
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.3) 

 
 

เพ่ือเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น 
รางวัลสําหรับคนเก่ง  PRE-ม.ต้น  (สายวัดความรู้  ชั้น  ม.3)  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.3) 

 
คนเก่งระดับประเทศ ประเภทคะแนนรวมทั้งสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายณัฐพล ฟองมณ ี 73-598-0042 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  63.40% 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงภัคจิรา พรเจริญ 73-598-0100 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  61.00% 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงกานต์ธิดา กุจะพนัธ ์ 73-598-0087 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  58.40% 
 
 

คะแนนสูงสุดในแตล่ะวิชาของประเทศ ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
วิชา ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 (ONET) เด็กชายณัฐวิชช์ เกิดเเก้วกุลเสฏฐ์  73-596-0004 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  89.00% 
 เด็กชายพิพัฒพงศ์ เพ็งนาม 73-596-0008 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  89.00% 
 เด็กชายเมธัส เจี้ยงรักษา 73-596-0011 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  89.00% 
 เด็กชายสหรัตน์ ภารราช 73-596-0012 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  89.00% 
วิชาภาษาไทย ม.3 (ONET) เด็กหญิงธีริศรา เขียวหวาน 73-598-0095 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  88.00% 
วิชาสังคมศึกษา ม.3 (ONET) เด็กหญิงกลิ่นกานต์ เเก้วสระสุข 73-597-0019 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  76.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 (ONET) นายณฐณพ สนจิต 73-672-0008 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา)  66.00% 
 เด็กหญิงภัคจิรา พรเจริญ 73-598-0100 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  66.00% 
 เด็กชายจารุกิตติ์ คงรุ่ง 73-596-0001 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  66.00% 
 เด็กชายเมธัส เจี้ยงรักษา 73-596-0011 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  66.00% 
 เด็กชายสหรัตน์ ภารราช 73-596-0012 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  66.00% 
 เด็กชายอินทนนท์ จบีเรียบ 73-596-0013 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  66.00% 
 เด็กชายพีระพล ภาคสุข 73-596-0009 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  66.00% 
 เด็กหญิงนรินทิพย์ เมืองพุ่ม 73-597-0027 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  66.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 (ONET) นายณฐณพ สนจิต 73-672-0008 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา)  92.00% 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 (ขั้นสูง) เด็กชายณัฐพล ฟองมณ ี 73-598-0042 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  61.00% 
วิชาภาษาไทย ม.3 (ข้ันสงู) เด็กหญิงภัคจิรา พรเจริญ 73-598-0100 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  84.00% 
 เด็กหญิงวริศรา แดงเนียม 73-598-0102 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  84.00% 
วิชาสังคมศึกษา ม.3 (ขั้นสูง) ด.ช.กฤตินันท์  โตสกุล 73-916-0001 สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี (ลพบรีุ) 78.00% 
 เด็กหญิงวิภารัตน์ พุ่มศรีภานนท์ 73-598-0103 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  78.00% 
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 (ขั้นสูง) เด็กชายเมธัส เจี้ยงรักษา 73-596-0011 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  56.00% 
 เด็กชายสหรัตน์ ภารราช 73-596-0012 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  56.00% 
วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 (ขั้นสูง) เด็กชายภานรินทร์ จินดาศรี 73-596-0010 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ)  90.00% 
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คนเก่ง PRE-ม.ต้น    ประจําปีการศึกษา 2563 
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สอบเสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563   ณ สนามสอบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ 
(สายวัดความรู้  ชั้น  ม.3) 

 
คนเก่งระดับภาค (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวนั ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ญ.บุญญาพร ธาราชัยกุล 73-111-0001 สตรีวรนาถบางเขน (เขตจตุจักร) 43.90% 

 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 

 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงศรัณยา จโนพล 73-337-0048 พรหมคีรีพิทยาคม (นครศรีธรรมราช) 42.90% 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ โมราศิลป ์ 73-337-0035 พรหมคีรีพิทยาคม (นครศรีธรรมราช) 41.30% 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงศรัณยา บุญงาม 73-337-0049 พรหมคีรีพิทยาคม (นครศรีธรรมราช) 40.30% 

 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ญ.ธิญาดา เดชรัตน ์ 73-748-0072 ขอนแก่นวิทยายน (ขอนแก่น)  53.50% 
อันดับที่ 2 ด.ญ.ศิวัตรารินทร์ ทองสมบูรณ ์ 73-748-0044 ขอนแก่นวิทยายน (ขอนแก่น)  50.80% 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงศรัญภัทร หงษ์เถียร 73-771-0001 มหิศราธิบดี (นครราชสีมา) 48.00% 

 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายณัฐพล ฟองมณ ี 73-598-0042 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ) 63.40% 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงภัคจิรา พรเจริญ 73-598-0100 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ) 61.00% 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงกานต์ธิดา กุจะพนัธ ์ 73-598-0087 บางบ่อวิทยาคม (สมุทรปราการ) 58.40% 

 
 

คนเก่งระดับภาค (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงวริศา สูงใหญ่ 73-654-0004 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลํานารายณ ์(ลพบุรี) 52.50% 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงจิตสุภา ชาติธรรมรักษ์ 73-654-0003 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลํานารายณ ์(ลพบุรี) 49.50% 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงรดา ผิวโสม 73-654-0006 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลํานารายณ ์(ลพบุรี) 48.50% 
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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.3) 

 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของเขตกรุงเทพมหานคร) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตจตุจักร ด.ญ.บุญญาพร ธาราชัยกุล  73-111-0001 สตรีวรนาถบางเขน 43.90% 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การรับรางวัล 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคใต)้ คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กหญิงศรัณยา จโนพล 73-337-0048 พรหมคีรีพิทยาคม 42.90% 
ตรัง เด็กชายยุทธนา หอมวิชา 73-085-0011 พรศิริกุล  29.80% 
 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ขอนแก่น ด.ญ.ธิญาดา  เดชรัตน ์ 73-748-0072 ขอนแก่นวิทยายน  53.50% 
นครพนม นางสาวนันทน์ภัส ลือคําหาญ 73-928-0004 สหราษฎร์รังสฤษดิ ์ 42.40% 
นครราชสีมา เด็กหญิงศรัญภัทร หงษ์เถียร 73-771-0001 มหิศราธิบดี 48.00% 
บึงกาฬ เด็กหญิงฐิติภรณ์ แก้วสะอาด 73-424-0102 บึงกาฬ 46.00% 
 
 

คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคตะวันออก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
สมุทรปราการ เด็กชายณัฐพล ฟองมณ ี 73-598-0042 บางบ่อวิทยาคม 63.40% 
 
 
คนเก่งระดับจังหวัด (ของภาคกลาง-ตะวันตก) คะแนนสอบรวมสองวัน ของสายวัดความรู้ ช้ัน ม.3* 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กหญิงภิรัญญา ไหมทอง 73-664-0028 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ  42.40% 
พระนครศรีอยุธยา นายณภัทร ชุ่มคํา 73-672-0001 จิระศาสตร์วิทยา 47.00% 
ลพบุรี เด็กหญิงวริศา สูงใหญ่ 73-654-0004 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลํานารายณ ์ 52.50% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 


