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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.3) 
 
 

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

(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.3) 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวมทั้งสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 สมิตรา พัฒนธารทพิย ์ 73-986-0005 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 69.50%  
อันดับที่ 2 จิรัฐา เกียรติมั่นคง 73-144-0002 หอวัง (เขตจตุจักร) 65.70%  
อันดับที่ 3 สิริกานต์ สงวนทรัพย ์ 73-986-0003 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 65.60%  
 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนสอบรวมเฉพาะส่วน ONET ของสายวัดความรู ้ช้ัน ม.3* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 สมิตรา พัฒนธารทพิย ์ 73-986-0005 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 73.00%  
อันดับที่ 2 สิริกานต์ สงวนทรัพย ์ 73-986-0003 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 69.00%  
อันดับที่ 3 จิรัฐา เกียรติมั่นคง 73-144-0002 หอวัง (เขตจตุจักร) 68.40%  
 
 

คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนสอบรวมเฉพาะส่วนขั้นสูง ของสายวัดความรู ้ช้ัน ม.3* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 สมิตรา พัฒนธารทพิย ์ 73-986-0005 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 66.00%  
อันดับที่ 2 ขวัญชนก ฐิตวรรณโณเนตร ์ 73-111-0005 ราชินี (เขตพระนคร) 64.40%  
อันดับที่ 3 อภิชญา สายบัวทอง 73-661-0001 ราชินี (เขตพระนคร) 63.40%  
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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.3) 
 

คะแนนสูงสุดในแตล่ะวิชาของประเทศ ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
 วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ (ONET) สมิตรา พัฒนธารทพิย ์ 73-986-0005 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 87.00%  
วิชาภาษาไทย (ONET) ธนิญาดา ปัญญาดาํรงทรัพย ์ 73-507-0005 ชลกันยานุกูล (ชลบุรี) 86.00%  
วิชาสงัคมศึกษา (ONET) กัลยกร เกษงาม 73-111-0018 ราชินี (เขตพระนคร) 66.00%  
 อภิชญา สายบัวทอง 73-661-0001 ราชินี (เขตพระนคร) 66.00%  
วิชาวิทยาศาสตร์ (ONET) ชญานิษฐ์ จนัทาพนู 73-209-0222 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 70.00%  
วิชาภาษาอังกฤษ (ONET) วรัชญา วรมาล ี 73-106-0028 ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) 98.00% 
วิชาคณิตศาสตร์ (ข้ันสูง) ภาคภูมิ ออเจษฎากุล 73-499-0021 สุรวิทยาคาร (สุรินทร์) 67.00% 
วิชาภาษาไทย (ข้ันสูง) ขวัญชนก ฐิตวรรณโณเนตร ์ 73-111-0005 ราชินี (เขตพระนคร) 76.00% 
วิชาสงัคมศึกษา (ข้ันสูง) ฐิรพร กลลดาเรืองไกร 73-111-0003 ราชินี (เขตพระนคร) 78.00% 
 อภิชญา สายบัวทอง 73-661-0001 ราชินี (เขตพระนคร) 78.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ (ข้ันสูง) ทิโมที โตสุโขวงศ ์ 73-162-0032 ทิวไผ่งามและนานาชาติฯ (เขตบางพลัด) 98.00% 
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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.3) 
 

