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

(สายศิลป์) 
  
รางวัลสําหรับคนเก่ง  PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61  (สายศิลป)์  ในปีน้ี  

  ระดับประเทศ ได้แก่  
   1. ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายศิลป*์ 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. ผู้ท่ีทําคะแนนสายศิลป์* ได้สูงสดุในแต่ละวิชาของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคณุ  
  ระดับภาค ได้แก่ ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายศิลป*์ ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ในแต่ละภาค  จะไดร้ับใบประกาศเกยีรตคิุณ  
  ระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายศิลป*์ ได้สูงสุด ในแต่ละจังหวัด  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
  ระดับโรงเรียน ได้แก่ ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายศิลป*์ ได้สูงสุด ในแต่ละโรงเรียน  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 

*คะแนนของสายศิลป์  ท่ีจะมีสิทธิ์ไดรับรางวัลท้ัง 3 ระดับ ขางตน 
หมายถึง คะแนนที่ประเมินผลรวมทั้งนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 แลว 

ของผูเขาสอบสายศิลปท้ังหมด (ไมวาจะสอบ 6 วิชา หรือสอบ 7-8 วชิา ก็ตาม) 
และตองทําคะแนนในประเภทนั้น  ๆไดไมนอยกวา 50% 

 

 
คนเก่งระดับประเทศ คะแนนสอบรวม PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ภัทรนันท์ วรกิจพิพฒัน ์ 32-661-0002 ราชินี (เขตพระนคร) 53.29  
อันดับที่ 2 นิจชกานต์ ลือชยัเฉลิมสุข 22-124-0018 อัสสัมชัญศึกษา (เขตบางรัก) 51.78  
อันดับที่ 3 ชัญญานุช สําเรียนรัมย ์ 22-697-0019 รักษ์วิทยา(หนา้ค่ายธนะรัชต)์ (ประจวบคีรีขันธ)์ 50.48  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

(สายศิลป์) 
 

คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
 วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ (ONET) ณัฐชา คงพนัธุ ์ 32-310-0001 สาธิต ม.สงขลานครินทร์ (ปตัตานี) 65.00 
วิชาภาษาไทย (ONET) ณัฐชยา ปรัชญคปุต ์ 22-408-0001 กัลยาณวัตร (ขอนแก่น) 73.00 
วิชาสงัคมศึกษา (ONET) ณัฐชยา ปรัชญคปุต ์ 22-408-0001 กัลยาณวัตร (ขอนแก่น) 74.00 
วิชาวิทยาศาสตร์ (ONET) ณัฐชยา ปรัชญคปุต ์ 22-408-0001 กัลยาณวัตร (ขอนแก่น) 56.00 
วิชาภาษาอังกฤษ (ONET) ภัทรนันท์ วรกิจพิพฒัน ์ 32-661-0002 ราชินี (เขตพระนคร) 65.00 
วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ชัญญานุช สําเรียนรัมย ์ 22-697-0019 รักษ์วิทยา (หน้าค่ายธนะรัชต์) (ประจวบคีรีขันธ์) 80.33 
วิชาคณิตศาสตร์  (PAT 1) ภัทรนันท์ วรกิจพิพฒัน ์ 32-661-0002 ราชินี (เขตพระนคร) 48.00 
วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ณัฐชยา ปรัชญคปุต ์ 22-408-0001 กัลยาณวัตร (ขอนแก่น) 63.33 

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

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ภัทรนันท์ วรกิจพิพฒัน ์ 32-661-0002 ราชินี (เขตพระนคร) 53.29  
อันดับที่ 2 นิจชกานต์ ลือชยัเฉลิมสุข 22-124-0018 อัสสัมชัญศึกษา (เขตบางรัก) 51.78  
อันดับที่ 3 วิภาดา เตสังขวทิูร 22-111-0023 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ (เขตบางรัก) 45.81  
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 กัญญ์วรา เมืองหมิ้น 22-885-0024 เทพนารี (แพร่) 40.76  
อันดับที่ 2 ประกายแก้ว มะโนคํา 22-209-0038 อัสสัมชัญลาํปาง (ลําปาง) 38.29  
อันดับที่ 3 อภิชา ชาติสวัสดิ ์ 22-254-0019 หนองฉางวิทยา (อุทัยธานี) 37.72  
 
