
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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.6 
  

รางวัลสําหรับคนเก่งระดบัชั้น ป.6  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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวโิรจน ์ 63-628-0008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 288.00  คะแนน 
อันดับที่ 2   ด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 63-524-0003 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 286.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงณัฐณิชาต์ จนัทร์ชูวงศ ์ 63-701-0001 ฮั่วเคี้ยว (บุรีรัมย์) 274.00  คะแนน 
 เด็กชายทัตพชิา จนิต์จันทรวงศ ์ 63-943-0077 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 274.00  คะแนน  

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวโิรจน ์ 63-628-0008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 98.00  คะแนน 
 เด็กชายทัตพชิา จนิต์จันทรวงศ ์ 63-943-0077 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 98.00  คะแนน 
 เด็กหญิงนโม แซ่โค้ว 63-452-0057 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 98.00  คะแนน  

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 ด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 63-524-0003  อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 94.00  คะแนน  

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 เด็กชายวุฒิภัทร คิดด ี 63-973-0013 อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) 100.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายโมไนย ไชยศร ี 63-117-0005 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 244.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ช.พัสกร มีสมอรรถ 63-111-0004 โชคชัยหทัยราษฎร์ (เขตคลองสามวา) 234.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ด.ช.ปุญณภัส เกิดมาลยั 63-141-0006 ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) 228.00  คะแนน 
 เด็กหญิงพรปวีณ์ พิศาลายน 63-117-0018 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 228.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.6* 
 เด็กชายพสธร กึกก้อง 63-117-0087 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 72.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 เด็กหญิงพรปวีณ์ พิศาลายน 63-117-0018 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม) 90.00  คะแนน 

 
คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 

 ด.ช.สหนนท กู 63-118-0006 ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) 98.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ญ.ณัชชา ดจีักรวาล 63-229-0027 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 272.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ช.นิพพิชฌน์ ดีจักรวาล 63-229-0063 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 266.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายสิรภพ ทองศิริ 63-825-0049 น่านคริสเตียนศึกษา (น่าน) 260.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.6* 
 ด.ช.นิพพิชฌน์ ดีจักรวาล 63-229-0063 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์  (นครสวรรค์) 96.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.6* 
 ด.ญ.ณัชชา ดจีักรวาล 63-229-0027 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 90.00  คะแนน 
 เด็กชายขวัญวิชญ์ สุธรรมวรโรจน์ 63-825-0119 น่านคริสเตียนศึกษา (น่าน) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 เด็กชายณวัฒน์ ไรอัน ดัฟฟิลด ์ 63-278-0002 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 96.00  คะแนน 
 ด.ญ.ภัทรคีตา พลพวก 63-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 96.00  คะแนน 
 เด็กชายสิรภพ ทองศิริ 63-825-0049 น่านคริสเตียนศึกษา (น่าน) 96.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายวรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 63-861-0001 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 268.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กชายกิตติพิชญ์ คุณรักษ์พงศ ์ 63-302-0043 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 264.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงเพชรี บางโชคด ี 63-302-0038 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 262.00  คะแนน 
 เด็กชายอคิราภ์ หนูเกตุ 63-317-0027 อนุบาลพังงา (พังงา) 262.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 เด็กชายกิตติพิชญ์ คุณรักษ์พงศ ์ 63-302-0043 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 เด็กชายชรินทวัชร์ อันติมานนท ์ 63-317-0012 อนุบาลพังงา (พังงา) 90.00  คะแนน 
 เด็กหญิงเพชรี บางโชคด ี 63-302-0038 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 90.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 เด็กหญิงณิชากร แก่นเพชร 63-302-0034 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 98.00  คะแนน 
 เด็กหญิงเพชรี บางโชคด ี 63-302-0038 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 98.00  คะแนน 
 เด็กชายปณวรรต ไสยแก้ว 63-302-0047 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 98.00  คะแนน 
 เด็กหญิงพัทธนันท์ อินทร์จันทร ์ 63-302-0051 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 98.00  คะแนน 
 เด็กหญิงมนัสนันท์ ตัญจพฒัน์กุล 63-302-0056 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 98.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงณัฐณิชาต์  จนัทร์ชูวงศ ์ 63-701-0001 ฮั่วเคี้ยว (บุรีรัมย์) 274.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กชายต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 63-452-0088 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 270.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงชนัญชิดา สุมทรรัตนากร 63-452-0078 อนุบาลอุบลราชธานี  (อุบลราชธานี) 266.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 เด็กหญิงนโม แซ่โค้ว 63-452-0057 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 98.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 เด็กหญิงณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร ์ 63-452-0014 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 เด็กหญิงธวัลวรัตน์ ศิริสอน 63-403-0060 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 98.00  คะแนน 
 เด็กชายต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 63-452-0088 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 98.00  คะแนน 
