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จุดเด่นของการสอบ  PRE-ประถมศึกษา  ในปีนี้ 
 
1. ระบบการทํางานใชเครื่องคอมพิวเตอรทุกขั้นตอน  เพื่ออํานวยความสะดวกและถูกต้องให้แก่โรงเรียนและนักเรียน

เร่ิมต้ังแต่แบบฟอร์มใบสมัครที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากที่นักเรียนระบายมาโดยตรง, การพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ, บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ
ตลอดจนถึงการตรวจ-ประเมินผล และพิมพ์ใบประกาศผลสอบ หรือจะสมัครแบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้ 

 
2. ขอสอบและการประเมินผลที่ไดมาตรฐาน  หัวใจของการสอบ ก็คือ ข้อสอบและการประเมินผล ดังน้ัน โครงงานทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ PRE-ประถมศึกษา ที่ทางบัณฑิตแนะแนวจัดทําขึ้น จึงให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการจัดทําข้อสอบให้ได้มาตรฐาน อาจารย์
แต่ละท่านท่ีได้รับเชิญมาเป็นกรรมการออกข้อสอบจะได้รับการเลือกสรรจากผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง และข้อสอบทุกวิชา  
ที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการสอบนั้น จะยึดหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ 
 - ต้องออกครอบคลุมเน้ือหาหลักสูตรการศึกษาใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละชั้น 
 - ต้องไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป เพื่อให้ข้อสอบสามารถวัดความสามารถทางวิชาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างชัดเจน 
 - คําถาม-คําตอบ ทุกข้อต้องถูกต้อง ชัดเจน ไม่มีการแก้ไข 
   นอกจากน้ัน ลักษณะเด่นสุดของโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ คือ แนวการประเมินผล ซ่ึงจะแตกต่างจากการจัดสอบ

โดยทั่วไป เพราะสํานักงานบัณฑิตแนะแนวใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเมินผลคะแนนสอบรายวิชาและคะแนนรวม ให้เห็นขีดความสามารถทาง
วิชาการของนักเรียนที่เข้าสอบแต่ละคนอย่างละเอียด โดยการนําไปเปรียบเทียบกับผู้เข้าสอบคนอื่นๆ ใน 3 ขอบเขต คือ ระดับจังหวัด          
(จะเปรียบเทียบกับนักเรียนในจังหวัดเดียวกัน) ระดับภาค (จะเปรียบเทียบกับนักเรียนในภาคเดียวกัน) และระดับประเทศ (คือเปรียบเทียบกับ
นักเรียนทั้งประเทศ) ซ่ึงการประเมินผลในลักษณะเช่นน้ี ทั้งทางโรงเรียนและตัวนักเรียนเองสามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยตรง กล่าวคือ  

 - ตอฝายบริหาร-วิชาการของโรงเรียน  ก็จะสามารถวางแผนปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 - ตอฝายแนะแนวของโรงเรียน  ก็จะสามารถให้บริการแนะแนวสําหรับนักเรียนแต่ละคนได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง  
 - ตอตัวนักเรียน  จะทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่ามีความพร้อมเพียงใดในแต่ละวิชา ก็จะได้พยายามปรับปรุงตัวก่อนที่จะถึงการสอบแข่งขันจริง 
 
3. 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 
 
4. เลือก "สถานที่สอบ" ไดตามความตองการ  ทั้ง "สอบที่สนามสอบ" (มีให้เลือกกว่า 400 แห่ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 

หรือ จะเลือก "สอบเองที่บ้าน" ก็ได้ 
 
5. ผูท่ี "ขาดสอบ" ขอขอสอบไป "สอบเองที่บาน" แลวสงมาตรวจ-ประเมินผล เพิ่มได  ชมรม

บัณฑิตแนะแนวเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เลือก "สอบที่สนามสอบ" แต่ขาดสอบ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบพร้อมกระดาษคําตอบ (ดูรายละเอียด
เร่ืองการขอรับข้อสอบกรณีขาดสอบได้ที่หน้า 6) นํากลับไป "สอบเองที่บ้าน" แล้วส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้ชมรมฯ ตรวจ-ประเมินผล ใหม่ได้
ตามกําหนด โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงคนละ 100 บาท ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนที่ขาดสอบได้รับประโยชน์จากการสมัครสอบอย่างเต็มที่ 

 

 พิเศษ ! PRE-ประถมศึกษา (ป.2-ป.6) ปีน้ีจัดสอบแยกเป็น 5 ชั้นตามระดับการศึกษาของนักเรียน 
และจัดสอบ  “LAS-NT & ONET”  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และ สทศ.  ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติของโรงเรียนและนักเรียนทั่วประเทศ ครบทั้ง 5 กลุ่มสาระ (คือ ภาษาไทย, 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษาฯ  ซึ่งจะทําให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับ
ประโยชน์จากการสอบมากขึ้น 
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รายละเอียดของการสมัครสอบ  PRE-ประถมศึกษา  ปีนี้ 
 
เปดจําหนายระเบียบการ-ใบสมัครและรับสมัคร   ต้ังแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561 
  ที่ ผู้ประสานงานของโรงเรียนท่ีเปิดเป็นสนามสอบในทุกจังหวัด หรือ ท่ีชมรมบัณฑิตแนะแนว (โทรศัพท์ 02-2794808) หรือ ท่ี www.bnn.co.th  
คุณสมบัติของผูสมัคร  ต้องเป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ในช้ัน ป.2, ป.3, ป.4, ป.5 หรือ ป.6  
คาระเบียบการ-ใบสมัคร ราคาชุดละ 5 บาท (ประกอบด้วย ระเบียบการ 1 เล่ม และแบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ใบสมัคร 1 แผ่น)  
คาสมัครสอบ - กรณีสมัครผานโรงเรียน  หรือ  สมัครแบบออนไลน 
   โดยเลือก “ส่งผลสอบ+เฉลยท่ีโรงเรียน”  เฉพาะ PRE-ประถมศึกษา เสียค่าสมัครคนละ 200 บาท 
   แต่ถ้าสมัครสอบพร้อมกันทั้ง PRE-GIFTED & EP และ PRE-ประถมศึกษา เสียค่าสมัครเพียง 350 บาท/คน 
   โดยเลือก “ส่งผลสอบ+เฉลยให้ท่ีบ้าน” หรือ ผู้ที่ “สอบเองที่บ้าน” เฉพาะ PRE-ประถมศึกษา เสียค่าสมัครคนละ 250 บาท 
   แต่ถ้าสมัครสอบพร้อมกันทั้ง PRE-GIFTED & EP และ PRE-ประถมศึกษา เสียค่าสมัครเพียง 450 บาท/คน  
    - กรณีสมัครที่บัณฑิตแนะแนว, สมัครทางไปรษณีย, สมัครทางแฟกซ และ สมัครทางไลน 
     ทั้งที่เลือก “สอบที่สนามสอบ หรือ สอบเองที่บ้าน” เสียค่าสมัครเฉพาะ PRE-ประถมศึกษา คนละ 250 บาท 
   แต่ถ้าสมัครสอบพร้อมกันทั้ง PRE-GIFTED & EP และ PRE-ประถมศึกษา เสียค่าสมัครเพียง 450 บาท/คน 
 
วิธีการสมัครสอบทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทางไลน  
 - การสมัครสอบทางไปรษณีย  ให้ส่ง “ใบสมัครสอบที่กรอกและระบายแล้ว + ใบจ่าหน้าชื่อ-ท่ีอยู่ของตัวเอง พร้อมตั๋วแลกเงิน หรือ
ธนาณัติ” (ตามหลักเกณฑ์)  ส่ังจ่าย ปท.สนามเป้า (10406) ในนาม นายไพบูลย์ ศุภพิมล ไปยัง สํานักงานบัณฑิตแนะแนว ตามที่อยู่ที่ระบุไว้   
 - การสมัครสอบทางแฟกซ  ให้โอนเงินค่าสมัคร (ตามหลักเกณฑ์) 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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วิชาสอบและตารางสอบ  PRE-ประถมศึกษา  ปีนี้ 
 
วันสอบ สอบพร้อมกันท่ัวประเทศ ในวันอาทิตย์ท่ี 13 มกราคม 2562  
วิชาสอบ PRE-ประถมศึกษา ปีน้ีแยกสอบเป็น 5 ชั้น ตามระดับการศึกษาของนักเรียน คือ PRE-ป.2, PRE-ป.3, PRE-ป.4, PRE-ป.5 และ PRE-ป.6  

ซ่ึงทุกชั้นจะต้องสอบ ดังน้ี 
 1. วิชาคณิตศาสตร์...............................100 คะแนน 
 2. วิชาภาษาไทย...................................100 คะแนน 
 3. วิชาวิทยาศาสตร์..............................100 คะแนน 
 4. วิชาสังคมศึกษา................................100 คะแนน 
 5. วิชาภาษาอังกฤษ .............................100 คะแนน 
 6. ข้อสอบ LAS-NT & ONET ..............100 คะแนน  
ลักษณะขอสอบ ข้อสอบทุกวิชาจะเป็นปรนัยแบบเลือกตอบล้วน โดยเน้ือหาของข้อสอบแต่ละวิชาจะออกครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาใหม่

ของกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละชั้น กล่าวคือ 
 - PRE-ป.2  สอบเฉพาะเนื้อหาของ ป.2 และจะประเมินผลเปรียบเทียบกับเฉพาะนักเรียนชั้น ป.2 ด้วยกันเท่าน้ัน 
 - PRE-ป.3  สอบเฉพาะเนื้อหาของ ป.3 และจะประเมินผลเปรียบเทียบกับเฉพาะนักเรียนชั้น ป.3 ด้วยกันเท่าน้ัน 
 - PRE-ป.4  สอบเฉพาะเนื้อหาของ ป.4 และจะประเมินผลเปรียบเทียบกับเฉพาะนักเรียนชั้น ป.4 ด้วยกันเท่าน้ัน 
 - PRE-ป.5  สอบเฉพาะเนื้อหาของ ป.5 และจะประเมินผลเปรียบเทียบกับเฉพาะนักเรียนชั้น ป.5 ด้วยกันเท่าน้ัน 
 - PRE-ป.6  ข้อสอบจะออกครอบคลุมทั้งช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 
 
ตารางสอบ 
 

ประเภท 08.00-09.00 น. 09.00-09.40 น. 09.40-10.20 น. 10.20-11.00 น. 11.00-11.40 น.  12.40-14.40 น. 
ระดับ ป.2 คณิตศาสตร์ ป.2 ภาษาไทย ป.2 วิทยาศาสตร์ ป.2 สังคมศึกษา ป.2 ภาษาอังกฤษ ป.2  LAS-NT & ONET ป.2 
ระดับ ป.3 คณิตศาสตร์ ป.3 ภาษาไทย ป.3 วิทยาศาสตร์ ป.3 สังคมศึกษา ป.3 ภาษาอังกฤษ ป.3  LAS-NT & ONET ป.3 
ระดับ ป.4 คณิตศาสตร์ ป.4 ภาษาไทย ป.4 วิทยาศาสตร์ ป.4 สังคมศึกษา ป.4 ภาษาอังกฤษ ป.4  LAS-NT & ONET ป.4 
ระดับ ป.5 คณิตศาสตร์ ป.5 ภาษาไทย ป.5 วิทยาศาสตร์ ป.5 สังคมศึกษา ป.5 ภาษาอังกฤษ ป.5  LAS-NT & ONET ป.5 
ระดับ ป.6 คณิตศาสตร์ ป.6 ภาษาไทย ป.6 วิทยาศาสตร์ ป.6 สังคมศึกษา ป.6 ภาษาอังกฤษ ป.6  LAS-NT & ONET ป.6 

