
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ม.ต้น’60 1 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1) 
 
 

รางวัลสําหรับคนเก่ง  PRE-ม.ต้น  (สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1)  ในปีน้ี  
 ระดับประเทศ*  ได้แก่ 
 1. ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวัน ในสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1  ได้สูงเปน็อันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ 
  - อันดับท่ี 1 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ 
  - อันดับท่ี 2 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ 
  - อันดับท่ี 3 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ 
 2. ผู้ทําคะแนนรวมเฉพาะส่วน ONET ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1  ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
 3. ผู้ทําคะแนนรวมเฉพาะส่วนขัน้สงู ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1  ไดสู้งเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคุณ 
 4. ผู้ทําคะแนนได้สูงสุดในแต่ละวิชาของประเทศ  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ  
 ระดับภาค*  ได้แก่ 
  ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวันในสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1  ได้สูงเปน็อันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ  
 ระดับจังหวัด*  ได้แก่ 
  ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวันในสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1  ได้สูงสดุของแต่ละจังหวัด  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคุณ 
 
หมายเหต ุ* นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนัน้ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่ง “ระดับโรงเรียน” ในปีนี้ 
พิเศษ! นักเรียน ชั้น ม.1 ท่ีสอบไดคะแนนรวมสูงสุดในแตละประเภทของโรงเรียนที่เปดเปนสนามสอบ 

และไดคะแนนไมนอยกวา 50% จะมีสิทธิไดรับทุนใชงาน “คลังโจทย์ออนไลน์”  
วิชาภาษาอังกฤษของชั้นที่จะเรียนในปตอไป  ฟรี 6 เดือน (ตั้งแต 1 เม.ย. - 31 ต.ค. 61) 

พรอมสิทธิซื้อหนังสือ “คัมภีร์พิชิตข้อสอบ” วิชาภาษาอังกฤษของชั้นนั้นๆ 
อีก 1 เล่ม ในราคาลด 50% (จากราคาปกติ 159 บาท/เลม ลดเหลือ 80 บาท/เลม) 

จะจัดส่งรางวัลทุกประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันที่ 15 มี.ค. 61 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชุด “คัมภีร์พิชติขอ้สอบ” ชั้น ม.2  มีทั้งหมด 5 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1) 
 

 
สิทธิพิเศษสําหรับคนเก่ง  (มีสิทธิเรียนกวดวิชา ฟร ี หรือ  ใช้เป็นส่วนลด ดังนี้) 

ดูรายละเอียด “ตารางเรียนกวดวิชาแนวใหม่” ได้จาก www.bunditnaenaew.com  
1. ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมทั้งสองวัน อันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ  มีสิทธิสมัครเรียนกวดวิชากับบัณฑิตแนะแนว “ฟรี หรือ ใช

เปนสวนลด” มูลค่าไม่เกิน 4,000 บาท สําหรับคอร์สที่เปิดสอนภายใน 1 ปี นับแตไ่ด้รับรางวัล** 
2. ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมเฉพาะส่วนแรก หรือคะแนนรวมเฉพาะส่วนที่สอง ได้สูงเป็นอันดบัที ่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ หรือ

คะแนนรวมทั้งสองวัน ได้อันดับที่ 1, 2 และ 3 ของภาค  มีสิทธิสมัครเรียนกวดวิชากับบัณฑติแนะแนว “ฟรี หรือ ใชเปนสวนลด” 
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท สาํหรับคอร์สที่เปิดสอนภายใน 1 ปี นบัแต่ได้รับรางวัล** 

3. ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมทั้งสองวัน อันดับที่ 4-100 คนแรกของประเทศ หรือผู้ทีท่ําคะแนนสอบรวมทั้งสองวัน ได้สูงสุดของ
จังหวัด  มีสิทธสิมัครเรียนกวดวิชากับบัณฑิตแนะแนว “ฟรี หรือ ใชเปนสวนลด” มูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท สําหรับคอร์สที่เปิดสอน
ภายใน 1 ปี นบัแต่ได้รับรางวลั**  

