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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 

สอบระหว่างวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 
 

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ ระดับชั้น ป.6 
  
หลักเกณฑ์การมอบรางวลัในช่วงสถานการณ์นิวนอร์มอล 

เพื่อเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น 
กรณีสอบตามวัน-เวลาที่กําหนด มีเกณฑมอบรางวัล โดยแบงออก เปน 3 ระดับ ดังน้ี 

 
1. ระดับ GOLD CLASS  ได้แก ่
  ผู้ที่ทําคะแนนสอบ “ประถมศึกษา TEST”* ได้คะแนนรวม 80% ข้ึนไป 
  จะได้รับใบประกาศเกยีรติคุณ (ในกลุ่ม Gold Class)  
2. ระดับ SILVER CLASS  ได้แก ่
  ผู้ที่ทําคะแนนสอบ “ประถมศึกษา TEST”* ได้คะแนนรวม 70% ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 80% 
  จะได้รับใบประกาศเกยีรติคุณ (ในกลุ่ม Silver Class)  
3. ระดับ BRONZE CLASS  ได้แก ่
  ผู้ที่ทําคะแนนสอบ “ประถมศึกษา TEST”* ได้คะแนนรวม 65% ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 70% 
  จะได้รับใบประกาศเกยีรติคุณ (ในกลุ่ม Bronze Class)  
หมายเหต ุ* คะแนน “ประถมศึกษา TEST” คิดจาก 5 วิชาแรก คือ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 

สอบระหว่างวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 
 

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ ระดับชั้น ป.6 
 
กลุ่มที่ 1 :   ได้คะแนนรวม 80% ขึ้นไป (จํานวน 11 คน) 

จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ระดับ Gold Class) 
 
คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 1 วรชิต  ลิ้มวัฒนายิ่งยง 60-861-0001 บางนราวิทยา (นราธิวาส) 444 
คนที่ 2 ปัณณทัต  ลฬีหะวิโรจน ์ 60-628-0008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 430 
คนที่ 3 ณัชชา  ดีจักรวาล 60-229-0027 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 421 
คนที่ 4 ดลย์สรธัช  จตุรงคโชค 60-217-0052 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 417 
คนที่ 5 นิพพิชฌน์  ดีจักรวาล 60-229-0063 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 417 
คนที่ 6 ปัณฑารีย์  มัง่คั่ง 60-628-0047 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 415 
คนที่ 7 วราวรรณ  ทิพยไพฑูรย์ 60-633-0043 อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) 404 
คนที่ 8 ปัณฑารีย์  ชัยติสุข 60-302-0094 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 404 
คนที่ 9 ทัตพิชา  จินต์จนัทรวงศ ์ 60-943-0037 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 403 
คนที่ 10 ณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร 60-278-0015 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 402 
คนที่ 11 ณัฐพงศ์  หอมกลั่น 60-524-0003 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 401 
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กลุ่มท่ี 2 :   ได้คะแนนรวม 70% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80% (จํานวน 89 คน) 
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ระดับ Silver Class) 