  
กรณีนักเรียนเลือก "สอบเองที่บาน" สํานักงานบัณฑิตแนะแนวจะจัดส่งข้อสอบไปให้นักเรียนที่บ้านในวันรุ่งข้ึนหลังจาก
การสอบตามสนามสอบเสร็จสิ้น ซ่ึงนักเรียนควรจะได้รับข้อสอบดังกล่าวภายใน 3-5 วัน (หากเลยกําหนดวันสอบไปแล้ว 7 วัน นักเรียน
ยังไม่ได้รับซองข้อสอบ โปรดติดต่อสํานักงานบัณฑิตแนะแนวโดยด่วน เพราะไปรษณีย์อาจทําสูญหายได้) โดยมีกําหนดวันส่งข้อสอบ ดังน้ี 
ชมรมฯ จะส่งข้อสอบให้ที่บ้าน ในวันที่ 14 ม.ค. 62  และนักเรียนต้องส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้ตรวจภายในวันที่ 11 ก.พ. 62 
 และเมื่อนักเรียนได้รับซองข้อสอบไว้เรียบร้อย ให้นําข้อสอบออกมาทดสอบตัวเองทีละวิชาตามเวลาที่กําหนดไว้เหมือนการสอบจริง 
แล้วรีบส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้สํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ-ประเมินผล โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จะมีคําอธิบายเรื่องวิธีการ
ทําข้อสอบ และกําหนดเวลาในการจัดส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้สํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ-ประเมินผล ในซองข้อสอบทุกชุด) 
 
 
 

นักเรียนท่ีสมัครสอบในปน้ี จะไดรับสิทธิทําขอสอบ “ชุด PRE-TEST ONLINE” และ “ชุดเตรียมสอบปลายปี” 
ในชั้น/ประเภทวิชาท่ีสมัครสอบไว เพิ่มฟร ีเพ่ือเตรียมความพรอมกอนจะเขาสอบจริงแบบเปเปอรท่ีสนามสอบ โดยใชสิทธิไดทันที 

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

ตามที่กรอกไวในใบสมัครสอบ มาใชเปน USERNAME และ PASSWORD เพ่ือเขาไปลงทะเบียนกอนใชงานผาน www.bnn.co.th ดวย  
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คําชี้แจงเรื่องการกรอกและระบายใบสมัคร  PRE-ประถมศึกษา 
 
  เนื่องจากใบสมัครปีนี้เป็นแบบฟอร์มท่ีใช้สําหรับอ่านข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ดังน้ันผู้สมัครจึงต้องกรอกและระบายใบสมัครให้
ถูกต้องและชัดเจน (ดูตัวอย่างการกรอกและระบายใบสมัครได้จากด้านหลังของแบบฟอร์มใบสมัคร) 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  คือ PRE-ประถมศึกษา ปีน้ีแบ่งการสอบออกเป็น 5 ชั้น ตามระดับการศึกษาของนักเรียนคือ ระดับ ป.2, ระดับ ป.3, 

ระดับ ป.4, ระดับ ป.5 และ ระดับ ป.6 ซ่ึงผู้สมัครต้องระบายดินสอลงในวงกลม เพื่อระบุ “ประเภทวิชาที่สมัครสอบ” ให้ชัดเจน  
6. รหัสสนามสอบ  ให้ผู้สมัครเลือกสถานที่สอบจากรายชื่อสนามสอบที่ระบุในหนังสือน้ี (หน้า 8-11) จํานวน 2 โรงเรียน แล้วนํารหัสสนามสอบที่เลือก

มากรอกและระบายลงในช่อง โดยเรียงตามลําดับที่ต้องการ ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอร์จะจัดให้สอบสนามสอบที่ 1 ก่อน แต่ถ้าสนามสอบที่ 1 เต็มหรือยุบ 
ก็จะจัดให้ไปสอบสนามสอบที่ 2 ต่อไป ตามลําดับ   

สวนดานขวาของใบสมัคร จะเปนแบบฟอรมสําหรับกรอกและระบายชื่อ-นามสกุล 
ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกและระบายใหตรงตามชอง   โดยตองเวนวาง 1 ชอง ระหวางชื่อกับนามสกุล 

 
 
 

การขอรับบัตรประจําตัวผู้สมัคร  PRE-ประถมศึกษา 
 
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 ธ.ค. 61) 
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 เรียนที่ รร.วัดธาตุทอง                 ป.6/12  

   

 ช่ือ-สกุล ดช.สมชาย  สขุเจริญ 
เลขประจาํตัวสอบ 60-152-0032 

สนามสอบทีไ่ด้ รร.อนุบาลเรียนด ี
จังหวดั กรุงเทพมหานคร 
หอ้งสอบที่ 601 

ประเภท ระดับชัน้ ป.6 

    
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 
 

 50001
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ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ  PRE-ประถมศึกษา 
 
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) 
 - กรณีสอบในจังหวัดอื่น  ๆให้นําบัตรประจําตัวผู้สมัคร ไปติดต่อขอรับข้อสอบในวิชาที่ขาดสอบได้จากผู้ประสานงานสนามสอบนั้นๆ (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. สิทธิในการขอรับหนังสือเฉลย และใบประกาศผลสอบ  นักเรียนท่ีขาดสอบ (ท้ังขาดสอบบางวิชา และขาดสอบทุกวิชา) จะมีสิทธิได้รับ

หนังสือเฉลยข้อสอบและใบประกาศผลสอบเหมือนกับผู้สมัครคนอื่น (หากสมัครสอบผ่านทางโรงเรียน ให้ไปรับหนังสือเฉลยและใบประกาศผลที่ผู้ประสานงาน)  
3. ผูที่ขาดสอบมีสิทธิขอขอสอบไป "สอบเองที่บาน" แลวสงมาตรวจ-ประเมินผล ใหมได  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีเลือก "สอบท่ี
สนามสอบ" แต่ "ขาดสอบ" สามารถติดต่อขอรับข้อสอบพร้อมกระดาษคําตอบ (ดูรายละเอียดข้อ 1) นํากลับไป "สอบเองท่ีบ้าน" แล้วส่งกระดาษคําตอบกลับมา
ให้ชมรมฯ ตรวจ-ประเมินผล ใหม่ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 100 บาท/ครั้ง ตามกําหนดดังน้ี (หากส่งช้ากว่ากําหนดจะไม่ประเมินผลให้ใหม่)  

  ผู้ท่ีขาดสอบต้องส่งกระดาษคําตอบมาให้ตรวจใหม่ภายในวันท่ี 11 ก.พ. 62   ซ่ึงชมรมฯ จะพิมพ์ใบประกาศผลสอบส่งให้ใหม่ในวันท่ี 10 มี.ค. 62    
  

การตรวจ-ประเมินผลการสอบ  PRE-ประถมศึกษา 
 
การประเมินผล เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะแยกการประเมินผล PRE-ประถมศึกษา ของแต่ละระดับชั้น คือ ระดับ ป.2 (เฉพาะนักเรียนชั้น ป.2), 

