บัณฑิต แนะแนว

คนเก่ง PRE-ม.ต้น’60

1

คนเก่ง PRE-ม.ต้น ประจําปีการศึกษา 2560

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

(สายเตรียมอุดมศึกษา)

รางวัลสําหรับคนเก่ง PRE-ม.ต้น (สายเตรียมอุดมศึกษา) ในปีนี้

ระดับประเทศ* ได้แก่

1. ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวัน ในสายเตรียมอุดมศึกษา ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ
- อันดับที่ 1 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ
- อันดับที่ 2 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ
- อันดับที่ 3 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ
2. ผู้ทําคะแนนรวมเฉพาะของส่วนแรก ในสายเตรียมอุดมศึกษา ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
3. ผู้ทําคะแนนรวมเฉพาะของส่วนทีส่ อง ในสายเตรียมอุดมศึกษา ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ จะได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ
4. ผู้ทําคะแนนได้สูงสุดในแต่ละวิชาของประเทศ จะได้รับใบประกาศเกียรติคณ
ุ
ระดับภาค* ได้แก่
ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวันในสายเตรียมอุดมศึกษา ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของภาค จะได้รับใบประกาศเกียรติคณ
ุ
ระดับจังหวัด* ได้แก่
ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวันในสายเตรียมอุดมศึกษา ได้สูงสุดของแต่ละจังหวัด จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนัน้ ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50%

สิทธิพิเศษสําหรับคนเก่ง (มีสิทธิเรียนกวดวิชา ฟรี 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 นับแต่ได้รับรางวัล**
2. ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมเฉพาะส่วนแรก หรือคะแนนรวมเฉพาะส่วนที่สอง ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ หรือ
คะแนนรวมทั้งสองวัน ได้อันดับที่ 1, 2 และ 3 ของภาค มีสิทธิสมัครเรียนกวดวิชากับบัณฑิตแนะแนว “ฟรี หรือ ใชเปนสวนลด”
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท สําหรับคอร์สที่เปิดสอนภายใน 1 ปี นับแต่ได้รับรางวัล**
3. ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมทั้งสองวัน อันดับที่ 4-100 คนแรกของประเทศ หรือผู้ทที่ ําคะแนนสอบรวมทั้งสองวัน ได้สูงสุดของ
จังหวัด มีสิทธิสมัครเรียนกวดวิชากับบัณฑิตแนะแนว “ฟรี หรือ ใชเปนสวนลด” มูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท สําหรับคอร์สที่เปิดสอน
ภายใน 1 ปี นับแต่ได้รับรางวัล**
(หมายเหตุ • ต้องติดต่อขอรับสิทธิภายใน 30 เม.ย. 61 ผูท้ ี่ติดต่อก่อนจะได้รับสิทธิก่อน เพราะอาจจะเต็มได้
• คอร์สที่เปิดสอนภายใน 1 ปี นับแต่ได้รับรางวัล** คือ คอร์สที่เปิดสอนระหว่าง พ.ค. 61 - มี.ค. 62 เท่านั้น
• กรณีทําคะแนนสอบได้มากกว่า 1 รางวัล จะสามารถใช้สิทธิเรียนกวดวิชาข้างต้นได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น)

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50%

บัณฑิต แนะแนว
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คนเก่ง PRE-ม.ต้น ประจําปีการศึกษา 2560

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

(สายเตรียมอุดมศึกษา)

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวมทั้งสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
อันดับที่
อันดับที่ 1
อันดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล
ภูริทัต ชูชัยยะ
ไชยสรรค์ พิมพ์สมาน
พนธกร คูสกุล

เลขประจําตัวสอบ
74-919-0027
74-117-0028
74-524-0003

โรงเรียน
สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
สามเสนวิทยาลัย (เขตพญาไท)
ระยองวิทยาคม (ระยอง)

คะแนน
73.22%
73.22%
72.22%

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนสอบรวมเฉพาะส่วนแรก ONET (ส่วนเตรียมอุดม) ของสาย*
อันดับที่
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล
พนธกร คูสกุล
ภูริทัต ชูชัยยะ
ไชยสรรค์ พิมพ์สมาน

เลขประจําตัวสอบ
74-524-0003
74-919-0027
74-117-0028

โรงเรียน
ระยองวิทยาคม (ระยอง)
สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
สามเสนวิทยาลัย (เขตพญาไท)