 
 
 
 
 
 



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

(สายศิลป์) 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต)้ PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 พิมพ์ไท พรหมแก้ว 22-310-0001 สาธิต ม.สงขลานครินทร์ (ปตัตานี) 42.86  
อันดับที่ 2 ณัฐชา คงพนัธุ ์ 32-310-0001 สาธิต ม.สงขลานครินทร์ (ปตัตานี) 38.67  
อันดับที่ 3 กณวรรธน์ ช่วยเก้ือ 22-085-0013 พรศิริกุล (ตรัง) 37.72  
 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ณัฐชยา ปรัชญคปุต ์ 22-408-0001 กัลยาณวัตร (ขอนแก่น) 48.81  
อันดับที่ 2 ปรเมศ ทองดี 32-499-0002 สุรวิทยาคาร (สุรินทร์) 45.76  
อันดับที่ 3 ประภาพรรณ วิไลโรจนว์รกุล 22-701-0003 สิรินธร (สุรินทร์) 38.83  
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ชนิกานต์ คลา้ยใจ 22-506-0001 สิงห์สมุทร (ชลบุรี) 48.89  
อันดับที่ 2 พัฒนน์รี น้ําใจเพ็ชร ์ 22-524-0003 ระยองวิทยาคม (ระยอง) 32.14  
อันดับที่ 3 กุลธรา บุตรงาม 22-526-0008 สุนทรภู่พิทยา (ระยอง) 30.90  
 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ชัญญานุช สําเรียนรัมย ์ 22-697-0019 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ (ประจวบคีรีขันธ)์ 50.48  
อันดับที่ 2 ยวิษฐา ชุนสอาด 22-986-0006 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทมุธานี) 40.76  
อันดับที่ 3 ชนากานต์ แดงกระจ่าง 22-697-0027 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ (ประจวบคีรีขันธ)์ 38.19  
 
 
 
 
 
 



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

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

เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต จิตนภา แก้วตา 22-183-0055 โยนออฟอาร์ค 35.19  
เขตบางรัก นิจชกานต์ ลือชยัเฉลิมสุข 22-124-0018 อัสสัมชัญศึกษา 51.78  
เขตป้อมปราบฯ กิตติพัฒน์ เลิศศิริมงคลกุล 32-144-0004 เทพศิรินทร์ 31.71  
เขตพระนคร ภัทรนันท์ วรกิจพิพฒัน ์ 32-661-0002 ราชิน ี 53.29  
เขตสัมพันธวงศ ์ กมลเทพ สวนพฒุ 32-144-0022 ไตรมิตรวิทยาลัย 9.19  
เขตบางกะป ิ ธิดารัตน์ สวิะตรีศรศิลป ์ 22-184-0001 บางกะป ิ 31.00  
เขตมีนบุรี รุจิรา เหล่ภักดี 32-126-0002 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 22.67  
เขตลาดกระบัง สุพรรณิกา บุญสนิธุ ์ 22-127-0003 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 30.10  
เขตหนองจอก นันทกานต์ โต๊ะม ิ 32-169-0012 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 29.00  
เขตบางพลัด ศุภศิษฏ์ กุลวานิช 32-162-0006 ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดยีนฯ 31.05  
เขตลาดพร้าว ธัญญกร อาทิฎฐานุคต ิ 32-111-0063 สตรีวิทยา 2 มัธยมปลาย 21.24  
เขตจอมทอง พิมพิศา ตรีพูนทรัพย ์ 22-187-0010 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 32.57  
เขตจตุจักร ภวินท์ ชิราช 32-144-0023 หอวัง 30.33  
เขตสายไหม ธัญชนก ศาสตร์วิทย ์ 22-117-0005 ฤทธิยะวรรณาลัย 34.86  
เขตวังทองหลาง สุพิชญา สุขบาง 32-184-0003 นวมินทราชนิูทิศบดนิทรเดชา 36.24  
เขตสะพานสูง พิมพ์มาดา พรหมรินทร ์ 32-184-0034 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 37.33  
เขตคลองสามวา วสุนธรา ชื่นเจริญ 32-184-0001 นวมินทราชนิูทิศเบญจมราชาลยั 29.52  
เขตพญาไท ภารดี สหชัยเสรี 32-144-0020 สามเสนวทิยาลัย 41.67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

