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จุดเด่นของการสอบ  PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่)  ในปีนี้ 
 
1. ระบบการทํางานใชเครื่องคอมพิวเตอรทุกขั้นตอน  เพื่ออํานวยความสะดวกและถูกต้องให้แก่โรงเรียนและนักเรียน

เร่ิมต้ังแต่แบบฟอร์มใบสมัครที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากที่นักเรียนระบายมาโดยตรง, การพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ, บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ
ตลอดจนถึงการตรวจ-ประเมินผล และพิมพ์ใบประกาศผลสอบ หรือจะสมัครแบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้  

2. จัดสอบโดยแยกเปน 4 ประเภท ใหเลือกสอบ  คือ สายเตรียมอุดมศึกษา, สายวัดความรู้ ช้ัน ม.3, สายวัดความรู้ ช้ัน ม.2 
และ สายวัดความรู้ ช้ัน ม.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในแต่ละชั้น ทั้ง ม.1, ม.2 และ ม.3 เข้าร่วมการสอบได้อย่างทั่วถึง และสามารถนําผลสอบ
ไปใช้กําหนดแนวทางการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะทําให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่  

3. ขอสอบและการประเมินผลที่ไดมาตรฐาน  หัวใจของการสอบ ก็คือ ข้อสอบและการประเมินผล ดังน้ัน โครงงานทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ PRE-ม.ต้น (ระบบใหม่) ที่ทางบัณฑิตแนะแนวจัดทําขึ้น จึงให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการจัดทําข้อสอบให้ได้มาตรฐาน 
อาจารย์แต่ละท่านท่ีได้รับเชิญมาเป็นกรรมการออกข้อสอบจะได้รับการเลือกสรรจากผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง และ
ข้อสอบทุกวิชาที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการสอบนั้น จะยึดหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ 

 - ต้องออกครอบคลุมเน้ือหาในหลักสูตรการศึกษาใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละระดับชั้น 
 - สัดส่วนของเรื่องที่ออก และแนวการตั้งโจทย์ถือเอาข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของสถาบันชั้นนําแต่ละแห่ง เป็นเกณฑ์ 
 - ข้อสอบต้องไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป, คําถาม-คําตอบ ทุกข้อถูกต้องชัดเจน และสามารถจําแนกความรู้ของนักเรียนได้ 
   นอกจากน้ัน ลักษณะเด่นสุดของโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ คือ แนวการประเมินผล ซ่ึงจะแตกต่างจากการจัดสอบ

โดยทั่วไป เพราะสํานักงานบัณฑิตแนะแนวใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเมินผลคะแนนสอบรายวิชาและคะแนนรวม ให้เห็นขีดความสามารถทางวิชาการ
ของนักเรียนที่เข้าสอบแต่ละคนอย่างละเอียด โดยการนําไปเปรียบเทียบกับผู้เข้าสอบคนอื่นๆ ใน 3 ขอบเขต คือ ระดับจังหวัด (จะเปรียบเทียบ
กับนักเรียนในจังหวัดเดียวกัน) ระดับภาค (จะเปรียบเทียบกับนักเรียนในภาคเดียวกัน) และระดับประเทศ (คือเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ) 
ซ่ึงการประเมินผลในลักษณะเช่นน้ี ทั้งทางโรงเรียนและตัวนักเรียนเองสามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยตรง กล่าวคือ 

 - ตอฝายบริหาร-วิชาการของโรงเรียน  ก็จะสามารถวางแผนปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 - ตอฝายแนะแนวของโรงเรียน  ก็จะสามารถให้บริการแนะแนวสําหรับนักเรียนแต่ละคนได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง 
 - ตอตัวนักเรียน  จะทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่ามีความพร้อมเพียงใดในแต่ละวิชา ก็จะได้พยายามปรับปรุงตัวก่อนที่จะถึงการสอบจริง 
 
4. เลือก "วิธีการสมัคร" ไดตามความสะดวก  โดยนักเรียนสามารถเลือกได้หลายวิธี ดังน้ี  
 - สมัครผานอาจารยผูประสานงานของโรงเรียน  กรอกใบสมัครแล้วชําระเงินค่าสมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานของโรงเรียน  
 - สมัครที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  นําใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัครสอบไปย่ืนที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว (สมัครแทนกันได้)  
 - สมัครทางไปรษณีย  โดยส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินค่าสมัครสอบมาทางไปรษณีย์  
 - สมัครทางแฟกซ  โดยโอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งแฟกซ์ " สําเนาใบโอนเงิน พร้อมใบสมัคร " มาที่บัณฑิตแนะแนว 
 - สมัครทางไลน  โดยเข้าไปกรอกใบสมัครสอบใน Line ID : @bdnn แล้วโอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ 
 - สมัครแบบออนไลนทางอินเทอรเน็ต  โดยใช้โทรศัพท์มือถือใน 3 ขั้นตอน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ที่ในปกหน้า 
 
5. เลือก “สถานท่ีสอบ” ไดตามความตองการ  ทั้ง “สอบที่สนามสอบ” (มีให้เลือกกว่า 500 แห่ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 

หรือ จะเลือก “สอบเองที่บ้าน” ก็ได้  
6. ผูท่ี “ขาดสอบ” ขอขอสอบไป “สอบเองที่บาน” แลวสงมาตรวจ-ประเมินผล เพิ่มได  ชมรม

บัณฑิตแนะแนวเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เลือก “สอบที่สนามสอบ” แต่ขาดสอบ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบพร้อมกระดาษคําตอบ (ดูรายละเอียดเร่ือง
การขอรับข้อสอบกรณีขาดสอบได้ที่หน้า 5) นํากลับไป “สอบเองที่บ้าน” แล้วส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้ชมรมฯ ตรวจ-ประเมินผล ใหม่ได้ตามกําหนด 
โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงคนละ 100 บาท ต่อการสอบหนึ่งครั้ง ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนที่ขาดสอบได้รับประโยชน์จากการสมัครสอบอย่างเต็มที่  

พิเศษ !    PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่)  ในปีน้ี ได้ปรับปรุงการสมัครและการสอบ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ในแต่ละชั้น ท้ัง ม.1, ม.2 และ ม.3 เข้าร่วมการสอบได้อย่างทั่วถึง และสามารถนําผลสอบไปใช้กําหนดแนวทาง
การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม พร้อมรับสิทธิสอบ  PRE-GIFTED ช้ัน ม.1-ม.3 ทาง Internet เพิ่มฟรี 
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รายละเอียดของการสมัครสอบ  PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่) 
 
เปดจําหนายระเบียบการ และรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กรกฎาคม 2561  
  ที่ ผู้ประสานงานของโรงเรียนท่ีเปิดเป็นสนามสอบในทุกจังหวัด หรือ ท่ีชมรมบัณฑิตแนะแนว (โทรศัพท์ 02-2794808) หรือ ท่ี www.bnn.co.th  
คาระเบียบการ-ใบสมัคร ราคาชุดละ 5 บาท (ประกอบด้วย ระเบียบการ 1 เล่ม และแบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ใบสมัคร 1 แผ่น)  
คุณสมบัติผูสมัคร  ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้น (ม.1-ม.3) หรือเทียบเท่า  
คาสมัครสอบ - กรณีสมัครผานโรงเรียน  หรือ  สมัครแบบออนไลน 
   โดยเลือก “ส่งผลสอบ+เฉลยท่ีโรงเรียน”  เสียค่าสมัครคนละ 350 บาท 
   โดยเลือก “ส่งผลสอบ+เฉลยให้ท่ีบ้าน” หรือ ผู้ที่เลือก “สอบเองที่บ้าน” เสียค่าสมัครคนละ 400 บาท  
    - กรณีสมัครที่บัณฑิตแนะแนว, สมัครทางไปรษณีย, สมัครทางแฟกซ และ สมัครทางไลน 
     ทั้งที่เลือก “สอบที่สนามสอบ หรือ สอบเองที่บ้าน” เสียค่าสมัครคนละ 400 บาท   
วิธีการสมัครสอบทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทางไลน  
 - การสมัครสอบทางไปรษณีย  ให้ส่ง ใบสมัครสอบที่กรอกและระบายแล้ว + ใบจ่าหน้าชื่อ-ท่ีอยู่ของตัวเอง พร้อมค่าสมัคร (คนละ 400 บาท) 
เป็น “ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ ส่ังจ่าย ปท.สนามเป้า (10406) หรือสําเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร” เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า 
เลขบัญชี 029-2-48291-4 ในนาม นายไพบูลย์ ศุภพิมล ไปยัง สํานักงานบัณฑิตแนะแนว เลขที่ 1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  
 - การสมัครสอบทางแฟกซ  ให้โอนเงินค่าสมัคร (คนละ 400 บาท) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชื่อบัญชีนายไพบูลย์ 
ศุภพิมล เลขบัญชี 029-2-48291-4  แล้วแฟกซ์ “สําเนาใบโอนเงิน + ใบจ่าหน้าชื่อ-ท่ีอยู่ตัวเอง + ใบสมัครสอบที่กรอกเรียบร้อยแล้ว” (เฉพาะด้านหน้า) 
หรือเข้าไปโหลดแบบฟอร์มใบสมัครสอบใน www.bunditnaenaew.com มากรอก ส่งมายังชมรมบัณฑิตแนะแนว ท่ีแฟกซ์อัตโนมัติ 02-6171820  
 - การสมัครสอบทางไลน  ให้เข้าไปกรอกใบสมัครสอบใน Line ID : @bdnn หรือ สแกน QR CODE ที่ปกด้านหน้า แล้วโอนเงิน             
ค่าสมัครสอบ (ตามหลักเกณฑ์) เข้าบัญชีนายไพบูลย์ ศุภพิมล ของธนาคารตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในไลน์  
 กรณีสมัครสอบทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทางไลน เม่ือทางสํานักงานได้รับเอกสารไว้แล้วก็จะนําข้อมูลเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพื่อพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัครส่งให้ที่บ้านประมาณ 10 วัน ก่อนวันสอบ ส่วนผลการสอบและหนังสือเฉลยจะส่งให้ที่บ้านตามกําหนดที่แจ้งไว้   
หมายเหตุ กรณีสมัครสอบท่ีสํานักงานบัณฑิตแนะแนว, ทาง
ไปรษณีย์, ทางแฟกซ์ หรือ ทางไลน์ นักเรียนต้องเขียน “ใบจ่าหน้า
ชื่อ-ที่อยู่ของตัวเอง” ลงในกระดาษขาวขนาด 5 × 10 ซม. 
จํานวน 1 แผ่น ให้ครบถ้วนและชัดเจน (ดูตัวอย่างตามแบบฟอร์ม
ด้านขวามือ) ส่งมาพร้อมกับใบสมัครด้วย เพื่อที่ทางสํานักงานจะได้
ใช้จัดส่งเอกสารต่างๆ (เช่น บัตรประจําตัวผู้สมัคร, ใบประกาศผล
และหนังสือเฉลย ฯลฯ) ไปให้ที่บ้านได้อย่างถูกต้อง  

  
ชื่อ-สกุล............................................................. โทรศัพท์...........................
เลขที่...................... หมู่ท่ี................. หมู่บ้าน..............................................
ซอย.................................................. ถนน...................................................
ตําบล................................................ อําเภอ............................................... 
จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์..............................

 
กรณี “สอบเองที่บาน”  จัดทําข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมการทดสอบได้อย่างทั่วถึง แต่ทางสํานักงานฯ 
ก็ได้จัดระบบของการทํางานและวางมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับมาตรฐานของการสอบและการประเมินผล ดังนี้  
1. ทางสํานักงาน จะจัดส่งข้อสอบไปให้นักเรียนที่เลือก “สอบเองที่บ้าน” ในวันรุ่งขึ้นหลังจากการสอบตามสนามสอบเสร็จส้ินแล้ว

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบก่อนกําหนดวันสอบ 
2. ทางสํานักงาน จะนํากระดาษคําตอบของนักเรียนที่เข้าสอบตามสนามสอบมาตรวจ-ประเมินผล ให้เสร็จส้ินก่อน แล้วจึงจะนํา

กระดาษคําตอบของนักเรียนที่เลือก “สอบเองที่บ้าน” มาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจ-ประเมินผลเพิ่มเติมภายหลัง 
3. นักเรียนที่เลือก “สอบเองที่บ้าน” จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลทุกประเภท (ทั้งรางวัลที่เป็นทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ) 
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ประเภทวิชาสอบและตารางสอบ  PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่) 
 
วันสอบ ผูสมัครจะไดรับสิทธิสอบ 2 คร้ัง โดย 
 คร้ังแรก รับสิทธิสอบ PRE-GIFTED ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-ม.3 ในช่วงกันยายน 2561 

ผ่าน Internet ฟรี  โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.bunditnaenaew.com ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2561 
 คร้ังที่สอง พร้อมกันท่ัวประเทศ ในวันเสาร์-อาทิตย์ท่ี 1-2 ธ.ค. 2561  (เลือกสอบได้ทั้งที่ “สนามสอบ” และ “สอบเองที่บ้าน”) 
 
ประเภทวิชาสอบ PRE-ม.ต้น (ระบบใหม่) ปีน้ีแบ่งการสอบออกเป็น 4 ประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการสอบจริงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

และยังสามารถนําผลสอบไปใช้กําหนดแนวทางการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ดังน้ี 
  - สายเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา 
  - สายวัดความรู้ ชั้น ม.3 เพื่อวัดพื้นฐานในแต่ละวิชาของระดับชั้น ม.3 และเตรียมสอบเรียนต่อชั้น ม.4 
  - สายวัดความรู้ ชั้น ม.2 เพื่อวัดพื้นฐานในแต่ละวิชาของระดับชั้น ม.2 และเตรียมสอบเรียนต่อ 
  - สายวัดความรู้ ชั้น ม.1 เพื่อวัดพื้นฐานในแต่ละวิชาของระดับชั้น ม.1 และเตรียมสอบเรียนต่อ 
 
ลักษณะขอสอบ   ของการสอบในวันเสาร-อาทิตยที่ 1-2 ธันวาคม 2561 
 1. เน้ือหาของข้อสอบ PRE-ม.ต้น สายเตรียมอุดมศึกษา ในวันแรก จะยึดแนวข้อสอบ ONET ช้ัน ม.3 ของ สทศ. เป็นเกณฑ์ 
  สวนวันที่สอง จะยึดแนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 ของ รร.เตรียมอุดมศึกษา เป็นเกณฑ์ 
 2. เน้ือหาของข้อสอบ PRE-ม.ต้น สายวัดความรู้ ช้ัน ม.3, ช้ัน ม.2 และ ช้ัน ม.1 ในสวนแรก จะยึดแนวข้อสอบ NT&ONET ของชั้นน้ันๆ 

เป็นเกณฑ์ สําหรับข้อสอบในสวนที่สอง จะเป็นข้อสอบระดับสูงที่จะยึดแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อของแต่ละระดับชั้น เป็นเกณฑ์ 
 
ตารางสอบ   ของการสอบในวันเสาร-อาทิตยที่ 1-2 ธันวาคม 2561  
วันสอบ เวลาสอบ สายเตรียมอุดมศึกษา สายวัดความรู้  ช้ัน  ม.3, ม.2  และ  ม.1