 
คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 1 กัญญ์โฉม  เลาหศักดิ์ประสิทธิ ์ 60-560-0055 อนุบาลระยอง (ระยอง) 399 
คนที่ 2 ณัฐธนา  สุเมธนภิส 60-111-0002 อัตตาภิวัฒน์ (สมุทรสาคร) 399 
คนที่ 3 สิรธีร์  ตั้งมานะกุล 60-452-0124 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 398 
คนที่ 4 ดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์ 60-217-0046 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 397 
คนที่ 5 ปพาวลิรณ์  อุตมะ 60-403-0014 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 396 
คนที่ 6 กฤษฏ์  บุตน ุ 60-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 395 
คนที่ 7 ณัฏฐ์วรินทร์  แสงวิเชียร 60-307-0289 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 395 
คนที่ 8 แววปราชญ์  ทวีพาณิชย์กุล 60-545-0091 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 394 
คนที่ 9 พสิษฐ์  โภครุ่ง 60-229-0051 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 393 
คนที่ 10 ศิรสิทธิ์  ฉํ่าฉลวย 60-918-0061 ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา) 392 
คนที่ 11 ดลวริทธิ์  ศิริชัย 60-943-0041 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 391 
คนที่ 12 พิมพ์พิชชา  เหลืองวุฒิวงษ ์ 60-560-0021 อนุบาลระยอง (ระยอง) 390 
คนที่ 13 ปิ่นมณี  ราชณุวงษ ์ 60-403-0009 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 390 
คนที่ 14 พชร  พิมพ์ศิริกุล 60-117-0018 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 389 
คนที่ 15 รัฐศาลธ์  ศรีสาตร ์ 60-229-0082 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 385 
คนที่ 16 รวิสรา  จริตงาม 60-355-0057 อนุบาลสงขลา (สงขลา) 383 
คนที่ 17 ศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 60-217-0071 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 382 
คนที่ 18 อคิราภ์  หนูเกตุ 60-317-0019 อนุบาลพังงา (พังงา) 381 
คนที่ 19 กีรติกา  เมโฆ 60-452-0097 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 380 
คนที่ 20 ณัฐกฤตา  สุดหนองบัว 60-452-0122 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 380 
คนที่ 21 วรวลัญช์  สทิธิสุวรรณ 60-307-0295 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 380 
คนที่ 22 เธียรกานต์  ธรรมโชต ิ 60-397-0014 จอย (สุราษฎร์ธานี) 378 
คนที่ 23 ปฐมพร  เชยวิจิตร 60-918-0058 ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา) 378 
คนที่ 24 ธวัลวรัตน์  ศิริสอน 60-403-0031 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 377 
คนที่ 25 นงนภัส  พรหมฤทธิ์ 60-307-0288 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 377 
คนที่ 26 อนนตกฤต  แสงสุริยนัต ์ 60-307-0275 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 376 
คนที่ 27 พิชชาภา  บญุต่อ 60-307-0038 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 376 
คนที่ 28 ต้นแบบ  เศรษฐปิยานนท ์ 60-452-0025 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 376 
คนที่ 29 ชุติวัต  สบเหมาะ 60-307-0276 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 374 
คนที่ 30 สโรชา  เก้ือรอด 60-307-0293 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 374 
คนที่ 31 กษิดิ์เดช  จุลแก้ว 60-307-0270 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 372 
คนที่ 32 ภคพร  โรจน์โมสิก 60-307-0299 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 371 
คนที่ 33 ปัณฑารีย์  ทองคํา 60-104-0041 พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.) 371 
คนที่ 34 สรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ ์ 60-788-0010 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) 371 
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คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 35 ณัฎฐณิชา  วาภพ 60-452-0100 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 370 
คนที่ 36 ภัทรคีตา  พลพวก 60-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 370 
คนที่ 37 ชนัดดา  เกียรติก้องแก้ว 60-302-0144 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 370 
คนที่ 38 พงศ์ฑัต  แก้วปนทอง 60-623-0013 นารายณว์ิทยา (ลพบุรี) 369 
คนที่ 39 ศิรณะ  แซ่ซู้ 60-117-0015 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 367 
คนที่ 40 อัณณา  นันทสําเริง 60-452-0127 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 367 
คนที่ 41 การดี  สุตันรักษ ์ 60-560-0010 อนุบาลระยอง (ระยอง) 367 
คนที่ 42 นราธิป  เลขาโสภณ 60-699-0003 ศรีจิตรา (ปทุมธานี) 366 
คนที่ 43 อัลแอบบาซ  ฮะมะ 60-307-0280 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 366 
คนที่ 44 ชญานิสา  ไหมด ี 60-302-0146 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 366 
คนที่ 45 ณัฐกฤษ  ทัดระเบียบ 60-307-0277 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 365 
