อนุบาลพิบูลเวศม์ 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายภาสวชิญ ์กูลวิริย 43-051-0005 อนุบาลพิบูลเวศม์ 168.00  คะแนน 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 10 

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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที ่1 เด็กชายณัฏฐวัฒน ์ตั้งสุขบวรศรี 43-117-0003 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายธนกฤต ธรรมฤทธิ ์ 43-117-0004 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงณิชาภัทร สวัสดสิาร 43-117-0022 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)  166.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง อันดับที่ 1 ด.ช.ธนะรัชต์ ชินใย 43-019-0003 ถนอมพิศวิทยา  152.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.พงศวัชร์ วรรณสัมผสั 43-019-0002 ถนอมพิศวิทยา  146.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ด.ญ.วรัญชลี จันทา 43-087-0005 วิทยานนท ์ 124.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.อนิส ลังเด๋ง 43-087-0001 วิทยานนท์  120.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.ณัฐชานนัท์ หงษ์เทียมทอง 43-087-0009 วิทยานนท ์ 118.00  คะแนน 
  ด.ญ.รุ่งทิวา มอมไทรัตน ์ 43-087-0003 วิทยานนท์    118.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ด.ช.อิทธิพัทธ์ เรืองสอน 43-027-0070 มณีวัฒนา  196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ณภัทร จํานงค์จติ 43-027-0074 มณีวัฒนา 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ศักย์ชาย ใยมณ ี 43-027-0069 มณีวัฒนา  180.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 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 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตธนบุรี เด็กชายกิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา 43-091-0011 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  54.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ด.ช.วชิรวิทย์ เจริญวิบลูย์พันธุ ์ 43-008-0025 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ  46.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ด.ญ.พิชามญชุ์ เรบุตร 43-111-0009 ประเสริฐธรรมวิทยา 20.00  คะแนน 
เขตพญาไท ด.ช.สุริยอักษร สาราษฏร ์ 43-111-0010 อนุบาลสามเสน 46.00  คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.กัญสพัฒน์ เฉลิมพงศ์ภากร 43-111-0008 ราชิน ี  62.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ด.ช.ปัณณวัฒน์ เจิ้ง 43-090-0007 ถนอมบุตร 48.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กชายชวนากร สุริยะภูม ิ 43-107-0001 สุพิชญา 36.00  คะแนน 
เขตพระโขนง ด.ช.สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร 43-111-0007 พิพัฒนา 44.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี ด.ช.ศรัณยพงศ์ สาโรจน ์ 43-199-0011 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 58.00  คะแนน 
เขตลาดกระบัง ด.ช.นันทวฒั ผิวทองคํา 43-199-0012 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 44.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว ด.ญ.กานต์ปภา ประจิตร์ 43-111-0014 โชคชัย  46.00  คะแนน 
เขตคันนายาว เด็กหญิงสุชานนัท์ ขุนบุญจนัทร ์ 43-155-0015 ทรงวิทย์ศึกษา 40.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ญ.จิดาภา สัมมาถิรชัย 43-187-0005 จินดามณ ี 44.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง ด.ช.จิระวัฒน์ สุขรัตนวงศ ์ 43-111-0001 พระหฤทัยดอนเมือง 36.00  คะแนน 
 เด็กชายวงศกร ละอองวิจิตร (นะโม) 43-124-0029 ธนินทรวิทยา 36.00  คะแนน 
 เด็กชายจิรวัฒน์ อภิญญาเมธากุล (นอร์ส) 43-124-0048 ธนินทรวิทยา 36.00  คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กชายเดชาภัทร ผู้มีสัตย ์ 43-002-0002 สายน้าํทิพย ์ 46.00  คะแนน 
เขตประเวศ เด็กหญิงพลอยนภัส ดิเรกศิลป์ 43-043-0014 นราทร 48.00  คะแนน 
เขตดินแดง ด.ช.ณรัฐฐกร บุญมหาสุรสิทธิ ์ 43-141-0041 ปัญจทรัพย ์  48.00  คะแนน 
เขตวัฒนา เด็กชายธนกฤต เศรษฐาเมธรัตน์ 43-051-0004 อนุบาลพิบูลเวศม์ 54.00  คะแนน 
เขตสายไหม เด็กหญิงรุ่งไพลิน อ่อนก้อน 43-117-0062 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 48.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ด.ช.พงศวัชร์ วรรณสัมผสั 43-019-0002 ถนอมพิศวิทยา 36.00  คะแนน 
 ด.ช.ธนะรัชต์ ชินใย 43-019-0003 ถนอมพิศวิทยา 36.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ด.ช.อรรถนนท์ วันแอเลาะ 43-087-0002 วิทยานนท ์ 36.00  คะแนน 
เขตบางแค ด.ช.อิทธิพัทธ์ เรืองสอน 43-027-0070 มณีวัฒนา 58.00  คะแนน 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 12 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตธนบุรี เด็กชายกิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา  43-091-0011 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  90.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ด.ช.ธัมมทัศน์ โรจน์สืบศักดิ ์ 43-008-0005 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ  88.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ด.ญ.พิชามญชุ์ เรบุตร 43-111-0009 ประเสริฐธรรมวิทยา 80.00  คะแนน 