เสาร์ 08.30-11.00 คณิตศาสตร ์+ ภาษาไทย + สังคมศึกษา (ONET) คณิตศาสตร ์+ ภาษาไทย + สังคมศึกษา (ONET) 
 12.00-14.30 วิทยาศาสตร์ + ภาษาอังกฤษ (ONET) วิทยาศาสตร์ + ภาษาอังกฤษ (ONET) 

อาทิตย์ 08.30-10.00 คณิตศาสตร์ (เตรียมอุดม) 
 10.00-11.00 สังคม + ภาษาไทย 1 (เตรียมอุดม) 

 
 คณิตศาสตร ์+ ภาษาไทย + สังคมศึกษา (ข้ันสูง) 

 12.00-13.30 วิทยาศาสตร์ (เตรียมอุดม) 
 13.30-14.30 ภาษาอังกฤษ (เตรียมอุดม) 

 
 วิทยาศาสตร ์+ ภาษาอังกฤษ (ข้ันสูง) 

 
 หมายเหตุ  ข้อสอบในสายวัดความรู้ ชั้น ม.3, ชั้น ม.2 และ ชั้น ม.1 จะเป็นข้อสอบท่ีแยกสอบตามเนื้อหาของแต่ละช้ัน 
 
กรณีนักเรียนเลือก “สอบเองที่บาน” สํานักงานบัณฑิตแนะแนวจะจัดส่งข้อสอบไปให้นักเรียนที่บ้านในวันรุ่งข้ึนหลังจาก
การสอบตามสนามสอบเสร็จสิ้น ซ่ึงนักเรียนควรจะได้รับข้อสอบดังกล่าวภายใน 3-5 วัน (หากเลยกําหนดวันสอบไปแล้ว 7 วัน นักเรียน
ยังไม่ได้รับซองข้อสอบ โปรดติดต่อสํานักงานบัณฑิตแนะแนวโดยด่วน เพราะไปรษณีย์อาจทําสูญหายได้) โดยมีกําหนดวันส่งข้อสอบ ดังน้ี 
จะส่งข้อสอบให้ที่บ้าน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561  นักเรียนต้องส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้ตรวจ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562  
 และเมื่อนักเรียนได้รับซองข้อสอบไว้เรียบร้อย ให้นําข้อสอบออกมาทดสอบตัวเองทีละวิชาตามเวลาที่กําหนดไว้เหมือนการสอบจริง 
แล้วรีบส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้สํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ-ประเมินผล โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จะมีคําอธิบายเรื่องวิธีการ   
ทําข้อสอบ และกําหนดเวลาในการจัดส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้สํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ-ประเมินผลในซองข้อสอบทุกชุด)   

นักเรียนท่ีสมัครสอบ PRE-ม.ต้น ในปน้ี จะไดรับสิทธิทําขอสอบ “ชุด PRE-TEST ONLINE” 
ในชั้น/ประเภทวิชาท่ีสมัครสอบไว เพิ่มฟร ีเพ่ือเตรียมความพรอมกอนจะเขาสอบจริงแบบเปเปอรท่ีสนามสอบ โดยใชสิทธิไดทันที 

กรณีวิธีเลือกสมัครสอบแบบออนไลน์ เม่ือกรอกใบสมัครครบถวน และชําระเงินเรียบรอย แต่ถ้าเลือกยื่นใบสมัคร 
ผ่านผู้ประสานงานของโรงเรียน จะใชสิทธิไดต้ังแต 15 ส.ค. 61 โดยนักเรียนตองนํา “เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก)” 

ตามที่กรอกไวในใบสมัครสอบ มาใชเปน USERNAME และ PASSWORD เพ่ือเขาไปลงทะเบียนกอนใชงานผาน www.bnn.co.th ดวย    
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คําชี้แจงเรื่องการกรอกและระบายใบสมัคร  PRE-ม.ต้น 
 
  เนื่องจากใบสมัครปีนี้เป็นแบบฟอร์มท่ีใช้สําหรับอ่านข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ดังน้ันผู้สมัครจึงต้องกรอกและระบายใบสมัครให้ถูกต้อง
และชัดเจน (ดูตัวอย่างการกรอกและระบายใบสมัคร ได้จากด้านหลังของแบบฟอร์มใบสมัคร) กล่าวคือ  
1. เพศ แบ่งเป็น 4 อย่างคือ หญิง, ชาย, สามเณร และภิกษุ ซ่ึงผู้สมัครจะต้องระบายดินสอลงในวงกลมเพื่อระบุเพศของตนเองให้ชัดเจน  
2. ชั้นเรียน ผู้สมัครจะต้องระบายดินสอลงในวงกลมเพื่อระบุชั้นเรียนในปัจจุบัน  
3. เลขหองเรียน ให้ผู้สมัครกรอกเลขห้องเรียนลงในช่องสี่เหลี่ยม และระบายดินสอลงในวงกลม เพื่อระบุเลขห้องเรียนของตนเอง (กรณีเลขห้องเรียน

มีไม่ถึง 4 ตัว ก็ให้กรอกและระบายเพียงเท่าที่มี โดยเร่ิมต้นจากด้านซ้ายมือ ส่วนช่องที่เหลือก็ให้เว้นว่างไว้)  
4. รหัสโรงเรียนที่เรียนอยู  ให้เว้นว่างไว้ใม่ต้องกรอกและระบายลงในช่อง เพราะเจ้าหน้าที่บัณฑิตแนะแนวจะจัดการให้เอง  
5. ประเภทวิชาที่สมัครสอบ ปีน้ีแบ่งการสอบออกเป็น 4 ประเภทให้เลือก คือ สายเตรียมอุดมศึกษา, สายวัดความรู้ ช้ัน ม.3, สายวัดความรู ้ ช้ัน ม.2 

และ สายวัดความรู้ ช้ัน ม.1 ซ่ึงผู้สมัครต้องระบายดินสอลงในวงกลม เพื่อระบุประเภทวิชาสอบให้ชัดเจน  
6. รหัสสนามสอบ ให้เลือกสถานที่สอบจากรายชื่อสนามสอบในหน้า 8-11 จํานวน 3 แห่ง แล้วนํารหัสสนามสอบที่เลือกมากรอกและระบายลง

ในช่อง โดยเรียงตามลําดับ ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอร์จะจัดให้สอบสนามสอบที่ 1 ก่อน แต่ถ้าสนามสอบที่ 1 เต็มหรือยุบ ก็จะให้สนามสอบที่ 2 หรือ 3 
ต่อไป ตามลําดับ  

สวนดานขวาของใบสมัครจะเปนแบบฟอรมสําหรับกรอกและระบายชื่อ-นามสกุล 
ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกและระบายใหตรงตามชอง   โดยตองเวนวาง 1 ชอง ระหวางชื่อกับนามสกุล 

 
 

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ  PRE-ม.ต้น 
 
นักเรียนที่เขาสอบ “ท่ีสนามสอบ” ทุกคนจะตองปฏิบัติตามระเบียบดังน้ี 
1. ต้องแต่งชุดนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และนําบัตรประจําตัวผู้สมัครไปแสดงทุกคร้ังที่เข้าห้องสอบ มิฉะน้ันจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
2. ต้องนําดินสอดํา (ต้ังแต่ 2B ขึ้นไป) และยางลบดินสอเข้าห้องสอบด้วย เพราะกระดาษคําตอบทุกวิชาจะเป็นช่องให้ระบายแถบดําด้วยดินสอ 
3. ห้ามเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 15 นาที และห้ามทุจริตในการสอบ มิฉะน้ันจะถูกตัดสิทธิในการสอบ และปรับให้ได้คะแนนศูนย์ทุกวิชา  
กรณีขาดสอบ  สํานักงานบัณฑิตแนะแนว ขอชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของนักเรียนที่ขาดสอบ (ทั้งขาดสอบบางวิชาและขาดสอบทุกวิชา) ดังน้ี  
1. การติดตอขอรับขอสอบในวิชาที่ขาดสอบ  ให้ขอรับได้เม่ือการสอบเสร็จส้ินแล้ว 7 วัน (แต่ไม่เกิน 30 วัน) โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
 - กรณีสอบในเขต กทม. ให้นําบัตรประจําตัวผู้สมัคร มาติดต่อขอรับข้อสอบในวิชาที่ขาดสอบได้ ณ ที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
 - กรณีสอบในจังหวัดอื่นๆ ให้นําบัตรประจําตัวผู้สมัคร ไปติดต่อขอรับข้อสอบในวิชาที่ขาดสอบได้จากผู้ประสานงานสนามสอบนั้น  ๆ(ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
  หรือจะให้ทางสํานักงาน ส่งข้อสอบวิชาท่ีขาดสอบให้ทางไปรษณีย์ก็ได้ (แต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) โดยเขียนจดหมายแจ้งว่า "ขอข้อสอบวิชาที่
ขาดสอบ" ระบุชื่อ-สกุล, เลขประจําตัวสอบ, วิชาที่ขาดสอบ และที่อยู่ของตัวเอง มาอย่างชัดเจน พร้อมกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งคนละ 30 บาท/วิชา     
(หากขาดสอบทุกวิชา เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท) เป็นต๋ัวแลกเงินหรือธนาณัติ ส่ังจ่าย ปท. สนามเป้า (10406) ในนาม นายไพบูลย์ ศุภพิมล แล้วส่งมายัง 
สํานักงานบัณฑิตแนะแนว 1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400   
2. สิทธิในการรับ “ผลการสอบและเฉลยขอสอบ”  นักเรียนที่ขาดสอบ (ทั้งขาดสอบบางวิชา และขาดสอบทุกวิชา) จะมีสิทธิเข้าดูเฉลยข้อสอบ
และใบประกาศผลสอบเหมือนกับผู้สมัครคนอื่น (ผ่านทาง www.bunditnaenaew.com)  
3. ผูที่ขาดสอบมีสิทธิขอขอสอบไป “สอบเองที่บาน” แลวสงมาตรวจ-ประเมินผล ใหมได  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เลือก 
“สอบที่สนามสอบ” แต่ “ขาดสอบ” สามารถติดต่อขอรับข้อสอบพร้อมกระดาษคําตอบ (ดูรายละเอียดข้อ 1) นํากลับไป “สอบเองที่บ้าน” แล้วส่งกระดาษคําตอบ
กลับมาให้ชมรมฯ ตรวจ-ประเมินผล ใหม่ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 100 บาท โดยต้องส่ง “กระดาษคําตอบที่ทําเรียบร้อยแล้ว” มาให้บัณฑิตแนะแนว
ตรวจทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS. พร้อมเงินค่าใช้จ่าย เป็นต๋ัวแลกเงินหรือธนาณัติ ส่ังจ่าย ปท. สนามเป้า (10406) ในนาม นายไพบูลย์  ศุภพิมล 
ภายในวันท่ี 4 มกราคม 2562  ซ่ึงจะสามารถดูใบประกาศผลสอบใหม่ได้ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 (หากส่งช้ากว่ากําหนดจะไม่ประเมินผลให้ใหม่)  
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การขอรับบัตรประจําตัวผู้สมัคร  PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่) 
 
สถานที่ขอรับบัตรประจําตัวผูสมัคร 
1. กรณีสมัครที่ฝายวิชาการ/แนะแนวโรงเรียนตนเอง ใหติดตอขอรับบัตรประจําตัว
 ผูสมัครไดท่ีผูประสานงานของโรงเรียน  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ 
2. กรณีสมัครที่โรงเรียนอื่น ใหติดตอขอรับบัตรประจําตัวผูสมัครไดท่ีอาจารยผู  
 ประสานงานของโรงเรียนท่ีย่ืนใบสมัครไว  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ 
3. กรณีสมัครที่บัณฑิตแนะแนว ทางสํานักงานจะจัดสงบัตรประจําตัวผูสมัคร ไปให
 ท่ีบาน (ตามท่ีอยูท่ีระบุไว)  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ 
4. กรณีสมัครทางไปรษณีย+ทางแฟกซ+ไลน ทางสํานักงานจะจัดสงบัตรประจําตัว
 ผูสมัครไปใหท่ีบาน (ตามท่ีอยูท่ีระบุไว)  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ 
5. กรณีสมัครแบบออนไลน นักเรียนจะสามารถเขาไปดู “เลขประจําตัวสอบ” ไดท่ี 
 www.bnn.co.th หลังปดรับสมัครสอบ 2 สัปดาห (ดูไดต้ังแต 15 ส.ค. 61) 

          
 บัณฑิตแนะแนว   PRE-ม.ต้น (ระบบใหม่)    63157  
 เรียนท่ี นารีนุกูล  ม.3/12   

   

 ชื่อ-สกุล วรกลุ  ทองประเสริฐ 
เลขประจําตัวสอบ 31-440-0003 
ประเภท PRE-ม.ต้น สายเตรียมอดุมศกึษา 
สนามสอบที่ได นารีนุกลู 
จังหวัด อบุลราชธาน ี
หองสอบท่ี 301     

จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว โทร. 2794808 และ 6195844 

 

 
กรณีบัตรประจําตัวผูสมัครหายหรือชํารุด  นักเรียนจะต้องโทรศัพท์มาที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนวในเวลาทําการ 08.00-17.00 น. 
เพื่อขอทราบ “เลขประจําตัวสอบของตน” โดยแจ้งชื่อ-สกุล, โรงเรียนที่ศึกษาอยู่, ชั้นเรียน, ประเภทวิชาสอบ และสนามสอบที่เลือก ซ่ึงนักเรียนจะต้องจด 
“เลขประจําตัวสอบท่ีได้รับแจ้งทางโทรศัพท์” พร้อมนํา “บัตรประชาชนจริง” ไปแสดงเป็นหลักฐานว่าเป็นตัวผู้สมัครจริงในวันสอบแทน “บัตรประจําตัวผู้สมัคร”  
กรณีขอแกไขขอความในบัตรประจําตัวผูสมัคร (แก้ไขได้เฉพาะชื่อ-นามสกุล และโรงเรียนที่เรียนอยู่เท่าน้ัน ส่วนการขอ
ย้ายสนามสอบ หรือ แก้ไขประเภทวิชาสอบ ไม่สามารถทําได้หลังปิดรับสมัครสอบแล้ว) โดยโทรศัพท์ “ขอแก้ไขข้อความในบัตรใหม่” น้ันจะต้องแจ้งชื่อ-สกุล 
และเลขประจําตัวสอบด้วย แล้วระบุรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน โดยต้องแจ้งขอแก้ไขก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ซ่ึงเจ้าหน้าที่จะแก้ไขข้อมูล
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใหม่ภายใน 3 วันนับจากได้รับแจ้ง  
 

การตรวจ-ประเมินผลการสอบ  PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่) 
 
