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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายเตรียมอุดมศึกษา) 
 

 
รางวัลสําหรับคนเก่ง  PRE-ม.ต้น  (สายเตรียมอุดมศึกษา)  ในปีน้ี  

 ระดับประเทศ*  ได้แก่ 
 1. ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวัน ในสายเตรียมอดุมศกึษา ไดสู้งเป็นอันดับท่ี 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. ผู้ทําคะแนนรวมเฉพาะของส่วนแรก ในสายเตรียมอุดมศึกษา ไดสู้งเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
 3. ผู้ทําคะแนนรวมเฉพาะของส่วนท่ีสอง ในสายเตรียมอุดมศกึษา ไดสู้งเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ  จะได้รบัใบประกาศเกียรตคิณุ 
 4. ผู้ทําคะแนนได้สูงสุดในแต่ละวิชาของประเทศ  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ  
 ระดับภาค*  ได้แก่ 
  ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวันในสายเตรียมอุดมศกึษา ไดสู้งเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ  
 ระดับจังหวัด*  ได้แก่ 
  ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวันในสายเตรียมอุดมศกึษา ไดสู้งสุดของแต่ละจังหวัด  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคุณ 
 
หมายเหต ุ* นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนัน้ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่ง “ระดับโรงเรียน” ในปีนี้ 
พิเศษ! นักเรียน ชั้น ม.3 ท่ีสอบไดคะแนนรวมสูงสุดในแตละประเภทของโรงเรียนที่เปดเปนสนามสอบ 

และไดคะแนนไมนอยกวา 50% จะมีสิทธิไดรับทุนใชงาน “คลังโจทย์ออนไลน์”  
วิชาภาษาอังกฤษของชั้นที่จะเรียนในปตอไป  ฟรี 6 เดือน (ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 62) 

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

จะจัดส่งรางวัลทุกประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันที่ 15 ก.พ. 62 
 
 
 
 
 
 

หนังสือชุด “คัมภีร์พิชติขอ้สอบ” ชั้น ม.3  มีทั้งหมด 7 เล่ม (คลิกดูตัวอย่างหนังสือได้จาก “ส่วนงานบริการ” ของเว็ปไซต์นี้)  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายเตรียมอุดมศึกษา) 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวมทั้งสองวัน ของสายเตรียมอดุมศึกษา* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 นันทิพฒัน์ บุญรัตน ์ 74-264-0001 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 72.56%  
อันดับที่ 2 นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์  74-111-0017 สาธิต มศว ปทุมวัน (เขตปทุมวนั) 71.44%  
อันดับที่ 3 นฤพล จิรายุวานนท ์ 74-111-0011 สตรีวิทยา 2 มัธยมตน้ (เขตลาดพร้าว) 68.44%  
 
 
คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนสอบรวมเฉพาะส่วนแรก ONET ม.3 ของสายเตรียมอดุมศึกษา* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 นันทิพฒัน์ บุญรัตน ์ 74-264-0001 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 85.00%  
อันดับที่ 2 นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์  74-111-0017 สาธิต มศว ปทุมวัน (เขตปทุมวนั) 81.80%  
อันดับที่ 3 มาวันทา โรจนประภา 74-111-0002 ราชินี (เขตพระนคร) 78.20%  
 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนสอบรวมเฉพาะส่วนที่สอง ของสายเตรียมอุดมศึกษา* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 นฤพล จิรายุวานนท ์ 74-111-0011 สตรีวิทยา 2 มัธยมตน้ (เขตลาดพร้าว) 61.50%  
อันดับที่ 2 นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์  74-111-0017 สาธิต มศว ปทุมวัน (เขตปทุมวนั) 58.50%  
อันดับที่ 3 นันทิพฒัน์ บุญรัตน ์ 74-264-0001 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 57.00%  
 พรรณภัทร พวงศิริ 74-919-0010 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) 57.00% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายเตรียมอุดมศึกษา) 
 

คะแนนสูงสุดในแตล่ะวิชาของประเทศ ของสายเตรียมอุดมศึกษา* 
 วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ (ONET) นันทิพฒัน์ บุญรัตน ์ 74-264-0001 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 97.00%  
 น้ําฟา้ พัฒนรังสรรค์ 74-345-0016 สุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธาน)ี 97.00%  
 นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์  74-111-0017 สาธิต มศว ปทุมวัน (เขตปทุมวนั) 97.00%  
วิชาภาษาไทย (ONET) พิมพวีร์ สร้อยทรัพย์ 74-919-0013 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) 86.00%  
 วริศรา รัฐกาย 74-334-0019 สตรีภูเก็ต (ภูเก็ต) 86.00% 
วิชาสงัคมศึกษา (ONET) ธนดล คลา้ยนลิ 74-916-0023 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 76.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ (ONET) นันทิพฒัน์ บุญรัตน ์ 74-264-0001 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 94.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ (ONET) รัญชน์ อุดมทรัพย ์ 74-111-0024 บดินทรเดชา(สงิห์สิงหเสนี) (เขตวังทองหลาง) 98.00%  
 ภูธนิก มณีรัตน ์ 74-524-0024 ระยองวิทยาคม (ระยอง) 98.00% 
วิชาคณิตศาสตร์ (เตรียมฯ) สาวิตตรี เดชเจริญ 74-345-0022 สุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธาน)ี 56.00% 
วิชาสงัคม+ไทย (เตรียมฯ) ทันกาล อุดมกิจ 74-986-0015 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 68.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ (เตรียมฯ) มาวันทา โรจนประภา 74-111-0002 ราชินี (เขตพระนคร) 58.00%  
 นันทิพฒัน์ บุญรัตน ์ 74-264-0001 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 58.00%  
 นฤพล จิรายุวานนท ์ 74-111-0011 สตรีวิทยา 2 มัธยมตน้ (เขตลาดพร้าว) 58.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ (เตรียมฯ) พิมพวีร์ สร้อยทรัพย์ 74-919-0013 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) 92.00%  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายเตรียมอุดมศึกษา) 
 

