
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 1 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
  
รางวัลสําหรับคนเก่ง  PRE-รบัตรง & AD 4.0’61  (สายวิทย)์  ในปีน้ี  

  ระดับประเทศ ได้แก่ 
   1. ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายวิทย์* ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ 
    - อันดับท่ี 1 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ 
    - อันดับท่ี 2 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ 
    - อันดับท่ี 3 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ 
   2. ผู้ท่ีทําคะแนนสายวิทย์* ได้สูงสุดในแต่ละวิชาของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคณุ  
  ระดับภาค  ได้แก่ ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายวิทย์* ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ในแต่ละภาค  จะได้รับใบประกาศเกยีรตคิุณ  
  ระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายวิทย์* ได้สูงสุด ในแต่ละจังหวัด  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
  ระดับโรงเรียน ได้แก่ ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายวิทย์* ได้สูงสุด ในแต่ละโรงเรียน  จะได้รับใบประกาศเกยีรตคิุณ 
 

*คะแนนของสายวิทย์  ท่ีจะมีสิทธิ์ไดรับรางวัลท้ัง 4 ระดับ ขางตน 
หมายถึง คะแนนที่ประเมินผลรวมทั้งนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 แลว 

ของผูเขาสอบสายวิทยท้ังหมด (ไมวาจะสอบ 7 วิชา หรือสอบ 8 วิชา ก็ตาม) 
และตองทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไมนอยกวา 50% 

 

 
คนเก่งระดับประเทศ คะแนนสอบรวม PRE-รบัตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธงทอง ธงทอง 31-111-0074 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 76.17% 
อันดับที่ 2 กรพร รุจิชิต 31-111-0062 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 62.83% 
อันดับที่ 3 พร้อมเพชร ทองธิเลิศ 11-111-0017 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั (เขตบางรัก) 60.54% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 2 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาภาษาไทย  ณัฏฐากร อุดมศักดิ์สกุล 31-598-0051 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ) 82.00% 
วิชาสงัคมศึกษา กรพร รุจิชิต 31-111-0062 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 66.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ สิรภพ วนเวชกุล 31-111-0083 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 87.00% 
วิชาคณิตศาสตร์ 1 ศรัณศรณ์ อุทัยวิชากุล 31-144-0059 ไตรมิตรวิทยาลัย (เขตสัมพันธวงศ์) 78.00% 
วิชาฟสิิกส ์ กรกฤษณ์ สิงห์ป้อง 31-184-0031 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (เขตสะพานสูง) 84.00% 
วิชาเคม ี ธงทอง ธงทอง 31-111-0074 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 92.00% 
วิชาชีววิทยา  ธงทอง ธงทอง 31-111-0074 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 84.00% 
วิชาวชิาเฉพาะทางแพทย ์ ธงทอง ธงทอง 31-111-0074 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 88.33% 

