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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 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.2) 
 
 

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

 
 

รางวัลสําหรับคนเก่ง “ระดับโรงเรียน” ในปีนี้ 
พิเศษ! นักเรียน ชั้น ม.2 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 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.2) 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวมทั้งสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 72-111-0001 ราชินี (เขตพระนคร) 76.70%  
อันดับที่ 2 สวิส  ไศลบาท 72-916-0023 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 72.40%  
อันดับที่ 3 ธิติพัทธ์ อินทสวุรรณ 72-111-0025 สวนกุหลาบวิทยาลัย (เขตพระนคร) 69.60% 
 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนสอบรวมเฉพาะส่วน ONET ของสายวัดความรู ้ช้ัน ม.2* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 72-111-0001 ราชินี (เขตพระนคร) 80.00%  
อันดับที่ 2 ณัฐวรา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 72-111-0009 สาธิต มศว ปทุมวัน (เขตปทุมวนั) 72.00%  
อันดับที่ 3 สวิส ไศลบาท 72-916-0023 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 70.40% 
 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนสอบรวมเฉพาะส่วนขั้นสูง ของสายวัดความรู ้ช้ัน ม.2* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 สวิส  ไศลบาท 72-916-0023 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 74.40%  
อันดับที่ 2 ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 72-111-0001 ราชินี (เขตพระนคร) 73.40%  
อันดับที่ 3 ธิติพัทธ์ อินทสวุรรณ 72-111-0025 สวนกุหลาบวิทยาลัย (เขตพระนคร) 69.00%  
 ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว 72-264-0002 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 69.00%  
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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 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.2) 
 

คะแนนสูงสุดในแตล่ะวิชาของประเทศ ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
 วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ (ONET) วรดา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 72-310-0007 สาธิต ม.สงขลานครินทร์ (ปตัตานี) 78.00% 
วิชาภาษาไทย (ONET) ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 72-111-0001 ราชินี (เขตพระนคร) 86.00% 
วิชาสงัคมศึกษา (ONET) พาสิริ คงประสานกาล 72-111-0005 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ (เขตบางรัก) 74.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ (ONET) ณัฐวรา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 72-111-0009 สาธิต มศว ปทุมวัน (เขตปทุมวนั) 88.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ (ONET) ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 72-111-0001 ราชินี (เขตพระนคร) 98.00% 
วิชาคณิตศาสตร์ (ข้ันสูง) สวิส ไศลบาท 72-916-0023 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 84.00% 
วิชาภาษาไทย (ข้ันสูง) ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 72-111-0001 ราชินี (เขตพระนคร) 84.00% 
วิชาสงัคมศึกษา (ข้ันสูง) ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 72-111-0001 ราชินี (เขตพระนคร) 84.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ (ข้ันสูง) อธิภัทร จงบุญนะธรรม 72-111-0010 อัสสัมชัญสมทุรปราการ (สมุทรปราการ) 76.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ (ข้ันสูง) ธีรินทร หล่อภูมิพันธ ์ 72-111-0015 สตรีวิทยา (เขตพระนคร) 88.00% 
 ธิติพัทธ์ อินทสวุรรณ 72-111-0025 สวนกุหลาบวิทยาลัย (เขตพระนคร) 88.00% 
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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 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.2) 
 

คนเก่งระดับภาค (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวนั ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 72-111-0001 ราชิน ี(เขตพระนคร) 76.70%  
อันดับที่ 2 ธิติพัทธ์ อินทสวุรรณ 72-111-0025 สวนกุหลาบวิทยาลัย (เขตพระนคร) 69.60% 
อันดับที่ 3 ณัฐวรา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 72-111-0009 สาธิต มศว ปทุมวัน (เขตปทุมวนั) 69.20%  

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 

อันดับที่ 1 ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว 72-264-0002 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 68.00%  
อันดับที่ 2 พิพัฒน์พงศ์ ประทุมโทน 72-264-0004 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 57.30%  
อันดับที่ 3 ปริญ มิตรเจริญ 72-264-0001 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 56.80%  

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 

อันดับที่ 1 ธนฉัตร บุญละเอียด 72-310-0002 สาธิต ม.สงขลานครินทร์ (ปตัตานี) 64.10%  
อันดับที่ 2 วรดา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 72-310-0007 สาธิต ม.สงขลานครินทร์ (ปตัตานี) 63.10%  
อันดับที่ 3 ชนกนนัท์ พรหมมา 72-334-0005 สตรีภูเก็ต (ภูเก็ต) 54.60%  

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
อันดับที่ 1 อรัญญา พ่อบํารุง 72-453-0003 ปิยะมหาราชาลัย (นครพนม) 59.40%  
อันดับที่ 2 ปิ่นมณี พุทธวรรณ์ 72-701-0003 สิรินธร (สุรินทร์) 49.90%  
อันดับที่ 3 ปิยาพชัร ปิยะวิริยะกุล 72-453-0001 ปิยะมหาราชาลัย (นครพนม) 48.80%  

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 

อันดับที่ 1 อธิภัทร จงบุญนะธรรม 72-111-0010 อัสสัมชัญสมทุรปราการ (สมุทรปราการ) 63.40%  
อันดับที่ 2 ภัทรภร แก้วคําสอน 72-507-0004 ชลกันยานุกูล (ชลบุรี) 51.30%  
อันดับที่ 3 แพรวา รัตนเวคิน 72-507-0001 ชลกันยานุกูล (ชลบุรี) 47.50%  