(สายศิลป์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อภิชา ชาติสวัสดิ ์ 22-254-0019 หนองฉางวิทยา 37.72  
เชียงราย คณิตกรณ์ สิทธิเจริญ 22-213-0004 เด็กดีพิทยาคม 30.19  
น่าน เยาวเรศ วงศ์ลา 22-849-0025 สา 35.76  
แพร่ กัญญ์วรา เมืองหมิ้น 22-885-0024 เทพนาร ี 40.76  
ลําปาง ประกายแก้ว มะโนคํา 22-209-0038 อัสสัมชัญลาํปาง 38.29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 2  สายศิลป์) 6 

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 

(สายศิลป์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต)้ PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส อีมา อาแวกะจิ 22-368-0002 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 23.90  
ปัตตาน ี พิมพ์ไท พรหมแก้ว 22-310-0001 สาธิต ม.สงขลานครินทร ์ 42.86  
สงขลา ศศิธร วงค์สุวรรณ 22-318-0006 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 29.44  
นครศรีธรรมราช อนุพร เพ็ชรพราย 22-337-0010 พรหมคีรีพิทยาคม 35.10  
พัทลุง ปาริตา จนัทรัตน ์ 32-341-0003 พัทลุง 34.95  
สุราษฎร์ธาน ี นิพัทธพนธ์ นวลโพยม 22-029-0122 เทพมิตรศึกษา 24.33  
ภูเก็ต กชพรรณ สุขพัฒนศรีกุล 22-334-0029 สตรีภูเก็ต 35.86  
ตรัง กณวรรธน์ ช่วยเก้ือ 22-085-0013 พรศิริกุล 37.72  
พังงา ธิดารัตน์ ยิ่งผล 22-360-0010 ดีบุกพังงาวิทยายน 26.57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 2  สายศิลป์) 7 

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 

(สายศิลป์) 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ขอนแก่น ณัฐชยา ปรัชญคปุต ์ 22-408-0001 กัลยาณวัตร 48.81  
นครพนม กุลปรียา มาภา 22-453-0004 ปิยะมหาราชาลัย 37.71  
ยโสธร ปนัดดา เสาสมภพ 32-713-0001 คําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 22.38  
นครราชสีมา เกษราภรณ์ เหมือนเงิน 22-480-0001 อัสสัมชัญนครราชสีมา 24.33  
สุรินทร ์ ปรเมศ ทองดี 32-499-0002 สุรวิทยาคาร 45.76  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 2  สายศิลป์) 8 

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 

(สายศิลป์) 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ชลบุรี ชนิกานต์ คลา้ยใจ 22-506-0001 สิงห์สมุทร 48.89  
ระยอง พัฒนน์รี น้ําใจเพ็ชร ์ 22-524-0003 ระยองวิทยาคม 32.14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 2  สายศิลป์) 9 

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 

(สายศิลป์) 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ยวิษฐา ชุนสอาด 22-986-0006 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 40.76  
กาญจนบุรี บุญฤทธิ์ เปรมเดช 22-622-0001 ไทรโยคน้อยวิทยา 27.62  
ประจวบคีรีขันธ ์ ชัญญานุช สําเรียนรัมย ์ 22-697-0019 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ 50.48  
สิงห์บุรี สุกัญญา สุขเกษม 22-646-0005 สิงห์บุรี 30.61  
อ่างทอง เบญจวรรณ รัตนสังข ์ 22-649-0012 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 34.90  
นนทบุรี ปรียาพร ศิริบุตร 32-661-0001 บางบัวทอง 31.76  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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 