 
คนเก่งระดับภาค (ของเขตกรุงเทพมหานคร) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ธงทอง ธงทอง 31-111-0074 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 76.17% 
อันดับที่ 2 กรพร รุจิชิต 31-111-0062 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 62.83% 
อันดับที่ 3 พร้อมเพชร ทองธิเลิศ 11-111-0017 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั (เขตบางรัก) 60.54% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 สุพจน์ พรหมเผ่า 31-264-0010 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 54.63% 
อันดับที่ 2 นิติภูมิ นันทสุวรรณ 31-264-0019 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 52.83% 
อันดับที่ 3 กชพร ใจจะด ี 31-250-0029 สตรีศรีน่าน (นา่น) 50.25% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต)้ PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เกียรติภูมิ คงเดิม 31-307-0014 เดชะปัตตนยานุกูล (ปัตตานี) 50.00% 
อันดับที่ 2 ณิชาวีร์ ตั้งสิริวรกุล 11-310-0006 สาธิต ม.สงขลานครินทร์ (ปตัตานี) 45.67% 
อันดับที่ 3 ปารถนา ภักดสีังข ์ 31-044-0007 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 (สงขลา) 43.50% 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 3 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณัฐพงศ์ สุธรรมโน 31-480-0007 อัสสัมชัญนครราชสีมา (นครราชสีมา) 44.88% 
อันดับที่ 2 คณิศร สุวรรณไตรย์ 31-453-0026 ปิยะมหาราชาลัย (นครพนม) 41.46% 
อันดับที่ 3 วีรินทร์ มนูสารพงศ ์ 31-499-0009 สุรวิทยาคาร (สุรินทร์) 40.58% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) PRE-รบัตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ปริชัย หิรัญธารา 11-581-0003 อัสสัมชัญสมทุรปราการ (สมุทรปราการ) 60.33% 
อันดับที่ 2 ภาวิดา คงแขม 31-524-0010 ระยองวิทยาคม (ระยอง) 59.21% 
อันดับที่ 3 ยศกรณ์ พิณโท 31-524-0016 ระยองวิทยาคม (ระยอง) 58.92% 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณิชา สาํเนียงดัง 31-697-0003 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ (ประจวบคีรีขันธ)์ 52.75% 
อันดับที่ 2 มณีรัตน์ รักคง 31-643-0005 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (ปทุมธานี) 47.96% 
อันดับที่ 3 กรรจนพร ทักษิณาจาร ี 31-117-0043 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 47.92% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 4 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ธนัชภัทร ยิ้มสุขไพฑูรย ์ 31-111-0075 เซนต์คาเบรียล 31.88% 
เขตบางรัก พร้อมเพชร ทองธิเลิศ 11-111-0017 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 60.54% 
เขตปทุมวัน ธงทอง ธงทอง 31-111-0074 เตรียมอุดมศึกษา 76.17% 
เขตป้อมปราบฯ พิเชษฐ สมกําดัด 31-144-0043 เทพศิรินทร์ 40.46% 
เขตพญาไท กฤติยากร โพธิ์ชัย 31-111-0141 สามเสนวทิยาลัย 36.00% 
เขตพระนคร พชรมน อลงกรณ์โชติกุล 31-111-0060 สตรีวิทยา 52.25% 
เขตสัมพันธวงศ ์ ศรัณศรณ์ อุทัยวิชากุล 31-144-0059 ไตรมิตรวิทยาลัย 56.63% 
เขตบางกะป ิ อัยกานต์ หวังสะมาแอน 31-184-0007 บางกะป ิ 37.29% 
เขตบางเขน วีรภัทร์ วงศ์ศรัทธาธิคุณ 31-111-0061 รัตนโกสินทร์ฯบางเขน 34.00% 
เขตพระโขนง สุภาวดี ล้อมลาย 31-166-0003 วชิรธรรมสาธิต 31.63% 
เขตภาษีเจริญ ปาริชาติ ภูมิดิน 31-111-0001 จันทร์ประดษิฐารามวิทยาคม 33.14% 
เขตมีนบุรี ฑิมพิกา เลี่ยมทอง 11-126-0007 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 31.67% 
เขตหนองจอก ทักษิณา พัชน ี 31-169-0048 หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม 43.17% 
เขตสาทร ภคพล สุวรรณสุโข 31-144-0029 วัดสุทธิวราราม 42.33% 
เขตบางพลัด ชุติรัตน์ จนุแสง 31-661-0002 เขมะสิริอนุสสรณ ์ 47.50% 
เขตจตุจักร สุกฤษณ์ รอดเจริญ 31-111-0084 หอวัง 55.79% 
เขตสายไหม ญาดา พีระธรณิศร์ 31-117-0007 ฤทธิยะวรรณาลัย 47.13% 
เขตวังทองหลาง ศตวรรษ วิชิตวาสุเทพ 31-111-0054 บดินทรเดชา (สงิห์สิงหเสนี) 52.58% 
เขตสะพานสูง กรกฤษณ์ สิงห์ป้อง 31-184-0031 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 60.00% 
  
 
 
 
 
 
 
    