คนเก่งระดับภาค (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวนั ของสายเตรียมอุดมศึกษา* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์  74-111-0017 สาธิต มศว ปทุมวัน (เขตปทุมวนั) 71.44%  
อันดับที่ 2 นฤพล จิรายุวานนท ์ 74-111-0011 สตรีวิทยา 2 มัธยมตน้ (เขตลาดพร้าว) 68.44%  
อันดับที่ 3 มาวันทา โรจนประภา 74-111-0002 ราชินี (เขตพระนคร) 67.67% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอดุมศึกษา* 
อันดับที่ 1 นันทิพฒัน์ บุญรัตน ์ 74-264-0001 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 72.56%  
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรยีมอุดมศึกษา* 
อันดับที่ 1 น้ําฟา้ พัฒนรังสรรค์ 74-345-0016 สุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธาน)ี 65.67%  
อันดับที่ 2 ปณาลี รติพชัรพงศ ์ 74-345-0017 สุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธาน)ี 64.44%  
อันดับที่ 3 ณิชนนัท์ ศิริอนันตภัทร์ 74-345-0014 สุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธาน)ี 64.33%  
 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา* 

อันดับที่ 1 ภูริช ศิริทิพย์ 74-499-0004 สุรวิทยาคาร (สุรินทร์) 66.44%  
อันดับที่ 2 ฐิติยา บุญรบั 74-701-0007 สิรินธร (สุรินทร์) 53.33%  
อันดับที่ 3 พีรพัทธ์ คนึงเพียร 74-499-0002 สุรวิทยาคาร (สุรินทร์) 50.78%  
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา* 
อันดับที่ 1 สิรภพ ศริพันธุ์ 74-524-0014 ระยองวิทยาคม (ระยอง) 59.44%  
อันดับที่ 2 กัลปนัฎฐ์ คํากรุนนัทกานต ์ 74-507-0019 ชลกันยานุกูล (ชลบุรี) 57.00%  
อันดับที่ 3 ศุภาพิชญ์ มังคลากุล 74-524-0039 ระยองวิทยาคม (ระยอง) 56.67%  
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา* 
อันดับที่ 1 จานุกฤษณ์ ชมกลิ่น 74-916-0048 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 67.00%  
อันดับที่ 2 พรรณภัทร พวงศิริ 74-919-0010 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) 66.67%  
อันดับที่ 3 ณัฐนันท์ วินสน 74-986-0010 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 65.22%  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายเตรียมอุดมศึกษา) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางรัก สมิตา จุฑาเวฬ ุ 74-111-0004 อัสสัมชัญคอนแวนต ์ 48.22%  
เขตปทุมวัน นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์  74-111-0017 สาธิต มศว ปทุมวัน 71.44%  
เขตพระนคร มาวันทา โรจนประภา 74-111-0002 ราชิน ี 67.67%  
เขตภาษีเจริญ ภูสิทธิ์ วิริยอัจฉรา 74-111-0023 วัดนวลนรดิศ 33.22%  
เขตหนองแขม ฐานพฒัน์ ธัญญวรการ 74-110-0017 กรพิทักษ์ศึกษา 54.89%  
เขตหนองจอก อภิพร ใบยูซบ 74-169-0001 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 34.89%  
เขตห้วยขวาง ณัฐธิดา อินทรศิริ 74-144-0012 เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการรัชดา 27.56%  
เขตสาทร ก้องภพ ศรีเพ็ชรดานนท ์ 74-111-0010 วัดสุทธิวราราม 60.44%  
เขตบางพลัด ดมิสา แจ่มนภา 74-111-0013 เขมะสิริอนุสสรณ ์ 57.78%  
เขตลาดพร้าว นฤพล จิรายุวานนท ์ 74-111-0011 สตรีวิทยา 2 มัธยมตน้ 68.44%  
เขตจอมทอง เฉลิมชัย บุญประพาน 74-187-0003 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 55.56%  
เขตจตุจักร สถาปนันท์ เสนารักส ์ 74-111-0030 หอวัง 65.22%  
เขตวัฒนา วีธรา แตงใหญ่ 74-111-0028 วัฒนาวิทยาลัย 44.44%  
เขตสายไหม ภานุวัฒน์ ฮกชุน 74-117-0009 ฤทธิยะวรรณาลัย 51.44%  
เขตวังทองหลาง รัญชน์ อุดมทรัพย ์ 74-111-0024 บดินทรเดชา(สงิห์สิงหเสนี) 56.56%  
เขตสะพานสูง ภูริณัฐ เก่งล้ําเลิศ 74-184-0003 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 52.44%  
เขตบางบอน ปณัสย์คุณ ณภักษป์กรณ์ 74-111-0014 สารสาสน์วิเทศบางบอน 54.89%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ม.ต้น’61 6 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายเตรียมอุดมศึกษา) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอดุมศึกษา* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ลําปาง นันทิพฒัน์ บุญรัตน ์ 74-264-0001 บุญวาทย์วิทยาลัย 72.56%  
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอดุมศึกษา* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปัตตาน ี ภูริพัฒ งามขจรวิวัฒน ์ 74-310-0001 สาธิต ม.สงขลานครินทร ์ 43.78%  
พัทลุง อุลยาอ์ สันสาคร 74-341-0007 พัทลุง 51.78%  
สุราษฎร์ธาน ี น้ําฟา้ พัฒนรังสรรค์ 74-345-0016 สุราษฎร์ธาน ี 65.67%  
ภูเก็ต ปาณิสรา ถาวรว่องวงศ ์ 74-334-0005 สตรีภูเก็ต 58.67%  
 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นครพนม ธันย์ สุภาพพันธุ ์ 74-453-0001 ปิยะมหาราชาลัย 29.56%  
สุรินทร ์ ภูริช ศิริทิพย์ 74-499-0004 สุรวิทยาคาร 66.44%  
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ชลบุรี กัลปนัฎฐ์ คํากรุนนัทกานต ์ 74-507-0019 ชลกันยานุกูล 57.00%  
ระยอง สิรภพ ศริพันธุ์ 74-524-0014 ระยองวิทยาคม 59.44%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ม.ต้น’61 7 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายเตรียมอุดมศึกษา) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายเตรียมอุดมศึกษา* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ณัฐนันท์ วินสน 74-986-0010 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 65.22%  
นครปฐม กัญญาภัค ภิญโญ 74-661-0008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 38.67%  
พระนครศรีอยุธยา พรรณภัทร พวงศิริ 74-919-0010 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 66.67%  
ลพบุรี จานุกฤษณ์ ชมกลิ่น 74-916-0048 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตร ี 67.00%  
นนทบุรี สิรภพ เพ็ชร์เพ็ง 74-661-0003 วัดเขมาภิรตาราม 44.44%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ม.ต้น’61 8 

หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายเตรียมอุดมศึกษา) 
 

รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคกรุงเทพมหานคร** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา ฐานพฒัน์ ธัญญวรการ ได้คะแนน 54.89%  
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา เฉลิมชัย บุญประพาน ได้คะแนน 55.56%  
รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (เขตสะพานสูง) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา ภูริณัฐ เก่งล้ําเลิศ ได้คะแนน 52.44%  
 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคเหนือ** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา นันทิพฒัน์ บุญรัตน ์ ได้คะแนน 72.56%  
 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคใต้** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.พัทลุง (พัทลุง) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา อุลยาอ์ สันสาคร ได้คะแนน 51.78%  
รร.สุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา น้ําฟา้ พัฒนรังสรรค์ ได้คะแนน 65.67%  
รร.สตรีภูเก็ต (ภูเก็ต) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา ปาณิสรา ถาวรว่องวงศ ์ ได้คะแนน 58.67%  
 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สุรวิทยาคาร (สุรินทร์) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา ภูริช ศิริทิพย์ ได้คะแนน 66.44%  
รร.สิรินธร (สุรินทร์) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา ฐิติยา บุญรบั ได้คะแนน 53.33%  
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หมายเหต ุ** ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบและทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
(กรณีทําคะแนนได้สูงสุดมากกว่า 1 วิชา จะให้สิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงที่สุด ส่วนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปข้ึนมารับรางวัลแทน) 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2561 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายเตรียมอุดมศึกษา) 
 

รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคตะวันออก** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชลกันยานุกูล (ชลบุรี) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา กัลปนัฎฐ์ คํากรุนนัทกานต ์ ได้คะแนน 57.00%  
รร.ระยองวิทยาคม (ระยอง) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา สิรภพ ศริพันธุ์ ได้คะแนน 59.44%  
 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคกลาง-ตะวันตก** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา ณัฐนันท์ วินสน ได้คะแนน 65.22%  
สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา พรรณภัทร พวงศิริ ได้คะแนน 66.67%  
สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) คะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา จานุกฤษณ์ ชมกลิ่น ได้คะแนน 67.00%  
 
 

 
 
 

จะจัดส่งรางวัลทุกประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันที่ 15 ก.พ. 62 
 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
 