เขตพญาไท ด.ญ.ณิชารีย์ มาศวิเชียร 43-199-0004 สวนบวั  86.00  คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.ชัญญา ศรีประเสริฐ 43-199-0014 ราชิน ี  98.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ด.ช.นวปกรณ์ พัสดร 43-090-0004 ถนอมบุตร 86.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กหญิงตรีพัชชา ทิพยไ์กรศร 43-107-0007 สุพิชญา 72.00  คะแนน 
เขตพระโขนง ด.ช.สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร 43-111-0007 พิพัฒนา 92.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี ด.ช.ศรัณยพงศ์ สาโรจน ์ 43-199-0011 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 84.00  คะแนน 
เขตลาดกระบัง ด.ช.นันทวฒั ผิวทองคํา 43-199-0012 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 88.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว ด.ญ.กานต์ปภา ประจิตร์ 43-111-0014 โชคชัย  78.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ด.ญ.จันทกานต์ ดําแก้ว 43-118-0002 ปรัชชาธร 88.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ญ.จิดาภา สัมมาถิรชัย 43-187-0005 จินดามณ ี 90.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กหญิงธนัชชา สุขวณิชนันท์ (สโม) 43-124-0057 ธนินทรวิทยา 88.00  คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กหญิงม่านฟ้า บุญมา 43-002-0016 สายน้าํทิพย ์ 72.00  คะแนน 
เขตประเวศ เด็กชายปวริศร์ คําสุข 43-043-0011 นราทร 86.00  คะแนน 
เขตดินแดง ด.ช.ณรัฐฐกร บุญมหาสุรสิทธิ ์ 43-141-0041 ปัญจทรัพย ์  88.00  คะแนน 
เขตวัฒนา เด็กชายภาสวชิญ์ กูลวิริยะ 43-051-0005 อนุบาลพิบูลเวศม์ 88.00  คะแนน 
เขตสายไหม เด็กชายณฐมน ภู่สุวรรณ 43-117-0026 ฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม) 86.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ด.ช.ธนะรัชต์ ชินใย 43-019-0003 ถนอมพิศวิทยา 82.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ด.ญ.ณัฐชานนัท์ หงษ์เทียมทอง 43-087-0009 วิทยานนท ์ 66.00  คะแนน 
เขตบางแค ด.ช.สิริณัฏฐ์ นาคชื้น 43-027-0072 มณีวัฒนา 90.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



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

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตธนบุรี เด็กชายกิตติพัทธ์ สิริรัตน์ประภา 43-091-0011 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  78.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ เด็กหญิงจีรภา แจ่มใจ 43-183-0002 สายประสิทธิ์วทิยา 48.00  คะแนน 
 ด.ช.ธัมมทัศน์ โรจน์สืบศักดิ ์ 43-008-0005 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ  48.00  คะแนน 
เขตปทุมวัน ด.ญ.พิชามญชุ์ เรบุตร 43-111-0009 ประเสริฐธรรมวิทยา 60.00  คะแนน 
เขตพญาไท ด.ญ.ขวัญจิรา สุทธคุณ 43-199-0006 สวนบวั  62.00  คะแนน 
เขตพระนคร เด็กหญิงพัชรธร เอ้ือกุลอติชาต 43-024-0002 อนุบาลวัดปรินายก 82.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ด.ญ.สวีญ่า จริยวานิช 43-052-0011 เพ็ญสมิทธ ์  74.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กหญิงตรีพัชชา ทิพยไ์กรศร 43-107-0007 สุพิชญา 36.00  คะแนน 
เขตพระโขนง ด.ช.สรรพวัฒน์ สิริทองสาคร 43-111-0007 พิพัฒนา 52.00  คะแนน 
เขตมีนบุรี ด.ช.ศรัณยพงศ์ สาโรจน ์ 43-199-0011 สารสาสน์วิเทศมนีบุรี 50.00  คะแนน 
เขตลาดกระบัง ด.ช.นันทวฒั ผิวทองคํา 43-199-0012 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 70.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว เด็กชายอาเธอร์ เจมส์ เอสเกอร์ร่า 43-069-0005 ฤทธิไกรศึกษา 64.00  คะแนน 
เขตคันนายาว เด็กชายณวัฒน์ ปริพฒันานนท ์ 43-155-0039 ทรงวิทย์ศึกษา 66.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ญ.เอน่า เสมแจ้ง 43-187-0002 จินดามณ ี 72.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กหญิงลินซี่ย์ แองเจลิน่า กาม่า (ลินซี่ย์) 43-124-0023 ธนินทรวิทยา 56.00  คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กหญิงมาญา บาร์คาน 43-002-0019 สายน้าํทิพย ์ 80.00  คะแนน 
เขตประเวศ เด็กชายศุภวิชญ์ กองจันดา 43-043-0005 นราทร 54.00  คะแนน 
เขตดินแดง ด.ญ.กัญญาพัชร กฤษฎาวงศ์มณี 43-141-0036 ปัญจทรัพย ์  74.00  คะแนน 
เขตวัฒนา เด็กชายธนกฤต เศรษฐาเมธรัตน์ 43-051-0004 อนุบาลพิบูลเวศม์ 84.00  คะแนน 
เขตสายไหม เด็กหญิงพลอยภัทร์ชา ชมเชี่ยวชาญ 43-117-0024 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 74.00  คะแนน 
เขตวังทองหลาง ด.ช.พงศวัชร์ วรรณสัมผสั 43-019-0002 ถนอมพิศวิทยา 36.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ด.ญ.นิชาดา เสนช ู 43-087-0013 วิทยานนท ์ 40.00  คะแนน 
เขตบางแค ด.ช.ณภัทร จํานงค์จติ 43-027-0074 มณีวัฒนา 68.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 14 