 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ตั้งศิริวัฒนกุล 63-452-0015 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 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  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 63-524-0003 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 286.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงกัญญ์โฉม เลาหศักด์ิประสิทธ์ิ 63-560-0065 อนุบาลระยอง (ระยอง) 258.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 ด.ญ.ณัฐธภัสสร ผลสวัสดิ ์ 63-111-0003 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 250.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 ด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 63-524-0003 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 ด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 63-524-0003 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 94.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.6* 
 ด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 63-524-0003 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 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  

รายชื่อคนเก่งระดับภาค 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวโิรจน ์ 63-628-0008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 288.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กชายทัตพชิา จนิต์จันทรวงศ ์ 63-943-0077 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 274.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายดลวริทธิ์ ศิริชยั 63-943-0083 อนุบาลนครปฐม  (นครปฐม) 266.00  คะแนน 
 ด.ญ.ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ์ 63-019-0001 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี) 266.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
 เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวโิรจน ์ 63-628-0008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 98.00  คะแนน 
 เด็กชายทัตพชิา จนิต์จันทรวงศ ์ 63-943-0077 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 98.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
 เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวโิรจน ์ 63-628-0008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
 เด็กชายวุฒิภัทร คิดด ี 63-973-0013 อนุราชประสิทธิ์ (นนทบุรี) 100.00  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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต อันดับที่ 1 ด.ช.ภาวิช พลิาทอง 63-111-0001 เซนต์คาเบรียล 206.00  คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 เด็กหญิงพลอยณภัส ปาละพันธ์ 63-091-0005 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงปพิชญา มาลากุล 63-091-0006 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายธนกร กีรติเชษฐ ์ 63-091-0001 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 168.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 เด็กหญิงสิริทรัพย์ แสนโท 63-183-0002 สายประสิทธิ์วทิยา 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงวนัชพร เพชรหิรัญ 63-183-0008 สายประสิทธิ์วทิยา 164.00  คะแนน 
  เด็กหญิงปริตา คงอัครเดชา 63-183-0009 สายประสิทธิ์วทิยา 164.00  คะแนน 
  ด.ช.ปกสกนธ์ รุณจักร 63-008-0008 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 164.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 ด.ญ.กัญจน์ณัฏฐ์ คําทว ี 63-199-0001 สวนบวั 180.00  คะแนน 
             อันดับที่ 2 ด.ญ.นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา 63-199-0003 สวนบวั 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.ขวัญพิชชา สุทธคุณ 63-199-0004 สวนบวั 136.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ด.ญ.อคัมย์สิริ สุวรรณรัชตมณี 63-007-0001 ราชิน ี 218.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 ด.ช.ปวีร์ อาจคงหาญ 63-090-0016 ถนอมบุตร 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.พงศวัศ ทองสีหาธนวัชร ์ 63-090-0026 ถนอมบุตร 188.00  คะแนน 
  เด็กชายพรหมพิริย ล้ิมรัตนกุลชัย 63-019-0032 บ้านบางกะปิ (ประถม) 188.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 เด็กชายพชร คงศิลา 63-107-0011 สุพิชญา 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงสุชานนัท์ หกขุนทด 63-107-0005 สุพิชญา 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายยศภัทร พึ่งรัตนา 63-107-0007 สุพิชญา 152.00  คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 ด.ญ.ศิริกัลยา จิรวัฒนางกูร 63-111-0002 กรพิทักษ์ศึกษา 168.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 เด็กหญิงณัฐชยา โลณะพานชิ 63-032-0005 เทพเสนานสุรณ ์ 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายวชิรวิญญ์ ชัยเสนา 63-032-0006 เทพเสนานสุรณ ์ 164.00  คะแนน 
  เด็กหญิงอัปสร จุลอักษร 63-032-0050 เทพเสนานสุรณ ์ 164.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 ด.ช.สหนนท กู 63-118-0006 ปรัชชาธร 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ธีทัต เทพหน ู 63-118-0001 ปรัชชาธร 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์ วงศ์จินต ์ 63-155-0004 ทรงวิทย์ศึกษา 200.00  คะแนน 
  เด็กหญิงเลอเณลกรณ์ ศรีชนะภัย 63-155-0044 ทรงวิทย์ศึกษา 200.00  คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 ด.ช.ภูเบศ เอ่ียมลออ 63-187-0005 จินดามณ ี 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ณภัทร ฤกษ์สิรินุกูล 63-187-0002 จินดามณ ี 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ณชพัฒน์ พ่วงเจริญชยั 63-187-0001 จินดามณ ี 180.00  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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 เด็กหญิงมิณต์ตรา จีระกุล 63-124-0017 ธนินทรวิทยา 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงพิพิศน์ คุณภาพ 63-124-0006 ธนินทรวิทยา 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายกันต์ธัช มนัสชน 63-124-0014 ธนินทรวิทยา 178.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คําจีน 63-002-0020 สายน้าํทิพย ์ 180.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายดนัยณัฐ วณิชยาวิวัฒน์ 63-002-0004 สายน้าํทิพย ์ 158.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.สุวพล ดารา 63-002-0056 สายน้าํทิพย ์ 154.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 เด็กชายแทนคุณ ระดบัทอง 63-043-0008 นราทร 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงณิชชานันท์ ขุนพินิจ 63-043-0009 นราทร 194.00  คะแนน 
  เด็กหญิงใจบุญ จันทรสถาพร 63-043-0019 นราทร 194.00  คะแนน 
