
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’60  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 1 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2560 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET & PRE-GAT+PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
  
รางวัลสําหรับคนเก่ง  PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60  (สายวิทย)์  ในปีน้ี  

  ระดับประเทศ ได้แก่ 
   1. ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายวิทย์* ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ 
    - อันดับท่ี 1 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ 
    - อันดับท่ี 2 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ 
    - อันดับท่ี 3 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ 
   2. ผู้ท่ีทําคะแนนสายวิทย์* ได้สูงสุดในแต่ละวิชาของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคณุ  
  ระดับภาค  ได้แก่ ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายวิทย์* ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ในแต่ละภาค  จะได้รับใบประกาศเกยีรตคิุณ  
  ระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายวิทย์* ได้สูงสุด ในแต่ละจังหวัด  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 

*คะแนนของสายวิทย์  ท่ีจะมีสิทธิ์ไดรับรางวัลท้ัง 3 ระดับ ขางตน 
หมายถึง คะแนนที่ประเมินผลรวมทั้งนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 แลว 

ของผูเขาสอบสายวิทยท้ังหมด (ไมวาจะสอบ 8 วิชา หรือสอบ 9 วิชา ก็ตาม) 
และตองทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไมนอยกวา 50% 

 
 

คนเก่งระดับประเทศ คะแนนสอบรวม PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที ่1 ธนาคม พนัธุ์สีเลา 31-417-0041 สกลราชวทิยานุกูล (สกลนคร) 74.74% 
อันดับที ่2 ปรากฏ งามละมัย 31-117-0057 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 73.18% 
อันดับที ่3 ศกล เทพมงคล 21-104-0010 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เขตปทุมวัน) 71.33% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’60  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 2 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2560 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET & PRE-GAT+PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 
 วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ (ONET) ปรากฏ งามละมัย 31-117-0057 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 94.00% 
 พัชรวุฒิ อํ่าเจริญ 31-351-0008 ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต) 94.00% 
วิชาภาษาไทย (ONET) ธนาคม พนัธุ์สีเลา 31-417-0041 สกลราชวทิยานุกูล (สกลนคร) 80.00% 
วิชาสงัคมศึกษา (ONET) ลภัส อาสะโภ 21-254-0011 หนองฉางวิทยา (อุทัยธานี) 70.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ (ONET) ธนาคม พนัธุ์สีเลา 31-417-0041 สกลราชวทิยานุกูล (สกลนคร) 86.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ (ONET) ปรากฏ งามละมัย 31-117-0057 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 84.00% 
วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ปรากฏ งามละมัย 31-117-0057 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 92.00% 
วิชาคณิตศาสตร์  (PAT 1) ธนบดี เย็นสกุล 21-598-0121 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ) 66.00% 
วิชาคณิตศาสตร์  (PAT 1) ศกล เทพมงคล 21-104-0010 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เขตปทุมวัน) 66.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์  (PAT 2) ศรุดา ตั้งใจรักการดี 21-111-0046 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 64.67% 
วิชาความถนัดทางวิศวะ (PAT 3) ธนาคม พนัธุ์สีเลา 31-417-0041 สกลราชวทิยานุกูล (สกลนคร) 80.00% 