(หมายเหต ุ • ต้องติดต่อขอรับสิทธิภายใน 30 เม.ย. 61 ผูท่ี้ติดต่อก่อนจะได้รับสิทธิก่อน เพราะอาจจะเต็มได้ 
• คอร์สท่ีเปิดสอนภายใน 1 ปี นบัแต่ได้รับรางวัล** คือ คอร์สท่ีเปิดสอนระหว่าง พ.ค. 61 - มี.ค. 62 เท่านั้น 
• กรณีทําคะแนนสอบได้มากกว่า 1 รางวัล จะสามารถใช้สิทธิเรียนกวดวิชาข้างต้นได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น) 

 
คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวมทั้งสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ศิษฎา นาคเลื่อน 71-480-0011 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 77.40% 
อันดับที่ 2 ภูวรินทร์ นาคจนัทึก 71-480-0029 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 77.10% 
อันดับที่ 3 ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 71-111-0012 ราชินี (เขตพระนคร) 74.80% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1) 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนสอบรวมเฉพาะส่วน ONET ของสายวัดความรู ้ช้ัน ม.1* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ศิษฎา นาคเลื่อน 71-480-0011 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 84.40% 
อันดับที่ 2 ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 71-111-0012 ราชินี (เขตพระนคร) 80.40% 
อันดับที่ 3 วรรณอนงค์ พรพลานามัย 71-111-0019 สาธิต มศว ปทุมวัน (เขตปทุมวนั) 78.00% 
 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนสอบรวมเฉพาะส่วนขั้นสูง ของสายวัดความรู ้ช้ัน ม.1* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ภูวรินทร์ นาคจนัทึก 71-480-0029 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 77.20% 
อันดับที่ 2 ศิษฎา นาคเลื่อน 71-480-0011 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 70.40% 
อันดับที่ 3 เตชินท์ กุกําจัด 71-480-0022 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 70.00% 
 
 

คะแนนสูงสุดในแตล่ะวิชาของประเทศ ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
 วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ (ONET) ศิษฎา นาคเลื่อน 71-480-0011 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 100.00% 
วิชาภาษาไทย (ONET) ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 71-111-0012 ราชินี (เขตพระนคร) 80.00% 
วิชาสงัคมศึกษา (ONET) ศิษฎา นาคเลื่อน 71-480-0011 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 92.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ (ONET) ศิษฎา นาคเลื่อน 71-480-0011 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 82.00% 
 วินิจนาฏ สังสัพพันธ ์ 71-328-0024 เบญจมราชูทิศ (นครศรีธรรมราช) 82.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ (ONET) ธนวัน อังคณานชุาต ิ 71-664-0045 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี 98.00% 
วิชาคณิตศาสตร์ (ข้ันสูง) พชรพล พรหมพิริยะมา 71-480-0012 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 82.00% 
 ศิษฎา นาคเลื่อน 71-480-0011 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 82.00% 
 ภูวรินทร์ นาคจนัทึก 71-480-0029 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 82.00% 
วิชาภาษาไทย (ข้ันสูง) ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 71-111-0012 ราชินี (เขตพระนคร) 78.00% 
วิชาสงัคมศึกษา (ข้ันสูง) ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 71-111-0012 ราชินี (เขตพระนคร) 80.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ (ข้ันสูง) ณัชพล น้อมสูงเนิน 71-480-0015 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 82.00% 
 ศิษฎา นาคเลื่อน 71-480-0011 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 82.00% 
 ภูวรินทร์ นาคจนัทึก 71-480-0029 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 82.00% 
 ภูพิพัฒน์ กิติรัตน์ตระการ 71-480-0033 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 82.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ (ข้ันสูง) ณัฐชา วิรัค 71-187-0016 มาร์มาร่า จนิดามณี (เขตจอมทอง) 90.00% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1) 
 