เขตดินแดง         อันดับที่ 1 ด.ช.ปุญณภัส เกิดมาลยั 63-141-0006 ปัญจทรัพย ์ 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ณัฐนนท์ บูรณบณุย ์ 63-141-0007 ปัญจทรัพย ์ 214.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.รัชกฤช ลีลาภูมิพงศ์ชัย 63-141-0027 ปัญจทรัพย ์ 206.00  คะแนน 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 ด.ญ.กันติชญา วานิชประเสริฐพร 63-111-0005 ไทยคริสเตียน 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายธรรมดล จิตทวโีรจน ์ 63-051-0003 อนุบาลพิบูลเวศม์ 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงปัณฑา ห้าวหาญ 63-051-0010 อนุบาลพิบูลเวศม์ 184.00  คะแนน 
  เด็กชายพีรวิชญ์ วรรณพนัธ ์ 63-051-0013 อนุบาลพิบูลเวศม์ 184.00  คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 เด็กชายโมไนย ไชยศร ี 63-117-0005 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 244.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงพรปวีณ์ พิศาลายน 63-117-0018 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายศิรณะ แซ่ซู ้ 63-117-0012 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 226.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ด.ช.อริญชย์ วงษอรุณ 63-087-0002 วิทยานนท ์ 152.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.นาดา พิมพ์วงษ ์ 63-087-0015 วิทยานนท ์ 148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ณัฏฐพัชร หงส์เทียมทอง 63-087-0009 วิทยานนท ์ 142.00  คะแนน 
เขตคลองสามวา อันดับที่ 1 ด.ช.พัสกร มีสมอรรถ 63-111-0004 โชคชัยหทัยราษฎร์ 234.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ด.ช.ภาณุวัฒน์ มัฏฐาพนัธ ์ 63-027-0029 มณีวัฒนา 208.00  คะแนน 
  อันดับที่ 2 ด.ช.ธนภัทร กรวดนอก 63-027-0019 มณีวัฒนา 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ธนกฤต อุ่นสกุล 63-027-0024 มณีวัฒนา 202.00  คะแนน 
  ด.ช.ภูมิอนันต์ ปะติตัง 63-027-0001 มณีวัฒนา 202.00  คะแนน 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ด.ช.ภาวิช พลิาทอง 63-111-0001 เซนต์คาเบรียล 60.00  คะแนน 
เขตธนบุรี เด็กหญิงพลอยณภัส ปาละพันธ ์ 63-091-0005 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 44.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ด.ญ.วารีวรรณ ใจภักดี 63-008-0004 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ 44.00  คะแนน 
เขตพญาไท ด.ญ.กัญจน์ณัฏฐ์ คําทว ี 63-199-0001 สวนบวั 44.00  คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.อคัมย์สิริ สุวรรณรัชตมณี 63-007-0001 ราชิน ี 66.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ เด็กหญิงสุกัญญา บุญจิตต ์ 63-019-0051 บ้านบางกะปิ (ประถม) 48.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กหญิงสุชานนัท์ หกขุนทด 63-107-0005 สุพิชญา 42.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ด.ญ.ศิริกัลยา จิรวัฒนางกูร 63-111-0002 กรพิทักษ์ศึกษา 30.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว เด็กชายกรวิชญ์ ไพยกาล 63-032-0002 เทพเสนานสุรณ ์ 44.00  คะแนน 
 เด็กชายธนภัทร คงคา 63-032-0011 เทพเสนานสุรณ ์ 44.00  คะแนน 
เขตคันนายาว เด็กหญิงเลอเณลกรณ์ ศรีชนะภยั 63-155-0044 ทรงวิทย์ศึกษา 54.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ช.ภูเบศ เอ่ียมลออ 63-187-0005 จินดามณ ี 58.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กหญิงมิณต์ตรา จีระกุล 63-124-0017 ธนินทรวิทยา 46.00  คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กชายภาคิน มะลิวงค ์ 63-002-0006 สายน้าํทิพย ์ 42.00  คะแนน 
 เด็กหญิงสุชัญญา ดลุมา 63-002-0013 สายน้าํทิพย ์ 42.00  คะแนน 
เขตประเวศ เด็กชายแทนคุณ ระดบัทอง 63-043-0008 นราทร 50.00  คะแนน 
เขตดินแดง ด.ช.ปุญณภัส เกิดมาลยั 63-141-0006 ปัญจทรัพย ์ 70.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ด.ญ.กันติชญา วานชิประเสริฐพร 63-111-0005 ไทยคริสเตียน 56.00  คะแนน 
เขตสายไหม เด็กชายพสธร กึกก้อง 63-117-0087 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 72.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ด.ญ.นาดา พิมพ์วงษ ์ 63-087-0015 วิทยานนท ์ 34.00  คะแนน 
เขตคลองสามวา ด.ช.พัสกร มีสมอรรถ 63-111-0004 โชคชัยหทัยราษฎร์ 64.00  คะแนน 
เขตบางแค ด.ช.พีรดนย์ เจริญกิจวศิน 63-027-0087 มณีวัฒนา 46.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ด.ช.ภาวิช พลิาทอง 63-111-0001 เซนต์คาเบรียล 72.00  คะแนน 
เขตธนบุรี เด็กชายณัฐพัชร ศรีสูงเนิน 63-007-0002 วัดประยุรวงศาวาส 74.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ เด็กหญิงปริตา คงอัครเดชา 63-183-0009 สายประสิทธิ์วทิยา 70.00  คะแนน 
เขตพญาไท ด.ช.คุณภัทร วัชรโชตชิัย 63-199-0002 สวนบวั 58.00  คะแนน 
 ด.ญ.นนลณีย์ วงศ์เธียรธนา 63-199-0003 สวนบวั 58.00  คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.อคัมย์สิริ สุวรรณรัชตมณี 63-007-0001 ราชิน ี 74.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ด.ช.ปวีร์ อาจคงหาญ 63-090-0016 ถนอมบุตร 76.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กหญิงสุชานนัท์ หกขุนทด 63-107-0005 สุพิชญา 68.00  คะแนน 
 เด็กชายพชร คงศิลา 63-107-0011 สุพิชญา 68.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ด.ญ.ศิริกัลยา จิรวัฒนางกูร 63-111-0002 กรพิทักษ์ศึกษา 52.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว เด็กหญิงปัทมาพร ชาญประโคน 63-032-0047 เทพเสนานสุรณ ์ 72.00  คะแนน 
 เด็กหญิงฐิติชญา เชื้อปราง 63-032-0025 เทพเสนานสุรณ ์ 72.00  คะแนน 
เขตคันนายาว เด็กหญิงนันท์ณรัตน์ วงศ์จินต ์ 63-155-0004 ทรงวิทย์ศึกษา 78.00  คะแนน 
 ด.ช.ธีทัต เทพหน ู 63-118-0001 ปรัชชาธร 78.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ช.ภูเบศ เอ่ียมละออ 63-187-0005 จินดามณ ี 66.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กหญิงมิณต์ตรา จีระกุล 63-124-0017 ธนินทรวิทยา 76.00  คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คําจีน 63-002-0020 สายน้าํทิพย ์ 70.00  คะแนน 
เขตประเวศ เด็กชายกันต์กวี เรืองศรีมั่น 63-043-0027 นราทร 82.00  คะแนน 
เขตดินแดง ด.ช.รัชกฤช ลีลาภูมิพงศ์ชัย 63-141-0027 ปัญจทรัพย ์ 80.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ด.ญ.กันติชญา วานชิประเสริฐพร 63-111-0005 ไทยคริสเตียน 84.00  คะแนน 
เขตสายไหม เด็กหญิงพรปวีณ์ พิศาลายน 63-117-0018 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)  90.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ด.ญ.นาดา พิมพ์วงษ ์ 63-087-0015 วิทยานนท ์ 68.00  คะแนน 
เขตคลองสามวา ด.ช.พัสกร มีสมอรรถ 63-111-0004 โชคชัยหทัยราษฎร์ 76.00  คะแนน 
เขตบางแค ด.ช.ภาณุวัฒน์ มัฏฐาพนัธ ์ 63-027-0029 มณีวัฒนา  82.00  คะแนน 
 ด.ช.ธนภัทร กรวดนอก 63-027-0019 มณีวัฒนา 82.00  คะแนน 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ด.ช.ภาวิช พลิาทอง 63-111-0001 เซนต์คาเบรียล 74.00  คะแนน 
