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

(สายวัดความรู้

ชั้น

ม.3)

รางวัลสําหรับคนเก่ง PRE-ม.ต้น (สายวัดความรู้ ชั้น ม.3) ในปีนี้

ระดับประเทศ* ได้แก่

1. ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวัน ในสายวัดความรู้ ชั้น ม.3 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. ผู้ทําคะแนนรวมเฉพาะส่วน ONET ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3 ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
3. ผู้ทําคะแนนรวมเฉพาะส่วนขัน้ สูง ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3 ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
4. ผู้ทําคะแนนได้สูงสุดในแต่ละวิชาของประเทศ จะได้รับใบประกาศเกียรติคณ
ุ
ระดับภาค* ได้แก่
ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวันในสายวัดความรู้ ชัน้ ม.3 ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของภาค จะได้รับใบประกาศเกียรติคณ
ุ
ระดับจังหวัด* ได้แก่
ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวันในสายวัดความรู้ ชัน้ ม.3 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

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

(สายวัดความรู้

ชั้น

ม.3)

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวมทั้งสองวัน ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
อันดับที่
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล
พิมพ์ลภัส โอฬารกิจอนันต์
ปาณิสรา หน่อใหม่
วรกานต์ เอื้อสุทธิวรกุล

เลขประจําตัวสอบ
73-351-0042
73-533-0011
73-102-0003

โรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
เซนต์โยเซฟระยอง (ระยอง)
ราชินี (เขตพระนคร)

คะแนน
64.20%
61.80%
61.10%

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนสอบรวมเฉพาะส่วน ONET ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
อันดับที่
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล
รติรัตน์ ภควิวัฒน์
พิมพ์ลภัส โอฬารกิจอนันต์
ปาณิสรา หน่อใหม่

เลขประจําตัวสอบ
73-264-0012
73-351-0042
73-533-0011

โรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง)
ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
เซนต์โยเซฟระยอง (ระยอง)

คะแนน
76.60%
70.60%
67.20%

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนสอบรวมเฉพาะส่วนขั้นสูง ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
อันดับที่
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล
พิมพ์ลภัส โอฬารกิจอนันต์
ปาณิสรา หน่อใหม่
ปวิตรา จบสองชัน้

เลขประจําตัวสอบ
73-351-0042
73-533-0011
73-351-0038

โรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
เซนต์โยเซฟระยอง (ระยอง)
ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)

คะแนน
57.80%
56.40%
56.00%

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

(สายวัดความรู้

ชั้น

ม.3)

คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชาของประเทศ ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
วิชา
วิชาคณิตศาสตร์ (ONET)
วิชาภาษาไทย (ONET)

วิชาสังคมศึกษา (ONET)
วิชาวิทยาศาสตร์ (ONET)
วิชาภาษาอังกฤษ (ONET)
วิชาคณิตศาสตร์ (ขั้นสูง)
วิชาภาษาไทย (ขัน้ สูง)
วิชาสังคมศึกษา (ขั้นสูง)
วิชาวิทยาศาสตร์ (ขั้นสูง)
วิชาภาษาอังกฤษ (ขั้นสูง)

ชื่อ-นามสกุล
พิมพ์ลภัส โอฬารกิจอนันต์
รติรัตน์ ภควิวัฒน์
แพรพลอย ศรีวงษา
ตุลลิยา จุลสุวรรณ
วรกานต์ เอื้อสุทธิวรกุล
ปัณฑารีย์ แก้วหนองยาง
อาทิตยา วัตถุโชคดีงาม
รติรัตน์ ภควิวัฒน์
วินเซนต์ แบคแมน
ณัฐพงศ์ วงษ์คํา
สุภัคชนาฏ ชูก้าน
เจณิชตา เจริญชัยดี
วรนุช แสงแก้ว
รติรัตน์ ภควิวัฒน์
วินเซนต์ แบคแมน

เลขประจําตัวสอบ
73-351-0042
73-264-0012
73-209-0050
73-209-0013
73-102-0003
73-209-0006
73-351-0049
73-264-0012
73-162-0002
73-598-0093
73-608-0011
73-568-0016
73-393-0009
73-264-0012
73-162-0002

โรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง)
อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง)
อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง)
ราชินี (เขตพระนคร)
อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง)
ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง)
ทิวไผ่งาม (เขตบางพลัด)
บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)
เจนอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
อํานวยวิทย์ (สมุทรปราการ)
ห้วยยอด (ตรัง)
บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง)
ทิวไผ่งาม (เขตบางพลัด)

คะแนน
67.00%
76.00%
76.00%
76.00%
76.00%
78.00%
78.00%
94.00%
92.00%
51.00%
62.00%
82.00%
56.00%
56.00%
96.00%

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

(สายวัดความรู้

ชั้น

ม.3)

คนเก่งระดับภาค (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ชัน้ ม.3*
อันดับที่
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล
วรกานต์ เอื้อสุทธิวรกุล
ชวกร รุ่งรัตนพัฒนา
ญานิกา จันยั่งยืน

เลขประจําตัวสอบ
73-102-0003
73-176-0010
73-102-0004

โรงเรียน
ราชินี (เขตพระนคร)
พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง)
ราชินี (เขตพระนคร)

คะแนน
61.10%
53.60%
53.00%

คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

รติรัตน์ ภควิวัฒน์
รัฐพรรณ์ อายะชู
วศินี ถิ่นสอน
ปัณฑารีย์ แก้วหนองยาง

73-264-0012
73-264-0008
73-228-0009
73-209-0006

บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง)
บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง)
อุตรดิตถ์ดรุณี (อุตรดิตถ์)
อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง)

58.30%
55.50%
53.30%
53.30%

คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต้) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

พิมพ์ลภัส โอฬารกิจอนันต์
รัญชิดา ถิ่นทับปุด
สิริยากร แสงกําพลี

73-351-0042
73-351-0043
73-351-0046

ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)

64.20%
56.60%
56.20%

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

กนกพร สุพรรณ์
พรรณปพร ศูนย์กลาง
จิดาภา แก้วแสงธรรม

73-701-0005
73-701-0009
73-453-0005

สิรินธร (สุรินทร์)
สิรินธร (สุรินทร์)
ปิยะมหาราชาลัย (นครพนม)

36.90%
34.70%
31.90%

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ปาณิสรา หน่อใหม่
กัลปนัฎฐ์ คํากรุนนั ทกานต์
เจณิชตา เจริญชัยดี

73-533-0011
73-507-0030
73-568-0016

เซนต์โยเซฟระยอง (ระยอง)
ชลกันยานุกูล (ชลบุรี)
อํานวยวิทย์ (สมุทรปราการ)

61.80%
55.60%
53.80%

คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ชุมมณี เอื้ออําพน
สิริยากร คล้อยดี
ณัฐวลัญช์ ตีรสิตานนท์

73-986-0001
73-907-0007
73-986-0003

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี)
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี)
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี)

57.00%
55.20%
55.00%

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

(สายวัดความรู้

ชั้น

ม.3)

คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
เขต
เขตดุสิต
เขตบางรัก
เขตพระนคร
เขตตลิ่งชัน
เขตมีนบุรี
เขตหนองแขม
เขตหนองจอก
เขตห้วยขวาง
เขตบางพลัด
เขตลาดพร้าว
เขตจอมทอง
เขตดอนเมือง
เขตสายไหม
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตสวนหลวง
เขตบางแค

ชื่อ-นามสกุล
ชัยชนะ สําอางค์
คงภัค คงเสรี
วรกานต์ เอื้อสุทธิวรกุล
ปวริศา เต็มดวง
สุชาวดี ขจรมา
เอกอรุช ปุราธนานนท์
ธนาวุฒิ สุขเขียว
สิริยา โสดา
พัณณิตา ตั้งศิริวฒ
ั นกุล
ศิริณัฐ บุรีเทพ
กนกพร กาญจนสุธรรม
ชวกร รุ่งรัตนพัฒนา
ฟาร่าห์ ตาวีเลาะ
สิริมาศ คันศร
ธราเทพ วรนารถ
สุธินี ฮวดคันทะ
สุธิดา แก้วทอง