คนเก่งระดับภาค (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวนั ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 71-111-0012 ราชินี (เขตพระนคร) 74.80% 
อันดับที่ 2 วรรณอนงค์ พรพลานามัย 71-111-0019 สาธิต มศว ปทุมวัน (เขตปทุมวนั) 71.40% 
อันดับที่ 3 ธนวัฒน์ สุขญาต ิ 71-111-0011 สวนกุหลาบวิทยาลัย (เขตพระนคร) 68.40% 

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 

อันดับที่ 1 อัชฌาพิชญ์ ยศบุญเรือง 71-264-0001 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 65.50% 
อันดับที่ 2 ภีม ลาภพิสูตร 71-264-0004 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 62.20% 
อันดับที่ 3 ปกรณ์ พงษ์คุณากร 71-264-0002 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 60.50% 

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 

อันดับที่ 1 ปาณิศา สังข์แก้ว 71-328-0027 เบญจมราชูทิศ (นครศรีธรรมราช) 69.70% 
อันดับที่ 2 วินิจนาฏ สังสัพพันธ ์ 71-328-0024 เบญจมราชูทิศ (นครศรีธรรมราช) 65.00% 
อันดับที่ 3 สุวิจักขณ์ หนูเกลี้ยง 71-328-0042 เบญจมราชูทิศ (นครศรีธรรมราช) 58.90% 

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
อันดับที่ 1 ศิษฎา นาคเลื่อน 71-480-0011 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 77.40% 
อันดับที่ 2 ภูวรินทร์ นาคจนัทึก 71-480-0029 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 77.10% 
อันดับที่ 3 เตชินท์ กุกําจัด 71-480-0022 ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสีมา) 72.00% 

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 

อันดับที่ 1 ณภัทร แป้นเนียม 71-524-0002 ระยองวิทยาคม (ระยอง) 66.30% 
อันดับที่ 2 อธิภัทร จงบุญนะธรรม 71-581-0001 อัสสัมชัญสมทุรปราการ (สมุทรปราการ) 64.10% 
อันดับที่ 3 ปิยะพชัร ต้นแก้ว 71-524-0003 ระยองวิทยาคม (ระยอง) 62.10% 