คะแนน
79.20%
79.00%
78.60%

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนสอบรวมเฉพาะส่วนที่สอง (ส่วนเตรียมอุดม) ของสาย*
อันดับที่
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2

ชื่อ-นามสกุล
ภูวดล เลี้ยงสุขสันต์
ปรมีย์ ทรัพย์มี
ไชยสรรค์ พิมพ์สมาน

เลขประจําตัวสอบ
74-919-0028
74-919-0018
74-117-0028

โรงเรียน
สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
สามเสนวิทยาลัย (เขตพญาไท)

คะแนน
70.00%
66.50%
66.50%

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50%
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คนเก่ง PRE-ม.ต้น ประจําปีการศึกษา 2560

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

(สายเตรียมอุดมศึกษา)

คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชาของประเทศ ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
วิชา
วิชาคณิตศาสตร์ (ONET)

ชื่อ-นามสกุล
อัญชลีพร มากผาสุข
พนธกร คูสกุล
สานฝัน ปัทมมงคลชัย
วิชาภาษาไทย (ONET)
อัมรินทร์อุดมวรนันท์
วิชาสังคมศึกษา (ONET)
อรัชพร แก้วกลม
จิณห์ณิชา เอี่ยมศิรินุกูล
ศินาวรรณ แดงเดช
พรพิสิษฐ์ ศรีรักยิ้ม
ถิรดา โสรกนิษฐ์
วิชาวิทยาศาสตร์ (ONET) ฑวัต ทวีศักดิ์
ภพธรรม กอมศิลป์
วิชาภาษาอังกฤษ (ONET) วริศรา กุลพันธ์
วิชาคณิตศาสตร์ (เตรียมฯ) พนธกร คูสกุล
วิชาสังคม+ไทย (เตรียมฯ) ภูริทัต ชูชัยยะ
วิชาวิทยาศาสตร์ (เตรียมฯ) เศรษฐสิทธิ์ เศรษฐการุณย์
วิชาภาษาอังกฤษ (เตรียมฯ) แพรวา เชิดเกียรติกุล

เลขประจําตัวสอบ
74-919-0071
74-524-0003
74-524-0016
74-111-0034
74-919-0037
74-986-0021
74-919-0030
74-524-0068
74-117-0011
74-351-0002
74-351-0046
74-024-0016
74-524-0003
74-919-0027
74-524-0013
74-102-0015

โรงเรียน
สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
ระยองวิทยาคม (ระยอง)
ระยองวิทยาคม (ระยอง)
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (เขตบางรัก)
สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี)
สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
ระยองวิทยาคม (ระยอง)
ฤทธิยะวรรณาลัย (เขตสายไหม)
ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
ขจรเกียรติศึกษา (ภูเก็ต)
ระยองวิทยาคม (ระยอง)
สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
ระยองวิทยาคม (ระยอง)
ราชินี (เขตพระนคร)

คะแนน
90.00%
90.00%
90.00%
88.00%
82.00%
82.00%
82.00%
82.00%
82.00%
90.00%
90.00%
96.00%
82.00%
88.00%
62.00%
92.00%

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50%
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คนเก่ง PRE-ม.ต้น ประจําปีการศึกษา 2560

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

(สายเตรียมอุดมศึกษา)

คนเก่งระดับภาค (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
อันดับที่
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล
ไชยสรรค์ พิมพ์สมาน
แพรวา เชิดเกียรติกุล
อัมรินทร์ อุดมวรนันท์

เลขประจําตัวสอบ
74-117-0028
74-102-0015
74-111-0034

โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย (เขตพญาไท)
ราชินี (เขตพระนคร)
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (เขตบางรัก)

คะแนน
73.22%
66.33%
65.00%

คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

พัสกรณ์ แก้วจุฬาลักษณ์
อัคริมา กันทะสุข
ภคนันท์ วงศ์สารภี

74-264-0001
74-242-0023
74-242-0019

บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง)
สามัคคีวิทยาคม (เชียงราย)
สามัคคีวิทยาคม (เชียงราย)

58.89%
54.56%
54.22%

คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต้) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ศุภกาญจน์ ตันภิบาล
พิชามญชุ์ คงทอง
ชนิกานต์ ทองเจือ