เขตธนบุรี เด็กหญิงพลอยณภัส ปาละพันธ ์ 63-091-0005 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 88.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ เด็กหญิงสิริทรัพย์ แสนโท 63-183-0002 สายประสิทธิ์วทิยา 76.00  คะแนน 
เขตพญาไท ด.ญ.กัญจน์ณัฏฐ์ คําทว ี 63-199-0001 สวนบวั 82.00  คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.อคัมย์สิริ สุวรรณรัชตมณี 63-007-0001 ราชิน ี 78.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ด.ช.ปวีร์ อาจคงหาญ 63-090-0016 ถนอมบุตร 88.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กชายพชร คงศิลา 63-107-0011 สุพิชญา 80.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ด.ญ.ศิริกัลยา จิรวัฒนางกูร 63-111-0002 กรพิทักษ์ศึกษา 86.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว เด็กหญิงณัฐชยา โลณะพานชิ 63-032-0005 เทพเสนานสุรณ ์ 74.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ด.ช.สหนนท กู 63-118-0006 ปรัชชาธร 98.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ญ.ซาฮิเด ฮิลาล พารึลท ึ 63-187-0010 จินดามณ ี 92.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กชายแอชเชอร์ พูลศาสตร์ 63-124-0010 ธนินทรวิทยา  90.00  คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คําจีน 63-002-0020 สายน้าํทิพย ์ 78.00  คะแนน 
เขตประเวศ เด็กหญิงใจบุญ จันทรสถาพร 63-043-0019 นราทร  92.00  คะแนน 
เขตดินแดง ด.ญ.ศุภนิดา หิมะมาน 63-141-0010 ปัญจทรัพย ์ 94.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ด.ญ.พิชญา แพร่หลาย 63-111-0006 วัฒนาวิทยาลัย 82.00  คะแนน 
 เด็กหญิงชมนาด  ลักษณากร 63-051-0027 อนุบาลพิบูลเวศม์ 82.00  คะแนน 
 ด.ญ.กันติชญา วานชิประเสริฐพร 63-111-0005 ไทยคริสเตียน 82.00  คะแนน 
เขตสายไหม เด็กชายโมไนย ไชยศร ี 63-117-0005 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)  94.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ด.ช.อริญชย์ วงษอรุณ  63-087-0002 วิทยานนท ์ 54.00  คะแนน 
เขตคลองสามวา ด.ช.พัสกร มีสมอรรถ 63-111-0004 โชคชัยหทัยราษฎร์ 94.00  คะแนน 
เขตบางแค ด.ช.จุลวัฒน์ ไข่แดง  63-027-0084 มณีวัฒนา 92.00  คะแนน 
 ด.ช.ธนกฤต อุ่นสกุล 63-027-0024 มณีวัฒนา 92.00  คะแนน 

 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 เด็กหญิงโชติชญาน์ กลิน่ขํา 63-252-0031 อนุบาลโรจนวทิย ์ 228.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายสรวิชญ์ ตรงต่อกิจ 63-252-0032 อนุบาลโรจนวทิย์  220.00  คะแนน 
  เด็กหญิงนภัทร มีสมใจ 63-252-0021 อนุบาลโรจนวทิย ์ 220.00  คะแนน 
  เด็กหญิงเขมจิรา โอภาสพงศ์พิพัฒน์ 63-252-0026 อนุบาลโรจนวทิย ์ 220.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 เด็กชายธนรัตน์ เรืองคุ้ม 63-244-0056 อนุบาลกําแพงเพชร 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายธนวฒัน์ ศักด ี 63-244-0028 อนุบาลกําแพงเพชร 198.00  คะแนน 
  เด็กหญิงธัญลักษณ์ จิณะ 63-244-0009 อนุบาลกําแพงเพชร 198.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ด.ญ.ณัชชา ดจีักรวาล 63-229-0027 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 272.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.นิพพิชฌน์ ดีจักรวาล 63-229-0063 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 266.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.พสิษฐ์ โภครุ่ง 63-229-0051 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 258.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 ด.ญ.ภัทรคีตา พลพวก 63-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ภูริพัตร์ มะโดด 63-823-0012 ยอแซฟพิจิตร 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.ปุณยวีร์ ฟองชัย 63-823-0019 ยอแซฟพิจิตร 180.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 ด.ช.กรวุฒิ อนันตวฒุ ิ 63-264-0001 ยุวทูตศึกษาพฒันา 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.กันตินันท์ ภัทรโชติธนาทิพย์ 63-264-0003 ยุวทูตศึกษาพฒันา 144.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.เพ็ญปภาอร คําแวง 63-264-0004 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 130.00  คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 เด็กชายสิรภพ ทองศิริ 63-825-0049 น่านคริสเตียนศึกษา 260.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงสิริประภา สิงห์สาร 63-825-0069 น่านคริสเตียนศึกษา 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงพอฤทัย วิชัยยา 63-825-0115 น่านคริสเตียนศึกษา 236.00  คะแนน 
แพร่ อันดับที่ 1 เด็กหญิงณัฐชา วงษา 63-271-0016 อนุบาลแพร ่ 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงญาณิศา มีสอง 63-271-0006 อนุบาลแพร ่ 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงจีรภิญญา อินภิบาล 63-271-0008 อนุบาลแพร ่ 192.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก เด็กหญิงธัญชนก พึ่งทรัพย ์ 63-252-0010 อนุบาลโรจนวทิย ์ 68.00  คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กชายกฤติธี อ่ิมทอง 63-244-0007 อนุบาลกําแพงเพชร 68.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ช.นิพพิชฌน์ ดีจักรวาล 63-229-0063 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 96.00  คะแนน 
พิจิตร ด.ญ.ภัทรคีตา พลพวก 63-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 48.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ช.กรวุฒิ อนันตวฒุ ิ 63-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 36.00  คะแนน 
น่าน เด็กชายสิรภพ ทองศิริ 63-825-0049 น่านคริสเตียนศึกษา 92.00  คะแนน 
แพร่ เด็กหญิงจีรภิญญา อินภิบาล 63-271-0008 อนุบาลแพร ่ 58.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก เด็กหญิงฐิตาภา ปราบุตร 63-252-0033 อนุบาลโรจนวทิย ์ 84.00  คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กหญิงนิษฐนาถ เผือกใจแผ้ว 63-225-0038 วัดคูยาง 80.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ญ.ณัชชา ดจีักรวาล 63-229-0027 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 90.00  คะแนน 
พิจิตร ด.ญ.ภัทรคีตา พลพวก 63-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 82.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ช.กรวุฒิ อนันตวฒุ ิ 63-264-0001 ยุวทูตศึกษาพฒันา 64.00  คะแนน 
น่าน เด็กชายขวัญวิชญ์ สุธรรมวรโรจน์ 63-825-0119 น่านคริสเตียนศึกษา 90.00  คะแนน 
แพร่ เด็กชายกษิดิศ รักนา 63-271-0004 อนุบาลแพร ่ 78.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก เด็กชายณวัฒน์ ไรอัน ดัฟฟิลด ์ 63-278-0002 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 96.00  คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กชายธนรัตน์ เรืองคุ้ม 63-244-0056 อนุบาลกําแพงเพชร 88.00  คะแนน 
 เด็กหญิงคาลิสต้า ตัณศลารักษ ์ 63-244-0049 อนุบาลกําแพงเพชร 88.00  คะแนน 