ระดับ ป.3 (เฉพาะนักเรียนชั้น ป.3), ระดับ ป.4 (เฉพาะนักเรียนชั้น ป.4), ระดับ ป.5 (เฉพาะนักเรียนชั้น ป.5) และ ระดับ ป.6 
(เฉพาะนักเรียนชั้น ป.6) โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  

 1. ประเมินผล “ประถมศึกษา Test”  คือ จะประเมินผลการสอบโดยแยกให้เห็นทั้งรายวิชาและคะแนนรวม จาก 5 วิชา ของ “ประถมศึกษา Test” 
ในช่วงเช้า ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ  

 2. ประเมินผล “LAS-NT & ONET”  คือ จะประเมินผลการสอบโดยแยกให้เห็นทั้งรายวิชาและคะแนนรวม จากทั้ง 5 กลุ่มสาระของ            
“LAS-NT & ONET” ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษาฯ  

ผลการสอบ ใบประกาศผลสอบจะระบุ คะแนนที่ได้ (Score), คะแนนสูงสุด (Maximum), คะแนนเฉลี่ย (Mean) และอันดับท่ีได้ (Rank) 
     ของแต่ละวิชา และของคะแนนรวม โดยจะเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนแต่ละคนให้เห็นเป็น 3 ขอบเขต คือ 
     - ระดับจังหวัด เพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในจังหวัดเดียวกัน (เฉพาะเขต กทม. จะเปรียบเทียบกับโรงเรียนในเขตเดียวกันแทน) 
     - ระดับภาค เพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในภาคเดียวกัน (มี 6 ภาค) 
     - ระดับประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ 
 

หมายเหตุ  การแบ่งภาคจะถือตามเขตภูมิศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับการสอบในระดับมัธยมซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ภาค 
คือ ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคกลาง-ตะวันตก และ กรุงเทพมหานคร 
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การประกาศผลสอบและมอบรางวัล  PRE-ประถมศึกษา 
 
วันประกาศผลสอบ - กรณีนักเรียนเลือก "สอบที่สนามสอบ" จะประกาศผลสอบ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 - กรณีนักเรียนเลือก "สอบเองที่บ้าน" จะส่งผลสอบไปให้ที่บ้าน ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2562 
 - กรณี "ขาดสอบแล้วขอข้อสอบไปสอบใหม่ท่ีบ้าน"  จะส่งผลสอบใหม่ไปให้ที่บ้าน ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2562 
  กรณี "ขาดสอบแล้วขอข้อสอบไปสอบใหม่ที่บ้าน" ต้องเสียค่าประเมินผลใหม่ 100 บาท/คน (ดูรายละเอียดที่หน้า 6) 
 
สถานที่รับใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลย  
- 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 

  
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) 
 
ประเภทของรางวัล เพื่อเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น จึงกําหนดมอบรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  
  ระดับประเทศ* ได้แก่ 1. ผู้ทําคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST” ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ ในแต่ละระดับชั้น คือ 
     - อันดับท่ี 1 ของประเทศ  จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
     - อันดับท่ี 2 ของประเทศ  จะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
     - อันดับท่ี 3 ของประเทศ  จะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
    2. ผู้ทําคะแนน ได้สูงสุดในแต่ละวิชาของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  
  ระดับภาค*  ได้แก่  ผู้ทําคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST” ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค ในแต่ละชั้นจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  
  ระดับจังหวัด*  ได้แก่  ผู้ทําคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST” ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของจังหวัด ในแต่ละระดับชั้นจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
 

(หมายเหต ุ* นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลจากการสอบทุกชนิด จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50%) 
 
กําหนดมอบรางวัล จะส่งรางวัลไปให้ท่ีโรงเรียนท่ีนักเรียนเรียนอยู่ ประมาณวันท่ี 15 มีนาคม 2562 
 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลทุกประเภททาง www.bunditnaenaew.com ตั้งแต่ 28 ก.พ. 62 
 

 
รางวัลคนเกงระดับโรงเรียน* 

พิเศษ! นักเรียนที่สอบ PRE-ประถมศึกษา ไดคะแนนสูงสุดในแตละวิชา/ชั้น ของโรงเรียนที่เปดเปนสนามสอบ 
และไดคะแนนไมนอยกวา 50% จะไดรับทุนใชงาน “คลังโจทย์ออนไลน์” ในวิชาน้ันของชั้นที่จะเรียนในปตอไป 
เพียงวิชาเดียว ฟรี 6 เดือน (ตั้งแต 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 62)  พรอมสิทธิซื้อหนังสือ “คัมภีร์พิชิตข้อสอบ” 

ในวิชาน้ันๆ อีก 1 เล่ม ในราคาลด 50% (จากราคาปกติ 159 บาท/เลม ลดเหลือ 80 บาท/เลม) 
(กรณีทําคะแนนไดสูงสุดมากกวา 1 วิชา จะใหสิทธิรับทุนเพียงวิชาเดียวที่สูงท่ีสุด สวนวิชาอื่นจะเลื่อนอันดับถัดไปขึ้นมารับรางวัลแทน)  
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รายชื่อและรหัสสนามสอบ  PRE-ประถมศึกษา  ปีนี้ 
 
 นักเรียนมีสิทธิเลือกสถานที่สอบไดตามความสะดวก โดยนํารายชื่อและรหัสของสนามสอบที่เลือก กรอกและระบายลงในใบสมัคร  
แตสําหรับสนามสอบที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ตอทาย จะจัดสอบภายในเฉพาะนักเรียนของตนเองเทาน้ัน  ดังนั้นนักเรียนที่
เรียนอยูโรงเรียนอื่นจึงเลือกไปสอบ ณ สนามสอบเหลานี้ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูประสานงานสนามสอบนั้นๆ แลว  

 
 
ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
เขตดุสิต 
รร.โยนออฟอารค * ................... 183 
รร.ราชวินิต (ประถม) *.............. 055 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา*. 179 
รร.ราชวัตรวิทยา * .................... 072 
รร.กองทัพบกอุปถัมภ ส่ือสารสงเคราะห * .. 102 
รร.ราชินีบน * ........................... 186 
เขตบางซื่อ 
รร.วัดเวตวันธรรมาวาส * .......... 031 
รร.กุลวรรณศึกษา * .................. 038 
เขตบางรัก 
รร.ยุหมินพัฒนา *..................... 099 
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต สีลม * .. 121 
รร.สัจจพิทยา *......................... 191 
เขตปทุมวัน 
รร.สีตบุตรบํารุง * ..................... 140 
รร.สุนีพิทยา * .......................... 175 
เขตทวีวัฒนา 
รร.คลองตนไทร * ..................... 054 
เขตบางคอแหลม 
รร.ยอแซฟกรุงเทพฯ * ............... 163 
รร.วาสุเทวี *............................. 197 
เขตสัมพันธวงศ 
รร.มหาวีรานุวัตร *.................... 034 
เขตสาทร 
รร.จ้ินเตอะ * ............................ 011 
เขตพญาไท 
รร.อนุบาลสามเสน *................. 063 

 รร.สวนบัว................................. 070 
 ชมรมบัณฑิตแนะแนว................ 111 
เขตบางเขน 
รร.บานคลองบัว * .................... 077 
รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา * ... 134 
เขตสายไหม 
รร.ศิริวัฒนวิทยา * .................... 106 
รร.ซอยแอนเนกซ * ................... 115 
รร.ผองสุวรรณวิทยา สายไหม * .... 172 
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย * .............. 117 
เขตดอนเมือง 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง * .......... 176 
รร.พหลโยธิน * ......................... 050 
รร.ธนินทรวิทยา * ..................... 124 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
เขตหลักส่ี 
รร.เคหะทุงสองหองวิทยา2 * ..... 014 
รร.เคหะทุงสองหองวิทยา1 * ..... 045 
รร.ชาลีสมุทร *......................... 097 
เขตจตุจักร 
รร.เซนตจอหน * ....................... 066 
รร.ประชานิเวศน * ................... 004 
รร.บีคอนเฮาส แยมสอาดลาดพราว * .. 164 
เขตลาดพราว 
รร.เทพเสนานุสรณ * ................ 032 
รร.ฤทธิไกรศึกษา *................... 069 
รร.ลอยสายอนุสรณ * ............... 084 
รร.กัลยวิทย *........................... 194 
เขตพระโขนง 
รร.นวลวรรณศึกษา * ............... 029 
รร.พิพัฒนา * ........................... 104 
เขตหวยขวาง 
รร.พระราม ๙ กาญจนาภิเษก * . 073 
เขตดินแดง 
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา * ............ 030 
รร.ปญจทรัพย * ....................... 141 
เขตคลองเตย 
รร.สายน้ําทิพย * ...................... 002 
รร.พระหฤทัยคอนแวนต *......... 157 
เขตประเวศ 
รร.นราทร *.............................. 043 
รร.บานหนองบอน * ................. 129 
เขตสวนหลวง 
รร.อโศกวิทยออนนุช * .............. 001 
รร.จินดาพงศ * ........................ 101 
รร.คลองกลันตัน *.................... 095 
เขตบางนา 
รร.ประภามนตรี *..................... 016 
รร.ลาซาลบางนา *................... 023 
รร.รุงเรืองวิทยา * ..................... 105 
รร.รุงเรืองอุปถัมภ * .................. 114 
เขตบางกะป 
รร.บานบางกะป * .................... 184 
รร.เพ็ญสมิทธ *........................ 052 
รร.หัวหมากวิทยานุสรณ * ........ 089 
รร.ถนอมบุตร * ........................ 090 
รร.ณัฏฐวุฒิวิทยา * .................. 092 
รร.วัดศรีบุญเรือง * ................... 098 
รร.นราธิปพิทยา * .................... 122 
รร.พระมารดานิจจานุเคราะห * ... 192 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
เขตหนองจอก 
รร.วิทยปญญา *.......................060 
รร.เซนตเทเรซา * ......................100 
เขตบึงกุม 
รร.เลิศหลาถนนเกษตร-นวมินทร * ..053 
รร.ชินวร * ................................076 
รร.โสมาภา (นวมินทร) *............078 
รร.วัดบางเตย * ........................080 
เขตลาดกระบัง 
รร.เชิดเจิมศิลป * ......................041 
เขตตล่ิงชัน 
รร.กุศลศึกษา *.........................065 
รร.วัดรัชฎาธิฐาน *....................059 
รร.อยูเย็นวิทยา * ......................144 
เขตบางกอกนอย 
รร.ศุภวรรณ * ...........................020 
รร.โฆสิตสโมสร * ......................021 
รร.มงคลวิจิตรวิทยา * ...............067 
เขตบางพลัด 
รร.ธรรมภิรักษ *........................003 
รร.เขมะสิริอนุสสรณ *...............006 
รร.พิมลวิทย *...........................139 
รร.ทิวไผงาม * ..........................162 
เขตธนบุรี 

 รร.วัดประยุรวงศาวาส................007 
รร.วัดกระจับพินิจ *...................018 
รร.ซางตาครูสคอนแวนท * ........022 
รร.ฤดีศึกษา *...........................025 
รร.กงลี้จงซัน * ..........................056 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา * .091 
เขตคลองสาน 
รร.พัฒนาวิทยา *......................094 
รร.จันทรวิทยา * .......................137 
เขตบางขุนเทียน 
รร.วัดหัวกระบือ * .....................037 
รร.สุพิชญา * ............................107 
รร.บางขุนเทียนศึกษา *.............138 
รร.จารุวัฒนานุกูล * ..................173 
เขตบางบอน 
รร.เลิศหลา(ถ.กาญจนาภิเษก) * ..035 
รร.พรหมราษฎรรังสรรค *..........132 
เขตมีนบุรี 
รร.มีนบุรีศึกษา * ......................158 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
เขตจอมทอง 
รร.มารมารา จินดามณี *........... 187 
รร.แมพระประจักษ * ................ 161 
เขตบางกอกใหญ 
รร.ชัยพิทยพัฒน มูลนิธิชัยพัฒนาฯ * . 008 
รร.ประถมทวีธาภิเศก * ............. 171 
รร.สายประสิทธิ์วิทยา * ............ 049 
เขตภาษีเจริญ 
รร.ฐานปญญา *....................... 012 
รร.เซนตปเตอรธนบุรี * .............. 017 
รร.สถาพรศึกษา * .................... 108 
รร.เผดิมศึกษา * ....................... 150 
เขตบางแค 
รร.ภาษานุสรณบางแค * ........... 133 
รร.ประทุมอนุสรณ * ................. 168 
รร.มณีวัฒนา *......................... 027 
รร.อัสสัมชัญธนบุรี * ................. 154 
รร.กสิณธรอนุสรณ *................. 152 
รร.บางแคเหนือ *...................... 174 
เขตหนองแขม 
รร.เลิศหลา * ............................ 009 
รร.กรพิทักษศึกษา * ................. 110 
เขตวัฒนา 
รร.แอดเวนตีสเอกมัย * ............. 042 
รร.เกษมพิทยา *....................... 048 
รร.อนุบาลพิบูลเวศม *.............. 051 
รร.วัฒนาวิทยาลัย *.................. 147 
เขตวังทองหลาง 
รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ * ............ 146 
รร.บางกอกศึกษา * .................. 188 
รร.ถนอมพิศวิทยา *.................. 190 
เขตสะพานสูง 
รร.โสมาภานุสสรณ * ................ 013 
รร.วิทยานนท *......................... 087 
รร.ศิริเพ็ญ * ............................. 149 
เขตคลองสามวา 
รร.บางชัน *.............................. 039 
รร.โสมาภานุสสรณ รามอินทรา *. 153 
เขตคันนายาว 
รร.ปรัชชาธร * .......................... 118 
รร.ทรงวิทยศึกษา *................... 155  