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  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 เด็กหญิงอาภา เตชาติวัฒน ์ 43-252-0006 อนุบาลโรจนวทิย ์ 206.00  คะแนน 
  ด.ช.ภพ พิศุทธกุล 43-222-0002 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา  206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.ณภัทร อ้วนเจริญกุล 43-222-0006 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา  198.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 เด็กชายกรวิวัฒณ์ กุศลธรรมรัตน์ 43-244-0031 อนุบาลกําแพงเพชร 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงณันร์ณัฏฐ์ เย็นชุ่ม 43-244-0028 อนุบาลกําแพงเพชร 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายกอบสกุล ตรีบุพชาติสกุล 43-244-0004 อนุบาลกําแพงเพชร 186.00  คะแนน 
ตาก อันดับที่ 1 ด.ช.กวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ 43-111-0005 อนุบาลตาก   276.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงภัทรมล ศรีวิลัย 43-809-0008 อนุบาลตาก   198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายณัฐพัฒน์ ทะนานนท ์ 43-809-0002 อนุบาลตาก   178.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ด.ญ.ปุณรดา เพ็ญประดบัพร 43-229-0029 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์   210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ทองชมพู อินทร์น้อย 43-229-0015 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์   202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ศิรพัศ พรพศวัต 43-229-0028 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์   194.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 ด.ญ.อิษฎาอร คําจริง 43-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา    194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ศิรวริณศ์ ประทินทอง 43-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา   190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.พชร สกุลศักดิ ์ 43-203-0001 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา    186.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 ด.ญ.ชัญญาณัฏฐ์ เทพสวุรรณ 43-264-0004 ยุวฑูตศึกษาพฒันา    180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ณฤดี นราภิรมย์สุข 43-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา    170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ภูริณัฐ ยงรัฐตระกูล 43-264-0002 ยุวฑูตศึกษาพฒันา    138.00  คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 เด็กหญิงกฤษชญาภา ไชยมงคล 43-212-0003 ราชานุบาล   192.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงธัญพร วงศ์ใหญ่ 43-212-0002 ราชานุบาล   178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงณัฐกฤตา คําวัง 43-825-0088 น่านคริสเตียนศึกษา  176.00  คะแนน 
แพร่ อันดับที่ 1 เด็กหญิงณัฐภรณ์ แก้วอินัง 43-271-0010 อนุบาลแพร ่  162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงลภัสรดา พลอยศรี 43-271-0014 อนุบาลแพร ่  154.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายพศิน งานขยนั 43-271-0002 อนุบาลแพร ่  152.00  คะแนน 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 15 

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 วิชาคณิตศาสตร ์ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก เด็กชายปัณณธร มลูกว้าง 43-252-0008 อนุบาลโรจนวทิย ์ 58.00  คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กชายกอบสกุล ตรีบุพชาติสกุล 43-244-0004 อนุบาลกําแพงเพชร 66.00  คะแนน 
ตาก ด.ช.กวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ 43-111-0005 อนุบาลตาก 92.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ช.นราวิชญ์ เศรษฐอนุกูล 43-229-0001 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 78.00  คะแนน 
พิจิตร ด.ญ.ศิรวริณศ์ ประทินทอง 43-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 40.00  คะแนน 
 ด.ญ.ญาโณทัย ภุมมา 43-203-0014 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 40.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ช.ธีรติ แซ่เอ้ียว 43-264-0003 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 42.00  คะแนน 
น่าน เด็กชายธวัชชัย คํานันท ์ 43-825-0102 น่านคริสเตียนศึกษา  62.00  คะแนน 
แพร่ เด็กหญิงลภัสรดา พลอยศรี 43-271-0014 อนุบาลแพร ่  50.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก เด็กชายธนเดช เกตุแก้ว 43-252-0003 อนุบาลโรจนวทิย ์ 98.00  คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กหญิงณันร์ณัฏฐ์ เย็นชุ่ม 43-244-0028 อนุบาลกําแพงเพชร 94.00  คะแนน 
ตาก ด.ช.กวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ 43-111-0005 อนุบาลตาก  100.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ญ.เนรัญชนา ศรีเพ็ง 43-229-0009 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 92.00  คะแนน 
 ด.ญ.ณัฏฐพัช สิงห์ธนสาร 43-229-0011 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 92.00  คะแนน 