 เด็กหญิงชลันธรี ศิริไพบลูย ์ 63-225-0019 วัดคูยาง 88.00  คะแนน 
 เด็กหญิงชลิตชญาน์ เรือนจรัสศรี 63-225-0025 วัดคูยาง  88.00  คะแนน 
 เด็กหญิงบงกช รอดโต 63-225-0039 วัดคูยาง  88.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ญ.สุทธิกานต์ ครองสุขศิริชัย 63-229-0021 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 92.00  คะแนน 
 ด.ญ.สลิลลา สุเมธโชติเมธา 63-229-0036 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 92.00  คะแนน 
พิจิตร ด.ญ.ภัทรคีตา พลพวก 63-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 96.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ช.กรวุฒิ อนันตวฒุ ิ 63-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 86.00  คะแนน 
 ด.ช.กันตินันท์ ภัทรโชติธนาทิพย์ 63-264-0003 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 86.00  คะแนน 
น่าน เด็กชายสิรภพ ทองศิริ 63-825-0049 น่านคริสเตียนศึกษา 96.00  คะแนน 
แพร่ เด็กหญิงณัฐชา วงษา 63-271-0016 อนุบาลแพร ่ 84.00  คะแนน 
 เด็กหญิงกุลกัญญา อภิรมย์ 63-271-0035 อนุบาลแพร ่ 84.00  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 16 

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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 เด็กชายวรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 63-861-0001 บางนราวิทยา 268.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.พลภูมิ ชูรูป 63-325-0002 บ้านสุไหงโก-ลก 234.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงบัลกิซ สาระกาสม 63-327-0069 พิมานวิทย์นราธวิาส 216.00  คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองขาวบัว 63-345-0018 อนุบาลอรอนงค ์ 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงณัฐนรี ภู่ระหงษ์ 63-345-0023 อนุบาลอรอนงค ์ 164.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายณัฏฐเดช ทองคํา 63-345-0025 อนุบาลอรอนงค ์ 160.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 เด็กหญิงพิตติธาร ดิษฐโชต ิ 63-376-0006 พลวิทยาระบบสองภาษา 244.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงนิรดา พันธุรัตน ์ 63-335-0015 พลวิทยา 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายสหะศักดิ์ สุวรรณรัตน์ 63-335-0009 พลวิทยา 224.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 เด็กชายกิตติพิชญ์ คุณรักษ์พงศ์ 63-302-0043 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 264.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงเพชรี บางโชคด ี 63-302-0038 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 262.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงวรมพร จงศิริ 63-302-0031 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 256.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 เด็กชายณัฐคุณ ภูมิภมร 63-348-0043 อิศรานุสรณ์ 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายปัณณวชิญ์ ชูเชิด 63-348-0050 อิศรานุสรณ์ 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ยศกฤต แสงระวี 63-334-0008 โชคชัยกระบี ่ 214.00  คะแนน 
ตรัง อันดับที่ 1 เด็กชายกันตพัฒน์ บูรพาศิริวัฒน์ 63-326-0008 พรศิริกุล 208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงสุทัตตา เหม็นแก้ว 63-326-0029 พรศิริกุล 198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายศิริกร แสงรัตน ์ 63-326-0017 พรศิริกุล 196.00  คะแนน 
  เด็กหญิงพิชญ์สินี เหลือแดง 63-326-0020 พรศิริกุล 196.00  คะแนน 
  เด็กชายจิรัฏฐ์ ตันติกฤตยา 63-326-0022 พรศิริกุล 196.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 เด็กชายอคิราภ์ หนูเกตุ 63-317-0027 อนุบาลพังงา 262.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายธีร์ธวัช ทพิย์รส 63-317-0009 อนุบาลพังงา 238.00  คะแนน 
  เด็กหญิงกชพร อุ่นมานิช 63-304-0001 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 238.00  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 ้วิชาคณิตศาสตร ์ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส เด็กชายวรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 63-861-0001 บางนราวิทยา 88.00  คะแนน 
สตูล เด็กชายธนาวุฒิ หมาดหมาน 63-345-0006 อนุบาลอรอนงค ์ 44.00  คะแนน 
สงขลา เด็กหญิงพิตติธาร ดิษฐโชต ิ 63-376-0006 พลวิทยาระบบสองภาษา 66.00  คะแนน 
 ด.ญ.บุญสิตา สมวิวัฒนกุล 63-855-0027 บ้านควนเนียง 66.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กชายกิตติพิชญ์ คุณรักษ์พงศ ์ 63-302-0043 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 94.00  คะแนน 
กระบี่ เด็กชายณัฐคุณ ภูมิภมร 63-348-0043 อิศรานุสรณ์ 60.00  คะแนน 
ตรัง เด็กหญิงสุกฤตา ธรรมเสถียร 63-326-0004 พรศิริกุล 54.00  คะแนน 
พังงา เด็กชายอคิราภ์ หนูเกตุ 63-317-0027 อนุบาลพังงา 86.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส เด็กชายอัฟฎอล มามะ 63-327-0035 พิมานวิทย์นราธวิาส 86.00  คะแนน 
สตูล เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองขาวบัว 63-345-0018 อนุบาลอรอนงค ์ 70.00  คะแนน 
สงขลา เด็กหญิงพิตติธาร ดิษฐโชต ิ 63-376-0006 พลวิทยาระบบสองภาษา 88.00  คะแนน 
 เด็กชายณฐกร แสงสุริยนัต ์ 63-335-0004 พลวิทยา 88.00  คะแนน 
 เด็กชายสหะศักดิ์ สุวรรณรัตน ์ 63-335-0009 พลวิทยา 88.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กหญิงเพชรี บางโชคด ี 63-302-0038 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 90.00  คะแนน 
กระบี่ ด.ญ.ตักษณ กุลเถกิง 63-334-0007 โชคชัยกระบี ่ 82.00  คะแนน 
 ด.ช.ยศกฤต แสงระวี 63-334-0008 โชคชัยกระบี ่ 82.00  คะแนน 
ตรัง เด็กชายวิรุฬห์ ลีวัฒนาพงษ ์ 63-326-0014 พรศิริกุล 84.00  คะแนน 
พังงา เด็กชายชรินทวัชร์ อันติมานนท ์ 63-317-0012 อนุบาลพังงา 90.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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 ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส เด็กชายวรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง 63-861-0001 บางนราวิทยา 96.00  คะแนน 
สตูล เด็กหญิงณัฐนรี ภู่ระหงษ์ 63-345-0023 อนุบาลอรอนงค ์ 68.00  คะแนน 
สงขลา เด็กหญิงพิตติธาร ดิษฐโชต ิ 63-376-0006 พลวิทยาระบบสองภาษา 90.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กหญิงณิชากร แก่นเพชร 63-302-0034 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 98.00  คะแนน 
 เด็กหญิงเพชรี บางโชคด ี 63-302-0038 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 98.00  คะแนน 
 เด็กชายปณวรรต ไสยแก้ว 63-302-0047 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 98.00  คะแนน 
 เด็กหญิงพัทธนันท์ อินทร์จันทร ์ 63-302-0051 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 98.00  คะแนน 