 
คนเก่งระดับภาค (ของเขตกรุงเทพมหานคร) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ปรากฏ งามละมัย 31-117-0057 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 73.18% 
อันดับที่ 2 ศกล เทพมงคล 21-104-0010 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เขตปทุมวัน) 71.33% 
อันดับที่ 3 ศรุดา ตั้งใจรักการดี 21-111-0046 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 68.89% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ลภัส อาสะโภ 21-254-0011 หนองฉางวิทยา (อุทัยธานี) 67.63% 
อันดับที่ 2 ชุติกาญจน์ ตุ้ยกาศ 31-264-0025 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 51.38% 
อันดับที่ 3 วราภรณ์ แซ่หลิ่ว 31-818-0005 เรยีนาเชลีวิทยาลัย (เชียงใหม่) 50.46% 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’60  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 3 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2560 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET & PRE-GAT+PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต)้ PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ศุภธภา ตั้งทับสุนทร 31-386-0025 มอ.วิทยานุสรณ์ (สงขลา) 62.08% 
อันดับที่ 2 อภิชญา ธานีรัตน ์ 31-386-0056 มอ.วิทยานุสรณ์ (สงขลา) 59.58% 
อันดับที่ 3 ธวัลพร นิธิธมาพร 31-351-0015 ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต) 59.17% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธนาคม พนัธุ์สีเลา 31-417-0041 สกลราชวทิยานุกูล (สกลนคร) 74.74% 
อันดับที่ 2 เขษมพัฒน์ สุรพัฒน ์ 31-425-0020 เบ็ญจะมะมหาราช (อุบลราชธานี) 45.67% 
อันดับที่ 3 ชนาธิป เหลืองชาล ี 31-417-0038 สกลราชวทิยานุกูล (สกลนคร) 44.59% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ชยานันท์ กลดัเข็มทอง 31-507-0009 สาธิต ม.เกษตรฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา (ชลบุรี) 51.41% 
อันดับที่ 2 ธนบดี เย็นสกุล 21-598-0121 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ) 50.63% 
อันดับที่ 3 ปภาวี แก้วตุ่น 31-506-0004 สิงห์สมุทร (ชลบุรี) 43.17% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 วัลลภัทร นาคบัว 31-907-0037 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี) 59.13% 
อันดับที่ 2 ณพิชญ์ ลลีาธนาพิพฒัน ์ 31-184-0014 จุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทุมธานี (ปทุมธานี) 55.74% 
อันดับที่ 3 มนัสนนัท์ จนัทรทิณ 31-117-0046 จุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทุมธานี (ปทุมธานี) 50.42% 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’60  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 4 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2560 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET & PRE-GAT+PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ณัฐกาญจน์ พิมลเวชกุล 31-111-0002 สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนนัทา 45.33% 
เขตธนบุรี วรธน ลิลิตกานต์พจน ์ 31-111-0075 มัธยมสาธิต ม.ราชภัฏบา้นสมเดจ็ฯ 45.67% 
เขตบางรัก ธนัญพร สุทธิพรพงศ์ 31-111-0054 อัสสัมชัญคอนแวนต ์ 44.19% 
เขตปทุมวัน ปรากฏ งามละมัย 31-117-0057 เตรียมอุดมศึกษา 73.18% 
เขตป้อมปราบฯ นันทภพ เต็งเจริญชัย 31-111-0034 เทพศิรินทร์ 61.59% 
เขตพญาไท เชาวสุ วฒุิเกตุ 21-111-0047 สามเสนวทิยาลัย 12.13% 
เขตพระนคร ภิญญดา พิพัฒน์อนุสรณ ์ 31-111-0012 สตรีวิทยา 55.96% 
เขตยานนาวา ณัฐวรรณ ทวนตะขบ 31-151-0001 นนทรีวิทยา 26.07% 
เขตสัมพันธวงศ ์ ศรัณศรณ์ อุทัยวิชากุล 31-111-0031 ไตรมิตรวิทยาลัย 40.70% 
เขตตลิ่งชัน ณัฐริดา โล่ห์สุวรรณ 31-177-0003 โพธิสารพทิยากร 49.58% 