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

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตดุสิต จิตนภา แก้วตา 22-183-0055 โยนออฟอาร์ค 35.19  
เขตบางรัก สรัญนา ประทุม 32-144-0005 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 34.24  
 ชญานนท์ เฉลิมรักชาต ิ 32-144-0001 อัสสัมชัญบางรัก 21.24  
 วิภาดา เตสังขวทิูร 22-111-0023 เซนต์โยเซฟคอนแวนต ์ 45.81  
 นิจชกานต์ ลือชยัเฉลิมสุข 22-124-0018 อัสสัมชัญศึกษา 51.78  
 ภิญญดา แท้เที่ยงธรรม 32-144-0018 อัสสัมชัญคอนแวนต ์ 34.05  
เขตป้อมปราบฯ กิตติพัฒน์ เลิศศิริมงคลกุล 32-144-0004 เทพศิรินทร์ 31.71  
 สิราวรรณ วงษ์ษาสนัต ์ 32-144-0016 สายปญัญา 21.10  
เขตพระนคร สมฤดี บุญนาเเพง 32-144-0017 เบญจมราชาลัย 20.48  
 ภัทรนันท์ วรกิจพิพฒัน ์ 32-661-0002 ราชิน ี 53.29  
เขตสัมพันธวงศ ์ กมลเทพ สวนพฒุ 32-144-0022 ไตรมิตรวิทยาลัย 9.19  
เขตบางกะป ิ ธิดารัตน์ สวิะตรีศรศิลป ์ 22-184-0001 บางกะป ิ 31.00  
เขตมีนบุรี รุจิรา เหล่ภักดี 32-126-0002 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 22.67  
เขตลาดกระบัง สุพรรณิกา บุญสนิธุ ์ 22-127-0003 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 30.10  
เขตหนองจอก นันทกานต์ โต๊ะม ิ 32-169-0012 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 29.00  
เขตบางพลัด ศุภศิษฏ์ กุลวานิช 32-162-0006 ทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดยีนฯ 31.05  
เขตลาดพร้าว ธัญญกร อาทิฎฐานุคต ิ 32-111-0063 สตรีวิทยา 2 มัธยมปลาย 21.24  
เขตจอมทอง อารียา ประยงค์อุทัย 22-112-0003 วัดราชโอรส 27.05  
 พิมพิศา ตรีพูนทรัพย ์ 22-187-0010 มาร์มาร่า จนิดามณ ี 32.57  
เขตจตุจักร ภวินท์ ชิราช 32-144-0023 หอวัง 30.33  
เขตสายไหม ธัญชนก ศาสตร์วิทย ์ 22-117-0005 ฤทธิยะวรรณาลัย 34.86  
เขตวังทองหลาง ธนเสฏฐ์ วรรัตน์ปัญญา 32-184-0031 บดินทรเดชา (สงิห์สิงหเสนี) 27.50  
 สุพิชญา สุขบาง 32-184-0003 นวมินทราชนิูทิศบดนิทรเดชา 36.24  
เขตสะพานสูง พิมพ์มาดา พรหมรินทร ์ 32-184-0034 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 37.33  
เขตคลองสามวา วสุนธรา ชื่นเจริญ 32-184-0001 นวมินทราชนิูทิศเบญจมราชาลยั 29.52  
เขตพญาไท ภารดี สหชัยเสรี 32-144-0020 สามเสนวทิยาลัย 41.67  
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’61  (สอบครั้งที่ 2  สายศิลป์) 11 

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 

(สายศิลป์) 
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคเหนือ) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุทัยธาน ี อภิชา ชาติสวัสดิ ์ 22-254-0019 หนองฉางวิทยา 37.72  
 ณัฐสิทธิ์ พูลสุขเสริม 22-254-0002 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 23.00  
เชียงราย คณิตกรณ์ สิทธิเจริญ 22-213-0004 เด็กดีพิทยาคม 30.19  
น่าน เยาวเรศ วงศ์ลา 22-849-0025 สา 35.76  
 กิติยา กิตติยังกุล 32-268-0001 มัธยมป่ากลาง 26.10  
แพร่ กัญญ์วรา เมืองหมิ้น 22-885-0024 เทพนาร ี 40.76  
ลําปาง ประกายแก้ว มะโนคํา 22-209-0038 อัสสัมชัญลาํปาง 38.29  
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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 