คนที่ 46 กิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย ์ 60-681-0030 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 365 
คนที่ 47 ลักษณ์นารา  พิพัฒน์ผล 60-307-0297 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)  363 
คนที่ 48 อัญวีณ์  พิริยฉัตรไชย 60-452-0081 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)  362 
คนที่ 49 ธีร์ธวัช  ทิพย์รส 60-317-0009 อนุบาลพังงา (พังงา)  362 
คนที่ 50    พิชามญธุ์  พนัสนอก 60-307-0300 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)  361 
คนที่ 51    ป้อมเพชร  ใจห้าว 60-307-0014 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)  361 
คนที่ 52   ปานณไชญ์  ห้ินจิ้ว 60-307-0272 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)  361 
คนที่ 53    กชณัฐท์  วิเชียรทอง 60-302-0138 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 361 
คนที่ 54    ธัญรดี  ปานเกลี้ยง 60-307-0284 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)  360 
คนที่ 55 จิรนิษฐ์  พฤกษะริตานนท ์ 60-217-0067 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์  360 
คนที่ 56 แทนคุณ  ทัศคร 60-117-0076 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)  360 
คนที่ 57 ปนัญญกร  ถาวโรจน ์ 60-397-0013 จอย (สุราษฎร์ธานี)  360 
คนที่ 58 ณิชภัทร  อํานวยวฒันกุล 60-699-0005 ศรีจิตรา (ปทุมธานี) 360 
คนที่ 59 กันติชญา  วานิชประเสริฐพร 60-007-0004 ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง (เขตบางรัก กทม.) 360 
คนที่ 60 อภิเศรษฐ์  บุญเหลือ 60-307-0264 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 359 
คนที่ 61    ฮานาน  ศิริพัธนะ 60-307-0294 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 359 
คนที่ 62 จิรัฎฐ์  ตั้งเศรษฐนากร 60-164-0025 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.)  358 
คนที่ 63 ศิวัช  สิริวัฒนานุสรณ ์ 60-104-0071 พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)  358 
คนที่ 64 ชนิสรา  ทองคํา 60-104-0010 พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)  357 
คนที่ 65 พรภวิษย์  ชูสุวรรณ ์ 60-307-0278  เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)  357 
คนที่ 66 ศิวกร  ลักษณะสว่างวิทย ์ 60-307-0271 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช)  356 
คนที่ 67 ธนกฤต  สานุสันต ์ 60-524-0015 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี)  356 
คนที่ 68 พุดพิชญา  กําเนิดศิริ  60-602-0002 วัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี)  356 
คนที่ 69 ณัฐพงศ์  อัศวราชันย์  60-628-0004 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)  356 
คนที่ 70 ภานุวัฒน์  เกียรติธีรรัตน ์ 60-788-0002 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์)  355 
คนที่ 71 ภูเบศ  ศรีทองมาศ  60-302-0002 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 355 
คนที่ 72 วิชชากร  อุปจักร์ 60-241-0013 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (น่าน) 355 
คนที่ 73 สรวิชญ์  ตรงต่อกิจ  60-252-0032 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก)  355 
คนที่ 74 สุพีรพัฒน์  สุจิวรรณ  60-307-0274  เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 354 
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คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 75 พูลภัสสร  ฤกษ์ยาม 60-397-0029 จอย (สุราษฎร์ธานี)  354 
คนที่ 76 วริศรา  ยินดีมาก  60-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 353 
คนที่ 77 นัทธมน  ศรีสุวรรณ   60-355-0052 อนุบาลสงขลา (สงขลา)  353 
คนที่ 78 เขมจิรา  โอภาสพงศ์พิพัฒน ์ 60-252-0026 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 353 
คนที่ 79 โชติชญาน์  กลิ่นขํา  60-252-0031 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 353 
คนที่ 80 อนัญญา  คูวิบลูย์ศิลป ์ 60-307-0301 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 352 
คนที่ 81 ปนัชช์  ค้าของ 60-307-0266 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 352 
คนที่ 82 ณัฐนันท์  คู่สกุลนิรันดร์ 60-452-0014  อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 351 
คนที่ 83 สุจิตตรา  ภูริวัฒนพงศ์  60-397-0020 จอย (สุราษฎร์ธานี) 351 
คนที่ 84 กิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย 60-868-0150 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 351 
คนที่ 85 วีรภัทร  เพ็ชสภา 60-545-0095 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 350 
คนที่ 86 ชมาห์ธรณ์  อึงสามภพ 60-117-0044 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 350 
คนที่ 87 ธีร์  ธีรนาทธนบด ี 60-545-0016 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 350 
คนที่ 88 เข็มอัปสร  หู 60-510-0005  ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 350 
คนที่ 89 พรชนก  เขม้นเขตการณ์  60-252-0018 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 350 
 