พิจิตร ด.ช.พชร สกุลศักดิ ์ 43-203-0001 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 84.00  คะแนน 
 ด.ญ.ศิรวริณศ์ ประทินทอง 43-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 84.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ญ.ณฤดี นราภิรมย์สุข 43-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 76.00  คะแนน 
น่าน เด็กหญิงณัฐกฤตา คําวัง 43-825-0088 น่านคริสเตียนศึกษา  92.00  คะแนน 
แพร่ เด็กชายพศิน งานขยนั 43-271-0002 อนุบาลแพร ่  88.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก ด.ช.ภพ พิศุทธกุล 43-222-0002 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 84.00  คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กชายกรวิวัฒณ์ กุศลธรรมรัตน์ 43-244-0031 อนุบาลกําแพงเพชร 90.00  คะแนน 
ตาก ด.ช.กวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ 43-111-0005 อนุบาลตาก 84.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ญ.ทองชมพู อินทร์น้อย 43-229-0015 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 76.00  คะแนน 
 ด.ช.ศิรพัศ พรพศวัต 43-229-0028 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 76.00  คะแนน 
พิจิตร ด.ญ.อิษฎาอร คําจริง 43-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 86.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ญ.ชัญญาณัฏฐ์ เทพสวุรรณ 43-264-0004 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 96.00  คะแนน 
น่าน เด็กหญิงกฤษชญาภา ไชยมงคล 43-212-0003 ราชานุบาล 90.00  คะแนน 
แพร่ เด็กหญิงณัฐภรณ์ แก้วอินัง 43-271-0010 อนุบาลแพร ่  48.00  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  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 ด.ญ.อชิรญา ตรีพูนสุข 43-853-0001 เกษมทรัพย์  180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงนัซรีน ตาเหร์ 43-327-0007 พิมานวิทย์นราธวิาส  168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงณิชาภัทร เลิศผดุงวิทย ์ 43-325-0004 บ้านสุไหงโก-ลก  162.00  คะแนน 
ปัตตาน ี อันดับที่ 1 เด็กชายนิอาริฟ แวดอเลาะ 43-388-0008 อนุบาลปัตตาน ี   146.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงดลญดา โยนาห์ ดาเยะ 43-388-0018 อนุบาลปัตตาน ี   142.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงอัจฉรา หะยีเยะ 43-388-0020 อนุบาลปัตตาน ี   134.00  คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 เด็กชายวีระ คมขํา 43-345-0010 อนุบาลอรอนงค ์   166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงปราณปริยา คงกลอม 43-345-0008 อนุบาลอรอนงค ์   122.00  คะแนน 
  เด็กหญิงสุพิณญา จันทระ 43-345-0006 อนุบาลอรอนงค ์   122.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 เด็กหญิงปุณณิชา วงศ์สุริยะ 43-335-0004 พลวิทยา 184.00  คะแนน 
  เด็กหญิงพิมพ์มาดาธ์ เหล่าสุวรรณ 43-335-0005 พลวิทยา 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงปุณยาพร วงศ์สุริยะ 43-335-0003 พลวิทยา 164.00  คะแนน 
  เด็กหญิงบุญญาภา สุกแก้วมณ ี 43-335-0010 พลวิทยา 164.00  คะแนน 
  เด็กหญิงณฐมน พรหมมาล ี 43-335-0012 พลวิทยา 164.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 เด็กชายธีธัช พฒันปรีชากุล 43-302-0048 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”    224.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายณภัทร เกียรติวัฒนากร 43-302-0035 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”    214.00  คะแนน 
  เด็กชายนพัตธร แกล้วทนงค ์ 43-302-0036 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”    214.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 เด็กหญิงอนัญตปัญญ์ อริยวงศ์ 43-868-0016 อนุบาลกระบี ่    220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายกมลสวสัดิ์ นามแก้ว 43-868-0006 อนุบาลกระบี ่    178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.กันต์ เอ่งฉ้วน 43-334-0003 โชคชัยกระบี ่    176.00  คะแนน 
ตรัง อันดับที่ 1 เด็กหญิงวารีฝัน สุภานันท ์ 43-326-0006 พรศิริกุล   200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงจันทกานต์ คลา้ยริน 43-326-0003 พรศิริกุล   184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงผลิดา เจริญการ 43-326-0004 พรศิริกุล   160.00  คะแนน 
  เด็กหญิงหนึ่งน้ําพุทธ เจริญกุล 43-326-0005 พรศิริกุล   160.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 เด็กชายพสิษฐ์ ทิพย์รส 43-317-0005 อนุบาลพังงา 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงรติปภา ไกรเทพ 43-317-0007 อนุบาลพังงา 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงวชิรฎา ละเอียดศิลป ์ 43-317-0008 อนุบาลพังงา 184.00  คะแนน 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 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 ในภาคใต ้วิชาคณิตศาสตร ์ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส เด็กหญิงกัญจน์ชญา ฉิมกูล 43-325-0007 บ้านสุไหงโก-ลก  46.00  คะแนน 
