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

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
  
รางวัลสําหรับคนเก่ง  PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’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 3 ระดับ ขางตน 
หมายถึง คะแนนที่ประเมินผลรวมทั้งนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 แลว 

ของผูเขาสอบสายวิทยท้ังหมด (ไมวาจะสอบ 8 วิชา หรือสอบ 9 วิชา ก็ตาม) 
และตองทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไมนอยกวา 50% 

 
 

คนเก่งระดับประเทศ คะแนนสอบรวม PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 สิรภพ วนเวชกุล 31-111-0083 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 65.17%  
อันดับที่ 2 กรพร รุจิชิต 31-111-0062 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 61.88%  
อันดับที่ 3 ภาณุพงศ์ วงศาวณิชย์กิจ 21-106-0050 ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) 61.81%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
 วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net) ณัฐชนน อินตาทิพย ์ 31-264-0014 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 94.00%  
วิชาภาษาไทย (O-Net) สิรภพ วนเวชกุล 31-111-0083 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 83.00%  
วิชาสงัคมศึกษา (O-Net) สิรภพ วนเวชกุล 31-111-0083 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 76.00%  
วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net) เขมทัต เลื่อนต่อ 31-506-0006 สิงห์สมุทร (ชลบุรี) 74.00%  
 กรพร รุจิชิต 31-111-0062 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 74.00%  
วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net) สิรภพ วนเวชกุล 31-111-0083 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 95.00%  
วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) สิรภพ วนเวชกุล 31-111-0083 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 92.33%  
วิชาคณิตศาสตร์ (PAT 1) ณัฐชนน อินตาทิพย ์ 31-264-0014 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 52.00%  
วิชาวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ภาณุพงศ์ วงศาวณิชย์กิจ 21-106-0050 ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) 62.33%  
วิชาความถนัดทางวิศวกรรม (PAT 3) ณัฐชนน อรุณ 21-885-0020 เทพนารี (แพร่) 58.33%  

 
คนเก่งระดับภาค (ของเขตกรุงเทพมหานคร) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 สิรภพ วนเวชกุล 31-111-0083 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 65.17%  
อันดับที่ 2 กรพร รุจิชิต 31-111-0062 เตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน) 61.88%  
อันดับที่ 3 ภาณุพงศ์ วงศาวณิชย์กิจ 21-106-0050 ศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม) 61.81%  
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณัฐชนน อรุณ 21-885-0020 เทพนารี (แพร่) 56.00%  
อันดับที่ 2 ณัฐชนน อินตาทิพย ์ 31-264-0014 บุญวาทย์วิทยาลัย (ลําปาง) 53.15%  
อันดับที่ 3 ภัควัฒน์ เฮดดิการ์ด 31-209-0007 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 51.11%  
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 3 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต)้ PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ตริตาภรณ์ ปวีณานันท ์ 31-307-0005 เดชะปัตตนยานุกูล (ปัตตานี) 43.07%  
อันดับที่ 2 ชนิดาภา แบง่ส่วน 21-334-0010 สตรีภูเก็ต (ภูเก็ต) 40.11%  
อันดับที่ 3 กวิสรา โชตวิาณชิย์เสถียร 31-310-0004 สาธิต ม.สงขลานครินทร์ (ปตัตานี) 40.08%  
 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ ์ 31-701-0010 สิรินธร (สุรินทร์) 54.33%  
อันดับที่ 2 บัวชมพู แสงนาโก 21-749-0045 บัวขาว (กาฬสนิธุ์) 52.52%  
อันดับที่ 3 อรรถสิทธิ์ สิงห์จินดา 21-749-0036 บัวขาว (กาฬสนิธุ์) 45.59%  
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 อังคณา แต้มพงษ ์ 21-526-0003 สุนทรภู่พิทยา (ระยอง) 47.83%  
อันดับที่ 2 หทัยกานต์ เณรแขก 21-506-0006 สิงห์สมุทร (ชลบุรี) 45.00%  
อันดับที่ 3 ณัฐนิชา กองนาค 21-506-0005 สิงห์สมุทร (ชลบุรี) 42.26%  
 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณิชา สาํเนียงดัง 31-697-0003 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ (ประจวบคีรีขันธ)์ 60.48%  
อันดับที่ 2 เมลิสสา โพธิรัชต ์ 31-697-0001 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ (ประจวบคีรีขันธ)์ 48.33%  
อันดับที่ 3 สิรภพ พจนาพิมล 31-916-0004 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 45.29%  
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 4 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 

เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางรัก ณิตาพร แหลมสมุทร 31-111-0030 เซนต์โยเซฟคอนแวนต ์ 54.78%  
เขตปทุมวัน สิรภพ วนเวชกุล 31-111-0083 เตรียมอุดมศึกษา 65.17%  
เขตป้อมปราบฯ ธีรพงษ์ ภาสกรมงคล 31-144-0047 เทพศิรินทร์ 40.89%  
เขตพญาไท กฤติยากร โพธิ์ชัย 31-111-0141 สามเสนวทิยาลัย 33.71%  
เขตสัมพันธวงศ ์ สุภัชญา นิธิกมลสนุทร 31-144-0061 กุหลาบวิทยา 29.33%  
เขตบางกะป ิ พรทิพา โรจนคงอยู่ 31-184-0006 บางกะป ิ 35.04%  
เขตภาษีเจริญ รัญชน์ณพชัร มนัสเก้ือกูล 21-111-0001 จันทร์ประดษิฐารามวิทยาคม 20.29%  
เขตมีนบุรี ณัฐธัญญา จาํเริญธนสาร 31-126-0003 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 20.33%  
เขตลาดกระบัง กัลย์สุดา พนัธุล ี 21-127-0001 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 34.63%  
เขตหนองจอก ทักษิณา พัชน ี 31-169-0048 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 45.00%  
เขตสาทร ชมพูเนกข์ เลิศวัฒนชัย 31-144-0052 สตรีศรีสุริโยทัย 31.19%  
เขตบางพลัด ธนภัทร สถาพรเสริมสุข 31-162-0006 ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดยีน 46.11%  
เขตจอมทอง เตชะสิทธิ์ โยธินรัตนกุล 21-187-0026 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 52.63%  
เขตสายไหม ภาณุพงศ์ วงศาวณิชย์กิจ 21-106-0050 ศิริวัฒน์วิทยา 61.81%  
เขตวังทองหลาง ศตวรรษ วิชิตวาสุเทพ 31-111-0054 บดินทรเดชา (สงิห์สิงหเสนี) 43.71%  
เขตสะพานสูง ชัญญา กมลเดชเดชา 31-184-0051 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 46.13%  
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อมรเทพ บุญฤทธิ์ 21-254-0055 หนองฉางวิทยา 41.89%  
เชียงราย มัชฌิมา ใจด ี 21-213-0042 เด็กดีพิทยาคม 36.93%  
น่าน ศุภานัน อาทินาถ 31-268-0001 มัธยมป่ากลาง 37.33%  
แพร่ ณัฐชนน อรุณ 21-885-0020 เทพนาร ี 56.00%  
ลําปาง ณัฐชนน อินตาทิพย ์ 31-264-0014 บุญวาทย์วิทยาลัย 53.15%  
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 5 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต)้ PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส บิสมิลลา อูเซ็ง 31-368-0005 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 21.11%  
ปัตตาน ี ตริตาภรณ์ ปวีณานันท ์ 31-307-0005 เดชะปัตตนยานุกูล 43.07%  
สงขลา สุดารัตน์ แก้วประดับ 21-318-0027 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 32.22%  
นครศรีธรรมราช อัมภิกา บุญโย 21-337-0030 พรหมคีรีพิทยาคม 34.67%  
พัทลุง กุลนิษฐ์ ณ ปลัด 21-341-0004 พัทลุง 36.17%  
สุราษฎร์ธาน ี พิมพ์ดาว กองประดษิฐ 21-029-0138 เทพมิตรศึกษา 30.63%  
ภูเก็ต ชนิดาภา แบง่ส่วน 21-334-0010 สตรีภูเก็ต 40.11%  
ตรัง อชิรญา คงสิน 31-085-0002 พรศิริกุล 31.74%  
พังงา ตรีภูมิ อ่าวสมบูรณ ์ 31-360-0006 ดีบุกพังงาวิทยายน 27.00%  
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ขอนแก่น ดวงใจ นามวิเศษ 31-408-0001 กัลยาณวัตร 26.15%  
กาฬสินธุ ์ บัวชมพู แสงนาโก 21-749-0045 บัวขาว 52.52%  
นครพนม ณัฐริการ์ คําสงค ์ 21-453-0016 ปิยะมหาราชาลัย 25.44%  
ยโสธร รุจริา บุญทศ 21-713-0007 คําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 27.33%  
นครราชสีมา ณัฐพงศ์ สุธรรมโน 31-480-0007 อัสสัมชัญนครราชสีมา 34.50%  
สุรินทร ์ ณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ ์ 31-701-0010 สิรินธร 54.33%  
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ชลบุรี หทัยกานต์ เณรแขก 21-506-0006 สิงห์สมุทร 45.00%  
ระยอง อังคณา แต้มพงษ ์ 21-526-0003 สุนทรภู่พิทยา 47.83%  
สมุทรปราการ รมิตา กะการด ี 21-111-0018 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 24.75%  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี มณีรัตน์ รักคง 31-643-0005 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 37.78%  
กาญจนบุรี กุลณัฐ มังกรคณที 21-622-0006 ไทรโยคน้อยวิทยา 23.74%  
ประจวบคีรีขันธ ์ ณิชา สาํเนียงดัง 31-697-0003 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ 60.48%  
ลพบุรี สิรภพ พจนาพิมล 31-916-0004 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตร ี 45.29%  
สิงห์บุรี บุษกร อัครเดชากุล 31-646-0003 สิงห์บุรี 35.22%  
อ่างทอง ณัฐภัทร สมบุญ 31-649-0005 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 30.04%  