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 

อันดับที่ 1 สวิส ไศลบาท 72-916-0023 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 72.40%  
อันดับที่ 2 ธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย 72-919-0006 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) 63.20%  
อันดับที่ 3 ชยพล ก่ิงแก้วก้านทอง 72-919-0017 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) 61.20%  
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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 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.2) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ศุภิสรา จิตตคาม 72-183-0016 โยนออฟอาร์ค 51.30%  
เขตธนบุรี ธัญลักษณ์ ลิลติกานตพ์จน ์ 72-111-0027 ศึกษานาร ี 48.40%  
เขตบางรัก พาสิริ คงประสานกาล 72-111-0005 เซนต์โยเซฟคอนแวนต ์ 62.60%  
เขตปทุมวัน ณัฐวรา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 72-111-0009 สาธิต มศว ปทุมวัน 69.20%  
เขตป้อมปราบฯ อธิคม หวังเจริญวงศ์ 72-111-0013 เทพศิรินทร์ 12.90%  
เขตพญาไท จิรชยา นารัตน ์ 72-111-0022 สามเสนวทิยาลัย 59.00%  
เขตพระนคร ฉัตรสุดา บุญอินทร์ 72-111-0001 ราชิน ี 76.70%  
เขตหนองแขม ปิติพงษ์ อัสสานุรักษ์ 72-110-0002 กรพิทักษ์ศึกษา 51.00%  
เขตหนองจอก วชิรวิทย์ กาสุรงค ์ 72-169-0008 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 48.10%  
เขตจอมทอง ปานลันดา มณีวงษ ์ 72-187-0007 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 50.30%  
เขตจตุจักร ชยพล มงคล 72-117-0004 หอวัง 62.40%  
เขตคลองสาน สุภัทร วันวัฒนกุล 72-111-0018 มัธยมวัดสุทธาราม 33.30%  
เขตวังทองหลาง ณัฏฐ์ชยกร รุจิกรศิริสกุล 72-111-0011 บดินทรเดชา (สงิห์สิงหเสนี) 55.40%  
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เชียงราย ญาณิศา มีอาหาร 72-213-0003 เด็กดีพิทยาคม 38.30% 
ลําปาง ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว 72-264-0002 บุญวาทย์วิทยาลัย 68.00%  
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส นัจมีย์ สือแม 72-368-0005 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 35.40%  
ปัตตาน ี ธนฉัตร บุญละเอียด 72-310-0002 สาธิต ม.สงขลานครินทร ์ 64.10%  
นครศรีธรรมราช วริษฐา วาณชิย์เจริญ 72-337-0039 พรหมคีรีพิทยาคม 41.70%  
ภูเก็ต ชนกนนัท์ พรหมมา 72-334-0005 สตรีภูเก็ต 54.60%  
ตรัง กฤติน แก้วคงคา 72-085-0026 พรศิริกุล 42.40%  
พังงา ต้นสัก ก้อนทรัพย ์ 72-360-0002 ดีบุกพังงาวิทยายน 49.30%  
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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 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.2) 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นครพนม อรัญญา พ่อบํารุง 72-453-0003 ปิยะมหาราชาลัย 59.40%  
สุรินทร ์ ปิ่นมณี พุทธวรรณ์ 72-701-0003 สิรินธร 49.90%  
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ชลบุรี ภัทรภร แก้วคําสอน 72-507-0004 ชลกันยานุกูล 51.30%  
ปราจีนบุรี จิดาภา พลศักดิ์ 72-519-0011 มารีวิทยาศรีมโหสถ 40.80%  
ระยอง รินรตา พรหมทอง 72-524-0002 ระยองวิทยาคม 26.10%  
สมุทรปราการ อธิภัทร จงบุญนะธรรม 72-111-0010 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 63.40%  
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ชมนภัส เลิศปรีชา 72-111-0023 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 53.80%  
สมุทรสาคร บุรณ์พิภพ เนียมนาค 72-694-0002 อนุสรณ์ศุภมาศ 44.70%  
พระนครศรีอยุธยา ธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย 72-919-0006 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 63.20%  
ลพบุรี สวิส ไศลบาท 72-916-0023 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตร ี 72.40%  
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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 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.2) 
 

รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3” ของโรงเรียนในภาคกรุงเทพมหานคร** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.โยนออฟอาร์ค (เขตดุสิต) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.2 ศุภิสรา จิตตคาม ได้คะแนน 51.30%  
รร.กรพิทักษ์ศึกษา (เขตหนองแขม) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.2 ปิติพงษ์ อัสสานุรักษ์ ได้คะแนน 51.00%  
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.2 ปานลันดา มณีวงษ ์ ได้คะแนน 50.30%  
รร.หอวัง (เขตจตุจักร) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.2 ชยพล มงคล ได้คะแนน 62.40%  
 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3” ของโรงเรียนในภาคเหนือ** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.2 ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว ได้คะแนน 68.00%  
 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3” ของโรงเรียนในภาคใต้** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์ (ปตัตานี) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.2 ธนฉัตร บุญละเอียด ได้คะแนน 64.10%  
รร.สตรีภูเก็ต (ภูเก็ต) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.2 ชนกนนัท์ พรหมมา ได้คะแนน 54.60%  
 
 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3” ของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ปิยะมหาราชาลัย (นครพนม) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.2 อรัญญา พ่อบํารุง ได้คะแนน 59.40%  
 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3” ของโรงเรียนในภาคตะวันออก** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชลกันยานุกูล (ชลบุรี) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.2 ภัทรภร แก้วคําสอน ได้คะแนน 51.30%  
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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 

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.2) 
 

รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3” ของโรงเรียนในภาคกลาง-ตะวันตก** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.2 ชมนภัส เลิศปรีชา ได้คะแนน 53.80%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (อยุธยา) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.2 ธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย ได้คะแนน 63.20%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบุรี) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.2 สวิส ไศลบาท ได้คะแนน 72.40%  
 
 

 
 
 

จะจัดส่งรางวัลทุกประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันที่ 15 ก.พ. 62 
 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
 