 ด.ญ.ทิพย์ธัญญา ปรีชาวฒุิเดช 43-853-0002 เกษมทรัพย์  46.00  คะแนน 
ปัตตาน ี เด็กหญิงดลญดา โยนาห์ ดาเยะ 43-388-0018 อนุบาลปัตตาน ี 50.00  คะแนน 
สตูล เด็กชายวีระ คมขํา 43-345-0010 อนุบาลอรอนงค ์ 40.00  คะแนน 
สงขลา เด็กหญิงพิมพ์มาดาธ์ เหล่าสวุรรณ 43-335-0005 พลวิทยา 54.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กชายนพัตธร แกล้วทนงค ์ 43-302-0036 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 62.00  คะแนน 
กระบี่ เด็กหญิงอนัญตปัญญ์ อริยวงศ์ 43-868-0016 อนุบาลกระบี ่ 60.00  คะแนน 
ตรัง เด็กหญิงผลิดา เจริญการ 43-326-0004 พรศิริกุล 42.00  คะแนน 
 เด็กหญิงวารีฝัน สุภานันท ์ 43-326-0006 พรศิริกุล 42.00  คะแนน 
พังงา เด็กชายพสิษฐ์ ทิพย์รส 43-317-0005 อนุบาลพังงา 64.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส เด็กชายอิมรอน มือเส๊าะ 43-327-0003 พิมานวิทย์นราธวิาส  84.00  คะแนน 
 เด็กหญิงนัซรีน ตาเหร์ 43-327-0007 พิมานวิทย์นราธวิาส  84.00  คะแนน 
 เด็กชายวัชริศ ศรีสุนทรเกษม 43-325-0001 บ้านสุไหงโก-ลก  84.00  คะแนน 
ปัตตาน ี เด็กชายนิอาริฟ แวดอเลาะ 43-388-0008 อนุบาลปัตตาน ี 76.00  คะแนน 
สตูล เด็กชายวีระ คมขํา 43-345-0010 อนุบาลอรอนงค ์ 84.00  คะแนน 
สงขลา เด็กหญิงปุณณิชา วงศ์สุริยะ 43-335-0004 พลวิทยา 86.00  คะแนน 
 เด็กหญิงพิมพ์มาดาธ์ เหล่าสวุรรณ 43-335-0005 พลวิทยา 86.00  คะแนน 
 เด็กหญิงดนยา คงคาลิหมีน 43-335-0011 พลวิทยา 86.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กชายณธัช บุญอมรศิริ 43-302-0047 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 94.00  คะแนน 
กระบี่ เด็กหญิงอนัญตปัญญ์ อริยวงศ์ 43-868-0016 อนุบาลกระบี ่ 88.00  คะแนน 
ตรัง เด็กหญิงวารีฝัน สุภานันท ์ 43-326-0006 พรศิริกุล 90.00  คะแนน 
พังงา เด็กหญิงนฤชยา แสงสว่าง 43-317-0027 อนุบาลพังงา 92.00  คะแนน 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 19 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส ด.ญ.อชิรญา ตรีพูนสุข  43-853-0001 เกษมทรัพย์  64.00  คะแนน 
ปัตตาน ี เด็กหญิงอัจฉรา หะยีเยะ 43-388-0020 อนุบาลปัตตาน ี 40.00  คะแนน 
สตูล เด็กชายวีระ คมขํา 43-345-0010 อนุบาลอรอนงค ์ 42.00  คะแนน 
สงขลา เด็กหญิงรัชตา วงศ์ประไพ 43-335-0007 พลวิทยา 60.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กชายธีธัช พฒันปรีชากุล 43-302-0048 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 92.00  คะแนน 
กระบี่ ด.ญ.กอบบุญ จารุเกียรติคุณ 43-334-0005 โชคชัยกระบี ่ 78.00  คะแนน 
ตรัง เด็กหญิงวารีฝัน สุภานันท ์ 43-326-0006 พรศิริกุล 68.00  คะแนน 
พังงา เด็กหญิงกีรติญา พิกุลทอง 43-317-0003 อนุบาลพังงา 72.00  คะแนน 
 เด็กหญิงรติปภา ไกรเทพ 43-317-0007 อนุบาลพังงา 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  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนรวมชั้น ป.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ด.ช.กรณ์ นามประเสริฐกุล 43-489-0015 อนุบาลอุดรธาน ี  184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.พัชรกร กิตขจรเมธา 43-489-0004 อนุบาลอุดรธาน ี  174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.อนัญญา สิรบุญญาพล 43-489-0025 อนุบาลอุดรธาน ี  170.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 เด็กชายปัญญวฒัน์ วริสาร 43-452-0086 อนุบาลอุบลราชธาน ี   242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายปิติ ขันทะวัตร์ 43-452-0129 อนุบาลอุบลราชธาน ี   226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายวัชระ พลูด ี 43-452-0133 อนุบาลอุบลราชธาน ี   214.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 เด็กหญิงวิคตอเรีย มารี วิลค็อก 43-788-0072 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงอภินทร์พร ขวัญใจ 43-788-0021 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายอติคุณ ภูกฐิน 43-788-0006 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 154.00  คะแนน 
มหาสารคาม อันดับที่ 1 เด็กชายอัครวัฒน์ ตั้งนทีทวผีล 43-792-0001 พระกุมารมหาสารคาม   166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายศิรวุฒ กระบวนศรี 43-792-0002 พระกุมารมหาสารคาม   148.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 เด็กหญิงณวรา วงศ์คําจันทร ์ 43-403-0023 อนุบาลร้อยเอ็ด  246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายปัณณวชิญ์ สจัจสุวรรณ 43-403-0020 อนุบาลร้อยเอ็ด  242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายณภัทร จันทร์เพ็ง 43-403-0007 อนุบาลร้อยเอ็ด  232.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 เด็กหญิงอรกัญญา พิศุทธ์ิเศรษฐ์ศิริ 43-761-0011 มารีย์วิทยา 250.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายเตชินณ์ ชวาลา 43-761-0023 มารีย์วิทยา 238.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายปราณคริษฐ์ เสยีมไธสง 43-761-0022 มารีย์วิทยา 208.00  คะแนน 