การประเมินผล เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะแยกการประเมินผลการสอบ PRE-ม.ต้น (ระบบใหม่) ให้เห็นขีดความสามารถทางวิชาการอย่างละเอียด   
 เพื่อให้นักเรียนนําผลจากการสอบไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยจะแยกประเมินผลการสอบออกเป็นส่วนๆ ดังน้ี 
 - การสอบวันแรก  จะประเมินผลคะแนนสอบเฉพาะวิชาที่สอบในวันแรก ซ่ึงจะประเมินผลการสอบแยกเป็น 4 ประเภท 
 - การสอบวันที่สอง  จะประเมินผลคะแนนสอบเฉพาะวิชาที่สอบในวันที่สอง ซ่ึงจะประเมินผลการสอบแยกเป็น 4 ประเภท 
 - ประเมินผลคะแนนรวม  จะประเมินผลคะแนนสอบรวมของทั้ง 2 วัน ซ่ึงจะประเมินผลการสอบแยกเป็น 4 ประเภท 
 หมายเหตุ การประเมินผลการสอบ PRE-ม.ต้น จะแยกออกเป็น 4 ประเภท ตามที่นักเรียนสมัครสอบไว้ คือ 
  - ประเมินผลเปรียบเทียบเฉพาะนักเรียนที่สอบใน สายเตรียมอุดมศึกษา 
  - ประเมินผลเปรียบเทียบเฉพาะนักเรียนที่สอบใน สายวัดความรู้ ชั้น ม.3 
  - ประเมินผลเปรียบเทียบเฉพาะนักเรียนที่สอบใน สายวัดความรู้ ชั้น ม.2 
  - ประเมินผลเปรียบเทียบเฉพาะนักเรียนที่สอบใน สายวัดความรู้ ชั้น ม.1 
 
ผลการสอบ ใบประกาศผลสอบ จะระบุ คะแนนที่ทําได้ (Score), คะแนนสูงสุด (Maximum), คะแนนเฉลี่ย (Mean) และ อันดับท่ีได้ (Rank) 
     ของแต่ละวิชา และของคะแนนรวมเป็นรายบุคคล โดยจําแนกออกเป็น 3 ขอบเขต คือ 
 - ระดับจังหวัด เพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในจังหวัดเดียวกัน (เฉพาะในเขต กทม. จะเปรียบเทียบกับนักเรียนในเขตเดียวกันให้แทน) 
 - ระดับภาค เพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในภาคเดียวกัน 
 - ระดับประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ  

หมายเหตุ  การแบ่งภาคจะถือตามเขตภูมิศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับการสอบในระดับมัธยมปลายซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ภาค 
คือ ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคกลาง-ตะวันตก และ เขตกรุงเทพมหานคร  
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การประกาศผลและมอบรางวัล  PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่) 
 
วันประกาศผลสอบ   ของการสอบในวันเสาร-อาทิตยที่ 1-2 ธันวาคม 2561 
  กรณีนักเรียนเลือก “สอบที่สนามสอบ” จะประกาศผลสอบ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2562 
  กรณีนักเรียนเลือก “สอบเองที่บ้าน” จะส่งผลสอบไปให้ที่บ้าน ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
  กรณี “ขาดสอบแล้วขอข้อสอบไปสอบใหม่ท่ีบ้าน”  จะส่งผลสอบใหม่ให้ที่บ้าน ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
  กรณี "ขาดสอบแล้วขอข้อสอบไปสอบใหม่ที่บ้าน" ต้องเสียค่าประเมินผลใหม่ 100 บาท/คน (ดูรายละเอียดที่หน้า 5)  
สถานที่รับใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลย   ของการสอบในวันเสาร-อาทิตยที่ 1-2 ธันวาคม 2561  
- กรณีสมัครผานทางโรงเรียน หรือ สมัครแบบออนไลน 
  โดยเลือกส่งผลสอบ+หนังสือเฉลยท่ีโรงเรียน ให้ไปรับที่อาจารย์ผู้ประสานงานของโรงเรียนตนเอง 
  โดยเลือกส่งผลสอบ+หนังสือเฉลยให้ท่ีบ้าน หรือ ผู้ที่เลือก “สอบเองที่บ้าน” จะได้รับใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลยที่บ้าน  
- กรณีสมัครที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว, ทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทางไลน  จะส่งผลสอบและเฉลยไปให้ที่บ้านตามที่ระบุไว้  
อน่ึง นักเรียนสามารถใช้ “เลขประจําตัวสอบ” เป็นรหัสผ่านเพื่อเข้าไปดูใบประกาศผลสอบ และเฉลยข้อสอบ ทาง www.bunditnaenaew.com ได้ด้วย 

 
ประเภทของรางวัล เพื่อเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น จึงกําหนดมอบรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  
ระดับประเทศ *  ได้แก่ 
1. ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวัน ในแต่ละประเภท (มี 4 ประเภท)  ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ 
 - อันดับท่ี 1 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 - อันดับท่ี 2 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 - อันดับท่ี 3 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
2. ผู้ทําคะแนนรวมเฉพาะของส่วนแรก ในแต่ละประเภท  ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
3. ผู้ทําคะแนนรวมเฉพาะของส่วนท่ีสอง ในแต่ละประเภท  ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
4. ผู้ทําคะแนนได้สูงสุดในแต่ละวิชาของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  
ระดับภาค *  ได้แก่ 
 ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวันในแต่ละประเภท  ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของภาค  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  
ระดับจังหวัด *  ได้แก ่
 ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวันในแต่ละประเภท  ได้สูงสุดของแต่ละจังหวัด  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  

(หมายเหต ุ* นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลจากการสอบทุกชนิด จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50%)  
กําหนดมอบรางวัล ของการสอบครั้งที่ 2 :  วันเสาร-อาทิตยที่ 1-2 ธันวาคม 2561 
 - จะส่งรางวัลไปให้ท่ีโรงเรียนท่ีนักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 - โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลทุกประเภททาง www.bunditnaenaew.com ตั้งแต่ 31 ม.ค. 62 
   

รางวัลคนเกงระดับโรงเรียน* 
พิเศษ! นักเรียนที่สอบไดคะแนนรวมสูงสุดในแตละประเภท (มี 4 ประเภท คือ สายเตรียมอุดมศึกษา, 
สายวัดความรู ชั้น ม.3, ม.2 และ ม.1) ของโรงเรียนที่เปดเปนสนามสอบ และไดคะแนนไมนอยกวา 50%  

จะมีสิทธิไดรับทุนใชงาน “คลังโจทย์ออนไลน์” วิชาภาษาอังกฤษของชั้นที่จะเรียนในปตอไป  ฟรี 6 เดือน  
(ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 62) พรอมสิทธิซื้อหนังสือ “คัมภีร์พิชิตข้อสอบ” วิชาภาษาอังกฤษของชั้นนั้นๆ 

อีก 1 เล่ม ในราคาลด 50% (จากราคาปกติ 159 บาท/เลม ลดเหลือ 80 บาท/เลม)   
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รายชื่อและรหัสสนามสอบ  PRE-ม.ต้น  ปีนี้ 

 
 นักเรียนมีสิทธิเลือกสถานที่สอบไดตามความสะดวก โดยนํารายชื่อและรหัสของสนามสอบที่เลือก กรอกและระบายลงในใบสมัคร 
แตสําหรับสนามสอบที่มีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) ตอทาย จะจัดสอบภายในเฉพาะนักเรียนของตนเองเทานั้น ดังนั้นนักเรียนที่เรียนอยู
โรงเรียนอื่นจึงเลือกไปสอบ ณ สนามสอบเหลานี้ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูประสานงานสนามสอบนั้นๆ แลว  

  
ชื่อโรงเรียน  รหัส  
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
เขตราชเทวี 

 รร.สันติราษฎรวิทยาลัย ............ 108 
เขตดุสิต 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา *.. 179 
รร.โยนออฟอารค * ................... 183 
รร.ราชินีบน * ........................... 186 
รร.เซนตคาเบรียล * .................. 195 
เขตธนบุรี 
รร.วัดอินทาราม * ..................... 103 
รร.ศึกษานารี * ......................... 128 
รร.แสงอรุณ * ........................... 174 
เขตหวยขวาง 

 รร.เตรียมฯ พัฒนาการรัชดา ...... 144 
เขตบางรัก 
รร.อัสสัมชัญบางรัก *................ 135 

 รร.พุทธจักรวิทยา ...................... 160 
เขตสัมพันธวงศ 
รร.ไตรมิตรวิทยาลัย * ............... 145 
รร.กุหลาบวิทยา * .................... 180 
เขตปอมปราบฯ 
รร.สายปญญา *....................... 121 
เขตพญาไท 

 ชมรมบัณฑิตแนะแนว................ 111 
เขตปทุมวัน 
รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน * .......... 113 
รร.สีตบุตรบํารุง * ..................... 140 
เขตพระนคร 
รร.วิทยาลัยนาฏศิลป * ............. 185 
เขตตล่ิงชัน 
รร.โพธิสารพิทยากร * ............... 177 
เขตบางกอกนอย 

 รร.มัธยมวัดดุสิตาราม................ 102 
รร.สุวรรณารามวิทยาคม * ........ 137 
เขตบางกะป 
รร.สุขุมนวพันธอุปถัมภฯ * ........ 104 
รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง * ........ 139 
รร.บางกะป * ........................... 156 
รร.สาธิต ม.รามคําแหง *............ 161 

 รร.บานบางกะป ........................ 184 
เขตบางขุนเทียน 
รร.รัตนโกสินทรฯ บางขุนเทียน * .. 116 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
เขตบางเขน 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพระนคร *.... 118 
รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา * ... 134 
รร.รัตนโกสินทรฯ บางเขน * ...... 141 
เขตพระโขนง 
รร.วชิรธรรมสาธิต * .................. 166 
เขตมีนบุรี 

 รร.สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ *...... 126 
รร.เศรษฐบุตรบําเพ็ญ * ............ 164 
เขตลาดกระบัง 
รร.เทพศิรินทรรมเกลา *............ 127 
รร.พรตพิทยพยัต * ................... 138 
รร.รัตนโกสินทรฯลาดกระบัง *... 171 
เขตหนองแขม 
รร.กรพิทักษศึกษา * ................. 110 
รร.มัธยมวัดหนองแขม * ........... 198 
เขตบางซื่อ 
รร.โยธินบูรณะ2 * .................... 109 
เขตราชเทวี 
รร.เซนตดอมินิก * .................... 189 
เขตสาทร 
รร.สตรีศรีสุริโยทัย * ................. 129 
รร.วัดสุทธิวราราม * ................. 197 
เขตบางพลัด 
รร.ทิวไผงาม *.......................... 162 
เขตบึงกุม 
รร.นวมินทราชูทิศกรุงเทพ * ...... 143 
เขตจอมทอง 
รร.วัดราชโอรส * ...................... 125 
รร.มารมารา จินดามณี * .......... 187 
เขตดอนเมือง 
รร.สีกัน วัฒนานันทฯ * ............ 190 
รร.ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง * .. 165 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง * .......... 176 
เขตจตุจักร 
รร.สารวิทยา * ......................... 158 
เขตคลองเตย 
รร.สายน้ําผึ้ง * ......................... 119 
เขตดินแดง 
รร.สุรศักดิ์มนตรี * .................... 101 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
เขตสายไหม 
รร. ศิริวัฒนวิทยา * ...................106 

 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ..................117 
รร.ผองสุวรรณวิทยา สายไหม * ..172 
เขตวังทองหลาง 
รร.อุดมศึกษา * ........................147 
รร.บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) * ...105 
รร.อิสลามสันติชน * .................114 
เขตสะพานสูง 
รร.เพ็ญสมิทธ * ........................133 
รร.นวมินฯ เตรียมฯ นอมเกลา * ..152 

 รร.ศรีพฤฒา ..............................173 
เขตคลองสามวา 
รร.นวมินฯ สตรีวิทยา 2 *...........136 
เขตสวนหลวง 
รร.สวนรัฐวิทยา *......................114 
รร.เตรียมฯ พัฒนาการ *............115 
เขตหลักส่ี 
รร.ราชวินิตบางเขน * ................193 
เขตบางแค 
รร.ภาษานุสรณบางแค * ...........133 
รร.อัสสัมชัญธนบุรี * .................154 
เขตบางคอแหลม 
รร.ยอแซฟกรุงเทพฯ *................163 
เขตหนองจอก 
รร.มัธยมวัดหนองจอก * ............149 

 * ..169 
เขตวัฒนา 
รร.วัฒนาวิทยาลัย * ..................120 

 รร.เกษมพิทยา...........................123  
เขตลาดพราว 
รร.ลาดปลาเคาพิทยาคม * ........122 
 

ภาคเหนือ 
 
จังหวัดอุทัยธานี 

 รร.อุทัยวิทยาคม *.....................201 
รร.การุงวิทยาคม *....................205 

 รร.หนองฉางวิทยา .....................254 
รร.บานไรวิทยา * ......................290 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย * .....291 
รร.ทัพทันอนุสรณ * ...................296 
รร.พุทธมงคลวิทยา * ................847 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
จังหวัดพิษณุโลก 
รร.พิษณุโลกพิทยาคม * ............ 202 
รร.เฉลิมขวัญสตรี * .................. 203 

 * .. 204 
รร.น้ํารินพิทยาคม * .................. 211 
รร.สวนเมี่ยงวิทยา *.................. 214 
รร.นครชุมพิทยา * .................... 216 
รร.วังโพรงพิทยาคม * ............... 236 
รร.จานกรอง * .......................... 276 
รร.พรหมพิรามวิทยา * .............. 289 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย * ....... 850 
รร.มัธยมสาธิตม.นเรศวร * ........ 859 
จังหวัดกําแพงเพชร 
รร.ขาณุวิทยา * ........................ 206 
รร.กําแพงเพชรพิทยาคม * ........ 248 
รร.คลองขลุงราษฎรรังสรรค * .... 883 
จังหวัดตาก 
รร.สรรพวิทยาคม *................... 208 
รร.เทศบาลวัดชัยชนะสงคราม * .... 265 
รร.ตากพิทยาคม * .................... 280 
รร.เซนตโยเซฟแมระมาด * ........ 283 
รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ * ... 294 
รร.อุมผางวิทยาคม * ................ 808 
จังหวัดนครสวรรค 
รร.สตรีนครสวรรค *.................. 210 
รร.ลาดยาววิทยาคม * .............. 222 
รร.ทาตะโกพิทยาคม * .............. 237 
รร.บรรพตพิสัยพิทยาคม *......... 247 
รร.ตาคลีประชาสรรค * ............. 288 
รร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค * .... 856 
จังหวัดพิจิตร 
รร.กําแพงดินพิทยาคม * ........... 205 
รร.พิจิตรพิทยาคม *.................. 215 
รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม *..... 258 
รร.อนุบาลวชิร * ....................... 839 
จังหวัดเพชรบูรณ 
รร.ศรีเทพประชาสรรค * ............ 216 
รร.น้ํารอนวิทยาคม * ................ 223 
รร.วิทยานุกูลนารี *................... 272 
รร.หลมเกาพิทยาคม * .............. 297 
รร.เพชรพิทยาคม * ................... 816 
รร.นิยมศิลปอนุสรณ * .............. 829 
รร.เซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ * .... 891 
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ชื่อโรงเรียน  รหัส  
จังหวัดสุโขทัย 

 รร.ทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ *............ 220 
 รร.สุโขทัยวิทยาคม *................. 224 
รร.สวรรคอนันตวิทยา *............. 225 
รร.ศรีสําโรงชนูปถัมภ * ............. 226 
รร.อุดมดรุณี * .......................... 273 