74-351-0011
74-351-0028
74-365-0021

ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
หาดใหญ่ฯสมบูรณ์กุลกันยา (สงขลา)

70.78%
66.33%
65.11%

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ณัฐณิชา อึงไพบูลย์กิจ
ฤทัยภัสสร์ พงษ์ปิยานุรัตน์
ภคมน เนตรอนุวัฒน์

74-701-0033
74-701-0015
74-701-0012

สิรินธร (สุรินทร์)
สิรินธร (สุรินทร์)
สิรินธร (สุรินทร์)

57.00%
51.89%
51.44%

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

พนธกร คูสกุล
พรพิสิษฐ์ ศรีรักยิ้ม
อัญชิสา ช้างทอง

74-524-0003
74-524-0068
74-524-0040

ระยองวิทยาคม (ระยอง)
ระยองวิทยาคม (ระยอง)
ระยองวิทยาคม (ระยอง)

72.22%
64.00%
60.56%

คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ภูริทัต ชูชัยยะ
ณภัทร เผด็จสุวันนุกูล
ภูวดล เลี้ยงสุขสันต์

74-919-0027
74-919-0009
74-919-0028

สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)

73.22%
70.44%
70.00%

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50%

บัณฑิต แนะแนว

คนเก่ง PRE-ม.ต้น’60

5

คนเก่ง PRE-ม.ต้น ประจําปีการศึกษา 2560

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

(สายเตรียมอุดมศึกษา)

คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
เขต
เขตดุสิต
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบฯ
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตตลิ่งชัน
เขตบางกะปิ
เขตพระโขนง
เขตมีนบุรี
เขตหนองแขม
เขตหนองจอก
เขตห้วยขวาง
เขตราชเทวี
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตจตุจักร
เขตบางนา
เขตสายไหม
เขตวังทองหลาง

ชื่อ-นามสกุล
ภาณุพงศ์ พิธิยากูล
อัมรินทร์ อุดมวรนันท์
อานันท์ ไพจิตโรจนา
เจตนิพัทธ์ ศรีวัฒโณ
ไชยสรรค์ พิมพ์สมาน
แพรวา เชิดเกียรติกุล
เชาวนนท์ จรัสมาธุสร
ศิริพร กาญจนพังคะ
ปุณยนุช จิรพงษ์ธนาเวช
พนิดา วินัยกุลนิรัตน์
ธัญรดา ประเสริฐวงศ์
ญภา วิณวันก์
พลพล วงศ์อารี
สมิตานันท์ วิเศษศรี
ณภัทร โตไพบูลย์วงศ์
บุญรดา นาคพยนต์
ศุภานิช ลิ่มเจริญพานิช
พีรพล โพธิ์เจริญ
ธนกฤต วราห์คํา
ถิรดา โสรกนิษฐ์
ณัฐพัชร์ รัตกิจนากร

เลขประจําตัวสอบ
74-111-0007
74-111-0034
74-111-0003
74-111-0001
74-117-0028
74-102-0015
74-111-0024
74-177-0001
74-161-0006
74-166-0004
74-126-0002
74-110-0002
74-169-0009
74-144-0007
74-111-0004
74-102-0008
74-112-0002
74-144-0008
74-111-0022
74-117-0011
74-111-0017

โรงเรียน
เซนต์คาเบรียล
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สาธิต มศว ปทุมวัน
เทพศิรินทร์
สามเสนวิทยาลัย
ราชินี
สารสาสน์พทิ ยา
โพธิสารพิทยากร
สาธิต ม.รามคําแหง
วชิรธรรมสาธิต
สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
กรพิทักษ์ศึกษา
หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม
เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการรัชดา
เซนต์ดอมินิก
เขมะสิริอนุสสรณ์
มัธยมวัดสิงห์
หอวัง
ลาซาลบางนา
ฤทธิยะวรรณาลัย
บดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี)

คะแนน
47.11%
65.00%
61.44%
43.78%
73.22%
66.33%
51.22%
54.67%
56.56%
45.33%
44.67%
42.33%
44.22%
50.22%
48.00%
55.67%
60.67%
47.22%
27.78%
52.89%
46.78%