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 

อันดับที่ 1 สวิส ไศลบาท 71-916-0013 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 70.00% 
อันดับที่ 2 ปาณิศา เอ้ือพันธุ์พงศ ์ 71-916-0006 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 69.80% 
อันดับที่ 3 กัญญาวีร์ กอจรูญโรจน์ 71-919-0044 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) 64.50% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ม.ต้น’60 5 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ศุภิสรา จิตตคาม 71-183-0013 โยนออฟอาร์ค 50.60% 
เขตธนบุรี ธัญลักษณ์ ลิลติกานตพ์จน ์ 71-111-0027 ศึกษานาร ี 49.10% 
เขตปทุมวัน วรรณอนงค์ พรพลานามัย 71-111-0019 สาธิต มศว ปทุมวัน 71.40% 
เขตป้อมปราบฯ อธิคม หวังเจริญวงศ์ 71-102-0001 เทพศิรินทร์ 21.60% 
เขตพญาไท ณัฐ นิลนนท ์ 71-111-0003 สามเสนวทิยาลัย 50.70% 
เขตพระนคร ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 71-111-0012 ราชิน ี 74.80% 
เขตหนองแขม ปิติพงษ์  อัสสานุรักษ์ 71-110-0002 กรพิทักษ์ศึกษา 49.00% 
เขตราชเทวี ธนารีย์ ทองด้วง 71-111-0002 ศรีอยุธยา 26.70% 
เขตจอมทอง ณัฐชา วิรัค 71-187-0016 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 56.50% 
เขตดอนเมือง ณัชชา เลิศสกุลชล 71-176-0010 พระหฤทัยดอนเมือง 48.30% 
เขตจตุจักร ชนัญชิดา มุ่งงานด ี 71-111-0030 หอวัง 51.40% 
เขตคลองสาน สุภัทร วันวัฒนกุล 71-111-0001 มัธยมวัดสุทธาราม 36.30% 
เขตบางแค สราวุฒิ นือขุนทด 71-133-0006 ภาษานุสรณ์บางแค 37.10% 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เชียงราย สายน้าํผึง้ ไพรบรรจง 71-213-0005 เด็กดีพิทยาคม 41.20% 
ลําปาง อัชฌาพิชญ์ ยศบุญเรือง 71-264-0001 บุญวาทย์วิทยาลัย 65.50% 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส จั๊ฟนีย์ สะมาแอ 71-368-0033 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 48.10% 
นครศรีธรรมราช ปาณิศา สังข์แก้ว 71-328-0027 เบญจมราชูทิศ 69.70% 
สุราษฎร์ธาน ี พีระพงศ์ ถ่ัวตุ้น 71-345-0002 สุราษฎร์ธาน ี 58.70% 
ภูเก็ต วายุ ง้อสุรเชษฐ ์ 71-024-0017 ขจรเกียรติศึกษา 57.80% 
ตรัง ณัฐวลัญช์ ชาญนอก 71-393-0017 ห้วยยอด 51.70% 
พังงา ต้นสัก ก้อนทรัพย ์ 71-360-0017 ดีบุกพังงาวิทยายน 52.30% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ม.ต้น’60 6 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1) 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
มุกดาหาร ธนโชติ นาโสก 71-459-0040 มุกดาหาร 37.80% 
นครราชสีมา ศิษฎา นาคเลื่อน 71-480-0011 ราชสีมาวิทยาลัย 77.40% 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ชลบุรี อัญมณี ถาวรยิ่ง 71-507-0009 ชลกันยานุกูล 24.60% 
ระยอง ณภัทร แป้นเนียม 71-524-0002 ระยองวิทยาคม 66.30% 
สมุทรปราการ อธิภัทร จงบุญนะธรรม 71-581-0001 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 64.10% 
 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ธนวัน อังคณานชุาต ิ 71-664-0045 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ 53.90% 
สมุทรสาคร บุรณ์พิภพ เนียมนาค 71-694-0001 อนุสรณ์ศุภมาศ 44.40% 
พระนครศรีอยุธยา กัญญาวีร์ กอจรูญโรจน์ 71-919-0044 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 64.50% 
ลพบุรี สวิส ไศลบาท 71-916-0013 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตร ี 70.00% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1) 
 

รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.2” ของโรงเรียนในภาคกรุงเทพมหานคร** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.มาร์มาร่า จินดามณ ี(เขตจอมทอง) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 ณัฐชา วิรัค ได้คะแนน 56.50% 
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 ศุภิสรา จิตตคาม ได้คะแนน 50.60% 
รร.สาธิต มศว ปทุมวนั (เขตปทุมวัน) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 วรรณอนงค์ พรพลานามัย ได้คะแนน 71.40% 
 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.2” ของโรงเรียนในภาคเหนือ** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 อัชฌาพิชญ์ ยศบุญเรือง ได้คะแนน 65.50% 
 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.2” ของโรงเรียนในภาคใต้** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ห้วยยอด (ตรัง) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 ณัฐวลัญช์ ชาญนอก ได้คะแนน 51.70% 
รร.เบญจมราชูทิศ (นครศรีธรรมราช) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 ปาณิศา สังข์แก้ว ได้คะแนน 69.70% 
รร.ดีบุกพังงาวิทยายน (พังงา) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 ต้นสัก ก้อนทรัพย ์ ได้คะแนน 52.30% 
รร.ขจรเกียรติศึกษา (ภูเก็ต) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 วายุ ง้อสุรเชษฐ ์ ได้คะแนน 57.80% 
รร.สุราษฎร์ธาน ี(สุราษฎร์ธาน)ี คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 พีระพงศ์ ถ่ัวตุ้น ได้คะแนน 58.70% 
 
 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.2” ของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ราชสีมาวิทยาลัย (นครราชสมีา) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 ศิษฎา นาคเลื่อน ได้คะแนน 77.40% 
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2560 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1) 
 

รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.2” ของโรงเรียนในภาคตะวันออก** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ระยองวิทยาคม (ระยอง) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 ณภัทร แป้นเนียม ได้คะแนน 66.30% 
รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ (สมุทรปราการ) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 อธิภัทร จงบุญนะธรรม ได้คะแนน 64.10% 
 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.2” ของโรงเรียนในภาคกลาง-ตะวันตก** 

โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บีคอนเฮาส ์แย้มสอาดรังสิต (ปทุมธาน)ี คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 ธนวัน อังคณานชุาต ิ ได้คะแนน 53.90% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)  คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 กัญญาวีร์ กอจรูญโรจน์ ได้คะแนน 64.50% 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตร ี(ลพบุรี) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.1 สวิส ไศลบาท ได้คะแนน 70.00% 
 
 

 
 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
 



ใบสั่งซ้ือหนังสือของบัณฑิตแนะแนว   ระดับมัธยมต้น’60 
(ถายเอกสารหรือเขียนใบสั่งซ้ือตามแบบฟอรมนี้ แลวสงไปยังสํานักงานบัณฑิตแนะแนว ทานจะไดรับหนังสือภายใน 10 วัน)  

ข้าพเจ้าชื่อ-สกุล........................................................................ เลขประจําตัวสอบ PRE-ม.ต้น’60..................................... เป็นนักเรียน 
ชั้น.......... ของโรงเรียน..................................................................... จังหวัด.........................................  ขอสั่งซ้ือหนังสือ ดังต่อไปน้ี  
1. หนังสือชุด TOP มัธยมต้น เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาสําคัญของหลักสูตรมัธยมต้น (ม.1-ม.3) ในแต่ละวิชาของแต่ละระดับชั้น พร้อมแบบฝึกหัด

ท้ายบท สําหรับใช้อ่านทบทวนความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลการสอบที่ยอดเยี่ยม จัดพิมพ์แยกเป็น 3 ระดับชั้นๆ ละ 5 วิชา รวม 15 เล่ม ดังนี้ 
 (  ) TOP ม.ต้น  ชั้น ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  วิชาคณิตศาสตร์  (ราคา 89 บาท/เล่ม)......................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TOP ม.ต้น  ชั้น ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  วิชาวิทยาศาสตร ์ (ราคา 89 บาท/เล่ม)........................ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TOP ม.ต้น  ชั้น ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  วิชาภาษาอังกฤษ  (ราคา 89 บาท/เล่ม) ....................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TOP ม.ต้น  ชั้น ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  วิชาภาษาไทย  (ราคา 89 บาท/เล่ม) ............................ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TOP ม.ต้น  ชั้น ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  วิชาสังคมศึกษา  (ราคา 89 บาท/เล่ม).......................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
2. หนังสือชุด โจทย์ข้ันเทพ-เซียนโจทย์ และ คลังโจทย์-พิชิตโจทย์ 8 วิชา เป็นหนังสือที่รวมโจทย์ข้อสอบวัดระดับความรู้พร้อมเฉลย

ละเอียดของแต่ละระดับชั้น จัดพิมพ์แยกเป็นหลายเล่มตามระดับชั้นดังนี้ (โจทย์ข้ันเทพ-เซียนโจทย์ เป็นหนังสือรวมโจทย์ข้อสอบระดับสูง 
เช่น ข้อสอบแข่งขัน-ข้อสอบชิงทุน ฯลฯ  คลังโจทย์-พิชิตโจทย์ 8 วิชา เป็นหนังสือรวมโจทย์ข้อสอบวัดพื้นฐานความรู้ในแต่ละวิชาของชั้นนั้นๆ) 