เขตบางกะป ิ กัญญาณัฐ อติวณิชกุล 31-161-0012 สาธิต ม.รามคําแหง 37.70% 
เขตพระโขนง ภัทราพร รัตโน 31-155-0007 พระโขนงพิทยาลยั 25.56% 
เขตภาษีเจริญ ธิดารัตน์ จนัทรังษ ี 21-102-0018 วัดนวลนรดิศ 27.59% 
เขตมีนบุรี สุชาวดี ลังประเสริฐ 31-126-0009 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 31.04% 
เขตลาดกระบัง วิวรรธณี จีนเกิด 31-127-0014 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 28.37% 
เขตหนองจอก ปุณยณัฐ อัสอาด ี 31-169-0019 หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม 36.54% 
เขตห้วยขวาง ตฤณ ตั้งนรารัชชกิจ 31-144-0060 เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการรัชดา 33.04% 
 พิตตินันท์ รัชวงษ ์ 31-144-0062 เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการรัชดา 33.04% 
เขตราชเทวี พิพัฒน์ ฤทธิ์ณรงค ์ 31-144-0027 ศรีอยุธยา 26.04% 
เขตสาทร ณภัทร ไชยวิภานนท ์ 31-197-0001 วัดสุทธิวราราม 48.30% 
เขตบางพลัด ชมชไม ใช้เทียมวงศ ์ 31-102-0005 เขมะสิริอนุสสรณ ์ 43.79% 
เขตลาดพร้าว ปนัสยา ฟนูิลกุล 31-181-0179 สตรีวิทยา 2 มัธยมปลาย 54.83% 
เขตบึงกุ่ม อริสรา โบดาโน 21-184-0003 บดินทรเดชา 2 30.11% 
เขตจอมทอง ศุภกร วิโรจน์เตชะ 31-187-0005 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 52.18% 
เขตดอนเมือง ธนวินท์ ทีวะเวซ 21-176-0024 พระหฤทัยดอนเมือง 35.48% 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’60  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 5 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2560 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET & PRE-GAT+PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตจตุจักร พุธิตา เลิศรัตน ์ 31-661-0022 หอวัง 51.42% 
เขตคลองเตย พิมพ์ชนก อิศรางกูร ณ อยุธยา 31-144-0015 พระหฤทัยคอนแวนต ์ 11.58% 
เขตวัฒนา ปรุฬห์ บุณยเก้ือกูล 31-144-0040 สาธิต มศว ประสานมิตร 42.74% 
เขตสายไหม รวงข้าว แสงทวปีทวีกิจ 31-117-0036 ฤทธิยะวรรณาลัย 35.56% 
เขตวังทองหลาง ณัชชา ก่อเกียรติมานะ 31-105-0040 บดินทรเดชา (สงิห์สิงหเสนี) 49.96% 
เขตสะพานสูง เกวลี ติยะจามร 31-184-0053 นวมินทราชนิูทิศเตรียมฯ น้อมเกล้า 52.18% 
เขตบางแค ณัฐนันท์ นิวัตนิิชากรณ์ 21-102-0026 ราชวินิตบางแคปานขํา 27.44% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’60  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 6 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2560 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET & PRE-GAT+PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี ลภัส อาสะโภ  21-254-0011 หนองฉางวิทยา 67.63% 
กําแพงเพชร ณัฐธิดา อนนัตวุฒ ิ 31-248-0030 กําแพงเพชรพิทยาคม 42.58% 
ตาก นีรดี มีเงิน 31-208-0045 สรรพวิทยาคม 47.63% 
สุโขทัย พิณญาดา เชื้อไทย 31-879-0001 ท่าชัยวทิยา 28.04% 
เชียงใหม่ วราภรณ์ แซ่หลิ่ว 31-818-0005 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 50.46% 
เชียงราย กนกพร ปัญญาบุญ 31-895-0017 เทศบาล 6 นครเชียงราย 33.89% 
น่าน ปนัดดา ทองลอบ 31-250-0042 สตรีศรีน่าน 47.44% 
พะเยา มาชิดา สุขภูตานันท ์ 21-807-0007 ราชประชานุเคราะห์ 24 31.56% 
ลําปาง ชุติกาญจน์ ตุ้ยกาศ 31-264-0025 บุญวาทย์วิทยาลัย 51.38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’60  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 7 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2560 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET & PRE-GAT+PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต)้ PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส นัสรุนด์ ยโูซ๊ะ 31-023-0001 ดารุสสาลาม 45.07% 