นนทบุรี พัทธ์ธีรา กมลศิริวรรักษ์ 31-661-0023 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28.63%  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 
คนเก่งระดับโรงเรียน (ของเขตกรุงเทพมหานคร) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตบางรัก ธัญยธรณ์ ยศกรจีรารัตน ์ 21-144-0016 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 35.70%  
 นภนต์ จิระภคทว ี 21-144-0006 อัสสัมชัญบางรัก 42.85%  
 ณิตาพร แหลมสมุทร 31-111-0030 เซนต์โยเซฟคอนแวนต ์ 54.78%  
 ชนกานต์ เหรียญอนุรักษ์ 31-124-0006 อัสสัมชัญศึกษา 31.85%  
 พิรญาณ์ สุทธปิริญญานนท ์ 31-111-0046 อัสสัมชัญคอนแวนต ์ 40.15%  
เขตปทุมวัน สิรภพ วนเวชกุล 31-111-0083 เตรียมอุดมศึกษา 65.17%  
เขตป้อมปราบฯ ธีรพงษ์ ภาสกรมงคล 31-144-0047 เทพศิรินทร์ 40.89%  
 ชลิตา ร่ืนสายชล 31-144-0056 สายปญัญา 16.22%  
เขตพญาไท กฤติยากร โพธิ์ชัย 31-111-0141 สามเสนวทิยาลัย 33.71%  
เขตสัมพันธวงศ ์ ศุภรัตน์ ศรีเอก 31-144-0058 ไตรมิตรวิทยาลัย 20.30%  
 สุภัชญา นิธิกมลสนุทร 31-144-0061 กุหลาบวิทยา 29.33%  
เขตบางกะป ิ พรทิพา โรจนคงอยู่ 31-184-0006 บางกะป ิ 35.04%  
เขตภาษีเจริญ รัญชน์ณพชัร มนัสเก้ือกูล 21-111-0001 จันทร์ประดษิฐารามวิทยาคม 20.29%  
เขตมีนบุรี ณัฐธัญญา จาํเริญธนสาร 31-126-0003 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 20.33%  
เขตลาดกระบัง กัลย์สุดา พนัธุล ี 21-127-0001 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 34.63%  
เขตหนองจอก ทักษิณา พัชน ี 31-169-0048 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 45.00%  
เขตสาทร จักรพงศ์ ผโลทัยโรจน ์ 31-144-0030 วัดสุทธิวราราม 27.85%  
 ชมพูเนกข์ เลิศวัฒนชัย 31-144-0052 สตรีศรีสุริโยทัย 31.19%  
เขตบางพลัด วรดา จิตต์ประสงค ์ 31-661-0003 เขมะสิริอนุสสรณ ์ 33.75%  
 ธนภัทร สถาพรเสริมสุข 31-162-0006 ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดยีน 46.11%  
เขตจอมทอง กัญญาพัชร ทรัพย์สนิสมทุร 31-112-0001 มัธยมวัดสิงห์ 25.75%  
 เตชะสิทธิ์ โยธินรัตนกุล 21-187-0026 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 52.63%  
เขตสายไหม สัชฌุกร มองพิมาย 21-117-0012 ฤทธิยะวรรณาลัย 39.83%  
 ภาณุพงศ์ วงศาวณิชย์กิจ 21-106-0050 ศิริวัฒน์วิทยา 61.81%  
เขตวังทองหลาง ศตวรรษ วิชิตวาสุเทพ 31-111-0054 บดินทรเดชา (สงิห์สิงหเสนี) 43.71%  
 พรรษวุฒิ สุธีพิเชฐภัณฑ ์ 31-184-0015 นวมินทราชนิูทิศบดนิทรเดชา 39.11%  
เขตสะพานสูง ชัญญา กมลเดชเดชา 31-184-0051 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 46.13%  
 กมลทิพย์ เขียวงาม 31-184-0024 นวมินทราชนิูทิศเตรียมฯ น้อมเกล้า 32.33%  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคเหนือ) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อมรเทพ บุญฤทธิ์ 21-254-0055 หนองฉางวิทยา 41.89%  
 ทวิรัฐ บัณฑิตย ์ 21-254-0024 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 31.58%  
เชียงราย มัชฌิมา ใจด ี 21-213-0042 เด็กดีพิทยาคม 36.93%  
น่าน หนึ่งฤทัย วิชัยตะ๊ 31-250-0019 สตรีศรีน่าน 30.37%  
 ทิพย์รดา พันธุ์ชาญ 21-849-0015 สา 35.33%  
 ศุภานัน อาทินาถ 31-268-0001 มัธยมป่ากลาง 37.33%  
แพร่ ณัฐชนน อรุณ 21-885-0020 เทพนาร ี 56.00%  
ลําปาง ณัฐชนน อินตาทิพย ์ 31-264-0014 บุญวาทย์วิทยาลัย 53.15%  
 ภัควัฒน์ เฮดดิการ์ด 31-209-0007 อัสสัมชัญลาํปาง 51.11%  
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคใต)้ PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส บิสมิลลา อูเซ็ง 31-368-0005 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 21.11%  
ปัตตาน ี ตริตาภรณ์ ปวีณานันท ์ 31-307-0005 เดชะปัตตนยานุกูล 43.07%  
 กวิสรา โชตวิาณชิย์เสถียร 31-310-0004 สาธิต ม.สงขลานครินทร ์ 40.08%  
สงขลา สุดารัตน์ แก้วประดับ 21-318-0027 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 32.22%  
 วกรกนก สาริบุตร 31-044-0011 หาดใหญ่วิทยาลัย2 29.17%  
นครศรีธรรมราช อัมภิกา บุญโย 21-337-0030 พรหมคีรีพิทยาคม 34.67%  
พัทลุง กุลนิษฐ์ ณ ปลัด 21-341-0004 พัทลุง 36.17%  
สุราษฎร์ธาน ี พิมพ์ดาว กองประดษิฐ 21-029-0138 เทพมิตรศึกษา 30.63%  
ภูเก็ต ชนิดาภา แบง่ส่วน 21-334-0010 สตรีภูเก็ต 40.11%  
ตรัง อชิรญา คงสิน 31-085-0002 พรศิริกุล 31.74%  
พังงา ตรีภูมิ อ่าวสมบูรณ ์ 31-360-0006 ดีบุกพังงาวิทยายน 27.00%  
 
คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ขอนแก่น ดวงใจ นามวิเศษ 31-408-0001 กัลยาณวัตร 26.15%  
กาฬสินธุ ์ บัวชมพู แสงนาโก 21-749-0045 บัวขาว 52.52%  
นครพนม ณัฐริการ์ คําสงค ์ 21-453-0016 ปิยะมหาราชาลัย 25.44%  
ยโสธร รุจริา บุญทศ 21-713-0007 คําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 27.33%  
นครราชสีมา ณัฐพงศ์ สุธรรมโน 31-480-0007 อัสสัมชัญนครราชสีมา 34.50%  
สุรินทร ์ ศุภกร สําเร็จดี 31-499-0014 สุรวิทยาคาร 35.59%  
 ณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ ์ 31-701-0010 สิรินธร 54.33%  
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2561 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 1-2 ธันวาคม 2561   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคตะวันออก) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ชลบุรี หทัยกานต์ เณรแขก 21-506-0006 สิงห์สมุทร 45.00%  
 วิภาวี จันทเปรมจิตต ์ 31-507-0005 สาธิต ม.เกษตรฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา 22.81%  
ระยอง ฐานมาส รอดอ่อน 21-524-0004 ระยองวิทยาคม 29.15%  
 อังคณา แต้มพงษ ์ 21-526-0003 สุนทรภู่พิทยา 47.83%  
สมุทรปราการ รมิตา กะการด ี 21-111-0018 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 24.75%  
 
คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคกลาง-ตะวันตก) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายวิทย์)* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี มณีรัตน์ รักคง 31-643-0005 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 37.78%  
 กรรจนพร ทักษิณาจาร ี 31-117-0043 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 35.63%  
 สิรีธร เอ้ียวสุวรรณ 31-117-0048 สาธิต ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 28.13%  
กาญจนบุรี กุลณัฐ มังกรคณที 21-622-0006 ไทรโยคน้อยวิทยา 23.74%  
ประจวบคีรีขันธ ์ ณิชา สาํเนียงดัง 31-697-0003 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ 60.48%  
ลพบุรี สิรภพ พจนาพิมล 31-916-0004 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตร ี 45.29%  
สิงห์บุรี บุษกร อัครเดชากุล 31-646-0003 สิงห์บุรี 35.22%  
 ฐิติมา ทาบทา 31-646-0058 บางระจนัวิทยา 22.30%  
อ่างทอง ณัฐภัทร สมบุญ 31-649-0005 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 30.04%  
นนทบุรี พัทธ์ธีรา กมลศิริวรรักษ์ 31-661-0023 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 28.63%  
 
 

 
 
 

จะจัดส่งรางวัลทุกประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันที่ 15 ก.พ. 62 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 10 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
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