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

 (สายศิลป์) 
  
รางวัลสําหรับคนเก่ง  PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60  (สายศิลป)์  ในปีน้ี  

  ระดับประเทศ ได้แก่  
   1. ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายศิลป*์ 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. ผู้ท่ีทําคะแนนสายศิลป์* ได้สูงสดุในแต่ละวิชาของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคณุ  
  ระดับภาค ได้แก่ ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายศิลป*์ ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ในแต่ละภาค  จะไดร้ับใบประกาศเกยีรตคิุณ  
  ระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายศิลป*์ ได้สูงสุด ในแต่ละจังหวัด  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 

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

ของผูเขาสอบสายศิลปท้ังหมด (ไมวาจะสอบ 6 วิชา หรือสอบ 7-8 วชิา ก็ตาม) 
และตองทําคะแนนในประเภทนั้น  ๆไดไมนอยกวา 50% 

 

 
คนเก่งระดับประเทศ คะแนนสอบรวม PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายศิลป์)* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธีรนัย เลิศศิริมงคลกุล 32-111-0003 เทพศิรินทร์ (เขตป้อมปราบฯ) 56.57% 
อันดับที่ 2 ภคภร ธีรวิรุฬห์ 32-701-0003 สิรินธร (สุรินทร์) 55.76% 
อันดับที่ 3 ศิวกร เสรีรักษ์ 22-197-0002 วัดสุทธิวราราม (เขตสาทร) 55.05% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (สายศิลป์) 
 

คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายศิลป์)* 
 วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ (ONET) นันท์ทฉัฏ เฉลิมลาภอัศดร 32-181-0195 สตรีวิทยา 2 มัธยมปลาย (เขตลาดพร้าว) 83.00% 
วิชาภาษาไทย (ONET) ไอริณ อุลิศ 32-117-0015 หอวัง (เขตจตุจักร) 81.00% 
วิชาสงัคมศึกษา (ONET) ไอริณ อุลิศ 32-117-0015 หอวัง (เขตจตุจักร) 62.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ (ONET) ภคภร ธีรวิรุฬห์ 32-701-0003 สิรินธร (สุรินทร์) 50.00% 
 นันท์ทฉัฏ เฉลิมลาภอัศดร 32-181-0195 สตรีวิทยา 2 มัธยมปลาย (เขตลาดพร้าว) 50.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ (ONET) บัณฑิตา อุปการมีกุลชาต ิ 32-102-0004 เขมะสิริอนุสสรณ์ (เขตบางพลัด) 88.00% 
วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) หทัยชนก สิริศุภโภ 22-176-0060 พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง) 80.67% 
วิชาคณิตศาสตร์  (PAT 1) ศิวกร เสรีรักษ์ 22-197-0002 วัดสุทธิวราราม (เขตสาทร) 48.00% 
วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) รัชนา เชอะมือ 32-275-0023 อรุโณทัย (ลําปาง) 54.00% 

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

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธีรนัย เลิศศิริมงคลกุล 32-111-0003 เทพศิรินทร์ (เขตป้อมปราบฯ) 56.57% 
อันดับที่ 2 ศิวกร เสรีรักษ์ 22-197-0002 วัดสุทธิวราราม (เขตสาทร) 55.05% 
อันดับที่ 3 บัณฑิตา อุปการมีกุลชาต ิ 32-102-0004 เขมะสิริอนุสสรณ์ (เขตบางพลัด) 53.39% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายศิลป์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธนญ ชัยมงคล 32-280-0002 ตากพิทยาคม (ตาก) 52.11% 
อันดับที่ 2 ญาดา อินยา 32-818-0001 เรยีนาเชลีวิทยาลัย (เชียงใหม่) 50.78% 
อันดับที่ 3 ภัทร บุลยเลิศ 32-818-0010 เรยีนาเชลีวิทยาลัย (เชียงใหม่) 50.22% 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (สายศิลป์) 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต)้ PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายศิลป์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 จีรภัทร พิมานพรหม 32-351-0062 ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต) 53.39% 
อันดับที่ 2 กฤดาการ ธนินธัญกุล 32-351-0007 ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต) 45.10% 
อันดับที่ 3 เนตรนภา เลขานุกิจ 22-365-0006 หาดใหญ่ฯสมบูรณ์กุลกันยา (สงขลา) 39.52% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายศิลป์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ภคภร ธีรวิรุฬห์ 32-701-0003 สิรินธร  (สุรินทร์) 55.76% 
อันดับที่ 2 กรณัฐ ศรีลําไพ 22-417-0018 สกลราชวทิยานุกูล (สกลนคร) 39.57% 
อันดับที่ 3 พิมพ์วิภา โวหารลึก 32-417-0020 สกลราชวทิยานุกูล (สกลนคร) 35.44% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายศิลป์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 นิชาภา ทองด ี 32-507-0008 สาธิต ม.เกษตรฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา (ชลบุรี) 51.11% 
อันดับที่ 2 ศุภกร ปาลัครกุล 22-581-0016 อัสสัมชัญสมทุรปราการ (สมุทรปราการ) 45.39% 
อันดับที่ 3 มัฆวาน ขําเหล็ง 22-581-0006 อัสสัมชัญสมทุรปราการ (สมุทรปราการ) 36.67% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายศิลป์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ทิพย์อันนา อร่ามรุ่งโรจน ์ 22-986-0025 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 51.10% 
อันดับที่ 2 พิมพ์ชนก ไกรสัย 22-986-0001 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 48.67% 
อันดับที่ 3 กิตติชัย วิลัยพงษ ์ 32-649-0004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (อ่างทอง) 41.00% 
 
