
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.2) 

 
 

เพ่ือเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น 
รางวัลสําหรับคนเก่ง  PRE-ม.ต้น  (สายวัดความรู้  ชั้น  ม.2)  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 
 

 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ม.ต้น’63 2 

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.2) 

 
คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวมทั้งสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงชัญญา ศรีสุวรรณภพ 72-907-0002 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี) 61.00% 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงปรียวัลย์ อุตบัววงศ ์ 72-907-0004 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี) 58.40% 
อันดับที่ 3 เด็กชายภูวศิษฏ์ ขวัญแพร 72-608-0002 เจนอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)  58.10% 
 
 

คะแนนสูงสุดในแตล่ะวิชาของประเทศ ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 (ONET) เด็กหญิงชัญญา ศรีสุวรรณภพ 72-907-0002 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี) 63.00% 
วิชาภาษาไทย ม.2 (ONET) เด็กหญิงปรียวัลย์ อุตบัววงศ ์ 72-907-0004 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี) 74.00% 
วิชาสังคมศึกษา ม.2 (ONET) เด็กหญิงปรียวัลย์ อุตบัววงศ ์ 72-907-0004 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี) 68.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 (ONET) เด็กชายภูวศิษฏ์ ขวัญแพร 72-608-0002 เจนอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)  64.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 (ONET) เด็กชายศุภวิชญ์ ใจปติ ิ 72-664-0060 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี  98.00% 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 (ขั้นสูง) เด็กหญิงอภิรัตน์ สูญกรรมรัตน์ 72-337-0057 พรหมคีรีพิทยาคม (นครศรีธรรมราช)  45.00% 
วิชาภาษาไทย ม.2 (ขั้นสูง) เด็กหญิงปรียวัลย์ อุตบัววงศ ์ 72-907-0004 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี) 76.00% 
วิชาสังคมศึกษา ม.2 (ขั้นสูง) เด็กหญิงชัญญา ศรีสุวรรณภพ 72-907-0002 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี) 62.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 (ขั้นสูง) เด็กชายภูวศิษฏ์ ขวัญแพร 72-608-0002 เจนอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)  64.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 (ขั้นสูง) เด็กหญิงสุขสิริ ไล้บางยาง 72-664-0029 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี  82.00% 
 นางสาวกังวานทิพย์ ไล้บางยาง 72-664-0030 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี  82.00% 
 เด็กหญิงเซดี้ อิสซาเบล แบรด์ 72-664-0052 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี  82.00% 
 เด็กชายศุภวิชญ์ ใจปติ ิ 72-664-0060 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี  82.00% 
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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.2) 

 
คนเก่งระดับภาค (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวนั ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ญ.อพัชชา รัตตะชัย 72-111-0001 บดินทรเดชา (สงิห์สิงหเสนี) (เขตวังทองหลาง)  57.20% 

 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 
 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงมนพันท์ ห่อแป้น 72-337-0024 พรหมคีรีพิทยาคม (นครศรีธรรมราช) 37.60% 
อันดับที่ 2 เด็กชายนนทพัทธ์ สุทธิผกาพัน 72-337-0038 พรหมคีรีพิทยาคม (นครศรีธรรมราช) 35.60% 
 เด็กชายภัทรพล โพธ์ธาราม 72-337-0009 พรหมคีรีพิทยาคม (นครศรีธรรมราช) 35.60% 
 

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงกนกวรรณ สีเมือง 72-928-0003 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ (นครพนม) 42.20% 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงสโรชา คําใบ 72-928-0004 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ (นครพนม) 34.90% 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงนปภา เรือนนา 72-928-0002 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ (นครพนม) 32.10% 
 

 
คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 

ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 
 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงชัญญา ศรีสุวรรณภพ 72-907-0002 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี)  61.00% 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงปรียวัลย์ อุตบัววงศ ์ 72-907-0004 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (นนทบุรี)  58.40% 
อันดับที่ 3 เด็กชายภูวศิษฏ์ ขวัญแพร 72-608-0002 เจนอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)  58.10% 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-ม.ต้น’63 4 

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.2) 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตวังทองหลาง ด.ญ.อพัชชา รัตตะชัย 72-111-0001 บดินทรเดชา (สงิห์สิงหเสนี)  57.20% 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กหญิงมนพันท์ ห่อแป้น 72-337-0024 พรหมคีรีพิทยาคม 37.60% 
ตรัง เด็กชายภริตพร แก้วภราดัย 72-085-0009 พรศิริกุล  26.60% 
 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ขอนแก่น ด.ช เหมันต์ แสงศรีเรือง 72-748-0003 ขอนแก่นวิทยายน  21.50% 
นครพนม เด็กหญิงกนกวรรณ สีเมือง 72-928-0003 สหราษฎร์รังสฤษดิ ์ 42.20% 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 
ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 
 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.2* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กชายคริษฐ์ สวัสดิ์สาล ี 72-664-0054 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ  51.90% 
พระนครศรีอยุธยา เด็กชายภูวศิษฏ์ ขวัญแพร 72-608-0002 เจนอยุธยา  58.10% 
นนทบุรี เด็กหญิงชัญญา ศรีสุวรรณภพ 72-907-0002 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  61.00% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 