 เด็กหญิงมนัสนันท์ ตัญจพฒัน์กุล 63-302-0056 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 98.00  คะแนน 
กระบี่ เด็กชายปัณณธร นับทอง 63-348-0039 อิศรานุสรณ์ 94.00  คะแนน 
 เด็กชายเอราวัณ กุลเลท 63-348-0054 อิศรานุสรณ์ 94.00  คะแนน 
 ด.ญ.นวพรรษ มาศชาย 63-334-0026 โชคชัยกระบี ่ 94.00  คะแนน 
ตรัง เด็กชายกันตพฒัน์ บูรพาศิริวัฒน์ 63-326-0008 พรศิริกุล  90.00  คะแนน 
พังงา เด็กชายธนภูมิ จลุแก้ว 63-317-0007 อนุบาลพังงา 92.00  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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ด.ญ.นรากร ศรีภูมั่น 63-489-0010 อนุบาลอุดรธาน ี 204.00  คะแนน 
  ด.ช.ธีรดนย์ บุตตะวงษ ์ 63-489-0011 อนุบาลอุดรธาน ี 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.ณัฐวลัญช์ มะเสนา 63-489-0001 อนุบาลอุดรธาน ี 194.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 เด็กชายต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 63-452-0088 อนุบาลอุบลราชธาน ี 270.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงชนัญชิดา สุมทรรัตนากร 63-452-0078 อนุบาลอุบลราชธาน ี 266.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์ 63-452-0014 อนุบาลอุบลราชธาน ี 264.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 เด็กชายสรวิชญ์ ลาภพิเศษพันธุ์ 63-788-0011 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายภานุวัฒน์ เกียรติธีรรัตน์ 63-788-0003 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 212.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายชยางกูร สินธโุคตร 63-788-0027 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 202.00  คะแนน 
มหาสารคาม อันดับที่ 1 เด็กชายญาณาธิป สาม ี 63-792-0035 พระกุมารมหาสารคาม 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายจิรัสย์ วลีธรชีพสวัสด์ิ 63-792-0032 พระกุมารมหาสารคาม 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงวาลินี ทบัละคร 63-792-0014 พระกุมารมหาสารคาม 190.00  คะแนน 
  เด็กชายกฤษณะ ระวิโรจ ์ 63-792-0030 พระกุมารมหาสารคาม 190.00  คะแนน 
ยโสธร อันดับที่ 1 เด็กหญิงสุรดา จิตนภากาญจน์ 63-496-0001 สันติธรรมวิทยาคม 162.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงนริศรา อาจหาญ 63-496-0004 สันติธรรมวิทยาคม 150.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงวาศินี มณีฉาย 63-496-0005 สันติธรรมวิทยาคม 144.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 เด็กหญิงธวัลวรัตน์ ศิริสอน 63-403-0060 อนุบาลร้อยเอ็ด 252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายกฤษฏ์ บุตน ุ 63-403-0006 อนุบาลร้อยเอ็ด 250.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายชยพล บุตะเขียว 63-403-0009 อนุบาลร้อยเอ็ด 240.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ด.ญ.พิชาพร อื้อภากรณ์สุกุล 63-761-0032 มารีย์วิทยา 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.คุณณสิญจ์ อยู่สันเทียะ 63-761-0031 มารีย์วิทยา  226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงณภัทร ยรรยงนวกิจ 63-761-0010 มารีย์วิทยา 218.00  คะแนน 
บุรีรัมย์ อันดับที่ 1 เด็กหญิงณัฐณิชาต์ จันทร์ชูวงศ์ 63-701-0001 ฮั่วเคี้ยว 274.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงฐานิตา เจียมใจ 63-701-0002 อนุบาลบุรีรัมย ์ 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงวริศรา วงศ์สุขสวัสดิ์ 63-701-0005 มารีย์อนุสรณ ์ 234.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 ด.ช.อัชฎากรญ์ วังลาญ 63-465-0007 วาณิชยน์ุกูล 148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.พัสกร บุญศิริ 63-465-0002 วาณิชยน์ุกูล 146.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ชลัทธร ชูชมงาม 63-465-0001 วาณิชยน์ุกูล 138.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 เด็กหญิงมนรดา โททอง 63-449-0017 อนุบาลอํานาจเจริญ 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงวรวลัญช์ ไตรโพธิ ์ 63-449-0002 อนุบาลอํานาจเจริญ 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.เสฏฐวุฒิ สกลไชย 63-452-0141 อาเวมารีอาอํานาจเจริญ 204.00  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 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ช.ธีรดนย์ บุตตะวงษ ์ 63-489-0011 อนุบาลอุดรธาน ี 54.00  คะแนน 
 ด.ญ.ปรียาดา โพธิศิริ 63-489-0014 อนุบาลอุดรธาน ี 54.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กหญิงนโม แซ่โค้ว 63-452-0057 อนุบาลอุบลราชธาน ี 98.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กชายสรวิชญ์ ลาภพิเศษพนัธุ ์ 63-788-0011 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์  60.00  คะแนน 
มหาสารคาม เด็กชายญาณาธิป สาม ี 63-792-0035 พระกุมารมหาสารคาม 58.00  คะแนน 
ยโสธร เด็กหญิงศศิวิมล เลานามสิงห์ 63-496-0007 สันติธรรมวิทยาคม 36.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กชายกฤษฏ์ บุตน ุ 63-403-0006 อนุบาลร้อยเอ็ด 90.00  คะแนน 
นครราชสีมา ด.ญ.พิชาพร อ้ือภากรณ์สุกุล 63-761-0032 มารีย์วิทยา 94.00  คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กหญิงณัฐณิชาต์ จนัทร์ชูวงศ ์ 63-701-0001 ฮั่วเคี้ยว 94.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ด.ช.ชลัทธร ชูชมงาม 63-465-0001 วาณิชยน์ุกูล 44.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ เด็กหญิงมนรดา โททอง 63-449-0017 อนุบาลอํานาจเจริญ 56.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ช.ธีรดนย์ บุตตะวงษ ์ 63-489-0011 อนุบาลอุดรธาน ี 82.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กหญิงณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร ์ 63-452-0014 อนุบาลอุบลราชธาน ี 92.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กหญิงกรวิภา เฉิดเจิม 63-788-0018 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์  78.00  คะแนน 
มหาสารคาม เด็กชายจิรัสย์ วลธีรชีพสวสัดิ ์ 63-792-0032 พระกุมารมหาสารคาม 80.00  คะแนน 
ยโสธร เด็กหญิงนริศรา อาจหาญ 63-496-0004 สันติธรรมวิทยาคม 72.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กหญิงณัฐภัสสร แสนประดิษฐ์ 63-437-0009 พระกุมารร้อยเอ็ด 82.00  คะแนน 
 เด็กชายธีรัตน์ สพุรหมอินทร์ 63-403-0054 อนุบาลร้อยเอ็ด 82.00  คะแนน 
 เด็กชายปวนิลภย์ พรศิรินพคุณ 63-403-0055 อนุบาลร้อยเอ็ด 82.00  คะแนน 
นครราชสีมา เด็กชายกวีวัฒน์ ศรีประเสริฐ 63-761-0005 มารีย์วิทยา 84.00  คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กหญิงวริศรา วงศ์สุขสวัสดิ ์ 63-701-0005 มารีย์อนุสรณ ์ 86.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ด.ช.อัชฎากรญ์ วังลาญ 63-465-0007 วาณิชยน์ุกูล 72.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ เด็กหญิงวรวลัญช์ ไตรโพธิ ์ 63-449-0002 อนุบาลอํานาจเจริญ 84.00  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 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ญ.ณัฐวลัญช์ มะเสนา 63-489-0001 อนุบาลอุดรธาน ี 84.00  คะแนน 
