บัณฑิต แนะแนว

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

คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0 ประจําปีการศึกษา 2563

สอบครั้งที่ 2 : PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844

สอบเสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24 มกราคม 2564 ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทัว่ ประเทศ

(สายศิลป์)

เพื่อเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น
PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ’63 (สายศิลป์)
กรณีสอบตามวัน-เวลาที่กําหนด มีเกณฑ์มอบรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับประเทศ* ได้แก่
ผู้ที่ทําคะแนนรวมของสายศิลป์* ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ
- อันดับที่ 1 ของสายศิลป์* .......................... จะได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ
- อันดับที่ 2 ของสายศิลป์* .......................... จะได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ
- อันดับที่ 3 ของสายศิลป์* .......................... จะได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ
ั ใบประกาศเกียรติคุณ
z ผู้ที่ทําคะแนนในแต่ละวิชาของสายศิลป์* ได้สูงสุดของประเทศ จะได้รบ
z

ระดับภาค* ได้แก่
ผู้ที่ทําคะแนนรวมของสายศิลป์* ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละภาค จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ระดับจังหวัด* ได้แก่
ผู้ที่ทําคะแนนรวมของสายศิลป์* ได้สูงสุด ในแต่ละจังหวัด จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ จะจัดส่งรางวัลไปให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

*คะแนนของสายศิลป์ ที่จะมีสิทธิได้รับรางวัลทั้ง 3 ระดับ ข้างต้น หมายถึง
คะแนนที่ประเมินผลรวม 5 วิชา ทั้งนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 แล้ว
ของผู้เข้าสอบสายศิลป์ทั้งหมด (ไม่ว่าจะสอบ 5 วิชา หรือสอบ 6 วิชา ก็ตาม)
และต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50%

หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50%
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คนเก่ง PRE-รับตรง & AD 4.0 ประจําปีการศึกษา 2563

สอบครั้งที่ 2 : PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ

จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844

สอบเสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24 มกราคม 2564 ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทัว่ ประเทศ

(สายศิลป์)

1. คนเก่งระดับประเทศ
คะแนนสอบรวม 5 วิชา PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ’63 (สายศิลป์)*
อันดับที่
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล
รัศมี แท่นมณี
พชรพล นางรองศรี
ภักฑรศิริ สืบศักดิ์

เลขประจําตัวสอบ
32-365-0016
32-111-0002
32-986-0008

โรงเรียน
หาดใหญ่ฯ สมบูรณ์กุลกันยา (สงขลา)
เทพศิรินทร์ (เขตป้อมปราบฯ กทม.)
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี)

คะแนน
63.60%
50.60%
50.00%

คะแนนสูงสุดแต่ละวิชาของประเทศ PRE-9 วิชาสามัญ & วิชาเฉพาะฯ’63 (สายศิลป์)*
วิชา
วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์ (ONET)
วิชาวิทยาศาสตร์ (ONET)
วิชาคณิตศาสตร์ 1 (ศิลป์)

ชื่อ-นามสกุล
ภักฑรศิริ สืบศักดิ์
ภักฑรศิริ สืบศักดิ์
รัศมี แท่นมณี
รัศมี แท่นมณี
รัศมี แท่นมณี
ภักฑรศิริ สืบศักดิ์

เลขประจําตัวสอบ
32-986-0008
32-986-0008
32-365-0016
32-365-0016
32-365-0016
32-986-0008

โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี)
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี)
หาดใหญ่ฯ สมบูรณ์กุลกันยา (สงขลา)
หาดใหญ่ฯ สมบูรณ์กุลกันยา (สงขลา)
หาดใหญ่ฯ สมบูรณ์กุลกันยา (สงขลา)
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี)

2. คนเก่งระดับภาค ไม่มีผู้ผา่ นเกณฑ์การรับรางวัล
3. คนเก่งระดับจังหวัด ไม่มีผู้ผา่ นเกณฑ์การรับรางวัล


หมายเหตุ * นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50%

คะแนน
70.00%
68.00%
64.00%
64.00%
72.00%
76.00%
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