 รร.เมืองเชลียง * ....................... 854 
รร.หนองปลาหมอวิทยาคม *..... 870 
รร.ทาชัยวิทยา * ....................... 879 
จังหวัดอุตรดิตถ 

 รร.ตรอนตรีสินธุ * ..................... 212 
รร.อุตรดิตถ * ........................... 227 
รร.อุตรดิตถดรุณี *.................... 228 
รร.พิชัย * ................................. 229 
จังหวัดเชียงราย 
รร.เด็กดีพิทยาคม * .................. 213 
รร.สามัคคีวิทยาคม *................ 242 
รร.พานพิทยาคม * ................... 243 
รร.พานพิเศษพิทยา *................ 244 
รร.เชียงของวิทยาคม *.............. 245 
รร.แมจันวิทยาคม * .................. 246 
รร.อบจ.เชียงราย * ................... 283 
รร.เชียงรายวิทยาคม * .............. 810 
รร.ดํารงราษฎรสงเคราะห *....... 814 
รร.เทิงวิทยาคม *...................... 820 
รร.ลูกรักเชียงของ *................... 826 
รร.แมสายประสิทธิ์ศาสตร * ...... 841 
รร.นุชนาถอนุสรณ * ................. 855 
รร.สามัคคีวิทยาคม 2 *............. 863 
รร.เตรียมอุดมฯ พัฒนาการเชียงราย *.. 884 
รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย *..... 895 
จังหวัดเชียงใหม 

 รร.ดอยเตาวิทยาคม * ............... 210 
รร.สารสาสนวิเทศเชียงใหม * .... 219 
รร.วัฒโนทัยพายัพ * ................. 231 
รร.ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย * ... 233 
รร.มงฟอรตวิทยาลัย * .............. 234 
รร.เทพบดินทรวิทยา * .............. 269 
รร.ฝางชนูปถัมภ * .................... 285 
รร.สันทรายวิทยาคม * .............. 299 
รร.ฮอดพิทยาคม *.................... 802 
รร.แมแตง *.............................. 805 
รร.ธรรมราชศึกษา *.................. 813 
รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย * ............ 818 
รร.หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ * .... 822 
รร.เชียงใหมคริสเตียน * ............ 830 
รร.สันปาตองวิทยาคม *............ 837 

 รร.อมกอยวิทยาคม *................ 843 
 รร.นวมินทราชูทิศพายัพ * ......... 852 
รร.ฉือจ้ีเชียงใหม * .................... 857 
รร.พราววิทยาคม * ................... 862 

 รร.มารมารา วิชัยวิทยา * .......... 869 
รร.ยุพราชวิทยาลัย *................. 887 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
จังหวัดแพร 
รร.สองพิทยาคม * .................... 261 
รร.นารีรัตน * ........................... 279 
รร.ลองวิทยา * ......................... 298 
รร.รองกวางอนุสรณ*................ 867 
รร.มวงไขพิทยาคม * ................ 880 
รร.เทพนารี *............................ 885 
จังหวัดแมฮองสอน 
รร.แมลานอยดรุณสิกข * .......... 206 
รร.หองสอนศึกษา *.................. 262 
รร.ปายวิทยาคาร *................... 295 
รร.แมสะเรียง บริพัตรศึกษา * ... 848 
รร.ขุนยวมวิทยา * .................... 865 
จังหวัดนาน 
รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร *............. 249 
รร.สตรีศรีนาน * ....................... 250 
รร.เมืองยมวิทยาคาร * ............. 251 
รร.ทาวังผาพิทยาคม *.............. 252 
รร.มัธยมปากลาง * .................. 268 
รร.สันติสุขพิทยาคม *............... 815 

 รร.นานคริสเตียนศึกษา (มัธยม) * . 825 
รร.สา *.................................... 849 
จังหวัดพะเยา 
รร.ขนควรวิทยาคม * ................ 278 
รร.ราชประชานุเคราะห 24 * ..... 807 
รร.เชียงคําวิทยาคม * ............... 809 
รร.ปยมิตรวิทยา * .................... 835 
รร.ภูซางวิทยาคม * .................. 864 
จังหวัดลําปาง 
รร.อัสสัมชัญลําปาง * ............... 209 
รร.เมืองปานพัฒนวิทย *........... 217 
รร.ลําปางกัลยาณี * ................. 263 

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย * ............ 264 
รร.อรุโณทัย *........................... 275 
รร.เถินวิทยา *.......................... 286 
รร.แมเมาะวิทยา * ................... 836 
รร.ประชาวิทย * ....................... 845 
รร.วังเหนือวิทยา *.................... 858 

 รร.เสริมงามวิทยาคม * ............. 889 
รร.เขลางคนคร * ...................... 892 
จังหวัดลําพูน 
รร.ธีรกานทบานโฮง * ............... 241 

 รร.สวนบุญโญปถัมภลําพูน * .... 281 
รร.จักรคําคณาทร * .................. 800 
รร.อุโมงควิทยาคม *................. 844 
รร.ปาซาง *.............................. 893 
 

ภาคใต 
 
จังหวัดยะลา 
รร.สุขสวัสดิ์วิทยา * .................. 004 

 รร.ธารโตวัฑฒนวิทย *.............. 007 
รร.พัฒนาวิทยา * ..................... 026 
รร.อาสาสุลดินวิทยา *.............. 028 
รร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ * ..... 033 
รร.พัฒนาอิสลามวิทยา * .......... 055 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.อุดมศาสนวิทยา * ................059 

 รร.ศรีฟารีดาบารูวิทยา* ............069 
รร.สตรียะลา *..........................301 
รร.เบตง วีระราษฎรประสาน * ...302 
รร.คณะราษฎรบํารุง *...............388 
จังหวัดนราธิวาส 
รร.สุกัญศาสนวิทยา * ...............012 
รร.ดารุสสาลาม * .....................023 
รร.นราธิวาส * ..........................303 
รร.นราสิกขาลัย * .....................304 

 รร.รังผึ้ง * .................................339 
รร.สุไหง-โกลก * .......................366 
รร.อัตตัรกียะหอิสลามียะห *......368 
รร.แสงธรรมวิทยา * ..................397 
จังหวัดปตตานี 
รร.โพธิ์ศีรีราชศึกษา *................002 
รร.ดรุณศาสนวิทยา *................034 
รร.เบญจมราชูทิศ *...................306 
รร.เดชะปตตนยานุกูล * ............307 
รร.สาธิต มอ.ปตตานี * ..............310 
รร.สงเสริมศาสน * ....................326 
จังหวัดสตูล 

 *..006 
รร.อรุณศาสนวิทยามูลนิธิ *.......015 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล *.....019 

 รร.สามัคคีอิสลามวิทยา *..........045 
รร.พิมานพิทยาสรรค * ..............311 
รร.สตูลวิทยา * .........................380 
จังหวัดสงขลา 
รร.สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ * ..029 
รร.เทศบาล1 (เอ็งเสียงฯ) * ........038 
รร.หาดใหญวิทยาลัย 2 *...........044 
รร.สะบายอยวิทยา *.................049 

 รร.พะตงวิทยามูลนิธิ (มัธยม) * ...071 
รร.นวมินทราชูทิศทักษิณ * ........308 
รร.ศรีนคร * ..............................309 
รร.มหาวชิราวุธ * ......................312 
รร.หาดใหญวิทยาลัย *..............313 
รร.สะเดา ขรรคชัยฯ *................314 
รร.แสงทองวิทยา *....................315 
รร.วรนารีเฉลิม * .......................316 
รร.หาดใหญรัฐประชาสรรค *.....318 
รร.แจงวิทยา * ..........................331 
รร.หาดใหญพิทยาคม *.............338 
รร.สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธ ิ* ....359 
รร.หาดใหญฯ สมบูรณกุลกันยา *..365 
รร.ธิดานุเคราะห * ....................373 
รร.มอ.วิทยานุสรณ *.................386 
รร.พะตงประธานคีรีวัฒน *........389 
จังหวัดชุมพร 
รร.ทาแซะรัชดาภิเษก * .............037 
รร.ศรียาภัย *............................323 
รร.ละแมวิทยา * .......................336 
รร.สวนศรีวิทยา * .....................369 
รร.นิรมลชุมพร * .......................377 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รร.ทุงสงวิทยา *........................ 010 
รร.บางขันวิทยา * ..................... 017 

 รร.นบพิตําวิทยา * .................... 021 
รร.เฉลิมราชประชาอุทิศ * ......... 024 
รร.ทุงใหญวิทยาคม *................ 041 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย * ....... 043 
รร.นาบอน *............................. 047 

 รร.เชียรใหญ *.......................... 074 
รร.ประสาธนราษฎรบํารุง * ....... 081 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ * .............. 320 
รร.สิชลคุณาธารวิทยา *............ 327 

 รร.เบญจมราชูทิศ ...................... 328 
รร.กัลยาณีศรีธรรมราช *........... 329 
รร.สตรีปากพนัง *..................... 330 
รร.พรหมคีรีพิทยาคม * ............. 337 
รร.ปากพนัง * ........................... 342 
รร.ชะอวดวิทยาคาร * ............... 349 
รร.ทุงสง * ................................ 367 
รร.สตรีทุงสง *.......................... 374 
รร.ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา * ..... 378 
จังหวัดพัทลุง 
รร.ควนขนุน *........................... 009 
รร.ตะโหมด * ........................... 018 

 รร.อุดมวิทยายน * .................... 332 
 รร.พัทลุง * ............................... 341 
 รร.ปาบอนพิทยาคม * ............... 343 
รร.หารเทารังสีประชาสรรค * ........ 399 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

 รร.ทาชนะ * ............................. 005 
 รร.คลองฉนวนวิทยา * .............. 020 
 รร.เทพมิตรศึกษา *................... 029 
 รร.สุราษฎรธานี 2 * .................. 032 
รร.บานนาสาร * ....................... 321 
รร.สุราษฎรธานี * ..................... 345 
รร.สุราษฎรพิทยา * .................. 346 
รร.เกาะสมุย * .......................... 355 
รร.เมืองสุราษฎรธานี *.............. 372 
จังหวัดภูเก็ต 
รร.ขจรเกียรติศึกษา *................ 024 
รร.ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา * . 035 

 รร.กะทูวิทยา * ......................... 078 
รร.สตรีภูเก็ต *.......................... 334 
รร.ภูเก็ตวิทยาลัย * ................... 351 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต * ..... 392 
จังหวัดกระบี่ 
รร.สินปุนคุณวิชญ * ................. 070 

 รร.เหนือคลองประชาบํารุง *...... 325 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ *. 340 
รร.อํามาตยพานิชนุกูล * ........... 352 
รร.อาวลึกประชาสรรค * ........... 353 
จังหวัดตรัง 
รร.หาดสําราญวิทยาคม * ......... 027 
รร.รัษฎานุประดิษฐอนุสรณ * .... 030 
รร.ปญญาวิทย * ...................... 040 
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ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.พรศิริกุล * ........................... 085 
รร.ทุงหนองแหงประชาสรรค * ...... 350 
รร.ปะเหลียนผดุงศิษย *............ 357 
รร.สวัสดิ์รัตนาภิมุข * ................ 358 
รร.รัษฎา * ............................... 387 
รร.หวยยอด * ........................... 393 
รร.สภาราชินี * ......................... 396 
จังหวัดพังงา 
รร.เกาะยาววิทยา * .................. 003 
รร.ดีบุกพังงาวิทยายน * ............ 360 
รร.ตะกั่วปา เสนานุกูล *............ 362 
รร.ทายเหมืองวิทยา * ............... 384 
จังหวัดระนอง 

 รร.พิชัยรัตนาคาร * ................... 364 
 

ภาคอีสาน 
 
จังหวัดอุดรธานี 
รร.สตรีราชินูทิศ * ..................... 401 
รร.เซนตเมรี่ * ........................... 412 
รร.บานเชียงวิทยา *.................. 464 
รร.กุดจับประชาสรรค * ............. 740 
รร.อุดรพิทยานุกูล * .................. 744 
รร.กุมภวาป *........................... 790 
รร.สรางคอมวิทยา * ................. 929 
รร.ตาดทองพิทยาคม * ............. 954 
รร.หวยเกิ้งพิทยาคาร *.............. 983 
จังหวัดหนองบัวลําภู 
รร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค *...... 726 
รร.คําแสนวิทยาสรรค *............. 728 
รร.หนองบัวพิทยาคาร * ............ 741 

 * .. 903 
รร.โนนสังวิทยาคาร *................ 946 
จังหวัดขอนแกน 
รร.กัลยาณวัตร * ...................... 408 
รร.ชุมแพศึกษา * ...................... 409 
รร.เทพศิรินทรขอนแกน * .......... 413 
รร.มัญจาศึกษา * ..................... 448 
รร.ขามแกนนคร *..................... 450 
รร.แกนนครวิทยาลัย * .............. 466 
รร.น้ําพองศึกษา * .................... 712 
รร.หนองนาคําวิทยาคม *.......... 727 

 รร.ขอนแกนวิทยายน ................. 748 
 รร.สาธิต ศึกษาศาสตร มข *. .... 781 
รร.เวียงนครวิทยาคม *.............. 942 
รร.พล * ................................... 967 
รร.บานกุดกวางประชาสรรค *... 975 
รร.อมตวิทยา *......................... 981 
รร.น้ําพองพัฒนาศึกษา * .......... 997 
จังหวัดเลย 
รร.ภูกระดึงวิทยาคม *............... 099 
รร.เลยพิทยาคม *..................... 416 
รร.ศรีสองรักษวิทยา * ............... 447 
รร.ศรีสงครามวิทยา * ............... 900 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
จังหวัดสกลนคร 
รร.สกลราชวิทยานุกูล * ............ 417 
รร.พังโคนวิทยาคม * ................ 420 
รร.สวางแดนดิน * .................... 443 

 รร.สกลนครพัฒนศึกษา * ......... 730 
รร.เตรียมฯภาค ตอ.เฉียงเหนือ * .. 751 
รร.ธาตุนารายณวิทยา *............ 753 
รร.แวงพิทยาคม * .................... 793 
รร.ภูดินแดงวิทยา * .................. 949 
รร.เซนตโยเซฟทาแร * .............. 976 
จังหวัดอํานาจเจริญ 
รร.อํานาจเจริญ * ..................... 451 
รร.ลือวิทยาคม * ...................... 452 
รร.หัวตะพานวิทยาคม * ........... 484 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 รร.เบ็ญจะมะมหาราช................ 425 
รร.นารีนุกูล * ........................... 426 
รร.น้ํายืนวิทยา * ...................... 429 
รร.ศรีปทุมพิทยาคาร *.............. 431 
รร.วิจิตราพิทยา *..................... 433 
รร.มัธยมตระการพืชผล *.......... 435 

 รร.เดชอุดม ............................... 438 
รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี * ...... 442 
รร.นาจะหลวย *....................... 456 
รร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร * ............. 707 
รร.ไผใหญศึกษา *.................... 729 