ภาคเหนือ 
 
จังหวัดพิษณุโลก 
รร.อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา * . 222 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม *. 223 
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ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.อนุบาลโรจนวิทย * ............... 252 
รร.โรจนวิทยมาลาเบี่ยง * .......... 278 
รร.อนุบาลพิษณุโลก * .............. 279 
รร.ผดุงราษฎร * ....................... 814 
จังหวัดอุทัยธานี 
รร.อนุศิษยวิทยา 3 * ................. 248 
รร.ทองประสาทเวทย * ............. 283 
จังหวัดกําแพงเพชร 
รร.อนุบาลกําแพงเพชร * ........... 244 
รร.สาธิตฯ *.............................. 247 
จังหวัดตาก 
รร.เทศบาลชัยชนะวิทย * .......... 250 
รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ * ... 294 
รร.ภัทรวิทยา * ......................... 818 
จังหวัดนครสวรรค 
รร.ปรียาโชติ * .......................... 207 
รร.อินทารามวิทยา *................. 216 
รร.อนุบาลนครสวรรค *............. 217 
รร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค * .... 856 
รร.อนุบาลยุวพัฒน * ................ 229 
รร.เซนตโยเซฟนครสวรรค *....... 293 
รร.วิสุทธิศึกษา * ...................... 804 
รร.โพฒิสารศึกษา * .................. 824 
จังหวัดพิจิตร 
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา * ... 203 
รร.อนุบาลพิจิตร * .................... 206 
รร.หัวเฉียว * ............................ 224 
รร.นรบุตรศึกษา * .................... 239 
รร.ยอแซฟพิจิตร * .................... 823 
รร.อนุบาลวชิร * ....................... 839 
จังหวัดเพชรบูรณ 
รร.อนุบาลหลมเกา *................. 258 
รร.ฤทัยทิพย * .......................... 291 
รร.อนุบาลทิพยาหลมสัก * ........ 846 
จังหวัดสุโขทัย 
รร.อนุบาลสุโขทัย *................... 240 
จังหวัดอุตรดิตถ 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏอุตรดิตถ *.... 215 
รร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร * .. 226 
รร.อนุบาลอุตรดิตถ * ................ 296 
จังหวัดเชียงใหม 
รร.อนุบาลเชียงใหม * ............... 201 
รร.ปรินสรอยแยลสฯ(ประถม) * . 233 
รร.ฉือจ้ีเชียงใหม * .................... 857 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม * ... 231 
รร.รังษีวิทยา *.......................... 875 
รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย * ............ 263 
รร.ยุวฑูตศึกษาพัฒนา * ........... 264 
รร.พุทธิโศภณ *........................ 806 
จังหวัดเชียงราย 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย *.... 232 
รร.กฤษณาทวีวิทย * ................. 249 
รร.พระกุมารเยซูเชียงของ * ....... 259 
รร.ดรุณราษฎรวิทยา * .............. 840 
รร.อนุบาลเชียงของ *................ 277 
รร.อนุบาลเชียงราย * ................ 299 
รร.ปยะพรพิทยา * .................... 808 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
จังหวัดนาน 
รร.พรรณทิพยวิทยา * ............... 204 
รร.บานวังยาว * ....................... 210 
รร.ราชานุบาล * ....................... 212 
รร.ราชปโยรสา ยุพราชานุสรณ *... 214 
รร.บานสาน(คุรุราษฎรรังสรรค) * .. 227 
รร.บานทาวังผาประชารัฐวิทยาคาร *. 205 
รร.บานดอน(ศรีเสริมกสิกร) * .... 241 
รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร * .......... 280 
รร.บานรอง * ........................... 810 
รร.อนุบาลอยูวิทยา *................ 827 
รร.นานคริสเตียนศึกษา *.......... 825 
จังหวัดพะเยา 
รร.ประชาบํารุง *...................... 834 
รร.เทศบาล1 พะเยาประชานุกูล *..... 245 
รร.อนุบาลคุณากรวิทยา *......... 268 
รร.ปยมิตรวิทยา * .................... 835 
รร.สาธิตวิทยาเชียงคํา * ........... 802 
จังหวัดแพร 
รร.เทพพิทักษวิทยา * ............... 243 
รร.อนุบาลรองกวาง * ............... 251 
รร.เทพนารี *............................ 885 
รร.อนุบาลแพร * ...................... 271 
รร.บานรองกวาง (จันทิมาคม) * 282 
รร.เจริญราษฏร * ..................... 295 
จังหวัดแมฮองสอน 
รร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร * .......... 236 
จังหวัดลําปาง 
รร.อัสสัมชัญลําปาง * ............... 200 
รร.พินิจวิทยา * ........................ 284 
รร.ไตรภพวิทยา * ..................... 289 
รร.บานปงสนุก * ...................... 292 
รร.ดอนไชยวิทยา *................... 297 
รร.วิชชานารี *.......................... 287 
รร.ประชาวิทย * ....................... 845 
รร.มัธยมวิทยา * ...................... 817 
รร.อนุบาลลําปาง(เขลางครัตนฯ) * . 850 
จังหวัดลําพูน 
รร.ใบบุญลําพูน *..................... 211 
รร.เทศบาลประตูลี้ *................. 261 
รร.อนุบาลลําพูน * ................... 290 
รร.อรพินพิทยา * ...................... 842 
รร.ใบบุญปาซาง *.................... 828 
รร.จิรพิทยา * ........................... 836 
 