บุรีรัมย์ อันดับที่ 1 เด็กหญิงศุภรดา จําปานิล 43-701-0002 ฮั่วเคี้ยว  214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงภัทรมล นาคด ี 43-701-0001 ฮั่วเคี้ยว  188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงอภิชญา พิมพ์ละมาศ 43-701-0003 อนุบาลธีรา  176.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 ด.ช.สัณหณัฐ สกลไชย 43-452-0136 อาเวมารีอาอํานาจเจริญ 148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงก่ิงแก้ว คํางาม 43-449-0001 อนุบาลอํานาจเจริญ    132.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงชลนิภา วชิิต 43-449-0006 อนุบาลอํานาจเจริญ 92.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 



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

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ช.พิชญตม์ นอม ี 43-489-0031 อนุบาลอุดรธาน ี  42.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กชายปิติ ขันทะวัตร์ 43-452-0129 อนุบาลอุบลราชธาน ี 82.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กหญิงรวินท์นิภา โกมาร 43-788-0016 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 48.00  คะแนน 
 เด็กชายอติคุณ ภูกฐิน 43-788-0006 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 48.00  คะแนน 
มหาสารคาม เด็กชายอัครวัฒน์ ตั้งนทีทวผีล 43-792-0001 พระกุมารมหาสารคาม 30.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กชายภูวณัฎฐ์ ตรีนาจ 43-403-0017 อนุบาลร้อยเอ็ด  72.00  คะแนน 
 เด็กหญิงณวรา วงศ์คําจันทร ์ 43-403-0023 อนุบาลร้อยเอ็ด  72.00  คะแนน 
นครราชสีมา เด็กหญิงอรกัญญา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ 43-761-0011 มารีย์วิทยา 80.00  คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กหญิงอภิชญา พิมพ์ละมาศ 43-701-0003 อนุบาลธีรา  50.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ เด็กหญิงนันทิยา เอ้ือวงษ์ประเสริฐ 43-449-0005 อนุบาลอํานาจเจริญ 36.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ญ.ปุณิกา สุวรรณโคตร 43-489-0024 อนุบาลอุดรธาน ี  90.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กชายปิติ ขันทะวัตร์ 43-452-0129 อนุบาลอุบลราชธาน ี 96.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กหญิงกฤตาภรณ์ ปรีจํารัส 43-788-0035 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 86.00  คะแนน 
มหาสารคาม เด็กชายศิรวุฒ กระบวนศรี 43-792-0002 พระกุมารมหาสารคาม 84.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กหญิงภวรัญชน์ แตงจันทึก 43-403-0009 อนุบาลร้อยเอ็ด  94.00  คะแนน 
 เด็กชายชชัพิสิฐ ไตรศุภรัตน ์ 43-403-0004 อนุบาลร้อยเอ็ด  94.00  คะแนน 
 เด็กชายณภัทร จันทร์เพ็ง 43-403-0007 อนุบาลร้อยเอ็ด  94.00  คะแนน 
นครราชสีมา เด็กหญิงอรกัญญา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ  43-761-0011 มารีย์วิทยา 100.00  คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กหญิงกานต์รวี อูรณการ 43-701-0005 มารีย์อนุสรณ ์ 88.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ เด็กหญิงก่ิงแก้ว คํางาม 43-449-0001 อนุบาลอํานาจเจริญ 72.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 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 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ช.พชร พลยะเรศ 43-489-0030 อนุบาลอุดรธาน ี  66.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กชายโปรแกรม ตันติวาทนิกร 43-452-0024 อนุบาลอุบลราชธาน ี 86.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กหญิงวิคตอเรีย มารี วิลค็อก 43-788-0072 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 82.00  คะแนน 
มหาสารคาม เด็กชายอัครวัฒน์ ตั้งนทีทวผีล 43-792-0001 พระกุมารมหาสารคาม 64.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กชายธนกร ลียะวณิช 43-403-0019 อนุบาลร้อยเอ็ด  86.00  คะแนน 
 เด็กชายนนัทวัฒน์ พลีใส 43-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด  86.00  คะแนน 
นครราชสีมา เด็กชายเตชินณ์ ชวาลา 43-761-0023 มารีย์วิทยา 84.00  คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กหญิงศุภรดา จําปานิล 43-701-0002 ฮั่วเคี้ยว  86.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ ด.ช.สัณหณัฐ สกลไชย 43-452-0136 อาเวมารีอาอํานาจเจริญ 48.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

คะแนนรวมชั้น ป.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 เด็กชายพีรณัฐ จันระวงศ ์ 43-590-0033 วัดดอนทอง   184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายณัฏฐชัย ไม้สุวรรณ 43-590-0034 วัดดอนทอง   182.00  คะแนน 
  เด็กชายเสกฐวุฒิ ฉัตรชาญณรงค์ 43-590-0018 วัดดอนทอง   182.00  คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 ด.ญ.รุ้งริน ชิน 43-111-0016 อนุบาลชลบุรี    234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ฆฤน ขจรเกียรติคุณ 43-502-0001 อนุบาลชลบุรี    212.00  คะแนน 