 รร.ลือคําหาญวารินชําราบ * ..... 752 
รร.ทาโพธิ์ศรีพิทยา *................. 764 

 รร.พิบูลมังสาหาร * .................. 784 
รร.ศรีเมืองวิทยาคาร * .............. 985 
จังหวัดหนองคาย 
รร.หนองคายวิทยาคาร * .......... 405 
รร.ปทุมเทพวิทยาคาร * ............ 422 
รร.ชุมพลโพนพิสัย * ................. 731 
รร.เซนตปอลหนองคาย *.......... 965 
จังหวัดบึงกาฬ 
รร.เจ็ดสีวิทยาคาร *.................. 419 
รร.บึงกาฬ * ............................. 424 
รร.เซกา * ................................ 736 
รร.โพนทองประชาสรรค * ......... 792 
จังหวัดกาฬสินธุ 
รร.เขาวงพิทยาคาร * ................ 434 
รร.กมลาไสย * ......................... 441 

 รร.กาฬสินธุพิทยาสรรพ............. 444 
รร.อนุกูลนารี *......................... 445 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย * .... 449 
รร.สหัสขันธศึกษา * ................. 461 
รร.นิคมกฺฉินารายณ หมู 2 * ...... 475 
รร.นาไครพิทยาสรรพ *............. 705 
รร.รองคํา * .............................. 715 
รร.บัวขาว * ............................. 749 
รร.สมเด็จพิทยาคม *................ 782 
รร.หวยผึ้งพิทยา * .................... 788 
รร.หวยเม็กวิทยาคม * .............. 992 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
จังหวัดนครพนม 
รร.บานแพงพิทยาคม * .............091 
รร.โพนสวรรคราษฎรพัฒนา *....093 
รร.นาแกสามัคคีวิทยา * ............439 

 รร.ปยะมหาราชาลัย...................453 
รร.นครพนมวิทยาคม *..............458 
รร.บานขาพิทยาคม *................481 
รร.ธาตุพนม * ...........................775 
รร.นาหวาพิทยาคม * ................911 
จังหวัดมุกดาหาร 
รร.ดงหลวงวิทยา *....................402 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย *........415 
รร.มุกดาหาร *..........................459 
รร.คําสรอยพิทยาสรรค * ...........766 
รร.ดอนตาลวิทยา *...................772 
รร.นวมินทราชูทิศอีสาน *..........968 
รร.ผึ่งแดดวิทยาคาร * ...............979 
จังหวัดมหาสารคาม 
รร.เสือโกกวิทยาสรรค *.............096 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม * ........428 

 รร.สารคามพิทยาคม * ..............465 
รร.บรบือ *................................474 
รร.บรบือวิทยาคาร * .................492 
รร.ผดุงนารี * ............................709 
รร.เชียงยืนพิทยาคม * ...............756 
รร.วาปปทุม * ...........................768 
รร.มิตรภาพ * ...........................780 
จังหวัดยโสธร 

 รร.ยโสธรพิทยาคม.....................467 
รร.คอวังวิทยาคม * ...................704 
รร.คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ............713 
รร.ทรายมูลวิทยา * ...................717 
รร.กุดชุมวิทยาคม * ..................718 
รร.มหาชนะชัยวิทยาคม *..........759 
รร.เลิงนกทา * ..........................789 
รร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม * ...799 
รร.ดงมะไฟพิทยาคม * ..............934 
รร.เมืองกลางประชานุกูล * ........948 
รร.ปาติ้ววิทยา * .......................962 
จังหวัดรอยเอ็ด 
รร.พระกุมารรอยเอ็ด * ..............437 

 รร.สตรีศึกษา.............................469 
รร.รอยเอ็ดวิทยาลัย * ................470 
รร.เสลภูมิพิทยาคม * ................472 
รร.มวงลาดวิทยาคาร * .............721 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ รอยเอ็ด * ..723 
รร.ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา * ...738 
รร.เมืองสรวงวิทยา * .................746 
รร.โพนทองพัฒนาวิทยา * .........747 
รร.จันทรุเษกษาอนุสรณ * .........757 
รร.พนมไพรวิทยาคาร * .............765 
รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล * .......770 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.ขัติยะวงษา * ....................... 796 
รร.หนองผึ้งวิทยาคาร * ............. 952 
รร.เมยวดีพิทยาคม * ................ 969 
จังหวัดนครราชสีมา 
รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 * ......... 092 
รร.หนองบุนนากพิทยาคม * ...... 097 
รร.สุรนารีวิทยา 2 *................... 407 
รร.โนนสมบูรณวิทยา * ............. 432 
รร.มัธยมดานขุนทด * ............... 455 
รร.เกล็ดลิ้นวิทยา * ................... 477 

 รร.ราชสีมาวิทยาลัย .................. 480 
รร.โคราชพิทยาคม * ................. 487 
รร.โนนสูงศรีธานี *.................... 719 
รร.มหิศราธิบดี *....................... 771 
รร.สุรธรรมพิทักษ *................... 957 
รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ * ............ 974 
รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา * ....... 977 
รร.บัวใหญ * ............................ 990 
จังหวัดชัยภูมิ 
รร.เกษตรสมบูรณวิทยาคม *..... 414 
รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล *............... 488 
รร.บําเหน็จณรงควิทยาคม * ..... 489 
รร.หนองบัวแดงวิทยา * ............ 733 
รร.บานเปาวิทยา * ................... 739 
รร.คอนสวรรค * ....................... 776 

 รร.ภูเขียว * .............................. 794 
รร.แกงครอวิทยา * ................... 797 
จังหวัดบุรีรัมย 
รร.ลําดวนพิทยาคม * ............... 087 
รร.กระสังพิทยาคม * ................ 421 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย * 454 
รร.ละหานทรายรัชดาภิเษก * .... 460 

 รร.บุรีรัมยพิทยาคม * ................ 491 
รร.แคนดงพิทยาคม * ............... 495 
รร.ธารทองพิทยาคม * .............. 703 
รร.สตึก * ................................. 773 
รร.พุทไธสง *............................ 783 
รร.หนองหงสพิทยาคม * ........... 951 
รร.หนองกี่พิทยาคม * ............... 972 
รร.ประโคนชัยพิทยาคม *.......... 978 
จังหวัดศรีสะเกษ 
รร.ตะเคียนวิทยา * ................... 098 
รร.ขุขันธราษฎรบํารุง * ............. 471 
รร.กันทรารมณ * ...................... 475 
รร.สตรีสิริเกศ * ........................ 496 
รร.กันทรลักษวิทยา * ................ 497 
รร.ปรางคกู *............................ 498 
รร.บึงมะลูวิทยา *..................... 708 
รร.ราษีไศล * ............................ 710 
รร.กระแชงวิทยา * .................... 761 

 รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย................. 774 
รร.กําแพง *.............................. 778 
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ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.ภูสิงหประชาเสริมวิทย * ....... 910 
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค *............ 917 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ * .. 922 
รร.สมปอยพิทยาคม *............... 964 
รร.โนนกระสังวิทยาคม * ........... 980 
รร.คลีกลิ้งพัฒนาทร * ............... 982 
รร.กันทลักษวิทยาคม *............. 991 
จังหวัดสุรินทร 
รร.สังขะ * ................................ 403 
รร.ชุมพลวิทยาสรรค * .............. 404 
รร.ทาตูมประชาเสริมวิทย * ....... 485 
รร.ประสาทวิทยาคาร * ............. 490 
รร.สําโรงทาบวิทยาคม * ........... 493 

 รร.สุรวิทยาคาร ......................... 499 
 รร.สิรินธร.................................. 701 
 รร.ศีขรภูมิพิสัย * ...................... 779 
รร.พนมดงรักวิทยา * ................ 921 
รร. สวายวิทยาคาร * ................ 941 
รร.เทพอุดมวิทยา *................... 987 
รร.วีรวัฒนโยธิน * ..................... 998 
 

ภาคตะวันออก 
 
จังหวัดปราจีนบุรี 
รร.มารีวิทยากบินทรบุรี * .......... 511 
รร.ปราจิณราษฎรอํารุง *........... 518 
รร.ประจันตราษฎรบํารุง * ......... 520 
รร.สายมิตรศึกษา * .................. 537 
รร.มณีเสวตอุปถัมภ * ............... 545 
รร.เตรียมฯ นอมเกลากบินทรบุรี*551 
รร.มารีวิทยา *.......................... 564 
จังหวัดสระแกว 
รร.วัฒนานคร * ........................ 503 
รร.ทาเกษมพิทยา * .................. 541 
รร.วังน้ําเย็นวิทยา * .................. 592 
จังหวัดนครนายก 
รร.นครนายกวิทยาคม *............ 516 
รร.บานนา นายกวิทยากร * ....... 517 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 รร.ดัดดรุณี................................ 501 
 รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร ......... 508 
รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 * ....... 527 
รร.กาญจนาภิเษกฯ ฉะเชิงเทรา *.. 548 
รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ * .......... 554 
รร.มารดานฤมล *..................... 580 
จังหวัดจันทบุรี 

 รร.เบญจมราชูทิศ * .................. 504 
 รร.ศรียานุสรณ * ...................... 505 
รร.แหลมสิงหวิทยาคม * ........... 529 
รร.ทาใหมฯ *............................ 566 
รร.ขลุงรัชดาภิเษก *.................. 567 
รร.ลาซาลจันทบุรีฯ *................. 591 
รร.เบญจมานุสรณ * ................. 593  

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.สตรีมารดาพิทักษ * ............. 596 
จังหวัดชลบุรี 
รร.สิงหสมุทร *......................... 506 

 รร.ชลกันยานุกูล ....................... 507 
 รร.เทศบาลอินทปญญา............. 513 
รร.สาธิตอุดมศึกษา * ............... 514 
รร.ผินแจมวิชาสอน *................ 540 
รร.อัสสัมชัญศรีราชา *.............. 546 
รร.เมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต * ..... 549 
รร.บอทองวงษจันทรวิทยา *...... 552 
รร.ตันตรารักษ *....................... 565 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย * ....... 582 
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี * 586 
รร.วัฒนานุศาสน * ................... 588 
จังหวัดระยอง 
รร.ระยองวิทยาคม * ................. 524 
รร.สุนทรภูพิทยา *.................... 526 
รร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย *....... 531 
รร.เซนตโยเซฟระยอง *............. 533 
รร.บานฉาง “กาญจนกุลวิทยา” *. 538 
รร.มัธยมตากสินระยอง * .......... 557 
รร.ปลวกแดงพิทยาคม * ........... 572 
รร.เขาชะเมาวิทยา *................. 577 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง *....... 584 
รร.อรวินวิทยา * ....................... 589 
จังหวัดตราด 

 รร.ตราษตระการคุณ *.............. 528 
รร.สตรีประเสริฐศิลป * ............. 530 
รร.บอไรวิทยาคม * ................... 559 
จังหวัดสมุทรปราการ 
รร.ศรีวิทยาปากน้ํา * ................ 510 
รร.นวมินฯ สวนกุหลาบฯ สมุทรปราการ * 515 
รร.ราชประชาสมาสัย *............. 523 
รร.ราชวินิตบางแกว * ............... 532 
รร.อาษาวิทยา *....................... 535 

 รร.สมุทรปราการ....................... 544 
รร.สุขเจริญผล *....................... 553 
รร.ศิริจันทรศึกษา * .................. 562 
รร.อํานวยวิทย *....................... 568 
รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ *... 574 
รร.ศิริวิทยา * ........................... 579 
รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ *..... 581 
รร.เทพศิริทรสมุทรปราการ * ..... 590 
รร.บางบอวิทยาคม *................ 598 
 

ภาคกลาง 
 
จังหวัดปทุมธานี 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ * ... 630 
รร.ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม *..... 643 

 รร.ปทุมวิไล * ........................... 650 
 รร.ธัญบุรี * .............................. 651 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.อุดมวิทยา * .........................653 
รร.นวมินทรสวนกุหลาบปทุมฯ * 668 
รร.สายปญญารังสิต * ...............696 

 รร.บีคอนเฮาส แยมสอาดรังสิต *...946 
รร.หอวัง ปทุมธานี *..................959 
รร.สวนกุหลาบฯรังสิต *.............986 
จังหวัดนครปฐม 
รร.บางเลนวิทยา * ....................621 
รร.พระปฐมวิทยาลัย * ..............652 
รร.วัดหวยจรเขวิทยาคม * .........670 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย * .....682 
รร.พระปฐมวิทยาลัย 2 * ...........698 
รร.สาธิต ม.ศิลปากร *...............908 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏนครปฐม *....913 
จังหวัดสมุทรสาคร 
รร.เทศบาลออมนอย * ..............627 
รร.เทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎร) * ..657 

 รร.สมุทรสาครบูรณะ * ..............658 
รร.อนุสรณศุภมาศ * .................694 
รร.สมุทรสาครวิทยาลัย *...........924 
รร.วัดธรรมจริยาภิรมย * ............971 
จังหวัดราชบุรี 
รร.ราชโบริกานุเคราะห * ...........601 

 รร.สายธรรมจันทร ....................603 
รร.นารีวุฒิ * .............................606 
รร.นารีวิทยา * ..........................656 
รร.รัตนราษฎรบํารุง * ................673 
รร.เบญจมราชูทิศ *...................675 
รร.ดรุณาราชบุรี * .....................687 
จังหวัดกาญจนบุรี 
รร.หนองรีประชานิมิต * .............604 
รร.บอพลอยรัชดาภิเษก * ..........611 
รร.วีรศิลป *..............................612 
รร.ประชามงคล *......................622 
รร.วิสุทธรังษี * ..........................665 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ *...............935 
รร.ทามะกาวิทยาคม * ..............939 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
รร.กุยบุรีวิทยา * .......................605 
รร.อรุณวิทยา *.........................655 
รร.ชัยเกษมวิทยา * ...................677 
รร.รักษวิทยา (หนาคายธนะรัชต) * 697 
จังหวัดเพชรบุรี 

 รร.พรหมานุสรณ * ....................618 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย *........628 
รร.เบญจมเทพอุทิศ * ................923 
รร.ชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี *........944 
รร.อรุณประดิษฐ * ....................955 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
รร.ถาวรานุกูล * ........................691 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
รร.สงวนหญิง *.........................619 
รร.กรรณสูตศึกษาลัย * .............626 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.สหวิทยบริหารธุรกิจ *........... 641 
รร.สองพ่ีนองวิทยา *................. 679 
รร.สามชุกรัตนโภคาราม *......... 690 
รร.บรรหารแจมใสวิทยา 3 * ...... 940 
รร.ธรรมโชติศึกษาลัย * ............. 996 
จังหวัดชัยนาท 

 รร.ชัยนาทพิทยาคม * ............... 632 
รร.หันคาพิทยาคม * ................. 695 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รร.เจนอยุธยา * ........................ 608 
รร.บางซายวิทยา * ................... 633 

 รร.อยุธยาวิทยาลัย *................. 635 
รร.เสนา เสนาประสิทธิ์ * ........... 662 
รร.จิระศาสตรวิทยา * ............... 672 
รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ *.... 688 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏอยุธยา * ...... 919 
จังหวัดลพบุรี 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรี * .... 607 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี *.. 609 

* . 613 
รร.พิบูลวิทยาลัย * .................... 638 

 รร.ชัยบาดาลวิทยา ................... 639 
รร.วินิตศึกษา * ........................ 640 
รร.พัฒนานิคม *....................... 648 