ปัตตาน ี นนทพทัธ์ คงราช 31-307-0016 เดชะปัตตนยานุกูล 35.71% 
สตูล ศิริลักษณ์ ขวัญเกื้อ 21-311-0003 พิมานพิทยาสรรค ์ 23.70% 
สงขลา ศุภธภา ตั้งทับสุนทร 31-386-0025 มอ.วิทยานุสรณ ์ 62.08% 
นครศรีธรรมราช เขมรัฐ ครุฑธามาศ 21-337-0017 พรหมคีรีพิทยาคม 34.78% 
พัทลุง พชรมน เพชรมาก 21-341-0004 พัทลุง 47.70% 
สุราษฎร์ธาน ี นฤปนาท เหรัญญะ 21-029-0137 เทพมิตรศึกษา 37.79% 
ภูเก็ต ธวัลพร นิธิธมาพร 31-351-0015 ภูเก็ตวิทยาลัย 59.17% 
ตรัง บุษบง เกสรินทร์ 21-393-0014 ห้วยยอด 38.11% 
พังงา วรัญชิต บู่ทอง 31-360-0033 ดีบุกพังงาวิทยายน 33.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’60  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 8 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2560 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET & PRE-GAT+PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ขอนแก่น อิสริยา ศิริบุญม ี 31-748-0019 ขอนแก่นวิทยายน 33.81% 
สกลนคร ธนาคม พนัธุ์สีเลา 31-417-0041 สกลราชวทิยานุกูล 74.74% 
อุบลราชธาน ี เขษมพัฒน์ สุรพัฒน ์ 31-425-0020 เบ็ญจะมะมหาราช 45.67% 
นครพนม สุพัตตรา เหล่าชรา 31-453-0018 ปิยะมหาราชาลัย 37.82% 
มุกดาหาร นภัสสร ทะเสนฮด 31-459-0005 มุกดาหาร 32.33% 
มหาสารคาม พีรดา เรืองสุวรรณ 31-709-0007 ผดุงนารี 25.63% 
ยโสธร ฝนทิพย์ ศรีหอม 21-713-0011 คําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 29.38% 
ร้อยเอ็ด สโรชา วิเศษวงษา 31-770-0012 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 34.89% 
นครราชสีมา นภษร จริงวัฒนเศรษฐ 21-480-0015 อัสสัมชัญนครราชสีมา 30.93% 
บุรีรัมย์ พรพิมล ผลผาสุข 21-446-0004 นาโพธิ์พิทยาคม 30.74% 
สุรินทร ์ กัญญพัชร สืบนุการณ ์ 31-701-0002 สิรินธร 39.07% 
บึงกาฬ อริยะ วงค์จันทร ์ 31-424-0017 บึงกาฬ 41.63% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’60  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 9 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2560 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET & PRE-GAT+PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
จันทบุรี พิมพ์ลภัส ลิ้มวชัราวงศ ์ 31-505-0007 ศรียานุสรณ ์ 30.96% 
ชลบุรี ชยานันท์ กลดัเข็มทอง 31-507-0009 สาธิต ม.เกษตรฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา 51.41% 
ระยอง นิกม์ สุขเขตต์ 31-524-0095 ระยองวิทยาคม 41.56% 
สมุทรปราการ ธนบดี เย็นสกุล 21-598-0121 บางบ่อวิทยาคม 50.63% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’60  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 10 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2560 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET & PRE-GAT+PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายวิทย์)* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ณพิชญ์ ลลีาธนาพิพฒัน ์ 31-184-0014 จุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทุมธานี 55.74% 
สุพรรณบุรี ภัคพล สาระสันต์  21-672-0016 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 30.96% 
พระนครศรีอยุธยา ปัณฑ์ชนิต เจริญสุทธิกุล 21-919-0040 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 33.26% 
ลพบุรี ศศิประภา ด้วงสีแก้ว 31-916-0003 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตร ี 34.74% 
สิงห์บุรี เจตนา มาสําราญ 31-646-0023 สิงห์บุรี 40.96% 
อ่างทอง พิมพ์มาดา กาฬภักด ี 31-649-0008 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 39.75% 
นนทบุรี วัลลภัทร นาคบัว 31-907-0037 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 59.13% 
 