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50%

บัณฑิต แนะแนว

คนเก่ง PRE-ม.ต้น’60
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คนเก่ง PRE-ม.ต้น ประจําปีการศึกษา 2560

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

(สายเตรียมอุดมศึกษา)

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
จังหวัด
อุทัยธานี
อุตรดิตถ์
เชียงราย
ลําปาง

ชื่อ-นามสกุล
นฤมล เหล่าแก้วก่อง
ดวงกมล บุญแสนขัน
อัคริมา กันทะสุข
พัสกรณ์ แก้วจุฬาลักษณ์

เลขประจําตัวสอบ
74-254-0001
74-228-0001
74-242-0023
74-264-0001

โรงเรียน
หนองฉางวิทยา
อุตรดิตถ์ดรุณี
สามัคคีวิทยาคม
บุญวาทย์วิทยาลัย

คะแนน
47.33%
51.33%
54.56%
58.89%

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต้) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
จังหวัด
นราธิวาส
ปัตตานี
สตูล
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
ตรัง
พังงา

ชื่อ-นามสกุล
มูฮําหมัด หมัดแล้
ณัชภัค ณรงทิพย์
พีรณัฐ ศรีปาน
ชนิกานต์ ทองเจือ
ชนัญญา ยงธนวัฒนากุล
ศุภกาญจน์ ตันภิบาล
ฐิติยา สุวรรณรักษ ์
เบญญาภา บุญสิงห์

เลขประจําตัวสอบ
74-368-0003
74-307-0001
74-311-0003
74-365-0021
74-345-0010
74-351-0011
74-393-0006
74-360-0007

โรงเรียน
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
เดชะปัตตนยานุกูล
พิมานพิทยาสรรค์
หาดใหญ่ฯสมบูรณ์กุลกันยา
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ตวิทยาลัย
ห้วยยอด
ดีบุกพังงาวิทยายน

คะแนน
36.00%
41.56%
46.78%
65.11%
49.89%
70.78%
47.67%
46.00%

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
จังหวัด
ขอนแก่น
นครพนม
มุกดาหาร
นครราชสีมา
สุรินทร์

ชื่อ-นามสกุล
กฤตติกุล ผดุงศิลปชัย
กนต์ธีร์ พูลเกิด
ทิวัตถ์ สุพร
พิสิษฐ์ เตชะพรอนันต์
ณัฐณิชา อึงไพบูลย์กิจ

เลขประจําตัวสอบ
74-748-0006
74-453-0022
74-459-0004
74-480-0001
74-701-0033

โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน
ปิยะมหาราชาลัย
มุกดาหาร
ราชสีมาวิทยาลัย
สิรินธร

คะแนน
30.44%
47.89%
46.56%
35.11%
57.00%

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50%

บัณฑิต แนะแนว

คนเก่ง PRE-ม.ต้น’60
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คนเก่ง PRE-ม.ต้น ประจําปีการศึกษา 2560

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

(สายเตรียมอุดมศึกษา)

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
จังหวัด
ชลบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล
ปุณยนุช หลิมเลิศรัตน์
สุภัชชา ใจคํา
พนธกร คูสกุล
พัทธพล เรืองศรีวรพร

เลขประจําตัวสอบ
74-507-0034
74-507-0031
74-524-0003
74-532-0004

โรงเรียน
ชลกันยานุกูล
ชลกันยานุกูล
ระยองวิทยาคม
ราชวินิตบางแก้ว

คะแนน
58.44%
58.44%
72.22%
57.00%

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา*
จังหวัด
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
อ่างทอง
นนทบุรี

ชื่อ-นามสกุล
วิธิดา ธัญรัตน์พงค์ชัย
ภูริทัต ชูชัยยะ
ณิชาภัทร สมอุดร
เมธาพร ฉันท์แต่ง
กฤติธี ธรรมหรรษา