  ด.ช.ณปภัช ชุติสนุทรากุล 43-524-0001 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี   212.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 เด็กหญิงปาณิสรา บุบผาคร 43-564-0005 มารีวิทยา   156.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายณธัช พนัธุมงคล 43-564-0004 มารีวิทยา  148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงกนกกาญจน์ ประจักแจ้ง 43-564-0007 มารีวิทยา   128.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 เด็กหญิงอัจฉริยา พิศาล 43-560-0017 อนุบาลระยอง 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงรมณ วงศ์รุจิภาส 43-560-0013 อนุบาลระยอง 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ศุภณัฐ บุญอนันต ์ 43-560-0018 อนุบาลระยอง 186.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 ด.ญ.ณัฐณิชา เธียรจันทร์วงศ ์ 43-111-0015 เซนต์โยเซฟบางนา 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.วิภาพร จรูญสิริพันธ ์ 43-111-0006 เซนต์โยเซฟบางนา 166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายกาญจน์ปพน พูสอน 43-569-0006 อุ่นอารีวิทยา  158.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 24 

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 วิชาคณิตศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กหญิงนันท์นภัส แสนสุวรรณ 43-590-0036 วัดดอนทอง 56.00  คะแนน 
 เด็กหญิงจิรัชญา สุขล้น 43-590-0037 วัดดอนทอง 56.00  คะแนน 
ชลบุรี ด.ช.ฆฤน ขจรเกียรติคุณ 43-502-0001 อนุบาลชลบุรี 58.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี เด็กหญิงปาณิสรา บุบผาคร 43-564-0005 มารีวิทยา 38.00  คะแนน 
ระยอง เด็กหญิงอัจฉริยา พิศาล 43-560-0017 อนุบาลระยอง 50.00  คะแนน 
 เด็กชายพงศ์พิชยะ เพ็งเภา 43-560-0007 อนุบาลระยอง 50.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ด.ญ.ณัฐณิชา เธียรจันทร์วงศ ์ 43-111-0015 เซนต์โยเซฟบางนา 52.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กหญิงพรรภิตรา ฟักทองพรรณ 43-590-0041 วัดดอนทอง 94.00  คะแนน 
ชลบุรี ด.ญ.รุ้งริน ชิน 43-111-0016 อนุบาลชลบุรี 94.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี เด็กชายณธัช พนัธุมงคล 43-564-0004 มารีวิทยา 70.00  คะแนน 
 เด็กหญิงกนกกาญจน์ ประจักแจ้ง 43-564-0007 มารีวิทยา 70.00  คะแนน 
ระยอง เด็กชายฐกรณัฏฐ์ ศิริเพิ่มพูล 43-560-0002 อนุบาลระยอง 94.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ด.ญ.ณัฐณิชา เธียรจันทร์วงศ ์ 43-111-0015 เซนต์โยเซฟบางนา 82.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กชายธริศวร เพชรศรี 43-590-0016 วัดดอนทอง 76.00  คะแนน 
ชลบุรี ด.ญ.รุ้งริน ชิน 43-111-0016 อนุบาลชลบุรี 88.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี เด็กหญิงปาณิสรา บุบผาคร 43-564-0005 มารีวิทยา 56.00  คะแนน 
ระยอง เด็กหญิงอัจฉริยา พิศาล 43-560-0017 อนุบาลระยอง 84.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ด.ญ.ซินหยี วา  43-111-0012 เซนต์โยเซฟบางนา 60.00  คะแนน 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 25 

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.4 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 เด็กชายรชต ลลีะธนาวทิย ์ 43-671-0007 เตรียมบัณฑิต    140.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายหัตถ์ศาสตร์ ฝา่ยรีย ์ 43-671-0017 เตรียมบัณฑิต    138.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงสิร์ยาพัชร สุวรรณกาญจน์ 43-671-0023 เตรียมบัณฑิต    134.00  คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 ด.ช.ภัทรพล สมพงษ ์ 43-943-0022 อนุบาลนครปฐม    206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายธีร์ ธนวฒุิกูร 43-943-0030 อนุบาลนครปฐม    204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงวริศยา รุจินานนท ์ 43-943-0026 อนุบาลนครปฐม    186.00  คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 ด.ช.รัฐนนท์ โพธิ์เย็น 43-656-0010 นารีวิทยา   172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ปัณฑ์ เลิศสุวรรณโรจน ์ 43-656-0008 นารีวิทยา   166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.อุรัสยา อนุกูลชาญชม 43-656-0015 นารีวิทยา   164.00  คะแนน 
  ด.ญ.อรณิชชา อุระชื่น 43-656-0029 นารีวิทยา   164.00  คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 ด.ช.พรช ฉัตรไพศาล 43-602-0001 วัดดอนไก่เตี้ย  210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายพันธุ์ญธัช พลายงาม 43-696-0002 อนุบาลเพชรบุรี  168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงนัยน์ภัค แก้วประเสริฐศรี 43-696-0003 อนุบาลเพชรบุรี  164.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 เด็กชายภัทรชัย วลิามาศ 43-628-0099 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา  218.00  คะแนน 
  ด.ญ.ณิชกมล สําราญถิ่น 43-672-0055 จิระศาสตร์วิทยา 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายเย็นศิระ พยอมพันธ ์ 43-628-0077 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา  212.00  คะแนน 