 *.. 654 
รร.พระนารายณ * .................... 678 

 *.. 685 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี * .... 916 
จังหวัดสระบุรี 
รร.มวกเหล็กวิทยา * ................. 614 
รร.เทพศิรินทรพุแค *................. 620 

 รร.สระบุรีวิทยาคม .................... 642 
รร.เสาไหวิมลวิทยานุกูล * ......... 644 
รร.หินกองวิทยาคม * ................ 904 
รร.โคกกระทอนกิติวุฒิฯ *.......... 925 
จังหวัดสิงหบุรี 

 รร.สิงหบุรี ................................. 646 
รร.อินทรบุรี * ........................... 680 
รร.คายบางระจันวิทยาคม * ...... 681 
จังหวัดอางทอง 
รร.ปาโมกขวิทยาภูมิ * .............. 645 

 รร.อางทองปทมโรจนฯ ............... 649 
รร.สตรีอางทอง *...................... 683 
รร.โพธิ์ทองจินดามณี * ............. 905 
จังหวัดนนทบุรี 
รร.กสิณธร (เซนตปเตอร) * ....... 602 

 รร.ศรีบุณยานนท * ................... 660 
 รร.วัดเขมาภิรตาราม.................. 661 
รร.สวนกุหลาบนนทบุรี * ........... 907 
รร.ชลประทานวิทยา * .............. 914 
รร.สตรีนนทบุรี *....................... 938 
รร.นวมินฯ หอวังนนทบุรี *......... 960  

 
ยังมี “สนามสอบ” อีกหลายแห่งที่เพ่ิงแจ้งเพ่ิมเติมภายหลัง จึงไม่มีรายช่ือและรหัส พิมพ์ลงในเล่มนี้ 
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 โรงเรียนท่ีเปิดสอนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้รับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับ
นักเรียน โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.00 และรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนด้วย แต่ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 70 + คะแนน 
O-NET (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ร้อยละ 30   
 โรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โรงเรียนน่านประชาอุทิศ เป็นต้น ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับนักเรียน โดย
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 70 + คะแนน O-NET (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ร้อยละ 30 
และรับนักเรียนโควตาไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน   
 โรงเรียนท่ีจัดห้องเรียนพิเศษ ดังนี้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกําดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 
ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และห้องเรียนพิเศษอ่ืนๆ เช่น ห้องเรียนพิเศษ EP ห้องเรียนพิเศษ
ดนตรี ห้องเรียนพิเศษอาชีพ เป็นต้น 

  

ภาพรวมรายงานการรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

 
 

แผนการรับนักเรียน จํานวน 
สมัคร รับไว้ (มอบตัว) 

ห้อง นักเรียน 
(คน) ม.3 (เดิม) ม.3 (ใหม่) รวม ห้อง นักเรียน (คน) 

ห้องปกติ สพม. เขต 1 
480 20,607 7,619 16,758 24,377 358 10,001 

ห้องปกติ สพม. เขต 2 
482 21,121 7,503 5,776 13,279 387 13,516 

ห้องเรียนพิเศษ สพม. เขต 1 
70 2,329 2,018 2,135 4,153 46 1,031 

ห้องเรียนพิเศษ สพม. เขต 2 
57 1,947 1,609 1,278 2,887 45 1,279 
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ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ 
แผน รับไว้ แผน รับไว้ 

ลําดับ 
ท่ี 

โรงเรียน 
ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. 

สพม. เขต 1 (จํานวนโรงเรียน 67 แห่ง ห้องปกติยืนยันแล้ว 50 แห่ง คิดเป็น 74.63%, ห้องพิเศษยืนยันแล้ว 0 แห่ง คิดเป็น 0.00%)
1 สตรีวิทยา 12 540 12 56 2 66 2 51 
2 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 4 160 3 53 - - - - 
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 10 450 10 463 2 66 2 50 
4 วัดราชาธิวาส 4 160 4 88 - - - - 
5 โยธินบูรณะ 12 600 12 0 7 217 7 0 
6 วัดบวรนิเวศ 4 160 3 26 - - - - 
7 วัดราชบพิธ 7 350 7 208 1 36 1 20 
8 วัดน้อยนพคุณ 4 160 4 32 - - - - 
9 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 7 315 0 0 1 36 1 30 
10 ราชวินิต มัธยม 8 400 8 320 1 36 1 28 
11 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 7 280 6 123 - - - - 
12 วัดสังเวช 3 120 1 15 - - - - 
13 เตรียมอุดมศึกษา 37 1480 0 0 - - - - 
14 วัดสระเกศ 2 80 2 22 - - - - 
15 เทพศิรินทร์ 10 500 10 500 2 66 2 67 
16 สายปัญญาฯ 9 360 9 190 1 36 1 24 
17 ไตรมิตรวิทยาลัย 5 200 5 102 1 36 1 2 
18 สามเสนวิทยาลัย 9 392 0 0 6 192 0 0 
19 ศีลาจารพิพัฒน์ 4 160 4 47 - - - - 
20 โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 4 160 4 39 - - - - 
21 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 5 250 5 169 1 36 1 17 
22 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 11 550 11 525 1 36 1 36 
23 สันติราษฎร์วิทยาลัย 10 500 10 330 - - - - 
24 มักกะสันพิทยา 3 120 3 46 - - - - 
25 ศึกษานารี 12 480 12 480 2 60 2 60 
26 ทวีธาภิเศก 10 400 10 400 2 60 2 62 
27 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 3 120 3 75 1 36 1 15 
28 วัดอินทาราม 7 280 7 162 - - - - 
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ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ 
แผน รับไว้ แผน รับไว้ 

ลําดับ 
ท่ี 

โรงเรียน 
ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. 

29 วัดประดู่ในทรงธรรม 3 120 3 61 - - - - 
30 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  4 160 4 99 - - - - 
31 มัธยมวัดดาวคนอง 3 120 3 46 - - - - 
32 ฤทธิณรงค์รอน 4 160 3 89 - - - - 
33 โพธิสารพิทยากร 8 360 0 0 2 60 0 0 
34 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 4 160 5 77 - - - - 
35 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  3 120 3 53 - - - - 
36 มหรรณพาราม 4 160 4 153 1 36 0 0 
37 ชิโนรสวิทยาลัย 10 400 10 254 2 72 2 17 
38 สตรีวัดระฆัง 7 280 7 56 1 30 1 12 
39 สุวรรณารามวิทยาคม 6 240 6 155 1 36 1 21 
40 มัธยมวัดดุสิตาราม 5 200 5 152 1 36 1 13 
41 มัธยมวัดนายโรง 1 50 0 0 5 150 0 0 
42 สวนอนันต์ 2 80 2 22 - - - - 
43 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 2 80 2 47 - - - - 
44 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 11 550 0 0 1 36 0 0 
45 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 4 160 4 125 - - - - 
46 วัดนวลนรดิศ 10 400 0 0 2 72 0 0 
47 วัดรางบัว 4 160 4 50 - - - - 
48 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 8 400 8 298 1 36 1 8 
49 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 2 80 0 0 - - - - 
50 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 9 360 9 265 - - - - 
51 มัธยมวัดหนองแขม 11 440 11 0 1 36 1 36 
52 บางปะกอกวิทยาคม 10 400 10 403 4 144 4 144 
53 แจงร้อนวิทยา 4 160 4 54 - - - - 
54 วัดบวรมงคล 4 160 4 49 - - - - 
55 วิมุตยารามพิทยากร 3 120 2 30 - - - - 
56 ปัญญาวรคุณ 8 320 8 250 1 36 1 31 
57 ราชวินิตบางแคปานขํา 6 240 6 58 - - - - 
58 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 8 320 8 260 - - - - 
59 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 8 400 8 400 3 108 3 108 
60 วัดพุทธบูชา 7 350 7 350 - - - - 
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ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ 
แผน รับไว้ แผน รับไว้ 

ลําดับ 
ท่ี 

โรงเรียน 
ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. 

61 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 6 240 6 236 - - - - 
62 ศึกษานารีวิทยา 8 320 8 281 3 108 3 81 
63 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 120 2 64 - - - - 
64 มัธยมวัดสิงห์ 10 450 10 403 2 66 2 69 
65 วัดราชโอรส 10 400 10 400 1 36 1 29 
66 บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 7 350 7 290 - - - - 
67 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 9 450 0 0 7 216 0 0 

 สพม. เขต 2 (จํานวนโรงเรียน 52 แห่ง ห้องปกติยืนยันแล้ว 42 แห่ง คิดเป็น 80.77%, ห้องพิเศษยืนยันแล้ว 0 แห่ง คิดเป็น 0.00%)
1 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 8 360 8 360 2 66 2 66 
2 พุทธจักรวิทยา 2 80 1 31 - - - - 
3 พระโขนงพิทยาลัย 9 360 9 270 1 36 1 8 
4 วชิรธรรมสาธิต 10 400 10 371 1 36 1 7 
5 นนทรีวิทยา 7 280 7 218 1 36 1 11 
6 เจ้าพระยาวิทยาคม 2 80 0 0 - - - - 
7 สุรศักดิ์มนตรี 13 520 10 400 3 108 3 83 
8 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 5 200 0 0 - - - - 
9 วัดสุทธิวราราม 10 500 10 458 2 72 2 58 
10 ยานนาเวศวิทยาคม 8 320 8 176 - - - - 
11 สตรีศรีสุริโยทัย 8 320 7 247 1 36 1 32 
12 ปทุมคงคา 9 360 9 240 - - - - 
13 สายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ 12 600 12 416 - - - - 
14 มัธยมวัดธาตุทอง 6 240 0 0 - - - - 
15 สิริรัตนาธร 8 400 8 362 2 72 2 72 
16 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 7 315 7 315 - - - - 
17 บางกะปิ 9 450 9 431 - - - - 
18 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 7 350 7 350 - - - - 
19 มัธยมวัดหนองจอก 11 440 11 400 - - - - 
20 เทพลีลา 7 280 7 279 - - - - 
21 เศรษฐบุตรบําเพ็ญ 10 400 10 363 2 72 2 70 
22 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 10 400 10 314 - - - - 
23 มัธยมวัดบึงทองหลาง 8 320 8 234 - - - - 
24 พรตพิทยพยัต 11 550 11 457 1 36 1 22 
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ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ 
แผน รับไว้ แผน รับไว้ 

ลําดับ 
ท่ี 

โรงเรียน 
ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. 

25 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 11 550 0 0 2 72 1 40 
26 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 8 400 8 262 2 72 0 24 
27 จันทร์หุ่นบําเพ็ญ 6 240 6 165 - - - - 
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 10 400 10 394 1 30 0 0 
29 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 7 280 7 281 2 72 2 57 
30 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 12 600 12 480 3 108 3 108 
31 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 6 240 6 149 - - - - 
32 หอวัง 13 650 0 0 3 102 0 0 
33 สารวิทยา 10 450 10 0 2 72 2 65 
34 ราชดําริ 7 280 7 234 1 30 0 0 
35 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 15 750 15 649 3 96 3 75 
36 ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 11 440 11 363 1 36 1 36 
37 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 8 360 8 292 1 30 1 24 
38 ดอนเมืองจาตุรจินดา 8 320 8 44 - - - - 
39 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 8 320 8 220 - - - - 
40 สตรีวิทยา 2 15 675 0 0 3 108 0 0 
41 ราชวินิตบางเขน 7 280 7 223 2 72 2 51 
42 ฤทธิยะวรรณาลัย 14 672 14 650 3 97 3 81 
43 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 8 360 8 366 - - - - 
44 ศรีพฤฒา 9 360 9 200 1 36 1 16 
45 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 11 550 11 550 3 86 3 79 
46 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 10 400 10 396 4 126 4 110 
47 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 15 712 0 0 1 30 0 0 
48 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 9 387 9 354 1 30 1 26 
49 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 9 360 9 40 - - - - 
50 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 8 360 8 360 1 36 1 36 
51 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 7 280 0 0 - - - - 
52 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 7 280 7 152 1 36 1 22 

 
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ติดตามจากเว็บไซต์ ที่มา : https://admission.bopp-obec.info   
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 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาจึงประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1,480 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ที่ ประเภทการสมัคร จํานวนรับ กรอกข้อมูลออนไลน์ สอบ / คัดเลือก ประกาศผล 
1. โควตาจังหวัด 306 คน 20 ก.พ.-26 มี.ค. 61 1 เม.ย. 61 5 เม.ย. 61 
2. โควตาโอลิมปิกวิชาการ 35 คน 20 ก.พ.-15 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 28 มี.ค. 61 
3. ความสามารถพิเศษ 29 คน 20 ก.พ.-15 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 28 มี.ค. 61 
4. สอบคัดเลือกทั่วไป 1,110 คน 20 ก.พ.-15 มี.ค. 61 1 เม.ย. 61 5 เม.ย. 61 

  
*ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ และความสามารถพิเศษ ต้องไปสอบเพื่อจัดห้องเรียนพร้อมกัน ในวันที่ 1 เม.ย. 61  

สถิติการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประเภทการสอบคัดเลือก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
•  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.triamudom.ac.th/website/ 

 

ภาษา-เกาหลี 
รับ 35 คน  

สมัคร 391 คน  

ภาษา-จีน 
รับ 60 คน 

สมัคร 600 คน  

ภาษา-สเปน 
รับ 25 คน 

สมัคร 254 คน ภาษา-ญี่ปุ่น 
รับ 55 คน 

สมัคร 534 คน 

ภาษา-เยอรมัน 
รับ 55 คน 

สมัคร 462 คน 

ภาษา-ฝรั่งเศส 
รับ 60 คน 

สมัคร 572 คน 

ภาษา-คณิต 
รับ 70 คน 

สมัคร 1,206 คน 

วิทย์-คณิต 
รับ 750 คน 

สมัคร  8,408 คน 

รับ 1,110 คน  
สมัคร 12,427 คน 
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 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจในการพัฒนาต้นแบบและนําร่องเกี่ยวกับการ
สรรหา และจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริม
ให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณและมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นชั้นนําของนานาประเทศ  
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า    
ปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 240 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 
 2. มีผลการเรียน ดังนี้ 
  - คะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ํากว่า 3.00 
  - คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 3. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 4. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจําได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการ
กําหนดในอนาคต  
ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 (สมัครออนไลน์ทาง www.mwit.ac.th)  
สถานที่สอบถามข้อมูล  
 1. โรงเรียนที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ 
 2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน  364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 0-2849-7154-7 
E-mail : academic@mwit.ac.th หรือศึกษาข้อมูลจาก www.mwit.ac.th 
 3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด 
 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 42 แห่ง  
กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก   
 1. ในวันสอบให้นําบัตรประจําตัวสอบที่พิมพ์จากเว็บไซต์ พร้อมบัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่าย
และออกโดยหน่วยงานราชการ ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย 
 2. สอบคัดเลือกรอบแรก วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-15.30 น. รายละเอียดดังนี้ 
 

เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา 
09.00-11.30 น. คณิตศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
13.00-15.30 น. วิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 3. เตรียมปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินหรือดํา และน้ํายาลบคําผิดมาใช้ในการสอบ 
 4. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 จํานวน 500 คน นักเรียนที่มีรายชื่อต้องไปสอบ
คัดเลือกรอบสอง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ในวันที่ 6-7 มกราคม 2561  
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 5. การสอบคัดเลือกรอบสองจะสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความถนัดทางการเรียน โดยเกณฑ์การพิจารณา
การสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากผลคะแนนการสอบคัดเลือกรอบสองเท่านั้นโดยไม่นําคะแนนรอบแรกมารวมด้วย นักเรียนที่ได้รับ
ประกาศรายชื่อจะต้องเป็นนักเรียนที่มีผลคะแนนมาตรฐาน (T-score) ของการสอบวัดความถนัดทางการเรียนตั้งแต่ 50 ข้ึนไป และมีผล
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมกันสูงสุดเรียงตามลําดับ ประกาศชื่อเป็นตัวจริง จํานวน 240 คน หากมีคะแนน
เท่ากันจะให้สิทธิ์ผู้มีคะแนนคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อน  
ค่าใช้จ่ายในการเรียน นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเรียน นอกจากนั้น ยังจะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายนักเรียนอยู่ประจํา  
สรุปข้อมูลผู้สมัครประจําวัน ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ช้ัน ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561  

จํานวนผู้สมัครรายวัน จํานวนผู้สมัครสะสม วันที่ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 สิงหาคม 2560 301 658 959 301 658 959 
2 สิงหาคม 2560 149 353 502 450 1,011 1,461 
3 สิงหาคม 2560 132 229 361 582 1,240 1,822 
4 สิงหาคม 2560 109 205 314 691 1,445 2,136 
5 สิงหาคม 2560 131 207 338 822 1,652 2,474 
6 สิงหาคม 2560 135 267 402 957 1,919 2,876 
7 สิงหาคม 2560 120 233 353 1,077 2,152 3,229 
8 สิงหาคม 2560 86 232 318 1,163 2,384 3,547 
9 สิงหาคม 2560 65 241 336 1,258 2,625 3,883 
10 สิงหาคม 2560 92 202 294 1,350 2,827 4,177 
11 สิงหาคม 2560 87 189 276 1,437 3,016 4,453 
12 สิงหาคม 2560 114 243 357 1,551 3,259 4,810 
13 สิงหาคม 2560 114 201 315 1,665 3,460 5,125 
14 สิงหาคม 2560 129 248 377 1,794 3,708 5,502 
15 สิงหาคม 2560 109 251 360 1,903 3,959 5,862 
16 สิงหาคม 2560 128 279 407 2,031 4,238 6,269 
17 สิงหาคม 2560 116 246 362 2,147 4,484 6,631 
18 สิงหาคม 2560 121 240 361 2,268 4,724 6,692 
19 สิงหาคม 2560 125 297 422 2,393 5,021 7,414 
20 สิงหาคม 2560 181 329 510 2,574 5,350 7,924 
21 สิงหาคม 2560 189 439 628 2,763 5,789 8,552 
22 สิงหาคม 2560 198 432 630 2,961 6,221 9,182 
23 สิงหาคม 2560 172 402 574 3,133 6,623 9,756 
24 สิงหาคม 2560 165 374 539 3,298 6,997 10,295 
25 สิงหาคม 2560 117 327 444 3,415 7,324 10,739 
26 สิงหาคม 2560 119 288 407 3,534 7,612 11,146 
27 สิงหาคม 2560 134 274 408 3,668 7,886 11,554 
28 สิงหาคม 2560 199 471 670 3,867 8,357 12,224 
29 สิงหาคม 2560 225 449 674 4,092 8,806 12,898 
30 สิงหาคม 2560 176 312 488 4,268 9,118 13,386 
31 สิงหาคม 2560 93 157 250 4,361 9,275 13,636 
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 ในปีการศึกษา 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดําเนินการสอบ
คัดเลือกรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดําเนินการพร้อมกับการสอบ
คัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สําหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของ
โครงการ วมว. ระยะที่ 2 จะเป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือก 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า      
ปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนทั้ง 18 แห่งของโครงการ จํานวน 24 
ห้องเรียน (30 คน/ห้องเรียน) รวม 720 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
คุณสมบัติผู้สมัคร  
 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 
 2. มีผลการเรียน ดังนี้ 
  - คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ํากว่า 3.00 
  - คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 3. สามารถพักอยู่ในโรงเรียน หรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจําได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียนปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกําหนดในอนาคต  
ระยะเวลาการสมัคร  วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 (ดูรายละเอียดการรับสมัครจาก http://scius.most.go.th)  
มหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ และจํานวนนักเรียนท่ีรับเข้าเรียน  

จํานวนรับ ลําดับ มหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ 
ห้องเรียน รอบแรก รอบสอง

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 150 30 
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 250 60 
3 มหาวิทยาลัยพะเยา-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 150 30 
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 150 30 
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) 1 150 30 
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี-โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 250 60 
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี-โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 150 30 
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม 1 150 30 
9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 1 150 30 
10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 2 250 60 

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 3 300 90 
12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 1 150 30 
13 มหาวิทยาลัยบูรพา-โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 1 150 30 
14 มหาวิทยาลัยศิลปากร-โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1 150 30 
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จํานวนรับ ลําดับ มหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ 
ห้องเรียน รอบแรก รอบสอง

15 มหาวิทยาลัยทักษิณ-โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1 150 30 
16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 150 30 
17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี-โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 150 30 
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่-โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 2 250 60 

รวมจํานวน 24 3,250 720 
    
สถานที่สอบถามข้อมูล  
 1. โรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ 
 2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  http://scius.most.go.th 
โทร. 0-2333-3863, 0-2333-3855 และ 0-2333-3858  
 3. มหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ ทั้ง 18 แห่ง  
กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก   
 1. ในวันสอบให้นําบัตรประจําตัวสอบที่พิมพ์จากเว็บไซต์ พร้อมบัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่าย
และออกโดยหน่วยงานราชการ ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย 
 2. สอบคัดเลือกรอบแรก วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-15.30 น. (ใช้ข้อสอบเดียวกับการสอบรอบแรกของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน) รายละเอียดดังนี้ 
 

เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา 
09.00-11.30 น. คณิตศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
13.00-15.30 น. วิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 3. เตรียมปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินหรือดํา และน้ํายาลบคําผิดมาใช้ในการสอบ 
 4. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 จํานวน 500 คน นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
รอบแรกต้องไปสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันที่ 6-7 มกราคม 2561 รายละเอียดตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกําหนด 
 5. นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกรอบสองทุกคน ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 700 บาท (กรณีนักเรียนที่มีฐานะยากจน 
สามารถยื่นขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบรอบสอง โดยมีหลักฐานรับรองจากผู้อํานวยการสถานศึกษาว่า นักเรียนมีฐานะ
ยากจนจริง ก่อนวันที่ 4 ม.ค. 61 โดยให้ส่งไปยังสถานที่ติดต่อของมหาวิทยาลัย-โรงเรียนที่นักเรียนเลือกสอบ) พร้อมทั้งนําบัตรประจําตัว
ผู้เข้าสอบ และบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงในการรายงานตัวด้วย 
พร้อมทั้งมีการประชุมผู้ปกครอง                                                                                                                                      
 6. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสองภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะ
พิจารณาจากคะแนนการสอบคัดเลือกรอบสองเท่านั้น โดยไม่นําคะแนนการสอบคัดเลือกรอบแรกมารวมด้วย และกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากัน ให้ผู้สอบที่เลือกเฉพาะโรงเรียนในโครงการ วมว. ได้สิทธิในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน  
ค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการฯ ทุกคนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน
ช่วงเปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 อนึ่ง นักเรียนสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาอ่ืนๆ ได้ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุน
เป็นกรณีๆ ไป 
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สถิติการสมัครสอบคัดเลือก จําแนกตามโรงเรียนที่ผู้สมัครเลือกสอบเข้าเรียน 

 
เลือกเป็นลําดับ 1 เลือกเป็นลําดับ 2 รวม 

ลําดับ โรงเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 202 489 691 201 517 718 403 1,006 1,409
2 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 215 423 638 87 231 318 302 654 956 
3 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 78 277 305 92 180 272 170 407 577 
4 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 231 625 856 139 408 547 370 1,033 1,403 
5 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 67 186 253 178 490 668 245 676 921 
6 ราชสีมาวิทยาลัย 298 437 735 72 176 248 370 613 983 
7 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 87 167 254 78 189 267 165 356 521 
8 ลือคําหาญวารินชําราบ 107 358 465 1 65 84 126 423 549 
9 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วข.กําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 130 390 520 195 512 707 325 902 1,227 

10 ดรุณสิกขาลัย 437 833 1,270 153 405 558 590 1,238 1,828 
11 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 178 527 705 214 402 616 392 929 1,321 
12 สิรินธรราชวิทยาลัย 45 154 199 87 278 365 132 432 564 
13 สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 69 160 229 61 120 181 130 280 410 
14 ป่าพะยอมพิทยาคม 52 186 238 34 69 103 86 255 341 
15 มอ. วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา 206 448 654 136 366 502 342 814 1,156 
16 มอ. วิทยานุสรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี 51 124 175 77 195 272 128 319 447 
17 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 86 195 281 13 28 41 99 223 322 
18 สุรวิวัฒน์ 45 70 115 211 317 528 256 387 643 

 
สิทธิ์ในการเลือกโรงเรียน   
 นักเรียนสามารถสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการได้ โดยให้สิทธิ์ในการเลือกโรงเรียน 2 รูปแบบ ซึ่งต้องระบุใน
การสมัครให้ชัดเจน รายละเอียดดังนี้ 
 - รูปแบบที่ 1 ประสงค์สมัครเข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนในโครงการ วมว. โดยสามารถเลือกโรงเรียนได้ไม่เกิน 2 แห่ง  (โดยจะ
เลือกโรงเรียน 1 แห่ง หรือ 2 แห่งก็ได้) เรียงลําดับตามความประสงค์ที่จะเข้าเรียน โดยนักเรียนจะมีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกรอบแรกและ
เข้าสอบรอบสองได้เพียง 1 แห่ง ตามลําดับที่เลือกเท่านั้น 
 - รูปแบบที่ 2  ประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยสามารถเลือกโรงเรียน
ในโครงการ วมว. ได้ไม่เกิน 2 แห่ง (โดยจะเลือกโรงเรียน 1 แห่ง หรือ 2 แห่งก็ได้) เรียงลําดับตามความประสงค์ที่จะเข้าเรียน โดย
นักเรียนจะมีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกรอบแรกและเข้าสอบคัดเลือกรอบสองของโรงเรียนโครงการ วมว. ได้เพียง 1 แห่ง ตามลําดับที่เลือก
เท่านั้น และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (นักเรียนมีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้ทั้งโรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์)  
หมายเหตุ กรณีเลือกโรงเรียนโครงการ วมว. มากกว่า 1 แห่ง จะพิจารณาจากคะแนนสอบที่ได้ และลําดับโรงเรียนที่นักเรียนเลือก 

จนครบทุกโรงเรียนที่เลือก 
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 ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานโครงการพัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไปยังภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยให้จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียน
ประจํา 
 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงกําหนดแนวปฏิบัติการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 โดย
โรงเรียนแต่ละแห่งจะรับนักเรียน จํานวน 144 คน/โรงเรียน (6 ห้อง ห้องละ 24 คน) รายละเอียดดังนี้ 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1. กําลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 
 2. มีผลการเรียน ดังนี้ 
  - คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ํากว่า 3.00 
  - คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ํากว่า 3.00 
 3. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 4. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจําได้ และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มี
การกําหนดในอนาคต   
 
พื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)    
 นักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งใด มีสิทธิ์
สมัครเข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งนั้นเท่านั้น ถ้าสมัครผิดที่จะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ 
 

ที่ โรงเรียน พ้ืนที่บริการ 
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (www.pccp.ac.th)  

โทร. 0-2599-4461-4 
ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ  
และกรุงเทพมหานคร 

2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (www.pccst.ac.th)  
โทร. 0-7472-5985 

สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 

3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (www.pssnst.ac.th) 
โทร. 0-7539-9123 ต่อ 113, 124 และ 09-3793-6032 

นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี และพัทลุง 

4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (www.pcctrg.ac.th) 
โทร. 0-7559-0364-5 

ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา และระนอง 

5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (www.pccphet.ac.th) 
โทร. 0-3257-0294 

เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม  
และสุพรรณบุรี 

6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (www.pccl.ac.th) 
โทร. 0-3665-0260-1 

ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี  
และอุทัยธานี  

7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (www.pccpl.ac.th) 
โทร. 0-5524-5115 

พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 

8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (www.pcccr.ac.th) 
โทร. 0-5317-4551 ต่อ 107, 134 

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง  
และลําพูน 
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ที่ โรงเรียน พ้ืนที่บริการ 
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (www.pccloei.ac.th) 

โทร. 0-4287-7025 
เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู  
และบึงกาฬ 

10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (www.pccm.ac.th) 
โทร. 0-4266-0442, 0-4266-0444-5 

มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด  
และอํานาจเจริญ 

11 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (www.pccbr.ac.th) 
โทร. 0-4468-1846 

บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
มหาสารคาม 

12 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (www.pccchon.ac.th) 
โทร. 0-3848-5149 ต่อ 101, 104 

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี 
ระยอง และสระแก้ว 

 
ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 (สมัครออนไลน์ www.mwit.ac.th หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)  
สถานที่สอบถามข้อมูล  
 1. โรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ 
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ 
 3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ 
 4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทั้ง 12 แห่ง 
 5. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwit.ac.th โทร. 0-2849-7154-7  
กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก   
 1. ในวันสอบให้นําบัตรประจําตัวสอบที่พิมพ์จากเว็บไซต์ พร้อมบัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่าย
และออกโดยหน่วยงานราชการ ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย 
 2. สอบคัดเลือกรอบแรก วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00–15.30 น. (ใช้ข้อสอบเดียวกับการสอบรอบแรกของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน) รายละเอียดดังนี้ 
 

เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา 
09.00-11.30 น. คณิตศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
13.00-15.30 น. วิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 3. เตรียมปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินหรือดํา และน้ํายาลบคําผิดมาใช้ในการสอบ 
 4. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกต้องไปสอบ
คัดเลือกรอบสอง ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ที่ตนเองสมัครเข้า
เรียน ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันประกาศผลการสอบรอบแรก 
 5. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสองภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561     
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สถิติการสมัครสอบคัดเลือก จําแนกตามโรงเรียนท่ีผู้สมัครเลือกสอบเข้าเรียน  
ลําดับ โรงเรียน ชาย หญิง รวม 