ภาคใต 
 
จังหวัดยะลา 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏยะลา * ........ 318 
รร.รังสีอนุสรณ * ...................... 328 
รร.นิบงชนูปถัมภ * ................... 350 
รร.อนุบาลยะลา * .................... 351 
รร.ดารุลอูโลมนิบงบารู *........... 394 
จังหวัดนราธิวาส 
รร.อนุบาลนราธิวาส * .............. 319 
รร.รังผึ้ง * ................................ 339 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.บานสุไหงโก-ลก *.................325 
รร.พิมานวิทยนราธิวาส *...........327 
รร.เกษมทรัพย * .......................853 
รร.บางนราวิทยา * ....................861 
รร.แหลมทองวิทยา *.................867 
รร.สวนสวรรควิทยา *................886 
จังหวัดปตตานี 
รร.อามานะศักดิ์ *.....................341 
รร.แหลมทองอุปถัมภ * .............354 
รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม *.365 
รร.อนุบาลปตตานี *..................388 
รร.เพชรชูนุเคราะห * .................389 
จังหวัดสตูล 
รร.อนุบาลรุงทิพย *...................308 
รร.สายเพชรศึกษา * .................311 
รร.อนุบาลอรอนงค *.................345 
รร.อนุบาลทักษิณสยาม *..........364 
รร.ภูริภรณชัยศึกษา * ...............382 
รร.เทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) *..870 
รร.อนุบาลสตูล * ......................894 
จังหวัดสงขลา 
รร.วิเชียรชม * ...........................300 
รร.พะตงวิทยามูลนิธิ * ..............071 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏสงขลา *.......303 
รร.ทวีรัตน *..............................332 
รร.บุญเลิศอนุสรณ * .................329 
รร.ศรีนครมูลนิธิ * .....................331 
รร.แสงทองวิทยา *....................315 
รร.สุวรรณวงศ *........................333 
รร.พลวิทยา * ...........................335 
รร.ธิดานุเคราะห * ....................373 
รร.วงศวิทย * ............................338 
รร.ศรีสวางวงศ *.......................322 
รร.กอบกาจนศึกษามูลนิธิ *.......342 
รร.สวัสดิ์บวร *..........................346 
รร.อนุบาลสงขลา * ...................355 
รร.บานกําแพงเพชร *................374 
รร.พลวิทยา (ระบบสองภาษา) * 376 
รร.สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ *.359 
รร.ศิริพงศวิทยา * .....................381 
รร.เสนพงศ * ............................391 
รร.เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) * .398 
รร.หวังดี * ................................860 
รร.กลับเพชรศึกษา * .................872 
รร.วรพัฒน *.............................879 
รร.กฤษณาวิทยา *....................884 
รร.สหศาสตรวิทยาคาร * ...........888 
จังหวัดชุมพร 
รร.ชุมชนมาบอํามฤต *..............352 
รร.นิรมลชุมพร * .......................377 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช * .....302 
รร.วัดพระมหาธาตุ * .................306 
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง *.........307 
รร.บานขอนหาด * ....................310 
รร.ศรีธรรมราชศึกษา * ..............330 
รร.เทศบาลวัดทาวโคตร *..........347 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.บานชะอวด *....................... 378 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏนครศรีฯ * .... 360 
รร.บานหวยปริก * .................... 363 
รร.วัดประทุมทายการาม * ........ 380 
รร.เทศบาลปากพนัง 1 * ........... 384 
รร.วัดสโมสรสันนิบาต * ............ 385 
รร.เทศบาลวัดศรีทวี * ............... 387 
รร.กาญจนศึกษาพัฒนาการ * ... 396 
รร.กาญจนศึกษา * ................... 859 
รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ *........ 866 
รร.  * . 321 
รร.บานเขาทราย * .................... 876 
รร.วัดสุวรรณโฆษิต * ................ 883 
รร.ชูศิลปวิทยา * ...................... 892 
จังหวัดพัทลุง 
รร.อนุบาลควนขนุน * ............... 305 
รร.เทศบาลบานคูหาสวรรค * .... 344 
รร.อนุบาลพัทลุง * .................... 367 
รร.อนุบาลศรีบรรพต * .............. 390 
รร.เทศบาลวัดเขาชัยสน * ......... 395 
รร. เทศบาลวัดภูผาภิมุข*.......... 399 
รร.อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง *.. 899 
จังหวัดสุราษฎรธานี 
รร.ธีราศรมพุนพิน * .................. 340 
รร.อนุบาลสุราษฎรธานี * .......... 358 
รร.ธิดาแมพระ * ....................... 379 
รร.อุนรัก 2 ภาษา *................... 392 
รร.จอย *.................................. 397 
รร.บานหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 * ... 858 
รร.ดรุโณทัยพุนพิน * ................. 895 
จังหวัดภูเก็ต 
รร.ขจรเกียรติพัฒนา * .............. 353 
รร.ขจรเกียรติศึกษา *................ 024 
รร.กาญจนวัฒนวิทยา * ............ 882 
จังหวัดกระบี่ 
รร.ษะกอฟะฮวิทยพัฒน *.......... 313 
รร.โชคชัยกระบี่ *...................... 334 
รร.อิศรานุสรณ * ...................... 348 
รร.อนุบาลคลองทอม * ............. 369 
รร.อนุบาลกระบี่ *..................... 868 
จังหวัดตรัง 
รร.พรศิริกุล * ........................... 326 
รร.ดรุโณทัย * ........................... 362 
รร.วิวัฒนวิทยา * ...................... 371 
รร.ธาดาอนุสรณ * .................... 372 
รร.ทิพยรัตนวิทยา * .................. 854 
รร.บานทุงตอ *......................... 336 
รร.จุงฮัวโซะเซียว * ................... 897 
จังหวัดพังงา 
รร.เทศบาลบานทายชาง * ........ 304 
รร.อนุบาลพังงา......................... 317 
รร.อนุบาลนิลุบล * ................... 349 
รร.บานทุงเจดีย * ..................... 361 
จังหวัดระนอง 
รร.อนุบาลระนอง * ................... 320 
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ชื่อโรงเรียน รหัส 
 