กลุ่มท่ี 3 :   ได้คะแนนรวม 65% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70% (จํานวน 146 คน) 
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ระดับ Bronze Class) 

 
คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 1 ฐิตภัทร์  บุษบง 60-302-0137 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 349 
คนที่ 2 เขมณัฎฐ์  ภัทรพุทธ 60-545-0101  อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 349 
คนที่ 3 ศภัญรัชต์  เสมอวงษ์ 60-545-0102 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 349 
คนที่ 4 จิตณิชา  พลจรัส 60-628-0046 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 349 
คนที่ 5 ตุลธร  จริตพจน ์ 60-524-0004 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 348 
คนที่ 6 ศิรวุฒิ  สุขมิ่ง 60-855-0007 บ้านควนเนียง (สงขลา) 348 
คนที่ 7 ณัฐศักรินทร์  แซ่อุ๋ย 60-307-0283 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 348 
คนที่ 8 กชพรรณ  ขุนชนะพันธุ ์ 60-344-0021 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ) 348 
คนที่ 9 ภัทรพร  ธารวณิชย์การ 60-056-0037   กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี กทม.) 346 
คนที่ 10 ณวรัฎ  คงมี 60-628-0095   อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 346 
คนที่ 11 ภัทรลดา  สาระธรรม 60-628-0100   อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 346 
คนที่ 12 พัทธดนย์  เอ่ียมสมบูรณ ์ 60-524-0013    อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 345 
คนที่ 13 ทิพพิมล  สุกรอดรู้ 60-371-0134    วิวัฒน์วทิยา (ตรัง) 345 
คนที่ 14 พิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน ์ 60-278-0010  โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 345 
คนที่ 15 พุชฌาภา  มาแดง 60-344-0016 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ) 344 
คนที่ 16   วรมพร  จงศิริ 60-302-0118 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 344 
คนที่ 17    วันวิสา  ชูวิจิตร 60-344-0024 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ) 343 
คนที่ 18   วรัชยา  พนัธรักษ์ 60-307-0287  เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 343 
คนที่ 19 ก้องภพ  รักษาธรรม 60-307-0013 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 343 



  คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.6) 6 
คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 20 อินทัธ  พัฒนศร 60-593-0004 หทัยชาติ (ปราจนีบุรี) 343 
คนที ่21 ปุณยนชุ  สุภมาตา 60-628-0101 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 343 
คนที่ 22 วรัญญา  ไชยแสง 60-512-0011 มัธยมวัดใหม่กรงทอง (ปราจีนบรีุ) 342 
คนที ่23 พิงกัน  โพธิ์ศิริกุล 60-560-0020  อนุบาลระยอง (ระยอง) 342 
คนที ่24 ปรัตถกรณ์  ทองมีสี 60-545-0094 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 342 
คนที ่25 สิรยา  ชมภู่  60-217-0061 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 342 
คนที ่26 บุญสิตา  สมวิวฒันกุล 60-855-0024 บ้านควนเนียง (สงขลา) 342 
คนที ่27 ศิวัช  พรพศวัต 60-229-0042  ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 342 
คนที่ 28 อัยยา  เสือแก้ว 60-117-0068 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 341 
คนที ่29 ศุภกฤต  ฐานิสสร 60-302-0109 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 341 
คนที ่30 วชิรสิทธิ์  เสถียรพัฒนากูล 60-217-0054 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 341 
คนที ่31 อรียาภรณ์  โกศลกิตติอัมพร 60-403-0012 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 341 
คนที ่32 ณัฐพัชร์  มหาสิทธวิัฒน ์ 60-564-0002  มารีวิทยา (ปราจนีบุรี) 341 
คนที่ 33 จิรภัทร  พูลหวัง 60-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 340 
คนที ่34 ชฏาณิศ  เลิศอุทัย 60-452-0114 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 340 
คนที ่35 ชนกันต์  ทองบุญ 60-344-0006  เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ) 340 
คนที ่36 อัลยาอ์  พันกาแด 60-894-0033 อนุบาลสตูล (สตูล) 340 
คนที ่37 สุทธิกานต์  ครองสุขศิริชัย 60-229-0021  ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 340 
คนที่ 38 ปิยาพชัร  พิมสาร 60-241-0022 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (น่าน) 339 
คนที ่39 ธนธรณ์  วานิชสุจิต  60-788-0007   เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) 339 
คนที่ 40 วิญญ์  สุขสําราญ 60-403-0008  อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 338 
คนที ่41 พิชชาพร  อ้ือภาภรณ์สกุล 60-486-0033  มารีย์วิทยา (นครราชสีมา) 338 
คนที ่42 จิรัฏฐ์  ตันติกฤตยา 60-326-0018  พรศิริกุล (ตรัง) 338 
คนที ่43 ปุณณาภา  สงนุ้ย 60-300-0058  วิเชียรชม (สงขลา) 338 
คนที ่44 พิชญารัตน์  สีตัสสะ 60-117-0052  ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 338 
คนที ่45 ปริชญา  ฤทธิรงค ์ 60-560-0080  อนุบาลระยอง (ระยอง) 338 
คนที่ 46 ฎรียพัฒข์  มงคลชัยฤกษ ์ 60-560-0032  อนุบาลระยอง (ระยอง) 337 
คนที ่47 ธรณ์ธันย์  ทับทิมทอง 60-628-0091 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 337 
คนที ่48 นภัคมน  ธนิตราธัญธร 60-628-0023 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 337 
คนที ่49 อติกานต์  เนระมิตร 60-918-0079 ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)         337 
คนที ่50 กฤตภาส  พัฒนจินดา 60-388-0044  อนุบาลปัตตานี (ปัตตานี)            337 
คนที ่51 ศุภโชค  ตั้งเมธีกุล 60-241-0007  บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (น่าน)     337 
คนที ่52 มนัสนนัท์  ตัญจพัฒน์กุล 60-302-0145 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 337 
คนที ่53 กษิดิศ  รัตนพันธ ์ 60-307-0273 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 337 
คนที ่54 พีรณัฐ  วิชัยดิษฐ 60-117-0077  ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 337 
คนที ่55 พสธร  กึกก้อง 60-117-0071  ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 337 
คนที่ 56 ณัฐสิทธิ์  ทองพนู 60-307-0011 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 336 
คนที ่57 ฉันท์สินี  ชัยประสิทธิผ์ล 60-104-0005  พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.) 336 
คนที ่58 นันทิญา  เทพคําราม 60-452-0067 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 336 
คนที ่59 คุณาสิน  ทองธาน ี 60-918-0014  ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา) 336 
คนที ่60 อันนา  ผลวัฒนะ 60-502-0011  สาธิต “พิบูลบาํเพ็ญ” ม.บูรพา (ฝ่ายประถม) (ชลบุรี) 336 



  คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา’63 (ป.6) 7 
คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 61 พัตนียา  วีระกุล 60-510-0004  ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 335 
คนที ่62 จิรัฐติกานต์  พลไชย 60-452-0108 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 335 
คนที ่63 ปวริศ  โกมลวิชญ ์ 60-452-0007  อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)    335 
คนที ่64 แพรวรัมภา  หลายวิวัฒน ์ 60-452-0096 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)    335 
คนที ่65 ซัลวานี  มาแส 60-388-0033   อนุบาลปัตตานี (ปัตตานี)            335 
คนที ่66  ธนัชญา  เศรษฐอนุกูล 60-229-0044 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์)      335 
คนที่ 67 ศุภิสรา  บวรวงศ์เสถียร 60-187-0003 จินดามณี (เขตจอมทอง กทม.)  334 
คนที ่68 ชวิศา  จนัทร์ทิน 60-868-0162 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 334 
คนที ่69 ณัฐวลัญช์  มะเสนา 60-489-0002 อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) 334 
คนที่ 70 ปณตพร  เพ็ชรเสมียน 60-217-0064 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 333 
คนที ่71 ณัฐนนท์  เหลืองรุ่งโรจน ์ 60-452-0071 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 333 
คนที ่72 กานต์ธิดา  เกิดผล 60-512-0012 มัธยมวัดใหม่กรงทอง (ปราจีนบรีุ) 333 
คนที ่73 อัญญนุช  ชาญภิญโญ 60-545-0107 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 333 
คนที ่74 ภิญญาพัชญ์  เมืองคํา 60-117-0067 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 333 
คนที ่75 สลิลลา  สุเมธโชติเมธา 60-229-0036 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 333 
คนที่ 76 พัชระพรรณ์  เจนเกียรติฟู 60-056-0002 กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี กทม.) 332 
คนที ่77  ทัตเทพ  ธรรมทัต 60-918-0055 ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)        332 
คนที ่78 วรัญญา  คเชนทร 60-510-0035 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)       332 
คนที ่79 พลกฤษณ์  ผดุงกิจ 60-403-0004 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)          332 
คนที ่80   กฤติธี  อ่ิมทอง  60-244-0045 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร)        332 
คนที ่81 โปรดปราน  ปัน้มา 60-437-0012 พระกุมารร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)        332 
คนที่ 82 ณัฏฐณิชา  เถาพนัธ ์ 60-252-0037 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก)         331 
คนที ่83 พิมพ์เพ็ญจันทร์  ปานอินทร์ 60-307-0044 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 331 
คนที ่84 ณฐกร  สุขประเสริฐ 60-300-0055 วิเชียรชม (สงขลา) 331 
คนที ่85 ธีทัต  สําแดงภัย 60-633-0065 อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)        331 
คนที่ 86   ณัฐชานันท์  อยูส่ถาน 60-635-0008 ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี)            330 
คนที ่87   พิมพ์เพียงจันทร์  ปานอินทร ์ 60-307-0045 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 330 
คนที ่88   ปรมัตถ์  ภูวรกิจ 60-302-0129 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 330 
คนที่ 89  ปาณาฬี   หมวดมณ ี 60-344-0025 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ)      330 
คนที ่90 สาสน์รักษ์  ด้วงเอียด 60-344-0026 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ) 330 
คนที ่91    ภัทรมน  ดีอ่ินคํา 60-827-0046 อนุบาลอยู่วทิยา (น่าน)             330 
คนที่ 92  ณชพล  ภักดีโต 60-164-0048 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.) 330 
คนที่ 93   พิชญ์ยุทธ์  หนูพนัธ ์ 60-307-0017 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 330 
คนที ่94 ปุณยภา  เต็งสกุล 60-000-0001 อัญสัมชัญระยอง (ระยอง) 330 
คนที่ 95   ภัทรพล  กัตติกมาส 60-104-0068 พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.) 329 
คนที่ 96  กณิศา  คงสงค ์ 60-868-0155 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 329 
คนที่ 97  พัทธ์ธีรา  ตั้งศิริวัฒนกุล 60-452-0015 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 329 
คนที่ 98  สิริกร  สืบบุก 60-510-0028 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 329 
คนที่ 99 ณัฐิศา  ธํารงสินถาวร 60-545-0104 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 329 
คนที่ 100  สุกฤษฎิ์  จํานงประโคน 60-558-0002 มารดานสุรณ์ (ตราด) 329 
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คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที ่101   กรณิศ  เพชรกําเนิด 60-307-0037 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 329 