เลขประจําตัวสอบ
73-183-0002
73-111-0010
73-102-0003
73-177-0001
73-126-0004
73-110-0001
73-169-0001
73-144-0005
73-162-0020
73-144-0006
73-187-0002
73-176-0010
73-106-0006
73-105-0001
73-111-0004
73-144-0008
73-133-0042

โรงเรียน
โยนออฟอาร์ค
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ราชินี
โพธิสารพิทยากร
เศรษฐบุตรบําเพ็ญ
กรพิทักษ์ศึกษา
หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม
เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการรัชดา
ทิวไผ่งาม
สตรีวิทยา 2 มัธยมต้น
มาร์มาร่า จินดามณี
พระหฤทัยดอนเมือง
ศิริวัฒน์วิทยา
บดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี)
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ภาษานุสรณ์บางแค

คะแนน
44.00%
48.30%
61.10%
45.90%
51.70%
52.00%
40.10%
41.20%
48.80%
44.60%
47.90%
53.60%
51.80%
23.80%
24.10%
45.90%
40.80%

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
จังหวัด
อุทัยธานี
อุตรดิตถ์
เชียงราย
ลําปาง

ชื่อ-นามสกุล
วรรณภัสสร ภักดี
วศินี ถิ่นสอน
ปินนพัฒน์ ศรีจันทร์
รติรัตน์ ภควิวัฒน์

เลขประจําตัวสอบ
73-254-0006
73-228-0009
73-242-0014
73-264-0012

โรงเรียน
หนองฉางวิทยา
อุตรดิตถ์ดรุณี
สามัคคีวิทยาคม
บุญวาทย์วิทยาลัย

คะแนน
35.70%
53.30%
50.80%
58.30%

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50%

บัณฑิต แนะแนว

คนเก่ง PRE-ม.ต้น’60

6

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

(สายวัดความรู้

ชั้น

ม.3)

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต้) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
จังหวัด
ปัตตานี
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
ตรัง
พังงา

ชื่อ-นามสกุล
ทิพปภา บุญจันทรเพชร
อริยาพร องอาจ
อชิรญาณ์ ช่วงเสน
พิมพ์ลภัส โอฬารกิจอนันต์
วรนุช แสงแก้ว
ยูถิกา ขันภักดี

เลขประจําตัวสอบ
73-307-0003
73-337-0002
73-345-0016
73-351-0042
73-393-0009
73-360-0010

โรงเรียน
เดชะปัตตนยานุกูล
พรหมคีรีพิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ตวิทยาลัย
ห้วยยอด
ดีบุกพังงาวิทยายน

คะแนน
49.10%
49.80%
50.80%
64.20%
52.50%
43.50%

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
จังหวัด
นครพนม
มุกดาหาร
สุรินทร์

ชื่อ-นามสกุล
จิดาภา แก้วแสงธรรม
ชนนี หวานอ่อน
กนกพร สุพรรณ์

เลขประจําตัวสอบ
73-453-0005
73-459-0013
73-701-0005

โรงเรียน
ปิยะมหาราชาลัย
มุกดาหาร
สิรินธร

คะแนน
31.90%
27.70%
36.90%

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ชั้น ม.3*
จังหวัด
จันทบุรี
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล
ปรัชนียาภรณ์ ศรีสิงห์
กัลปนัฎฐ์ คํากรุนนั ทกานต์
ศิรประภา ราศรีมิน
ปาณิสรา หน่อใหม่
เจณิชตา เจริญชัยดี

เลขประจําตัวสอบ
73-505-0001
73-507-0030
73-564-0004
73-533-0011
73-568-0016

โรงเรียน
ศรียานุสรณ์
ชลกันยานุกูล
มารีวิทยา
เซนต์โยเซฟระยอง
อํานวยวิทย์

คะแนน
40.20%
55.60%
47.00%
61.80%
53.80%

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50%

บัณฑิต แนะแนว

คนเก่ง PRE-ม.ต้น’60

7

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

(สายวัดความรู้

ชั้น

ม.3)