 

จะจัดส่งรางวัลทุกประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันที่ 15 มี.ค. 61 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’60  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 11 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 
หนังสือชุด “รวมสุดยอดข้อสอบ”   มีทั้งหมด 2 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้) 



ใบส่ังซื้อหนังสือของบัณฑิตแนะแนว  ระดับมัธยมปลาย’60  
(ถายเอกสารหรือเขียนใบสั่งซ้ือตามแบบฟอรมนี้ แลวสงไปยังสํานักงานบัณฑิตแนะแนว ทานจะไดรับหนังสือภายใน 10 วัน)  

ข้าพเจ้าชื่อ-สกุล......................................................... เลขประจําตัวสอบ PRE-รับตรง & AD 4.0’60................................... เป็นนักเรียน 
ชั้น.......... ของโรงเรียน..................................................................... จังหวัด.........................................  ขอสั่งซ้ือหนังสือ ดังต่อไปน้ี  
1. หนังสือชุด โจทย์ข้ันเทพ และ คลังโจทย์ เป็นหนังสือที่รวมโจทย์ข้อสอบวัดระดับความรู้พร้อมเฉลยละเอียดของแต่ละระดับชั้น จัดพิมพ์

แยกเป็นหลายเล่มตามระดับชั้นดังนี้ (โจทย์ขั้นเทพ เป็นหนังสือรวมโจทย์ข้อสอบระดับสูง เช่น ข้อสอบแข่งขัน-ข้อสอบชิงทุน ฯลฯ  คลังโจทย์ 
เป็นหนังสือรวมโจทย์ข้อสอบวัดพื้นฐานความรู้ในแต่ละวิชาของชั้นนั้นๆ) เป็นหนังสือออกใหม่ระดับ ม.ปลาย มีหลายเล่ม ดังนี้ 

 (  ) คลังโจทย์ O-NET ช้ัน ม.6  วิชาภาษาไทย (เล่ม 1)  (ราคา 199 บาท/เล่ม) .................................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คลังโจทย์ O-NET ช้ัน ม.6  วิชาสังคมศึกษาฯ (เล่ม 1)  (ราคา 199 บาท/เล่ม)............................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คลังโจทย์ O-NET ช้ัน ม.6  วิชาภาษาอังกฤษ (เล่ม 1)  (ราคา 199 บาท/เล่ม)............................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คลังโจทย์ O-NET ช้ัน ม.6  วิชาคณิตศาสตร์ (เล่ม 1)  (ราคา 199 บาท/เล่ม) .............................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คลังโจทย์ O-NET ช้ัน ม.6  วิชาวิทยาศาสตร์ (เล่ม 1)  (ราคา 199 บาท/เล่ม) ............................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คลังโจทย์ O-NET ช้ัน ม.6  วิชาสุขศึกษา-พลศึกษาฯ (เล่ม 1)  (ราคา 199 บาท/เล่ม) ................ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) โจทย์ขั้นเทพ ม.ปลาย  วิชาภาษาอังกฤษ (เล่ม 1)  (ราคา 199 บาท/เล่ม) ................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) โจทย์ขั้นเทพ ม.ปลาย  วิชาคณิตศาสตร์ (เล่ม 1)  (ราคา 199 บาท/เล่ม) ..................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) โจทย์ขั้นเทพ ม.ปลาย  วิชาวิทยาศาสตร์ (เล่ม 1)  (ราคา 199 บาท/เล่ม) .................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) โจทย์ขั้นเทพ ม.ปลาย  วิชาภาษาไทย + สังคมศึกษาฯ (เล่ม 1)  (ราคา 199 บาท/เล่ม) ............... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) โจทย์ขั้นเทพ ม.ปลาย  วิชาความถนัดทางวิศวะ (เล่ม 1)  (ราคา 199 บาท/เล่ม) ........................ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) โจทย์ขั้นเทพ ม.ปลาย  วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (เล่ม 1)  (ราคา 199 บาท/เล่ม) ................ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
2. หนังสือชุด SEARCH และ เปิดคลังข้อสอบจริง ONET ชั้น ม.6 เป็นหนังสือที่รวมโจทย์ข้อสอบจริง ONET ชั้น ม.6  ปี 2549-2553 

พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ครบท้ัง 8 กลุ่มสาระ จัดพิมพ์แยกเป็น 8 เล่ม ดังนี้ 
 (  ) SEARCH ข้อสอบจริง ONET ช้ัน ม.6  วิชาภาษาไทย  (ราคา 129 บาท/เล่ม).............................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) SEARCH ข้อสอบจริง ONET ช้ัน ม.6  วิชาสังคมศึกษาฯ  (ราคา 129 บาท/เล่ม) ........................ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) SEARCH ข้อสอบจริง ONET ช้ัน ม.6  วิชาภาษาอังกฤษ  (ราคา 129 บาท/เล่ม) ........................ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) SEARCH ข้อสอบจริง ONET ช้ัน ม.6  วิชาคณิตศาสตร์  (ราคา 129 บาท/เล่ม) .......................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) SEARCH ข้อสอบจริง ONET ช้ัน ม.6  วิชาวิทยาศาสตร์  (ราคา 129 บาท/เล่ม) ......................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) SEARCH ข้อสอบจริง ONET ช้ัน ม.6  วิชาสุขศึกษา-พลศึกษาฯ  (ราคา 129 บาท/เล่ม) ............ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) เปิดคลังข้อสอบจริง ONET ช้ัน ม.6 (เล่ม 1) คณิต + วิทย ์+ อังกฤษ  (ราคา 299 บาท/เล่ม).............. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) เปิดคลังข้อสอบจริง ONET ช้ัน ม.6 (เล่ม 2) ไทย + สังคมฯ + สุขศึกษาฯ  (ราคา 299 บาท/เล่ม)....... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
3. หนังสือชุด SEARCH ข้อสอบจริง GAT & PAT เป็นหนังสือที่รวมโจทย์ข้อสอบจริง GAT & PAT ต้ังแต่ปี 2552-2553  รวม 4 ชุดล่าสุด 

ที่ได้รับอนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่จาก สทศ. เจ้าของลิขสิทธิ์ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด จัดพิมพ์แยกเป็น 5 เล่ม ดังนี้ 
 (  ) SEARCH ข้อสอบจริง  วิชา GAT : ความถนัดทั่วไป  (ราคา 129 บาท/เล่ม)................................ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) SEARCH ข้อสอบจริง  วิชา PAT1 : คณิตศาสตร์  (ราคา 129 บาท/เล่ม) .................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) SEARCH ข้อสอบจริง  วิชา PAT2 : วิทยาศาสตร์  (ราคา 199 บาท/เล่ม) ................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) SEARCH ข้อสอบจริง  วิชา PAT3 : วิศวกรรมศาสตร์  (ราคา 129 บาท/เล่ม) ............................ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) SEARCH ข้อสอบจริง  วิชา PAT5 : วิชาชีพครู  (ราคา 199 บาท/เล่ม) ....................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
4. หนังสือ โจทย์ขั้นเทพ พิชิต GAT&PAT (เล่ม 1) หนา 432 หน้า  (ราคา 299 บาท/เล่ม) .................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
5. หนังสือ รวมข้อสอบจริง O-NET กุมภา’53 หนา 208 หน้า  (ราคา 109 บาท/เล่ม) .......................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
6. หนังสือ รวมข้อสอบจริง GAT&PAT มีนา’53 หนา 240 หน้า  (ราคา 129 บาท/เล่ม) ...................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
 รวมสั่งซื้อทั้งหมด..............รายการ  เป็นเงิน........................บาท 
 ข้าพเจ้าได้ส่งเงินมาให้แล้ว ในนามนายไพบูลย์ ศุภพิมล โดยทาง 
 (  )  ธนาณัติ สั่งจ่าย ปท.สนามเป้า (10406) 
 (  )  โอนเงินเข้าบัญชอีอมทรัพย์  (แล้วแฟกซ์ใบ Pay in มาที่ 02-2796611) 
        ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า  เลขบัญชี 029-2-30636-9 
        ธ.กรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยฯ  เลขบัญชี 007-0-11271-1 
        ธ.กรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์  เลขบัญชี 210-0-57659-0  
 โปรดส่งหนังสือให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ต่อไปนี้       

 
คุณ..................................................................................................... 
เลขที่.................. หมู่ที่......... ซอย/ถนน............................................. 
ตําบล........................................ อําเภอ.............................................. 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์......................... 

(หมายเลขโทรศัพท์.........................................................) 
 
พิเศษ  สามารถใช้ “เลขประจําตัวสอบ” ซื้อหนังสือข้างบนในราคาลด 10-20% ได้ถึง 30 เม.ย. 61 เท่านั้น 

โดยกรณีไปซ้ือและรับหนังสือที่บัณฑิตแนะแนวเองจะได้รับส่วนลด 20%    ส่วนกรณีส่ังซ้ือแล้วให้ส่งทางไปรษณีย์จะได้รับส่วนลด 10% (ฟรีค่าส่ง)  