 
 
 
 
 



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

 (สายศิลป์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายศิลป์)* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต วศิน จิโรปการ 32-661-0006 เซนต์คาเบรียล 50.52% 
เขตบางรัก วราเชฏฐ์ แซ่ตั้ง 32-111-0016 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 40.48% 
เขตปทุมวัน กัญญพัชร ชาญวาณชิ 32-104-0009 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 44.06% 
เขตป้อมปราบฯ ธีรนัย เลิศศิริมงคลกุล 32-111-0003 เทพศิรินทร์ 56.57% 
เขตพญาไท ภารดี สหชัยเสรี 22-102-0004 สามเสนวทิยาลัย 39.14% 
เขตพระนคร อรนิดา ทวีลาภ 32-102-0041 ราชิน ี 46.48% 
เขตยานนาวา เอนก ลินิฐฎา 32-151-0011 นนทรีวิทยา 26.62% 
เขตสัมพันธวงศ ์ ธนากฤต ทิตยานารากุล 32-180-0007 กุหลาบวิทยา 17.52% 
เขตตลิ่งชัน ธนวรรณ ทิพย์ทนต ์ 32-177-0002 โพธิสารพทิยากร 20.67% 
เขตบางขุนเทียน ภัทรภร พรหมมณี 32-111-0052 รัตนโกสินทร์ฯ บางขุนเทียน 24.14% 
เขตพระโขนง อมลณัฐ อินทร์คล้าย 32-155-0001 พระโขนงพิทยาลยั 28.48% 
เขตภาษีเจริญ กฤษฎา ขัติยานนท ์ 22-102-0043 จันทร์ประดษิฐารามวิทยาคม 20.76% 
เขตมีนบุรี ณัฐณิชา เมี้ยนละมา้ย 22-126-0003 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 32.00% 
เขตลาดกระบัง กมลวรรณ โพธิ์เงิน 32-127-0004 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 30.10% 
เขตหนองจอก สิรินยา โหงษ์น้อย 22-169-0007 หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม 30.86% 
เขตห้วยขวาง วัตรชิรวุธ สมนอก 32-144-0030 พิบูลอุปถัมภ์ 26.83% 
เขตสาทร ศิวกร เสรีรักษ์ 22-197-0002 วัดสุทธิวราราม 55.05% 
เขตบางพลัด บัณฑิตา อุปการมีกุลชาต ิ 32-102-0004 เขมะสิริอนุสสรณ ์ 53.39% 
เขตลาดพร้าว นันท์ทฉัฏ เฉลิมลาภอัศดร 32-181-0195 สตรีวิทยา 2 มัธยมปลาย 50.76% 
เขตบึงกุ่ม อัครเดช คงศิริวัฒนา 32-144-0040 บดินทรเดชา 2 45.61% 
เขตจอมทอง ภูทนนท์ บดีอศณัฐ 22-102-0037 มัธยมวัดสิงห์ 30.95% 
เขตดอนเมือง หทัยชนก สิริศุภโภ 22-176-0060 พระหฤทัยดอนเมือง 44.24% 
เขตจตุจักร พัณณิตา สาริยันต ์ 22-117-0003 หอวัง 51.71% 
เขตวัฒนา ณิชรีย์ ธีรประทปี 22-144-0009 วัฒนาวิทยาลัย 21.17% 
เขตสายไหม นภสร สร้อยเพชรประภา 32-117-0007 ฤทธิยะวรรณาลัย 32.33% 
เขตวังทองหลาง ณินทิรา จนัทร์ศิรินทร 32-144-0033 นวมินทราชนิูทิศบดนิทรเดชา 41.72% 
เขตสะพานสูง กวินทิพย์ ตติยวโรดม 32-184-0013 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 47.86% 
เขตบางแค สันติภาพ อ่ิมเอิบ  22-111-0001 ราชวินิตบางแคปานขํา 25.29% 



