
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’63  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 1 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2563 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 23-24 มกราคม 2564   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทัว่ประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

 
เพ่ือเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น 

PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ’63  (สายวิทย)์ 
กรณีสอบตามวนั-เวลาที่กําหนด มีเกณฑ์มอบรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดงันี้  

  ระดบัประเทศ*  ได้แก่ 
   ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายวิทย*์ ได้สูงเป็นอนัดบัท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ 
   - อันดับท่ี 1 ของสายวทิย์* .......................... จะได้รบัใบประกาศเกียรตคิณุ  
   - อันดับท่ี 2 ของสายวทิย์* .......................... จะได้รบัใบประกาศเกียรตคิณุ 
   - อันดับท่ี 3 ของสายวทิย์* .......................... จะได้รบัใบประกาศเกียรตคิณุ 
   ผู้ท่ีทําคะแนนในแตล่ะวชิาของสายวทิย*์ ได้สูงสดุของประเทศ จะได้รบัใบประกาศเกียรติคุณ  
  ระดบัภาค*  ได้แก่ 
   ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายวทิย์* ได้สูงเป็นอนัดับท่ี 1, 2 และ 3 ในแต่ละภาค จะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ  
  ระดบัจังหวดั*  ได้แก่ 
   ผู้ท่ีทําคะแนนรวมของสายวทิย์* ได้สูงสุด ในแต่ละจงัหวดั จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคุณ 
 
หมายเหตุ จะจัดส่งรางวัลไปให้ท่ีโรงเรยีนที่นักเรียนเรียนอยู ่ภายในวนัที่ 30 เมษายน 2564 
  

 *คะแนนของสายวิทย ์ที่จะมีสิทธิได้รับรางวัลทั้ง 3 ระดับ ข้างต้น หมายถึง 
คะแนนที่ประเมินผลรวม 7 วิชา ทั้งนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 แล้ว 

ของผู้เข้าสอบสายวิทย์ทั้งหมด (ไม่ว่าจะสอบ 7 วิชา หรือสอบ 8 วิชา ก็ตาม) 
และต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

 

 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0’63  (สอบครั้งที่ 2  สายวิทย์) 2 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0    ประจําปีการศึกษา 2563 
สอบครั้งที่ 2 :  PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ 

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบเสาร-์อาทิตย์ ที่ 23-24 มกราคม 2564   ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทัว่ประเทศ 

(สายวิทย์) 
 

1. คนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนสอบรวม 7 วิชา PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ’63 (สายวิทย์)* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 นฏกร  ทิพละ 11-214-0006 สาธิต ม.เชียงใหม่ (เชียงใหม่) 71.29% 
อันดับที่ 2 จินดามณี  ศรีสวา่ง 31-214-0006 สาธิต ม.เชียงใหม่ (เชียงใหม่) 61.71% 
อันดับที่ 3 ณัฏฐ์ภพ  พรพลานามัย 31-111-0008 กําเนิดวิทย์ (ระยอง) 50.57% 
 

คะแนนสูงสุดแตล่ะวิชาของประเทศ PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ’63 (สายวิทย์)* 
วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาภาษาไทย  พิมพ์นิภา  เชาว์ศิริกุล 11-000-0010 ศรีสะเกษวิทยาลัย (ศรีสะเกษ) 74.00% 
วิชาสงัคมศึกษา พิมพ์นิภา  เชาว์ศิริกุล 11-000-0010 ศรีสะเกษวิทยาลัย (ศรีสะเกษ) 64.00% 
 จินดามณี  ศรีสว่าง 31-214-0006 สาธิต ม.เชียงใหม่ (เชียงใหม่) 64.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ จินดามณี  ศรีสว่าง 31-214-0006 สาธิต ม.เชียงใหม่ (เชียงใหม่) 77.00% 
วิชาคณิตศาสตร์ 1 นฏกร  ทิพละ 11-214-0006 สาธิต ม.เชียงใหม่ (เชียงใหม่) 79.00% 
วิชาฟสิิกส ์ นฏกร  ทิพละ 11-214-0006 สาธิต ม.เชียงใหม่ (เชียงใหม่) 88.00% 
วิชาเคม ี นฏกร  ทิพละ 11-214-0006 สาธิต ม.เชียงใหม่ (เชียงใหม่) 58.00% 
วิชาชีววิทยา  นฏกร  ทิพละ 11-214-0006 สาธิต ม.เชียงใหม่ (เชียงใหม่) 79.00% 
วิชาวชิาเฉพาะทางแพทย ์ พิมพ์นิภา  เชาว์ศิริกุล 11-000-0010 ศรีสะเกษวิทยาลัย (ศรีสะเกษ) 59.00% 
 

2. คนเก่งระดับภาค   ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวลั 
 

3. คนเก่งระดับจังหวัด   ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 