คนเก่งระดับภาค (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวนั ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 จิรัฐา เกียรติมั่นคง 73-144-0002 หอวัง (เขตจตุจักร) 65.70% 
อันดับที่ 2 อภิชญา สายบัวทอง 73-661-0001 ราชินี (เขตพระนคร) 64.20% 
อันดับที่ 3 ฐิรพร กลลดาเรืองไกร 73-111-0003 ราชินี (เขตพระนคร) 62.00% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
อันดับที่ 1 ภาคภูมิ สันคม 73-264-0003 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 60.40% 
อันดับที่ 2 ณัชชา สุขเกษม 73-209-0225 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 59.80% 
อันดับที่ 3 ชญานิษฐ์ จนัทาพนู 73-209-0222 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 59.00% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
อันดับที่ 1 กฤษณวรรษ บุญพรหมสุข 73-085-0036 พรศิริกุล (ตรัง) 56.80% 
อันดับที่ 2 ศิวภร บุญเปกข์ตระกูล 73-334-0017 สตรีภูเก็ต (ภูเก็ต) 54.70% 
อันดับที่ 3 ธนวัฒน์ เมธาวฒันสกุล 73-345-0001 สุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธาน)ี 53.50% 
 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
อันดับที่ 1 เศรษฐอัฑฒ์ ดีเหลือ 73-499-0014 สุรวิทยาคาร (สุรินทร์) 63.20% 
อันดับที่ 2 นัฐวดี เขียวไกร 73-453-0001 ปิยะมหาราชาลัย (นครพนม) 58.30% 
อันดับที่ 3 สรวิศ หาญวีระพล 73-499-0019 สุรวิทยาคาร (สุรินทร์) 53.40% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
อันดับที่ 1 พุทธลดา เมืองขาว 73-524-0027 ระยองวิทยาคม (ระยอง) 61.30% 
อันดับที่ 2 ธนิญาดา ปัญญาดาํรงทรัพย ์ 73-507-0005 ชลกันยานุกูล (ชลบุรี) 57.50% 
อันดับที่ 3 นภัส สิงห์สร้อย 73-524-0002 ระยองวิทยาคม (ระยอง) 56.20% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
อันดับที่ 1 สมิตรา พัฒนธารทพิย ์ 73-986-0005 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 69.50% 
อันดับที่ 2 สิริกานต์ สงวนทรัพย ์ 73-986-0003 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 65.60% 
อันดับที่ 3 ไวยวิทย์ เจริญอนันต์กิจ 73-986-0004 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 57.20% 
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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.3) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต สุพรรณี จะแส 73-183-0027 โยนออฟอาร์ค 47.10% 
เขตปทุมวัน กรมิษฐ์ เทพมงคล 73-111-0016 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 35.20% 
เขตพระนคร อภิชญา สายบัวทอง 73-661-0001 ราชิน ี 64.20% 
เขตหนองแขม สิรภพ คาเนโกะ 73-110-0001 กรพิทักษ์ศึกษา 49.90% 
เขตหนองจอก อรจิรา หวังผลึก 73-169-0001 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 48.60% 
เขตห้วยขวาง พิทยดา ช้อยเชื้อดี 73-144-0003 เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการรัชดา 17.10% 
เขตบางพลัด เกรซ นงนภัส กุศล 73-162-0042 ทิวไผ่งามและนานาชาติฯ 53.60% 
เขตจอมทอง ปานชีวา อุดอ้าย 73-187-0015 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 59.10% 
เขตจตุจักร จิรัฐา เกียรติมั่นคง 73-144-0002 หอวัง 65.70% 
เขตสายไหม ลภัสรดา จนัทนากร 73-106-0012 ศิริวัฒน์วิทยา 54.90% 
เขตวังทองหลาง พันธวุฒิ ศรีทรงเมือง 73-111-0015 นวมินทราชนิูทิศบดนิทรเดชา 40.90% 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เชียงราย ณัฐพงศ์ ต๊ะมา 73-213-0003 เด็กดีพิทยาคม 52.30% 
น่าน สุดาชนก กําธรเสถียร 73-227-0004 บ้านส้าน (คุรุราษฎร์ฯ) 38.20% 
ลําปาง ภาคภูมิ สันคม 73-264-0003 บุญวาทย์วิทยาลัย 60.40% 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ยะลา มุนา หะยบีือราเฮง 73-055-0003 ธรรมวิทยามูลนธิ ิ 45.30% 
 นิสรีน หะยีดือราแม 73-055-0004 ธรรมวิทยามูลนธิ ิ 45.30% 
ปัตตาน ี ซัลยาบีร กอเส็ม 73-310-0004 สาธิต ม.สงขลานครินทร ์ 52.90% 
นครศรีธรรมราช เวสารัช ช่วยช ู 73-337-0003 พรหมคีรีพิทยาคม 45.30% 
พัทลุง รัตนวลี คงเพ็ชร 73-341-0003 พัทลุง 38.20% 
สุราษฎร์ธาน ี ธนวัฒน์ เมธาวฒันสกุล 73-345-0001 สุราษฎร์ธาน ี 53.50% 
ภูเก็ต ศิวภร บุญเปกข์ตระกูล 73-334-0017 สตรีภูเก็ต 54.70% 
ตรัง กฤษณวรรษ บุญพรหมสุข 73-085-0036 พรศิริกุล 56.80% 
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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.3) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นครพนม นัฐวดี เขียวไกร 73-453-0001 ปิยะมหาราชาลัย 58.30% 
สุรินทร ์ เศรษฐอัฑฒ์ ดีเหลือ 73-499-0014 สุรวิทยาคาร 63.20% 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ชลบุรี ธนิญาดา ปัญญาดาํรงทรัพย ์ 73-507-0005 ชลกันยานุกูล 57.50% 
ปราจีนบุรี วงศธร ธรรมวันดี 73-519-0020 มารีวิทยาศรีมโหสถ 49.10% 
ระยอง พุทธลดา เมืองขาว 73-524-0027 ระยองวิทยาคม 61.30% 
 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี สมิตรา พัฒนธารทพิย ์ 73-986-0005 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 69.50% 
สมุทรสาคร รวินท์นิภา ทวีนชุ 73-694-0031 อนุสรณ์ศุภมาศ 37.90% 
ลพบุรี ชลิสา ศรีจันทร ์ 73-916-0005 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตร ี 51.50% 
นนทบุรี สุธิมนต์ ธรรมหรรษา 73-661-0017 วัดเขมาภิรตาราม 51.80% 
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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.3) 
 

รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคกรุงเทพมหานคร** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ราชินี (เขตพระนคร) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 อภิชญา สายบัวทอง ได้คะแนน 64.20%  
รร.ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน (เขตบางพลัด) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 เกรซ นงนภัส กุศล ได้คะแนน 53.60%  
รร.มาร์มาร่า จินดามณี (เขตจอมทอง) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 ปานชีวา อุดอ้าย ได้คะแนน 59.10%  
รร.หอวัง (เขตจตุจักร) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 จิรัฐา เกียรติมั่นคง ได้คะแนน 65.70%  
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (เขตสายไหม) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 สุธาวี ครํ่าในเมือง ได้คะแนน 51.60%  
รร.ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 ลภัสรดา จนัทนากร ได้คะแนน 54.90%  
 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคเหนือ** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เด็กดีพิทยาคม (เชียงราย) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 ณัฐพงศ์ ต๊ะมา ได้คะแนน 52.30%  
รร.บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 ภาคภูมิ สันคม ได้คะแนน 60.40%  
รร.อัสสัมชัญลําปาง (ลําปาง) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 ณัชชา สุขเกษม ได้คะแนน 59.80%  
 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคใต้** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.เดชะปัตตนยานุกูล (ปัตตาน)ี คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 ปวริศา ใจใหญ่ ได้คะแนน 50.20%  
รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์ (ปตัตานี) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 ซัลยาบีร กอเส็ม ได้คะแนน 52.90%  
รร.สุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 ธนวัฒน์ เมธาวฒันสกุล ได้คะแนน 53.50%  
รร.สตรีภูเก็ต (ภูเก็ต) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 ศิวภร บุญเปกข์ตระกูล ได้คะแนน 54.70%  
รร.พรศิริกุล (ตรัง) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 กฤษณวรรษ บุญพรหมสุข ได้คะแนน 56.80%  
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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.3) 
 

รายชื่อคนเก่งระดับโรงเรยีน 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** 
รร.ปิยะมหาราชาลัย (นครพนม) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 นัฐวดี เขียวไกร ได้คะแนน 58.30%  
รร.สุรวิทยาคาร (สุรินทร์) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 เศรษฐอัฑฒ์ ดีเหลือ ได้คะแนน 63.20%  
 
 
ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคตะวันออก** 

โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.ชลกันยานุกูล (ชลบุรี) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 ธนิญาดา ปัญญาดาํรงทรัพย ์ ได้คะแนน 57.50%  
รร.ระยองวิทยาคม (ระยอง) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 พุทธลดา เมืองขาว ได้คะแนน 61.30%  
 
 

ผู้ได้รับทุนใช้งาน “คลังโจทย์ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ของโรงเรียนในภาคกลาง-ตะวันตก** 
โรงเรียน  คะแนนที่ทําให้ได้รบัรางวัล ชื่อ-นามสกุล คะแนนที่ทําได ้
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 สมิตรา พัฒนธารทพิย ์ ได้คะแนน 69.50%  
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบุรี) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 ชลิสา ศรีจันทร ์ ได้คะแนน 51.50%  
รร.วัดเขมาภิรตาราม (นนทบุรี) คะแนนรวมสายวัดความรู้ ม.3 สุธิมนต์ ธรรมหรรษา ได้คะแนน 51.80%  
 
 

 
 
 

จะจัดส่งรางวัลทุกประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันที่ 15 ก.พ. 62 
 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

 



หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
 