เลขประจําตัวสอบ
74-986-0028
74-919-0027
74-916-0023
74-649-0016
74-661-0002

โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วัดเขมาภิรตาราม

คะแนน
56.78%
73.22%
65.44%
60.56%
59.56%

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50%

บัณฑิต แนะแนว

คนเก่ง PRE-ม.ต้น’60

8

คนเก่ง PRE-ม.ต้น ประจําปีการศึกษา 2560

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

(สายเตรียมอุดมศึกษา)
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรียน

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคกรุงเทพมหานคร**
โรงเรียน
รร.มัธยมวัดสิงห์ (จอมทอง)
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง)
รร.โพธิสารพิทยากร (เขตตลิ่งชัน)
รร.สาธิต ม.รามคําแหง (เขตบางกะปิ)
รร.อัสสัมชัญบางรัก (เขตบางรัก)
รร.สาธิต มศว ปทุมวัน (เขตปทุมวัน)
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (เขตสายไหม)
รร.เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการรัชดา (เขตห้วยขวาง)

คะแนนที่ทําให้ได้รบั รางวัล
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
ศุภานิช ลิ่มเจริญพานิช
แพรวา เอื้องโชคชัย
ศิริพร กาญจนพังคะ
ปุณยนุช จิรพงษ์ธนาเวช
ธีร์กานต์ ศาลาพรชัย
อานันท์ ไพจิตโรจนา
ถิรดา โสรกนิษฐ์
สมิตานันท์ วิเศษศรี

คะแนนที่ทําได้
ได้คะแนน 60.67%
ได้คะแนน 56.78%
ได้คะแนน 54.67%
ได้คะแนน 56.56%
ได้คะแนน 62.22%
ได้คะแนน 61.44%
ได้คะแนน 52.89%
ได้คะแนน 50.22%

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคเหนือ**
โรงเรียน
รร.สามัคคีวิทยาคม (เชียงราย)
รร.บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง)
รร.อุตรดิตถ์ดรุณี (อุตรดิตถ์)

คะแนนที่ทําให้ได้รบั รางวัล
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
อัคริมา กันทะสุข
พัสกรณ์ แก้วจุฬาลักษณ์
ดวงกมล บุญแสนขัน

คะแนนที่ทําได้
ได้คะแนน 54.56%
ได้คะแนน 58.89%
ได้คะแนน 51.33%

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคใต้**
โรงเรียน
รร.ขจรเกียรติศึกษา (ภูเก็ต)
รร.ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
รร.หาดใหญ่ฯสมบูรณ์กุลกันยา (สงขลา)

คะแนนที่ทําให้ได้รบั รางวัล
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
กัญญาพัชร แต่บุญญานุภาพ
ศุภกาญจน์ ตันภิบาล
ชนิกานต์ ทองเจือ

คะแนนที่ทําได้
ได้คะแนน 62.00%
ได้คะแนน 70.78%
ได้คะแนน 65.11%

หมายเหตุ ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50%
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปขึ้นมารับรางวัลแทน)

บัณฑิต แนะแนว

คนเก่ง PRE-ม.ต้น’60
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คนเก่ง PRE-ม.ต้น ประจําปีการศึกษา 2560

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

(สายเตรียมอุดมศึกษา)
รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรียน

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**
โรงเรียน
รร.สิรินธร (สุรินทร์)

คะแนนที่ทําให้ได้รบั รางวัล
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
ณัฐณิชา อึงไพบูลย์กิจ

คะแนนที่ทําได้
ได้คะแนน 57.00%

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคตะวันออก**
โรงเรียน
รร.ชลกันยานุกลู (ชลบุร)ี
รร.ระยองวิทยาคม (ระยอง)
รร.ราชวินิตบางแก้ว (สมุทรปราการ)

คะแนนที่ทําให้ได้รบั รางวัล
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
สุภัชชา ใจคํา
ปุณยนุช หลิมเลิศรัตน์
พนธกร คูสกุล
พัทธพล เรืองศรีวรพร

คะแนนที่ทําได้
ได้คะแนน 58.44%
ได้คะแนน 58.44%
ได้คะแนน 72.22%
ได้คะแนน 57.00%

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคกลาง-ตะวันตก**
โรงเรียน
รร.วัดเขมาภิรตาราม (นนทบุร)ี
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี)
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี)
รร.จิระศาสตร์วิทยา (อยุธยา)
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบุรี)
รร.อ่างทองปัทมโรจน์วทิ ยาคม (อ่างทอง)

คะแนนที่ทําให้ได้รบั รางวัล
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา
คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
กฤติธี ธรรมหรรษา
มนสิชา กิติรัตน์
วิธิดา ธัญรัตน์พงค์ชัย
ชัชพิสฐิ สุพลจิตร
ภูริทัต ชูชัยยะ
ณิชาภัทร สมอุดร
เมธาพร ฉันท์แต่ง