  เด็กชายดีจิต สุขสชุะโน 43-628-0073 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา  212.00  คะแนน 
ลพบุรี อันดับที่ 1 ด.ญ.ภัทรภร ตั้งกิจงามวงศ์ 43-019-0001 บรรจงรัตน ์  222.00  คะแนน 
สระบุรี อันดับที่ 1 ด.ช.ดิฐวัฒน์ อ้วนคํา 43-972-0001 อนุบาลวิชชากร   130.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.สุเมธ วิศวโสภา   43-972-0002 อนุบาลวิชชากร   112.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.สุประวีณ์ เทพประเทียน 43-972-0004 อนุบาลวิชชากร   106.00  คะแนน 
  ด.ช.พัฒนพงษ์ มาสะธรรม 43-972-0005 อนุบาลวิชชากร   106.00  คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 เด็กชายณัทธ์ฐภัค กิตติภัค 43-633-0006 อนุบาลสิงห์บุรี 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงณัชฑิฌา สาํแดงภัย 43-633-0019 อนุบาลสิงห์บุรี 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายศิรศิลป์ พัวพานชิ 43-633-0005 อนุบาลสิงห์บุรี 192.00  คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 เด็กชายกันตภณ บา้นศาลเจ้า 43-973-0012 อนุราชประสิทธิ ์ 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายสิรภพ เลิศวิภาภัทร 43-973-0029 อนุราชประสิทธิ ์ 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงปาระพี บัวเงนิ 43-973-0045 อนุราชประสิทธิ ์ 188.00  คะแนน 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.4) 26 

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.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กชายรชต ลลีะธนาวทิย ์ 43-671-0007 เตรียมบัณฑิต 38.00  คะแนน 
 เด็กชายหัตถ์ศาสตร์ ฝา่ยรีย ์ 43-671-0017 เตรียมบัณฑิต 38.00  คะแนน 
นครปฐม ด.ช.ภัทรพล สมพงษ ์ 43-943-0022 อนุบาลนครปฐม 74.00  คะแนน 
ราชบุรี ด.ช.รัฐนนท์ โพธิ์เย็น 43-656-0010 นารีวิทยา 48.00  คะแนน 
เพชรบุรี ด.ช.พรช ฉัตรไพศาล 43-602-0001 วัดดอนไก่เตี้ย  72.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา เด็กชายภัทรชัย วลิามาศ 43-628-0099 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 66.00  คะแนน 
ลพบุรี ด.ญ.ภัทรภร ตั้งกิจงามวงศ์ 43-019-0001 บรรจงรัตน ์  74.00  คะแนน 
สระบุรี ด.ช.พัฒนพงษ์ มาสะธรรม 43-972-0005 อนุบาลวิชชากร 32.00  คะแนน 
 ด.ช.ธีรภัทร วารินทร ์ 43-972-0006 อนุบาลวิชชากร 32.00  คะแนน 
 ด.ช.วันชัย เฮงฮวด 43-972-0007 อนุบาลวิชชากร 32.00  คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กชายณัทธ์ฐภัค กิตติภัค 43-633-0006 อนุบาลสิงห์บุรี 58.00  คะแนน 
 เด็กหญิงณัชฑิฌา สาํแดงภัย 43-633-0019 อนุบาลสิงห์บุรี 58.00  คะแนน 
นนทบุรี ด.ช.ณัฐนันท์ อารยะรัตนกุล 43-986-0063 ประสาทวิทยานนทบุรี  60.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กหญิงพิชามญชุ์ กฤตานุกูลวงศ์ 43-671-0003 เตรียมบัณฑิต 80.00  คะแนน 
นครปฐม เด็กหญิงนรินรดา เทียมเพชร 43-613-0007 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 92.00  คะแนน 
ราชบุรี ด.ช.สุวัจน์ ภู่ทอง 43-656-0009 นารีวิทยา 88.00  คะแนน 
เพชรบุรี เด็กชายปิยังกูร อรุณกิจประคุณ 43-696-0001 อนุบาลเพชรบุรี  92.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา เด็กชายกฤตภาส พฤกษอาภรณ ์ 43-628-0047 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 94.00  คะแนน 
 เด็กชายสกลกันต์ พุดตาล 43-628-0072 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 94.00  คะแนน 
ลพบุรี ด.ญ.ภัทรภร ตั้งกิจงามวงศ์ 43-019-0001 บรรจงรัตน ์  88.00  คะแนน 
สระบุรี ด.ช.ดิฐวัฒน์ อ้วนคํา 43-972-0001 อนุบาลวิชชากร 64.00  คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กชายณัทธ์ฐภัค กิตติภัค 43-633-0006 อนุบาลสิงห์บุรี 92.00  คะแนน 
นนทบุรี เด็กชายภณ ยืนแน่นอน 43-973-0011 อนุราชประสิทธิ ์ 88.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

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

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.4* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กหญิงอินทิรา ศรีปราชญ ์ 43-671-0013 เตรียมบัณฑิต 44.00  คะแนน 
 เด็กชายชิสณุพงศ์ ฮาบเมืองซอง 43-671-0016 เตรียมบัณฑิต 44.00  คะแนน 
 เด็กหญิงสิร์ยาพัชร สุวรรณกาญจน ์ 43-671-0023 เตรียมบัณฑิต 44.00  คะแนน 
นครปฐม เด็กชายธีร์ ธนวฒุิกูร 43-943-0030 อนุบาลนครปฐม 84.00  คะแนน 
ราชบุรี ด.ญ.อรณิชชา อุระชื่น 43-656-0029 นารีวิทยา 52.00  คะแนน 
เพชรบุรี ด.ช.พรช ฉัตรไพศาล 43-602-0001 วัดดอนไก่เตี้ย  48.00  คะแนน 
 เด็กชายพันธุ์ญธัช พลายงาม 43-696-0002 อนุบาลเพชรบุรี  48.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ด.ญ.ณิชกมล สําราญถิ่น 43-672-0055 จิระศาสตร์วิทยา 98.00  คะแนน 
ลพบุรี ด.ญ.ภัทรภร ตั้งกิจงามวงศ์ 43-019-0001 บรรจงรัตน ์  60.00  คะแนน 
สระบุรี ด.ช.ดิฐวัฒน์ อ้วนคํา 43-972-0001 อนุบาลวิชชากร 40.00  คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กชายณัทธ์ฐภัค กิตติภัค 43-633-0006 อนุบาลสิงห์บุรี 82.00  คะแนน 
นนทบุรี ด.ช.พระพาย พุ่มสถิต 43-637-0003 นานาชาติ ดราก้อน 86.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 