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 5 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี ศิริวรรณ ต่างทอง 31-254-0007 หนองฉางวิทยา 36.71% 
เชียงใหม่ ภานุพงษ์ พรมนวล 11-805-0004 แม่แตง 39.83% 
น่าน กชพร ใจจะด ี 31-250-0029 สตรีศรีน่าน 50.25% 
ลําปาง สุพจน์ พรหมเผ่า 31-264-0010 บุญวาทย์วิทยาลัย 54.63% 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 6 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต)้ PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปัตตาน ี เกียรติภูมิ คงเดิม 31-307-0014 เดชะปัตตนยานุกูล 50.00% 
สงขลา ปารถนา ภักดสีังข ์ 31-044-0007 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 43.50% 
พัทลุง สิรวิชญ์ โรจนศิลป์กูล 31-341-0002 พัทลุง 38.63% 
ตรัง อชิรญา คงสิน 31-085-0002 พรศิริกุล 31.29% 
พังงา ตรีภูมิ อ่าวสมบูรณ ์ 31-360-0006 ดีบุกพังงาวิทยายน 30.92% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 7 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ขอนแก่น ดวงใจ นามวิเศษ 31-408-0001 กัลยาณวัตร 39.79% 
นครพนม คณิศร สุวรรณไตรย์ 31-453-0026 ปิยะมหาราชาลัย 41.46% 
ยโสธร เปรมิกา พิมพะธรรม 31-713-0001 คําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 32.58% 
นครราชสีมา ณัฐพงศ์ สุธรรมโน 31-480-0007 อัสสัมชัญนครราชสีมา 44.88% 
สุรินทร ์ วีรินทร์ มนูสารพงศ ์ 31-499-0009 สุรวิทยาคาร 40.58% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 8 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ชลบุรี เขมทัต เลื่อนต่อ 31-506-0006 สิงห์สมุทร 52.54% 
ระยอง ภาวิดา คงแขม 31-524-0010 ระยองวิทยาคม 59.21% 
สมุทรปราการ ปริชัย หิรัญธารา 11-581-0003 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 60.33% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 9 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี มณีรัตน์ รักคง 31-643-0005 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 47.96% 
ประจวบคีรีขันธ ์ ณิชา สาํเนียงดัง 31-697-0003 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ 52.75% 
พระนครศรีอยุธยา ภูริศฐกรน์ หอมวัฒนา 31-111-0080 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 32.75% 
ลพบุรี บุศรินทรา แสงมงคลสโุข 31-916-0011 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตร ี 42.08% 
สิงห์บุรี บุษกร อัครเดชากุล 31-646-0003 สิงห์บุรี 37.67% 
 ภาธร เผือกกัน 31-646-0044 สิงห์บุรี 37.67% 
อ่างทอง ธนากร ผ่องจําป ี 31-649-0016 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 34.96% 
นนทบุรี ปพิชญา กุลวิเชียร 11-111-0019 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 41.63% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 10 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของเขตกรุงเทพมหานคร) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต ธนัชภัทร ยิ้มสุขไพฑูรย ์ 31-111-0075 เซนต์คาเบรียล 31.88% 
เขตบางรัก วริศา เตชะกิจเวคิน 31-144-0039 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 52.17% 
 วิชญ์ พงศ์ชชัวาล 31-144-0015 อัสสัมชัญบางรัก 49.00% 
 ณิตาพร แหลมสมุทร 31-111-0030 เซนต์โยเซฟคอนแวนต ์ 52.17% 