 (  ) คลังโจทย์ (เล่ม 1) ชั้น ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  (ราคา 299 บาท/เล่ม) .................................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คลังโจทย์ (เล่ม 2) ชั้น ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  (ราคา 299 บาท/เล่ม) .................................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) โจทย์ขั้นเทพ เข้า ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ( ) เล่ม 1  ( ) เล่ม 2  (ราคา 299 บาท/เล่ม) .......... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) โจทย์ขั้นเทพ เข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา ( ) เล่ม 1  ( ) เล่ม 2  (ราคา 299 บาท/เล่ม) .......... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) พิชิตโจทย์ 8 วิชา ชั้น ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  (ราคา 259 บาท/เล่ม) .................................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) เซียนโจทย์ เข้า ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์  (ราคา 199 บาท/เล่ม)................................................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) เซียนโจทย์ เข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา  (ราคา 199 บาท/เล่ม) ................................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
3. หนังสือชุด TEST เข้า ม.4  เป็นหนังสือรวมแบบทดสอบกว่า 350-550 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด เหมาะสําหรับนักเรียนชั้น ม.2-ม.3 ใช้

วัดผลตัวเองเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละวิชา และเตรียมสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 จัดพิมพ์แยกเป็น 5 เล่ม 5 วิชา (ราคา 89 บาท/เล่ม) ดังนี้ 
 (  ) TEST เข้า ม.4  วิชา ( ) คณิตศาสตร์  ( ) วิทยาศาสตร์  (ราคา 89 บาท/เล่ม) ................................ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) TEST เข้า ม.4  วิชา ( ) ภาษาอังกฤษ  ( ) ภาษาไทย  ( ) สังคมศึกษาฯ  (ราคา 89 บาท/เล่ม) ..... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
4. หนังสือชุด เฉลยข้อสอบจริงเข้าเรียนต่อ เป็นหนังสือรวมข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อจริงของสถาบันที่มีชื่อเสียงแต่ละแห่งพร้อมเฉลย

ละเอียด เพื่อให้นักเรียนใช้ดูเป็นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนสอบอย่างได้ผล พิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดี  ปัจจุบันแยกเป็น 4 เล่ม ดังนี้ 
 (  ) แนวข้อสอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์  (ราคา 159 บาท/เล่ม) ...................................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) เฉลยข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมและสองภาษา  (ราคา 199 บาท/เล่ม) ......................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) เฉลยข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ  (ราคา 299 บาท/เล่ม)............................................ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คัมภีร์สอบ O-NET ช้ัน ม.3 เพื่อเตรียมสอบ ONET จริง  (ราคา 159 บาท/เล่ม) ............................ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
5. หนังสือเรขาคณิตคิดไม่ยาก  (ราคา 109 บาท/เล่ม) ......................................................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 หนังสือพีชคณิตคิดเพื่อชาติ  (ราคา 129 บาท/เล่ม) .......................................................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 หนังสือเก็งข้อสอบเข้า ม.4  (ราคา 159 บาท/เล่ม) ........................................................................... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท  
6. หนังสือชุด “คัมภีร์สรุปเนื้อหา-ตะลุยโจทย์-พิชิตข้อสอบ”  เป็นหนังสือสําหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้ประสบความสําเร็จสูงสุด

ชุดใหม่ ที่สามารถใช้บริการออนไลน์เพิ่มเติมได้ โดย ม.1-ม.3 จัดพิมพ์แยกเป็น 3 ชั้น ชั้นละ 5-7 วิชา แต่ละวิชามี 3 เล่ม ราคาเล่มละ 159 บาท 
(ปัจจุบันเล่มคัมภีร์พิชิตข้อสอบจัดพิมพ์เสร็จแล้วทุกชั้น ส่วนเล่มคัมภีร์สรุปเนื้อหา และคัมภีร์ตะลุยโจทย์ อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์) ดังนี้ 

 (  ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ  วิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  (ราคา 159 บาท/เล่ม)........ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ  วิชาภาษาอังกฤษ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  (ราคา 159 บาท/เล่ม)........ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ  วิชาภาษาไทย ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  (ราคา 159 บาท/เล่ม)........ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ  วิชาสังคมศึกษาฯ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3  (ราคา 159 บาท/เล่ม)........ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ  วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์+เคมี+ชีวะ) ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  (ราคา 159 บาท/เล่ม) ....... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท 
 (  ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ  วิชา ( ) ฟิสิกส์  ( ) เคมี  ( ) ชีวะ เฉพาะช้ัน ม.3  (ราคา 159 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)  