(สายศิลป์) 
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคใต)้ PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส อีมา อาแวกะจิ 22-368-0002 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 23.90  
ปัตตาน ี นัทธฤดี ใจแก้ว 32-307-0006 เดชะปัตตนยานุกูล 25.95  
 พิมพ์ไท พรหมแก้ว 22-310-0001 สาธิต ม.สงขลานครินทร ์ 42.86  
สงขลา ศศิธร วงค์สุวรรณ 22-318-0006 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 29.44  
 กันยารัตน์ อุทรักษ ์ 32-044-0003 หาดใหญ่วิทยาลัย2 27.38  
นครศรีธรรมราช อนุพร เพ็ชรพราย 22-337-0010 พรหมคีรีพิทยาคม 35.10  
พัทลุง ปาริตา จนัทรัตน ์ 32-341-0003 พัทลุง 34.95  
สุราษฎร์ธาน ี นิพัทธพนธ์ นวลโพยม 22-029-0122 เทพมิตรศึกษา 24.33  
ภูเก็ต กชพรรณ สุขพัฒนศรีกุล 22-334-0029 สตรีภูเก็ต 35.86  
ตรัง กณวรรธน์ ช่วยเก้ือ 22-085-0013 พรศิริกุล 37.72  
พังงา ธิดารัตน์ ยิ่งผล 22-360-0010 ดีบุกพังงาวิทยายน 26.57  
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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 

(สายศิลป์) 
 
คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ขอนแก่น ณัฐชยา ปรัชญคปุต ์ 22-408-0001 กัลยาณวัตร 48.81  
นครพนม กุลปรียา มาภา 22-453-0004 ปิยะมหาราชาลัย 37.71  
ยโสธร ปนัดดา เสาสมภพ 32-713-0001 คําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 22.38  
นครราชสีมา เกษราภรณ์ เหมือนเงิน 22-480-0001 อัสสัมชัญนครราชสีมา 24.33  
สุรินทร ์ ปรเมศ ทองดี 32-499-0002 สุรวิทยาคาร 45.76  
 ประภาพรรณ วิไลโรจนว์รกุล 22-701-0003 สิรินธร 38.83  
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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 

(สายศิลป์) 
 

คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคตะวันออก) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ชลบุรี ชนิกานต์ คลา้ยใจ 22-506-0001 สิงห์สมุทร 48.89  
 รณกมล ละมัยเกศ 32-111-0003 สาธิต ม.เกษตรฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา 24.48  
ระยอง พัฒนน์รี น้ําใจเพ็ชร ์ 22-524-0003 ระยองวิทยาคม 32.14  
 กุลธรา บุตรงาม 22-526-0008 สุนทรภู่พิทยา 30.90 
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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 

(สายศิลป์) 
 
คนเก่งระดับโรงเรียน (ของภาคกลาง-ตะวันตก) PRE-ONET และ PRE-GAT & PAT’61 (สายศิลป์)* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี สุพรรณี สุครีพ 32-643-0003 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 29.24  
 ยวิษฐา ชุนสอาด 22-986-0006 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 40.76  
กาญจนบุรี บุญฤทธิ์ เปรมเดช 22-622-0001 ไทรโยคน้อยวิทยา 27.62  
ประจวบคีรีขันธ ์ ชัญญานุช สําเรียนรัมย ์ 22-697-0019 รักษ์วิทยา (หนา้ค่ายธนะรัชต)์ 50.48  
สิงห์บุรี สุกัญญา สุขเกษม 22-646-0005 สิงห์บุรี 30.61  
 ธวัลหทัย ฝากสาคร 22-646-0006 บางระจนัวิทยา 24.86  
อ่างทอง เบญจวรรณ รัตนสังข ์ 22-649-0012 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 34.90  
นนทบุรี มธุรดา จิตรอินทรีย ์ 32-661-0011 วัดเขมาภิรตาราม 14.76  
 ปรียาพร ศิริบุตร 32-661-0001 บางบัวทอง 31.76  
 
 

 
 
 

จะจัดส่งรางวัลทุกประเภทไปให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันที่ 15 ก.พ. 62 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50% 
 