 พร้อมเพชร ทองธิเลิศ 11-111-0017 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 60.54% 
 รวิสราภัฎ สุวรรณทา 31-124-0037 อัสสัมชัญศึกษา 39.88% 
 ณัฐพิมล หัสด ี 31-111-0047 อัสสัมชัญคอนแวนต ์ 42.21% 
 ภาสุข ตังพิทักษ์กุล 11-111-0021 มัธยมปัญญารัตน ์ 59.58% 
เขตปทุมวัน ธงทอง ธงทอง 31-111-0074 เตรียมอุดมศึกษา 76.17% 
เขตป้อมปราบฯ พิเชษฐ สมกําดัด 31-144-0043 เทพศิรินทร์ 40.46% 
 ชลิตา ร่ืนสายชล 31-144-0056 สายปญัญา 35.42% 
เขตพญาไท กฤติยากร โพธิ์ชัย 31-111-0141 สามเสนวทิยาลัย 36.00% 
เขตพระนคร พชรมน อลงกรณ์โชติกุล 31-111-0060 สตรีวิทยา 52.25% 
 กฤตภาส บุญทวีกุล 31-111-0051 สวนกุหลาบวิทยาลัย 50.96% 
เขตสัมพันธวงศ ์ ศรัณศรณ์ อุทัยวิชากุล 31-144-0059 ไตรมิตรวิทยาลัย 56.63% 
 ศิรพล เอมทรัพย์ 31-144-0057 กุหลาบวิทยา 44.21% 
เขตบางกะป ิ อัยกานต์ หวังสะมาแอน 31-184-0007 บางกะป ิ 37.29% 
เขตบางเขน วีรภัทร์ วงศ์ศรัทธาธิคุณ 31-111-0061 รัตนโกสินทร์ฯบางเขน 34.00% 
เขตพระโขนง สุภาวดี ล้อมลาย 31-166-0003 วชิรธรรมสาธิต 31.63% 
เขตภาษีเจริญ ปาริชาติ ภูมิดิน 31-111-0001 จันทร์ประดษิฐารามวิทยาคม 33.14% 
เขตมีนบุรี ฑิมพิกา เลี่ยมทอง 11-126-0007 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 31.67% 
เขตหนองจอก ทักษิณา พัชน ี 31-169-0048 หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม 43.17% 
เขตสาทร ภคพล สุวรรณสุโข 31-144-0029 วัดสุทธิวราราม 42.33% 
 ชมพูเนกข์ เลิศวัฒนชัย 31-144-0052 สตรีศรีสุริโยทัย 32.04% 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 11 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของเขตกรุงเทพมหานคร) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางพลัด ชุติรัตน์ จนุแสง 31-661-0002 เขมะสิริอนุสสรณ ์ 47.50% 
เขตจตุจักร สุกฤษณ์ รอดเจริญ 31-111-0084 หอวัง 55.79% 
เขตสายไหม ญาดา พีระธรณิศร์ 31-117-0007 ฤทธิยะวรรณาลัย 47.13% 
 พิชญา จารุวัฒน ์ 31-117-0042 สารสาสน์วิเทศน์สายไหม 43.58% 
เขตวังทองหลาง ศตวรรษ วิชิตวาสุเทพ 31-111-0054 บดินทรเดชา (สงิห์สิงหเสนี) 52.58% 
 ณัฐภัคพร ช่างสลัก 31-184-0021 นวมินทราชนิูทิศบดนิทรเดชา 38.33% 
เขตสะพานสูง กรกฤษณ์ สิงห์ป้อง 31-184-0031 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 60.00% 
 กมลนัทธ์ ฉุ้นประดบั 31-184-0025 นวมินทราชนิูทิศเตรียมฯ น้อมเกล้า 33.57% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 12 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคเหนือ) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี ศิริวรรณ ต่างทอง 31-254-0007 หนองฉางวิทยา 36.71% 
 นิญาดา ศิริมงคล 31-254-0014 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 30.08% 
เชียงใหม่ ภานุพงษ์ พรมนวล 11-805-0004 แม่แตง 39.83% 
น่าน กชพร ใจจะด ี 31-250-0029 สตรีศรีน่าน 50.25% 
 ศุภานัน อาทินาถ 31-268-0001 มัธยมป่ากลาง 43.17% 
ลําปาง สุพจน์ พรหมเผ่า 31-264-0010 บุญวาทย์วิทยาลัย 54.63% 
 ภัควัฒน์ เฮดดิการ์ด 31-209-0007 อัสสัมชัญลาํปาง 43.79% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 13 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคใต)้ PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปัตตาน ี เกียรติภูมิ คงเดิม 31-307-0014 เดชะปัตตนยานุกูล 50.00% 
 ณิชาวีร์ ตั้งสิริวรกุล 11-310-0006 สาธิต ม.สงขลานครินทร ์ 45.67% 
