
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ม.ต้น’63 1 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 

สอบเสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 
(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1) 

 
 

เพ่ือเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น 
รางวัลสําหรับคนเก่ง  PRE-ม.ต้น  (สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1)  ในปีน้ี 

1. กรณีสอบที่สนามสอบตามวัน-เวลาที่กําหนด มีเกณฑ์มอบรางวัล โดยแบ่งออก   
เป็น 3 ระดับ ดังนี้  

  ระดบัประเทศ*  ได้แก ่
   ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของประเภท* ได้สูงเปน็อันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ 
   - อันดับท่ี 1 ของประเภท*........................... จะได้รบัใบประกาศเกียรตคิณุ  
   - อันดับท่ี 2 ของประเภท*........................... จะได้รบัใบประกาศเกียรตคิณุ 
   - อันดับท่ี 3 ของประเภท*........................... จะได้รบัใบประกาศเกียรตคิณุ 
   ผู้ท่ีทําคะแนนในแตล่ะวชิาของประเภท* ได้สูงสุดของประเทศ จะได้รบัใบประกาศเกียรติคุณ  
  ระดบัภาค*  ไดแ้ก ่
   ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของประเภท* ได้สูงเป็นอนัดบัท่ี 1, 2 และ 3 ในแต่ละภาค จะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ  
  ระดบัจงัหวัด*  ได้แก ่
   ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของประเภท* ได้สูงสดุ ในแต่ละจงัหวัด จะได้รบัใบประกาศเกียรติคุณ 
 
2. กรณีสอบที่บ้านหรือสอบหลังวนั-เวลาที่กาํหนด มีเกณฑ์มอบรางวัล ดังนี ้
 ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของประเภท* ได้คะแนน 60% ขึ้นไป จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคุณ 
 
หมายเหตุ 
1. * PRE-ม.ตน ปนีม้ี 4 ประเภท คอื สายเตรียมอดุม+มหดิลฯ, สายวัดความรู ช้ัน ม.1, ช้ัน ม.2 และ ช้ัน ม.3 โดยนักเรยีนที่

มีสิทธิไดรับรางวัล จะตองทําคะแนนในประเภทนัน้ๆ ไดไมนอยกวา 50% 
2. ดูรายช่ือผูมีสิทธิไดรับรางวัลประเภทตางๆ จาก www.bunditnaenaew.com ไดตั้งแต 31 ม.ค. 64 และจะจัดสงรางวัลไป

ใหที่โรงเรียนที่นกัเรยีนเรียนอยู ภายในวันที่ 28 กุมภาพนัธ 2564 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 

สอบเสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 
(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1) 

 
คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวมทั้งสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.ภากร อ่ิมสําราญ 71-916-0025 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 67.60% 
อันดับที่ 2 ด.ช.ภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม 71-916-0026 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 64.30% 
อันดับที่ 3 ด.ญ.ณัฐณิชา คําเอียด 71-360-0001 ดีบุกพังงาวิทยายน (พงังา)  63.00% 
 

คะแนนสูงสุดในแตล่ะวิชาของประเทศ ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 (ONET) ด.ช.ภากร อ่ิมสําราญ 71-916-0025 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 67.00% 
วิชาภาษาไทย ม.1 (ONET) ด.ช.พีรวิชญ์ นอบน้อม 71-916-0023 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 78.00% 
วิชาสังคมศึกษา ม.1 (ONET) ด.ช.ณรากรณ์ ราวีศรี 71-916-0016 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 90.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 (ONET) ด.ช.ภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม 71-916-0026 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 74.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 (ONET) ด.ช.ภากร อ่ิมสําราญ 71-916-0025 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 98.00% 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 (ข้ันสูง) ด.ช.ภากร อ่ิมสําราญ 71-916-0025 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 61.00% 
วิชาภาษาไทย ม.1 (ข้ันสงู) ด.ช.ภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม 71-916-0026 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 68.00% 
วิชาสังคมศึกษา ม.1 (ข้ันสูง) ด.ญ.มนัสนนัท์ สุวรรณศร ี 71-916-0008 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 74.00% 
 ด.ช.ภัทรนิษฐ ลิ่มสกุล 71-916-0024 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 74.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 (ข้ันสูง) ด.ช.ภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม 71-916-0026 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 60.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 (ข้ันสูง) ด.ช.ชอง อเล็กซานเดอร์ เบอนาด กุยล 71-664-0058 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี  86.00% 
 เด็กชายโรเบิตร์ กฤษดา แกรนทร์ 71-664-0061 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี  86.00% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 

สอบเสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 
(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1) 

 
คนเก่งระดับภาค (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวนั ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 

ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 
 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 
 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ญ.ณัฐณิชา คําเอียด 71-360-0001 ดีบุกพังงาวิทยายน (พงังา) 63.00% 
อันดับที่ 2 ด.ญ.ธนิสร ทองเจิม 71-360-0002 ดีบุกพังงาวิทยายน (พงังา) 54.20% 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีสะระ 71-337-0013 พรหมคีรีพิทยาคม (นครศรีธรรมราช) 39.80% 
 

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงนภมล ยาสมุทร 71-419-0001 สุรนารีวิทยา (นครราชสีมา)  15.40% 
 

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 

ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 
 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.ภากร อ่ิมสําราญ 71-916-0025 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 67.60% 
อันดับที่ 2 ด.ช.ภาณุวัฒน์ เฉียบแหลม 71-916-0026 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 64.30% 
อันดับที่ 3 ด.ช.ภัทรนิษฐ ลิ่มสกุล 71-916-0024 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 62.30% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 

สอบเสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 
(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.1) 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีสะระ 71-337-0013 พรหมคีรีพิทยาคม 39.80% 
ตรัง เด็กชายศักย์สกนย์ เอ่ียมสกุล 71-085-0001 พรศิริกุล  31.20% 
พังงา ด.ญ.ณัฐณิชา คําเอียด 71-360-0001 ดีบุกพังงาวิทยายน 63.00% 
 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นครราชสีมา เด็กหญิงนภมล ยาสมุทร 71-419-0001 สุรนารีวิทยา  15.40% 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 
ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 
 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.1* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กชายสุภัทร เลิศล้าํสมบตั ิ 71-664-0048 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ  53.50% 
พระนครศรีอยุธยา เด็กชายณัฐชนน รุจิฤกษ ์ 71-608-0001 เจนอยุธยา  40.30% 
ลพบุรี ด.ช.ภากร อ่ิมสําราญ 71-916-0025 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตร ี 67.60% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
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