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ชัน้ ม.3*
จังหวัด
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี

ชื่อ-นามสกุล
ชุมมณี เอื้ออําพน
ปภาวรินทร์ เขียนดี
ฐิติญา ใจเสงี่ยม
สิริยากร คล้อยดี

เลขประจําตัวสอบ
73-986-0001
73-694-0043
73-608-0001
73-907-0007

โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
อนุสรณ์ศุภมาศ
เจนอยุธยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

คะแนน
57.00%
37.60%
53.40%
55.20%

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50%

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

(สายวัดความรู้

ชั้น

ม.3)

รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรียน
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคกรุงเทพมหานคร**
โรงเรียน
รร.พระหฤทัยดอนเมือง (เขตดอนเมือง)
รร.เศรษฐบุตรบําเพ็ญ (เขตมีนบุรี)
รร.ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม)
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม)

คะแนนที่ทําให้ได้รบั รางวัล
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3

ชื่อ-นามสกุล
ชวกร รุ่งรัตนพัฒนา
สุชาวดี ขจรมา
ฟาร่าห์ ตาวีเลาะ
เอกอรุช ปุราธนานนท์

คะแนนที่ทําได้
ได้คะแนน 53.60%
ได้คะแนน 51.70%
ได้คะแนน 51.80%
ได้คะแนน 52.00%

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

คะแนนที่ทําให้ได้รบั รางวัล
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3

ชื่อ-นามสกุล
ปินนพัฒน์ ศรีจันทร์
รติรัตน์ ภควิวัฒน์
ปัณฑารีย์ แก้วหนองยาง
วศินี ถิ่นสอน

คะแนนที่ทําได้
ได้คะแนน 50.80%
ได้คะแนน 58.30%
ได้คะแนน 53.30%
ได้คะแนน 53.30%

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคใต้**
โรงเรียน
รร.ห้วยยอด (ตรัง)
รร.ภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)
รร.สุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี)

คะแนนที่ทําให้ได้รบั รางวัล
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3

ชื่อ-นามสกุล
วรนุช แสงแก้ว
พิมพ์ลภัส โอฬารกิจอนันต์
อชิรญาณ์ ช่วงเสน

คะแนนที่ทําได้
ได้คะแนน 52.50%
ได้คะแนน 64.20%
ได้คะแนน 50.80%

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**
ไม่มีผู้ผา่ นเกณฑ์การรับรางวัล

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

(สายวัดความรู้

ชั้น

ม.3)

รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรียน
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคตะวันออก**
โรงเรียน
รร.ชลกันยานุกลู (ชลบุร)ี
รร.เซนต์โยเซฟระยอง (ระยอง)
รร.บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)
รร.อํานวยวิทย์ (สมุทรปราการ)

คะแนนที่ทําให้ได้รบั รางวัล
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3

ชื่อ-นามสกุล
กัลปนัฎฐ์ คํากรุนนั ทกานต์
ปาณิสรา หน่อใหม่
ธัญชนก สุวรรณโณ
เจณิชตา เจริญชัยดี

คะแนนที่ทําได้
ได้คะแนน 55.60%
ได้คะแนน 61.80%
ได้คะแนน 50.50%
ได้คะแนน 53.80%

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคกลาง-ตะวันตก**
โรงเรียน
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี)
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี)
รร.เจนอยุธยา (อยุธยา)

คะแนนที่ทําให้ได้รบั รางวัล
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3
คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3

ชื่อ-นามสกุล
สิริยากร คล้อยดี
ชุมมณี เอื้ออําพน
ฐิติญา ใจเสงี่ยม

คะแนนที่ทําได้
ได้คะแนน 55.20%
ได้คะแนน 57.00%
ได้คะแนน 53.40%



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

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)