1 มหิดลวิทยานุสรณ์เพียงแห่งเดียว 1,535 2,368 3,903 
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เพียงแห่งเดียว 83 293 376 
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เพียงแห่งเดียว 119 359 478 
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เพียงแห่งเดียว 26 81 107 
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพียงแห่งเดียว 87 389 476 
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เพียงแห่งเดียว 109 330 439 
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เพียงแห่งเดียว 85 537 622 
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เพียงแห่งเดียว 14 55 69 
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เพียงแห่งเดียว 53 165 218 
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพียงแห่งเดียว 21 65 86 
11 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เพียงแห่งเดียว 43 222 265 
12 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เพียงแห่งเดียว 72 116 188 
13 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เพียงแห่งเดียว 63 163 226 
14 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  49 112 161 
15 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 65 234 299 
16 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 133 362 495 
17 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  60 208 268 
18 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 77 174 251 
19 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  63 209 272 
20 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 411 1,153 1,564 
21 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 272 583 855 
22 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 126 340 466 
23 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 111 230 341 
24 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 98 197 295 
25 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 45 148 193 
26 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ โครงการ วมว. 1 แห่ง 217 397 614 
27 มหิดลวิทยานุสรณ์ และ โครงการ วมว. 2 แห่ง 1,099 2,560 3,659 
28 โครงการ วมว. 1 แห่ง เพียงแห่งเดียว 303 618 921 
29 โครงการ วมว. 2 แห่ง เพียงแห่งเดียว 867 2,174 3,041 

รวมจํานวน 6,306 14,842 21,148 
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 โรงเรียนกําเนิดวิทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าเรียน
ต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 72 คน (นักเรียนทั่วไป 61 คน และโควตาสําหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 11 คน) ตามรายละเอียดดังนี้  
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 - มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
 - ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 - สามารถพักอยู่ในบ้านพักในลักษณะโรงเรียนประจําได้ และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการ
กําหนดขึ้นในอนาคต 
 - อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนกําหนด  
ระยะเวลาการรับสมัคร  วันที่ 1 สิงหาคม-15 กันยายน 2560 (สมัครออนไลน์ ทาง www.kvis.ac.th)  
กําหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก  
 1. สอบคัดเลือกรอบแรก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-16.00 น. วิชาสอบดังนี้ 
  เวลา 09.30-12.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
  เวลา 13.30-16.00 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2. ประกาศผลสอบรอบแรกจํานวน 300 คน ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องเข้าสอบ      
รอบสองในวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วิชาสอบดังนี้ 
  - วิชาคณิตศาสตร์ เน้นวัดศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการแก้โจทย์ปัญหาใหม่ๆ 
  - วิชาวิทยาศาสตร์ สอบทั้งภาคปฏิบัติ และสอบวัดศักยภาพในการวางแผนและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกต้องส่งข้อมูล และหลักฐานเกี่ยวกับการทํากิจกรรม ผลงานเด่น และข้อมูลอ่ืนๆ ไปยัง
โรงเรียนกําเนิดวิทย์ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสอบรอบสอง 
 4. ประกาศผลการสอบรอบสองภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (พิจารณาจากผลคะแนนการสอบรอบสอง และผลการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่นําผลสอบรอบแรกมาพิจารณา)  
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา   
 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนกําเนิดวิทย์ จะได้รับทุนการศึกษา ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษา   
ค่าที่พัก ค่าอาหาร โดยไม่มีข้อผูกมัด 
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 ด้วยโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนจะพิจารณารับ
นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์ และดุลยพินิจของโรงเรียน ดังนี้  
จํานวนรับสมัคร 
 

แผนการเรียน ภาคปกติ  EPTS 
แผน 1  คณิต-วิทย์  45 - 
แผน 2  คณิต-อังกฤษ   20 5 
แผน 3  ภาษาฝร่ังเศส - 2 
แผน 3  ภาษาเยอรมัน 5 - 
แผน 3  ภาษาจีน 5 - 

รวมรับสมัคร 75 7 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร    
 สําเร็จการศึกษาชั้น ม.3 มีอายุไม่เกิน 17 ปี  (นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 โรงเรียนนานาชาติ ที่ยังไม่จบการศึกษา           
ปีการศึกษา 2560 ไม่สามารถสมัครสอบได้)  
รายละเอียดการรับสมัคร    
 ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.satitpatumwan.ac.th พร้อมยื่นเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 5 เม.ย. 61 
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4   
รายละเอียดการสอบ  สอบวันที่ 11 เมษายน 2561  
 

แผนการเรียน เวลาสอบ ภาคปกติ โครงการ EPTS 
แผน 1 08.30-10.00 น. คณิตศาสตร์ - 

 10.20-11.50 น. ภาษาอังกฤษ - 
 13.00-14.30 น. วิทยาศาสตร์ - 

แผน 2 08.30-10.00 น. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 10.20-11.50 น. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
 13.00-14.30 น. - - 

แผน 3 08.30-10.00 น. ภาษาไทยและสังคมฯ ภาษาไทยและสังคมฯ 
 10.20-11.50 น. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
 13.00-14.30 น. - - 

 
ประกาศผลสอบ  วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ โรงเรียน หรือที่ www.satitpatumwan.ac.th 
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 เป็นทางเลือกอีกสายหนึ่ง สําหรับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในด้านวิชาชีพโดยตรง  ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี เพื่อจบออกมาประกอบอาชีพเป็นช่างฝีมือระดับกลาง เหมาะสําหรับนักเรียนที่ชอบเรียนด้านวิชาชีพ 
หรือต้องการประกอบอาชีพได้เร็ว และเมื่อจบการศึกษาในระดับ ปวช. แล้วก็สามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 2 ปี หรือระดับปริญญาตรี 4 ปีก็ได้  
หลักสูตรที่เปิดสอน  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 มีจํานวน 9 ประเภทวิชา ดังนี้  
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ 
 สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาช่างพิมพ์ 
 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง 
 สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 
 สาขาวิชาช่างต่อเรือ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล  สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างขึ้นรูปพลาสติก 
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง  สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาช่างเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม  
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
4. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ 
 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
 สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย  
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้แก่ 
 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี 
 สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาช่างทองหลวง 
 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปการดนตรี สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน 
 สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย 
 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ   
6. ประเภทวิชาคหกรรม ได้แก่ 
 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเสริมสวย  
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7. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
8. ประเภทวิชาประมง ได้แก่ สาขาวิชาเพาะเสี้ยงสัตว์น้ํา และสาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ํา  
9. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว  
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา   
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้น ม.3 หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น 
ม.3 สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://datacenter.vec.go.th/ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สถานศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าเรียน   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถ.ราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2281-5555 
www.vec.go.th  
 

ปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561* 

 

ประเภท รับสมัคร ทดสอบความรู้และ 
ความถนัดทางวิชาชีพ ประกาศผล มอบตัว 

นักเรียนโควตาพิเศษ** ตั้งแต่พฤศจิกายน 2560 - - ภายใน 11 มีนาคม 2561 
นักเรียนทั่วไป 18-28 มีนาคม 2561 1 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 8 เมษายน 2561 
 
หมายเหตุ * วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ให้ยึดการประกาศของสถาบันที่ต้องการเข้าศึกษาเป็นสําคัญ 
 ** นักเรียนโควตาพิเศษ คือ นักเรียน นักศึกษาที่เลือกสมัครเข้าศึกษาประเภทโควตาของแต่ละสถาบัน เช่น โควตาเรียนดี 

ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา เป็นต้น ศึกษาเกณฑ์การรับสมัคร / คัดเลือก ได้จาก
สถาบันที่ต้องการสมัครเข้าเรียน 

 
 



  
 บัณฑิตแนะแนว เปนสถาบันท่ีกอต้ังขึ้นต้ังแตป 2525 จากการรวมตัวของบัณฑิตจากตางสาขาวิชาชีพในหลายมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือทํากิจกรรมที่เปนประโยชนทางดานการศึกษา ตลอดระยะเวลากวา 30 ป ท่ีผานมาไดสรางผลงานตางๆ มากมาย เชน ผลิตวารสารวิชาการ
รายเดือน, จัดทําหนังสือประกอบการเรียนวิชาตางๆ, จัดทําส่ือ-เอกสารดานแนะแนวออกเผยแพร และจัดทําโครงงานทดสอบความสามารถทาง
วิชาการ เพ่ือใหนักเรียนไดทราบขีดความรูทางวิชาการของตัวเองอยางชัดเจนจนสามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดอนาคตทางการศึกษาตอ
ไดอยางเหมาะสม  ดวยจุดเดนในเรื่องของระบบงาน, มาตรฐานของขอสอบ และแนวการประเมินผลที่แมนยําชัดเจนนี้เอง จึงทําใหบัณฑิต   
แนะแนวไดรับความไววางใจจากโรงเรียนและนักเรียนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยในปการศึกษาท่ีผานมามีโรงเรียนจากทุกสังกัดท่ัวประเทศใหการ
สนับสนุนโครงงานทดสอบฯ ท่ีจัดขึ้นโดยเปดเปน "สนามสอบ" กวา 1,000 แหง และมีนักเรียนรวมสมัครสอบกวา 200,000 คน/ป กลาวคือ 

 ระดับประถมศึกษา (คือ PRE-GIFTED และ PRE-ประถมศึกษา) ..มีนักเรียน ช้ัน ป.2-ป.6 สมัครเขารวมการสอบประมาณ 100,000 คน/ป 
 ระดับมัธยมต้น (คือ PRE-ม.ต้น) ................................................มีนักเรียน ช้ัน ม.1-ม.3 สมัครเขารวมการสอบประมาณ 30,000 คน/ป 
 ระดับมัธยมปลาย (คือ PRE-รับตรง & AD 4.0) ..........................มีนักเรียน ช้ัน ม.4-ม.6 สมัครเขารวมการสอบประมาณ 70,000 คน/ป 

 สําหรับปการศึกษานี้ ทางสถาบันไดมีการปรับปรุงงานในดานตางๆ ท้ังในเรื่องการจัดสอบวัดความรู, การผลิตหนังสือประกอบการเรียน, 
การเปดสอนกวดวิชา และการใหบริการดานแนะแนว เพ่ือใหบัณฑิตแนะแนวทําหนาท่ีเปน "ศูนย์วิชาการครบวงจรที่ให้ประโยชน์สูงสุด"        
มากย่ิงขึ้น  จึงใครขอเรียนเชิญทางโรงเรียนและผูปกครองทุกทาน จัดสงนักเรียนเขารวมการทดสอบ, สมัครเรียนกวดวิชาแนวใหม, ซ้ือหนังสือ 
ตลอดจนใชบริการทางการศึกษารูปแบบตางๆ ท่ีสถาบันบัณฑิตแนะแนวจัดทําขึ้น เพ่ือการเติบโตอยางมีคุณภาพของบุตรหลานทานตอไป  

  
ใบส่ังซื้อหนังสือของบัณฑิตแนะแนว ระดับมัธยมต้น'61 

(ถ่ายเอกสารหรือเขียนใบสั่งซื้อตามแบบฟอร์มนี้ แล้วส่งไปยังสํานักงานบัณฑิตแนะแนว ท่านจะได้รับหนังสือภายใน 10 วัน)  
ขาพเจาชื่อ-สกุล................................................................... เปน ( ) นักเรียน ชั้น..................... ( ) ครู ฝาย............................................... 
ของโรงเรียน............................................................. อําเภอ............................................................ จังหวัด.................................................. 
อยูบานเลขท่ี......................... หมู..................................... ซอย/ถนน...................................................... ตําบล............................................. 
อําเภอ....................................... จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย................... โทรศัพท............................. ขอส่ังซ้ือหนังสือ ดังนี้ 
1. หนังสือชุด โจทย์ขั้นเทพ และ คลังโจทย์ (รวมโจทยขอสอบวัดระดับความรูพรอมเฉลยละเอียดของแตละระดับชั้น) จัดพิมพแยกเปนหลายเลมดังนี้ 
(โจทย์ขั้นเทพ เปนหนังสือรวมโจทยขอสอบระดับสูง เชน ขอสอบแขงขัน-ขอสอบชิงทุน ฯลฯ  คลังโจทย์ เปนหนังสือรวมโจทยขอสอบวัดพ้ืนฐานความรูในแตละวิชาของชั้นน้ัน )ๆ 

( ) โจทย์ขั้นเทพ เข้า ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ( ) เล่ม 1  ( ) เล่ม 2 (ราคา 299 บาท/เลม)..........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) โจทย์ขั้นเทพ เข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา ( ) เล่ม 1  ( ) เล่ม 2 (ราคา 299 บาท/เลม)..........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คลังโจทย์ (เล่ม 1) ช้ัน ( ) ม.1 ( ) ม.2  ( ) ม.3 ................................ (ราคา 299 บาท/เลม) ..........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คลังโจทย์ (เล่ม 2) ช้ัน ( ) ม.1 ( ) ม.2  ( ) ม.3 ................................ (ราคา 299 บาท/เลม) ..........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท  
2. หนังสือชุด คู่มือสอบ NT & O-NET และ ชุดเตรียมสอบเข้า ม.4 มีหลายเลม ดังตอไปนี้ 
( ) หนังสือ คัมภีร์สอบ O-NET ชั้น ม.3 -หนังสือใหม- ................(ราคาหนังสือพรอมคาสง 159 บาท) จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ แนวข้อสอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ...................(ราคาหนังสือพรอมคาสง 159 บาท) จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ เฉลยข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมและสองภาษา ......(ราคาหนังสือพรอมคาสง 199 บาท) จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ เฉลยข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ ........(ราคาหนังสือพรอมคาสง 299 บาท) จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท  
3. หนังสือชุด คัมภีร์พิชิตข้อสอบ เปนหนังสือชุดใหมท่ีรวมแนวขอสอบจริงพรอมเฉลยละเอียด ของสถาบันชั้นนําท่ัวประเทศ ท้ังการสอบ NT-ONET, 
การสอบวัดผลของสถานศึกษา และการสอบคัดเลือกเขาเรียนตอ เพ่ือใหนักเรียนรูแนวและใชทดสอบตัวเองกอนลงสนามจริง (ปก 4 สี หนาประมาณ 
240 หนา ราคาเพียง 159 บาท/เลม) ผูซื้อจะไดรับสิทธิเขาใชงาน “คลังโจทยออนไลนของบัณฑิตแนะแนว” ของวิชา/ชั้นนั้นๆ ผานระบบอินเตอรเน็ต ฟรี 1 เดือน 

( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3 ..........................................วิชาคณิตศาสตร์ ....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
 ( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3 ..........................................วิชาภาษาอังกฤษ...จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3 ..........................................วิชาภาษาไทย ........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3 ..........................................วิชาสังคมศึกษา.....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2 ..........วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์+เคมี+ชีววิทยา)......จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ม.3  มี 3 เลม คือ ( ) วิชาฟิสิกส์  ( ) วิชาเคมี  ( ) วิชาชีววิทยา........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท  
 รวมสั่งซื้อท้ังหมด...............รายการ  เปนเงิน.......................บาท  
โดยขอใหจัดสงหนังสือท่ีส่ังซ้ือนี้ไปใหขาพเจา ท่ี  (  ) บาน  (  ) โรงเรียน........................................................................ ตามท่ีอยูขางตน ดวน 
สําหรับเงินคาหนังสือจํานวน....................บาท ไดสงมาใหพรอมนี้แลวเปน  ธนาณัติส่ังจาย ปท.สนามเปา 10406 ในนามนายไพบูลย ศุภพิมล 
หรือ  โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเปา เลขบัญชี 029-2-48291-4 ชื่อนายไพบูลย ศุภพิมล พรอมแนบสําเนาใบโอนเงิน  