คนที่ 102   จิตาภา  เพชรฤทธิ ์ 60-307-0285 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 329 
คนที ่103   ชัชนดิา  สายศิลป ์ 60-380-0008 วัดประทุมทายการาม (นครศรีธรรมราช) 329 
คนที่ 104   ธิดารัตน์  ผยุมูล 60-252-0013 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 328 
คนที่ 105  สิรวิชญ์  ดําขํา 60-524-0010 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 328 
คนที่ 106  ธนาธปิ  มารุยามะ 60-524-0183 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 328 
คนที ่107   อรรพี  คําชาย 60-403-0013 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 328 
คนที ่108   ศิวาพร  สุขสุวรรณ 60-403-0001 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 328 
คนที ่109   ธนภูมิ  จุลแก้ว 60-317-0007 อนุบาลพังงา (พังงา) 328 
คนที ่110   ปวเรศ  โกมลวิชญ ์ 60-452-0008 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 328 
คนที ่111   วรันธร  อรุณผล 60-205-0008 ผดุงวิทย์ (เพชรบูรณ์) 328 
คนที่ 112   รติกานต์  นาคทว ี 60-217-0066 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 327 
คนที่ 113  อมรลดา  อมรมรกต 60-403-0029 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 327 
คนที่ 114  สุรพศ  เถาหมอ 60-558-0003 มารดานสุรณ์ (ตราด) 327 
คนที่ 115  ณัฐณิชา  มีแก้ว 60-560-0018 อนุบาลระยอง (ระยอง) 327 
คนที่ 116 ปิ่นปนิัทธ์  โปณะทอง 60-560-0012 อนุบาลระยอง (ระยอง) 327 
คนที่ 117 แพรวแพรวา  เหลืองวุฒิวงษ ์ 60-560-0024 อนุบาลระยอง (ระยอง) 327 
คนที่ 118 นัชชนันท์  วรพรรณโสภาค 60-699-0009 ศรีจิตรา (ปทุมธานี) 327 
คนที่ 119 ทักษอร  หาญณรงค์ 60-918-0078 ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา) 327 
คนที่ 120 พิมพ์  พงษ์เจริญ 60-278-0020 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 327 
คนที่ 121 จักรพงศ์  วงศ์ธนกฤตศิริ 60-399-0006 เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง) 327 
คนที่ 122 ธีรัตน์  เต็มแสงสุขมณ ี 60-638-0020 ปัณณวิชญ์ (พระนครศรีอยุธยา) 327 
คนที่ 123 พลภูมิ  ชูรูป 60-325-0001 บ้านสุไหงโก-ลก (นราธิวาส) 327 
คนที่ 124   ภาม  ภูมีธร 60-307-0002 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 326 
คนที่ 125  นราวิชญ์  เทพจันทร ์ 60-872-0023 กลับเพชรศึกษา (สงขลา) 326 
คนที ่126   รณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต ์ 60-894-0024 อนุบาลสตูล (สตูล) 326 
คนที ่127   สุทธินนัต์  เพ็งหนู  60-344-0019 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ) 326 
คนที ่128   ชญาดา  คํานวนจิตต ์ 60-307-0046 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 326 
คนที ่129   อมรพรรณ  สร้อยสุวรรณ  60-855-0019 บ้านควนเนียง (สงขลา) 326 
คนที ่130   นภัทร  เฟื่องปรางค์  60-252-0034 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 326 
คนที ่131   วิรัลพัชร  หลิวประเสริฐ 60-681-0100 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 326 
คนที ่132   นันทภัค  ศิริตัน 60-510-0030 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 326 
คนที ่133   ปกรณ์  หนูน้อย 60-503-0040 ทรงวิทยา (สมุทรปราการ) 326 
คนที ่134   ณภัสวรรณ  กุลศิริ 60-560-0017 อนุบาลระยอง (ระยอง) 326 
คนที ่135   วีรวัฑฒก์  เย็น 60-545-0098 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 326 
คนที ่136   ตักษณ  กุลเถกิง 60-334-0014 โชคชัยกระบี่ (กระบี)่ 326 
คนที ่137   ชนากานต์  จงรักษ์ 60-868-0143 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 326 
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คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 138   พิมพ์ดาว  ปญัจวรญาณ สู่สุข 60-104-0007 พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.) 325 
คนที ่139   ณัฐฐิณี  วงศ์พัชรเมธ ี 60-452-0129 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 325 
คนที ่140   กิรติพงศ์  ศรีอ่อน 60-307-0015 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 325 
คนที ่141   กันทลัส  กลา้หาญ 60-489-0029 อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) 325 
คนที ่142   เหนือน้ํา  ลวสุต 60-545-0100 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 325 
คนที ่143   วชิรวิทย์  จันทร์ควง 60-510-0017 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ)       325 
คนที ่144   ชยุต  คงคลา้ย 60-656-0007 นารีวิทยา (ราชบุรี)  325 
คนที ่145   ธนพร  กฤษณะจันทร์ 60-117-0065 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)  325 
คนที ่146   สุจิตพัฒน์  โพธสิวัสดิ ์ 60-117-0078 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.)  325 
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