 ด.ญ.กันทลัส กลา้หาญ 63-489-0036 อนุบาลอุดรธาน ี 84.00  คะแนน 
 ด.ช.ปฏิญญา พรมเลิศ 63-489-0049 อนุบาลอุดรธาน ี 84.00  คะแนน 
 ด.ช.จิรกร ตุงคโสภา 63-489-0060 อนุบาลอุดรธาน ี 84.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กชายต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 63-452-0088 อนุบาลอุบลราชธาน ี 98.00  คะแนน 
 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ตั้งศิริวัฒนกุล 63-452-0015 อนุบาลอุบลราชธาน ี 98.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กชายจักริน ขาวอ่อน 63-788-0023 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์  90.00  คะแนน 
มหาสารคาม เด็กชายจิรัสย์ วลธีรชีพสวสัดิ ์ 63-792-0032 พระกุมารมหาสารคาม 92.00  คะแนน 
ยโสธร เด็กหญิงสุรดา จิตนภากาญจน ์ 63-496-0001 สันติธรรมวิทยาคม 62.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กหญิงธวัลวรัตน์ ศิริสอน 63-403-0060 อนุบาลร้อยเอ็ด 98.00  คะแนน 
นครราชสีมา เด็กหญิงพิชชาพร ระดาฤทธิ ์ 63-761-0018 มารีย์วิทยา 94.00  คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กหญิงณัฐณิชาต์ จนัทร์ชูวงศ ์ 63-701-0001 ฮั่วเคี้ยว 96.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ด.ช.พัสกร บุญศิริ 63-465-0002 วาณิชยน์ุกูล 64.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ เด็กหญิงมนรดา โททอง 63-449-0017 อนุบาลอํานาจเจริญ 88.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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 
 

คะแนนรวมชั้น ป.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 เด็กชายปภาวิน จิตตะกาญจน์ 63-590-0008 วัดดอนทอง 230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายสมิทธิ สุวรรณชาต ิ 63-590-0019 วัดดอนทอง 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายสุทิวสั บบัภาวัน 63-590-0024 วัดดอนทอง 204.00  คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 ด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 63-524-0003 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 286.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ณัฐธภัสสร ผลสวัสดิ ์ 63-111-0003 อนุบาลชลบุรี 250.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.ซัมเมอร์ เอ็มมิลี ยง 63-502-0013 อนุบาลชลบุรี 236.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 เด็กหญิงกัญญ์โฉม เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ 63-560-0065 อนุบาลระยอง 258.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายปิยะภัทร อัฒจักร 63-560-0046 อนุบาลระยอง 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์ 63-560-0024 อนุบาลระยอง 244.00  คะแนน 
ตราด อันดับที่ 1 เด็กชายสุรพศ เถาหมอ 63-558-0010 มารดานสุรณ ์ 226.00  คะแนน 
  อันดับที่ 2 เด็กชายสุกฤษฎิ์ จํานงประโคน 63-558-0009 มารดานสุรณ ์ 218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงณัฐธยาน์ กสิพร้อง 63-558-0012 มารดานสุรณ ์ 200.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 เด็กหญิงวริสา เทียนขาว 63-569-0010 อุ่นอารีวิทยา 196.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บุญทัน 63-569-0015 อุ่นอารีวิทยา 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงณัฐณิชา พูลพพิัฒน ์ 63-569-0006 อุ่นอารีวิทยา 168.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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 ในภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กชายปภาวิน จิตตะกาญจน ์ 63-590-0008 วัดดอนทอง 70.00  คะแนน 
ชลบุรี ด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 63-524-0003 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 94.00  คะแนน 
ระยอง เด็กชายปิยะภัทร อัฒจักร์ 63-560-0046 อนุบาลระยอง 80.00  คะแนน 
ตราด เด็กชายสุกฤษฎิ์ จํานงประโคน 63-558-0009 มารดานสุรณ ์ 66.00  คะแนน 
 เด็กชายสุรพศ เถาหมอ 63-558-0010 มารดานสุรณ ์ 66.00  คะแนน 
สมุทรปราการ เด็กหญิงวริสา เทียนขาว 63-569-0010 อุ่นอารีวิทยา 44.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กชายปภาวิน จิตตะกาญจน ์ 63-590-0008 วัดดอนทอง 82.00  คะแนน 
 เด็กหญิงนันท์นภัส อนุสิทธิ ์ 63-590-0028 วัดดอนทอง 82.00  คะแนน 
ชลบุรี ด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 63-524-0003 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 94.00  คะแนน 
ระยอง เด็กหญิงกัญญ์โฉม เลาหศักด์ิประสิท 63-560-0065 อนุบาลระยอง 92.00  คะแนน 
ตราด เด็กชายรัชภูมิ ทัศวิล 63-558-0006 มารดานสุรณ ์ 80.00  คะแนน 
สมุทรปราการ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บุญทัน 63-569-0015 อุ่นอารีวิทยา 70.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กชายสมิทธิ สุวรรณชาต ิ 63-590-0019 วัดดอนทอง 90.00  คะแนน 
ชลบุรี ด.ช.ณัฐพงศ์ หอมกลั่น 63-524-0003 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 98.00  คะแนน 
ระยอง เด็กหญิงชมพูนุท สุดชาวงศ ์ 63-560-0049 อนุบาลระยอง 96.00  คะแนน 
ตราด เด็กชายสุรพศ เถาหมอ 63-558-0010 มารดานสุรณ ์ 86.00  คะแนน 
 เด็กหญิงเอลิษา พงษ์ศิริ 63-558-0011 มารดานสุรณ ์ 86.00  คะแนน 
สมุทรปราการ เด็กหญิงวริสา เทียนขาว 63-569-0010 อุ่นอารีวิทยา 84.00  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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 เด็กหญิงธิษณาภัท แสงพล 63-671-0026 เตรียมบัณฑิต 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงอิสเบล มั้นท ์ 63-671-0006 เตรียมบัณฑิต  176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงชนกนันท์ ไกยราช 63-671-0035 เตรียมบัณฑิต 172.00  คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 เด็กชายทัตพิชา จินต์จันทรวงศ์ 63-943-0077 อนุบาลนครปฐม 274.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายดลวริทธิ์ ศิริชยั 63-943-0083 อนุบาลนครปฐม 266.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ภูริภัทร ภาณุพิชิต 63-943-0072 อนุบาลนครปฐม 250.00  คะแนน 
สมุทรสาคร อันดับที่ 1 ด.ญ.ณัฐธนา สุเมธนภิส 63-111-0007 อัตตาภิวัฒน ์ 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายพรภวิษย์ จีนธรรม 63-684-0018 อนุบาลสมุทรสาคร 238.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายสรวีย์ จารวีไพบูรณ์ 63-684-0015 อนุบาลสมุทรสาคร 236.00  คะแนน 
  เด็กหญิงวริศรา โหมดพลาย 63-684-0005 อนุบาลสมุทรสาคร 236.00  คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 ด.ญ.สิริกัญญา ฉินทองประเสริฐ 63-656-0010 นารีวิทยา 222.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงกุลวรา ตุลยาธาร 63-922-0027 อนุบาลราชบุรี 208.00  คะแนน 