สงขลา ปารถนา ภักดสีังข ์ 31-044-0007 หาดใหญ่วิทยาลัย2 43.50% 
พัทลุง สิรวิชญ์ โรจนศิลป์กูล 31-341-0002 พัทลุง 38.63% 
ตรัง อชิรญา คงสิน 31-085-0002 พรศิริกุล 31.29% 
พังงา ตรีภูมิ อ่าวสมบูรณ ์ 31-360-0006 ดีบุกพังงาวิทยายน 30.92% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 14 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ขอนแก่น พิมพิศา พิมพ์แพง 11-748-0002 ขอนแก่นวิทยายน 35.46% 
 ดวงใจ นามวิเศษ 31-408-0001 กัลยาณวัตร 39.79% 
นครพนม คณิศร สุวรรณไตรย์ 31-453-0026 ปิยะมหาราชาลัย 41.46% 
ยโสธร เปรมิกา พิมพะธรรม 31-713-0001 คําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 32.58% 
นครราชสีมา ณัฐพงศ์ สุธรรมโน 31-480-0007 อัสสัมชัญนครราชสีมา 44.88% 
สุรินทร ์ วีรินทร์ มนูสารพงศ ์ 31-499-0009 สุรวิทยาคาร 40.58% 
 มนรดา บุณยะฤทธิ ์ 11-404-0031 ชุมพลวิทยาสรรค ์ 38.92% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 15 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคตะวันออก) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ชลบุรี ณัฐชยา ลิมป์วฒันกุล 11-507-0002 ชลกันยานุกูล 37.63% 
 เขมทัต เลื่อนต่อ 31-506-0006 สิงห์สมุทร 52.54% 
 พิชญ์สนิี นาถ้ําพลอย 31-507-0008 จุฬาภรณราชวทิยาลัย 38.33% 
 ธนัตถ์สร พัฒนเจริญ 31-111-0002 สาธิต ม.เกษตรฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา 45.04% 
ระยอง ภาวิดา คงแขม 31-524-0010 ระยองวิทยาคม 59.21% 
สมุทรปราการ ศุภลักษณ์ บัวตูม 31-598-0039 บางบ่อวิทยาคม 49.33% 
 ปริชัย หิรัญธารา 11-581-0003 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 60.33% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 1  สายวิทย์) 16 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 1 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กันยายน 2561   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก) PRE-รับตรง & AD 4.0’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี มณีรัตน์ รักคง 31-643-0005 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 47.96% 
 ศิวมล ตั้งบุญสุข 31-111-0057 สายปญัญารังสิต 38.42% 
 กรรจนพร ทักษิณาจาร ี 31-117-0043 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 47.92% 
ประจวบคีรีขันธ ์ ณิชา สาํเนียงดัง 31-697-0003 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ 52.75% 
พระนครศรีอยุธยา ภูริศฐกรน์ หอมวัฒนา 31-111-0080 สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 32.75% 
ลพบุรี บุศรินทรา แสงมงคลสโุข 31-916-0011 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตร ี 42.08% 
สิงห์บุรี บุษกร อัครเดชากุล 31-646-0003 สิงห์บุรี 37.67% 
 ภาธร เผือกกัน 31-646-0044 สิงห์บุรี 37.67% 
 วิภาภรณ์ ชื่นกลิน่ 31-646-0054 บางระจนัวิทยา 29.54% 
อ่างทอง ธนากร ผ่องจําป ี 31-649-0016 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 34.96% 
นนทบุรี แสนรัก แสงเพชร 31-661-0010 วัดเขมาภิรตาราม 31.75% 
 ณัฐชา สร้อยพวง 11-661-0004 ปากเกร็ด 30.17% 
 ปพิชญา กุลวิเชียร 11-111-0019 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 41.63% 
 
 

จะจัดส่งรางวัลทุกประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 61 
 
 

 