คะแนนที่ทําได้
ได้คะแนน 59.56%
ได้คะแนน 57.78%
ได้คะแนน 56.78%
ได้คะแนน 50.33%
ได้คะแนน 73.22%
ได้คะแนน 65.44%
ได้คะแนน 60.56%



หมายเหตุ ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50%
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปขึ้นมารับรางวัลแทน)

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50%

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50%

ใบสั
่งซื้อหนังสือของบัณฑิตแนะแนว ระดับมัธยมต้น’60
(ถายเอกสารหรือเขียนใบสั่งซื้อตามแบบฟอรมนี้ แลวสงไปยังสํานักงานบัณฑิตแนะแนว ทานจะไดรับหนังสือภายใน 10 วัน)
ข้าพเจ้าชื่อ-สกุล........................................................................ เลขประจําตัวสอบ PRE-ม.ต้น’60..................................... เป็นนักเรียน
ชั้น.......... ของโรงเรียน..................................................................... จังหวัด......................................... ขอสั่งซื้อหนังสือ ดังต่อไปนี้
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 วิชาวิทยาศาสตร์ (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 โจทย์ขั้นเทพ-เซียนโจทย์ และ คลังโจทย์-พิชิตโจทย์ 8 วิชา เป็นหนังสือที่รวมโจทย์ข้อสอบวัดระดับความรู้พร้อมเฉลย
ละเอียดของแต่ละระดับชั้น จัดพิมพ์แยกเป็นหลายเล่มตามระดับชั้นดังนี้ (โจทย์ขั้นเทพ-เซียนโจทย์ เป็นหนังสือรวมโจทย์ข้อสอบระดับสูง
เช่น ข้อสอบแข่งขัน-ข้อสอบชิงทุน ฯลฯ คลังโจทย์-พิชิตโจทย์ 8 วิชา เป็นหนังสือรวมโจทย์ข้อสอบวัดพื้นฐานความรู้ในแต่ละวิชาของชั้นนั้นๆ)
ชั้น ( ) ม.1 ( ) ม.2 ( ) ม.3 (ราคา 299 บาท/เล่ม) .................................. จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท
( ) คลังโจทย์ (เล่ม 1)
( ) 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 ชั้น 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 ชั้น ( ) ม.1 ( ) ม.2 ( ) ม.3 (ราคา 159 บาท/เล่ม) ........ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท
ชั้น ( ) ม.1 ( ) ม.2 ( ) ม.3 (ราคา 159 บาท/เล่ม) ........ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ วิชาภาษาไทย
ชั้น ( ) ม.1 ( ) ม.2 ( ) ม.3 (ราคา 159 บาท/เล่ม) ........ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ
ชั้น ( ) ม.1 ( ) ม.2 ( ) ม.3 (ราคา 159 บาท/เล่ม) ........ จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์+เคมี+ชีวะ) ชั้น ( ) ม.1 ( ) ม.2 (ราคา 159 บาท/เล่ม) ....... จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ วิชา ( ) ฟิสิกส์ ( ) เคมี ( ) ชีวะ เฉพาะชั้น ม.3 (ราคา 159 บาท/เล่ม) .........................จํานวน.........เล่ม เป็นเงิน..............บาท
รวมสั่งซื้อทั้งหมด..............รายการ เป็นเงิน........................บาท
ข้าพเจ้าได้ส่งเงินมาให้แล้ว ในนามนายไพบูลย์ ศุภพิมล โดยทาง
( ) ธนาณัติ สั่งจ่าย ปท.สนามเป้า (10406)
( ) โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ (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 ß ß ß Ö

คุณ.....................................................................................................
เลขที่.................. หมู่ที่......... ซอย/ถนน.............................................
ตําบล........................................ อําเภอ..............................................
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์.........................
(หมายเลขโทรศัพท์.........................................................)

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

โดยกรณีไปซื้อและรับหนังสือที่บัณฑิตแนะแนวเองจะได้รับส่วนลด 20% ส่วนกรณีสั่งซื้อแล้วให้ส่งทางไปรษณีย์จะได้รับส่วนลด 10% (ฟรีค่าส่ง)