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

 (สายศิลป์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี วรพล วงศ์กังแห 32-254-0007 หนองฉางวิทยา 26.67% 
กําแพงเพชร ธนกร สรรพค้า 32-248-0012 กําแพงเพชรพิทยาคม 43.94% 
ตาก ธนญ ชัยมงคล 32-280-0002 ตากพิทยาคม 52.11% 
สุโขทัย วรัญญา บรรเทา 22-879-0002 ท่าชัยวทิยา 21.33% 
เชียงใหม่ ญาดา อินยา 32-818-0001 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 50.78% 
เชียงราย สมิตานนั แก้วศิริ 32-895-0002 เทศบาล6นครเชียงราย 35.29% 
น่าน ณีรนาท ลาํน้อย 32-250-0005 สตรีศรีน่าน 43.86% 
พะเยา ชลธิชา เชื้ออินต๊ะ 32-835-0001 ปิยมิตรวิทยา 33.86% 
ลําปาง กมลรัฐ อ้ึงตระกูล 22-264-0001 บุญวาทย์วิทยาลัย 46.57% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (สายศิลป์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต)้ PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส อรูนีย์ หะยีมะเซ็ง 22-023-0001 ดารุสสาลาม 27.86% 
ปัตตาน ี นิริดวาน นิแมะ 22-307-0003 เดชะปัตตนยานุกูล 25.95% 
สตูล อติกานต์ หอพิสุทธิสาร 22-311-0001 พิมานพิทยาสรรค ์ 22.81% 
สงขลา เนตรนภา เลขานุกิจ 22-365-0006 หาดใหญ่ฯสมบูรณ์กุลกันยา 39.52% 
นครศรีธรรมราช ธัญญารัตน์ รุ่งเรือง 22-337-0002 พรหมคีรีพิทยาคม 34.05% 
สุราษฎร์ธาน ี พัทราวดี มิ่งสงค ์ 32-345-0027 สุราษฎร์ธาน ี 39.00% 
ภูเก็ต จีรภัทร พิมานพรหม 32-351-0062 ภูเก็ตวิทยาลัย 53.39% 
ตรัง พีรดนย์ ศักดิ์ศรี 22-393-0147 ห้วยยอด 32.57% 
พังงา สุชาดา ขมักการ 22-360-0007 ดีบุกพังงาวิทยายน 20.43% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (สายศิลป์) 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ขอนแก่น สุธิชัย วรปญัญานนท ์ 32-748-0001 ขอนแก่นวิทยายน 31.38% 
สกลนคร กรณัฐ ศรีลําไพ 22-417-0018 สกลราชวทิยานุกูล 39.57% 
มุกดาหาร สิรภัทร ไชยมาโย 32-459-0002 มุกดาหาร 26.19% 
ร้อยเอ็ด พรนภา ละออ  22-770-0009 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 29.52% 
นครราชสีมา ธนาภรณ์ นางาม 22-480-0030 อัสสัมชัญนครราชสีมา 29.00% 
สุรินทร ์ ภคภร ธีรวิรุฬห์ 32-701-0003 สิรินธร 55.76% 
บึงกาฬ ชนาวีร์ ศรีจูม 32-424-0002 บึงกาฬ 26.43% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (สายศิลป์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) PRE-ONET & PRE-GAT+PAT’60 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
จันทบุรี ปณิตา อุทัยรัศม ี 32-505-0001 ศรียานุสรณ ์ 30.86% 
ชลบุรี นิชาภา ทองด ี 32-507-0008 สาธิต ม.เกษตรฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา 51.11% 
ระยอง วรณิกา ยนต์พงษ ์ 22-526-0004 สุนทรภู่พิทยา 35.57% 
สมุทรปราการ ศุภกร ปาลัครกุล 22-581-0016 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 45.39% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ทิพย์อันนา อร่ามรุ่งโรจน ์ 22-986-0025 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 51.10% 
พระนครศรีอยุธยา เปี่ยมรัก ตั้งเกียรติอุดม  22-672-0010 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 38.38% 
ลพบุรี กันตพล พลายงาม 32-638-0003 พิบูลวิทยาลัย 23.76% 
สิงห์บุรี ณิชนนัทร์ วงศ์สกุลเกียรต ิ 32-646-0006 สิงห์บุรี 31.38% 
อ่างทอง กิตติชัย วิลัยพงษ ์ 32-649-0004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 41.00% 
นนทบุรี กัญญารัตน์ ทองสุม 22-661-0001 บางบัวทอง 34.14% 
 
 

จะจัดส่งรางวัลทุกประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันที่ 15 มี.ค. 61 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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)  