  เด็กหญิงปุณิกา เปรมปิยะกิจ 63-922-0066 อนุบาลราชบุรี 208.00  คะแนน 
  เด็กชายชวิศธีร์ พิสุทธ์ิวรารมย์ 63-922-0040 อนุบาลราชบุรี 208.00  คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 ด.ญ.พิชญา ชตุิม์วัฒน์เสถียร 63-602-0001 วัดดอนไก่เตี้ย 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.พุดพิชญา กําเนิดศิริ 63-602-0003 วัดดอนไก่เตี้ย 216.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.กัญณลัคน์ รัตนทรัพย์ศิริ 63-602-0005 วัดดอนไก่เตี้ย 210.00  คะแนน 
  ด.ญ.จิดาภา เกียรติเดชาวิทย ์ 63-602-0009 วัดดอนไก่เตี้ย 210.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ 63-628-0008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 288.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายธีรเมธ อู่วุฒิพงษ ์ 63-628-0034 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงปัณฑารีย์ มั่งคั่ง 63-628-0045 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 242.00  คะแนน 
  เด็กหญิงณวรัฎ คงมี 63-628-0091 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 242.00  คะแนน 
ลพบุรี อันดับที่ 1 ด.ญ.ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ์ 63-019-0001 บรรจงรัตน ์ 266.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายอภินัทธ์ อภินิธิโสภณ 63-654-0004 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 206.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงกนกกร กิตติศัพท์ขจร 63-654-0007 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 192.00  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.6 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
สระบุรี อันดับที่ 1 ด.ช.ธนภูมิ พลอยงาม 63-972-0006 อนุบาลวิชชากร 144.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.พรภวิษย์ รุ่งเรือง 63-972-0002 อนุบาลวิชชากร 108.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.จารุพัฒน์ สีหานอก 63-972-0005 อนุบาลวิชชากร 100.00  คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 เด็กชายธีทัต สาํแดงภัย 63-633-0056 อนุบาลสิงห์บุรี 226.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงชนัญนิตฏ์ รัตนศิริพงษา 63-633-0068 อนุบาลสิงห์บุรี 220.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงวราวรรณ ทิพยไพฑูรย์ 63-633-0034 อนุบาลสิงห์บุรี 218.00  คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 เด็กชายวุฒิภัทร คิดด ี 63-973-0013 อนุราชประสิทธิ ์ 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงมนัสนันท์ ทรัพย์นราธร 63-973-0005 อนุราชประสิทธิ ์ 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.สรวิชญ์ ชยัศิริถาวรกุล 63-986-0032 ประสาทวิทยานนทบุรี 202.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 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.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กหญิงธิษณาภัท แสงพล 63-671-0026 เตรียมบัณฑิต 40.00  คะแนน 
นครปฐม เด็กชายทัตพชิา จนิต์จันทรวงศ ์ 63-943-0077 อนุบาลนครปฐม 98.00  คะแนน 
สมุทรสาคร เด็กชายพรภวิษย์ จีนธรรม 63-684-0018 อนุบาลสมุทรสาคร 80.00  คะแนน 
ราชบุรี ด.ญ.สิริกัญญา ฉินทองประเสริฐ 63-656-0010 นารีวิทยา 70.00  คะแนน 
เพชรบุรี ด.ญ.จิดาภา เกียรติเดชาวิทย ์ 63-602-0009 วัดดอนไก่เตี้ย 64.00  คะแนน 
 เด็กหญิงบวรลักษณ์ ชิดปราง 63-696-0003 อนุบาลเพชรบุรี 64.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวโิรจน ์ 63-628-0008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 98.00  คะแนน 
ลพบุรี ด.ญ.ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ์ 63-019-0001 บรรจงรัตน ์ 88.00  คะแนน 
สระบุรี ด.ช.พิชิตพงษ์ คงสมพงษ ์ 63-972-0004 อนุบาลวิชชากร 32.00  คะแนน 
 ด.ช.จารุพัฒน์ สีหานอก 63-972-0005 อนุบาลวิชชากร 32.00  คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กชายธีทัต สาํแดงภัย 63-633-0056 อนุบาลสิงห์บุรี 64.00  คะแนน 
นนทบุรี เด็กหญิงณําพาสุข คําภาศรี 63-973-0038 อนุราชประสิทธิ ์ 60.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กหญิงธิษณาภัท แสงพล 63-671-0026 เตรียมบัณฑิต 74.00  คะแนน 
นครปฐม เด็กชายทัตพชิา จนิต์จันทรวงศ ์ 63-943-0077 อนุบาลนครปฐม 82.00  คะแนน 
 เด็กหญิงนิรัชพร จันทร์ประทัศน์ 63-613-0010 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 82.00  คะแนน 
สมุทรสาคร เด็กชายจิรา ปุรินทราภบิาล 63-684-0027 อนุบาลสมุทรสาคร 90.00  คะแนน 
ราชบุรี เด็กหญิงกุลวรา ตุลยาธาร 63-922-0027 อนุบาลราชบุรี 86.00  คะแนน 
เพชรบุรี ด.ญ.พุดพิชญา กําเนิดศิริ 63-602-0003 วัดดอนไก่เตี้ย 82.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวโิรจน ์ 63-628-0008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 92.00  คะแนน 
ลพบุรี ด.ญ.ภรภัทร ตั้งกิจงามวงศ์ 63-019-0001 บรรจงรัตน ์ 86.00  คะแนน 
สระบุรี ด.ช.พรภวิษย์ รุ่งเรือง 63-972-0002 อนุบาลวิชชากร 48.00  คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กชายธีรภัทร สิงห์โต 63-633-0029 อนุบาลสิงห์บุรี 82.00  คะแนน 
 เด็กขายศิรภัทร ฉันทะนิตย ์ 63-633-0054 อนุบาลสิงห์บุรี 82.00  คะแนน 
นนทบุรี ด.ช.สรวิชญ์ ชยัศิริถาวรกุล 63-986-0032 ประสาทวิทยานนทบุรี  78.00  คะแนน 
 เด็กชายวุฒิภัทร คิดด ี 63-973-0013 อนุราชประสิทธิ ์ 78.00  คะแนน 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 27 

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.6* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กหญิงชนกนันท์ ไกยราช 63-671-0035 เตรียมบัณฑิต 90.00  คะแนน 
นครปฐม ด.ช.ภูริภัทร ภาณุพิชิต 63-943-0072 อนุบาลนครปฐม 98.00  คะแนน 
 เด็กชายดลวริทธิ์ ศิริชยั 63-943-0083 อนุบาลนครปฐม 98.00  คะแนน 
สมุทรสาคร เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ ศรีนามบุรี 63-684-0030 อนุบาลสมุทรสาคร 94.00  คะแนน 
ราชบุรี เด็กชายธีร์รัชช์ ศศิมณฑลกุล 63-922-0058 อนุบาลราชบุรี 92.00  คะแนน 
เพชรบุรี ด.ญ.กัญณลัคน์ รัตนทรัพย์ศิริ 63-602-0005 วัดดอนไก่เตี้ย 96.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวโิรจน ์ 63-628-0008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 98.00  คะแนน 
ลพบุรี เด็กชายอภินัทธ์ อภินิธิโสภณ 63-654-0004 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์  94.00  คะแนน 
สระบุรี ด.ช.ธนภูมิ พลอยงาม 63-972-0006 อนุบาลวิชชากร 76.00  คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กชายธีทัต สาํแดงภัย 63-633-0056 อนุบาลสิงห์บุรี 90.00  คะแนน 
 เด็กหญิงชนัญนิตฏ์ รัตนศิริพงษา 63-633-0068 อนุบาลสิงห์บุรี 90.00  คะแนน 
นนทบุรี เด็กชายวุฒิภัทร คิดด ี 63-973-0013 อนุราชประสิทธิ ์ 100.00  คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.6) 28 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 