ภาคอีสาน 
 
จังหวัดอุดรธานี 
รร.ดอนบอสโกวิทยา * .............. 430 
รร.มารียพิทักษอุดรธานี *.......... 434 
รร.มัธยมน้ําตาลอนุสรณ * ........ 439 
รร.อนุบาลสันติธรรมวิทยา *...... 468 
รร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห * .. 485 
รร.บานเหลาหมากบาเชียงสม * 487 
รร.อนุบาลอุดรธานี * ................ 489 
รร.เซนตเมรี่ * ........................... 736 
รร.ปรมินทร * ........................... 744 
รร.เทศบาล 1 โพศรี * ................ 794 
จังหวัดขอนแกน 
รร.บานนากานเหลือง *............. 401 
รร.เทศบาลวัดกลาง * ............... 432 
รร.ขอนแกนวิเทศศึกษา * .......... 446 
รร.อมตวิทยา *......................... 981 
รร.บานโนนทอง * ..................... 490 
รร.เทศบาลสวนสนุก * .............. 495 
รร.กรุณาศึกษา *...................... 496 
รร.สาธิตมอดินแดง * ................ 498 
รร.สาธิตคณะศึกษาศาสตร มข.*. 781 
รร.อนุบาลภูเวียง * ................... 703 
รร.สนามบิน * .......................... 707 
รร.เทศบาลบานหนองใหญ *..... 708 
รร.อนุบาลขอนแกน *................ 723 
รร.ฮ่ัวเคี้ยววิทยาลัย *................ 783 
รร.เทศบาลพลประชานุกูล *...... 791 
จังหวัดเลย 
รร.มหาไถศึกษาเลย * ............... 492 
รร.อนุบาลเลย * ....................... 493 
รร.เมืองเลย * ........................... 494 
รร.แสงตะวันพัฒนา * ............... 782 
จังหวัดสกลนคร 
รร.เมธาศึกษา *........................ 440 
รร.บานอากาศ *....................... 426 
รร.มารียพิทักษพังโคน *............ 709 
รร.อนุบาลสกลนคร *................ 711 
รร.อนุบาลสวางแดนดิน * ......... 713 
รร.บานพังโคน * ....................... 714 
รร.เชิงชุมราษฎรนุกูล * ............. 715 
รร.บานวานรนิวาส * ................. 716 
รร.ชุมชนบางเหนือ * ................. 724 
จังหวัดหนองคาย 
รร.อนุบาลหนองคาย *.............. 427 
รร.เทศบาล 3 ยุวบูรณบํารุง *..... 733 
รร.บานสมสนุก *...................... 739 
รร.เทศบาล 1 สวางวิทยา *........ 740 
รร.โกมลวิทยาคาร *.................. 796 
จังหวัดบึงกาฬ 
รร.มหาไถศึกษาบึงกาฬ *.......... 418 
รร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐอํานวยศิลป * 732 
จังหวัดอุบลราชธานี 
รร.อนุบาลบานเด็ก * ................ 405 
รร.บานปากหวยวังนอง * .......... 415  

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.บานทาบอ * ........................ 420 
รร.เทพพิทักษพิทยา * ............... 754 
รร.อาเวมารีอา *....................... 429 
รร.บานเด็กวารินชําราบ * ......... 412 
รร.เยาวเรศศึกษา * .................. 450 
รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี * ...... 442 
รร.อนุบาลอุบลราชธานี *.......... 452 
รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร * . 455 
รร.ดํารงสินอุทิศ *..................... 457 
รร.นาคสมุทรสงเคราะห * ......... 460 
รร.เทศบาลบานหนองตาโผนมิตรภาพที่ 5 * . 482 
รร.ยุวฑูตศึกษา 2 อุบลราชธานี * .. 484 
รร.พิบูลมังสาหาร (วิภาคยวิทยากร) * .... 784 
รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ * ....... 742 
รร.บานหนองแสง * .................. 747 
รร.อุบลวิทยาคม *.................... 748 
รร.เทศบาลบูรพาอุบล *............ 793 
รร.ฮ้ัวเฉียวกงฮัก * .................... 799 
จังหวัดกาฬสินธุ 
รร.พิพัฒนราษฎรบํารุง *........... 461 
รร.กุดสิมวิทยาสาร * ................ 464 
รร.กุดกวางสวาสดิ์วิทยา * ........ 470 
รร.บานบัวขาว วันครู 2500 * .... 471 
รร.อนุบาลกาฬสินธุ * ............... 472 
รร.นิคมกุฉินารายณ หมู 2 * ...... 704 
รร.พรชัยวิชชาลัย *................... 734 
รร.เซนตยอแซฟกาฬสินธุ * ....... 788 
จังหวัดนครพนม 
รร.บานหัวบึงทุงฯ * .................. 717 
รร.เซนตยอแซฟนาแก * ............ 731 
รร.อนุบาลนครพนม * ............... 751 
รร.สุนทรวิจิตร * ....................... 752 
รร.วัดพระธาตุพนม *................ 795 
รร.สันตยานันท *...................... 798 
จังหวัดมุกดาหาร 
รร.เซนตยอแซฟมุกดาหาร * ...... 421 
รร.อนุบาลมุกดาหาร *.............. 441 
รร.มุกดาลัย * .......................... 735 
จังหวัดมหาสารคาม 
รร.พระกุมารศึกษา * ................ 462 
รร.อนุบาลมหาสารคาม * ......... 473 
รร.หลักเมืองมหาสารคาม * ...... 474 
รร.อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย * ....... 475 
รร.บานแกดํา * ........................ 476 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏมหาสารคาม * . 477 
รร.ศรีโกสุมวิทยาฯ * ................. 479 
รร.บานบรบือ * ........................ 753 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝายประถม) * . 428 
รร.พระกุมารสารคาม * ............. 792 
จังหวัดยโสธร 
รร.อนุบาลยโสธร * ................... 453 
รร.เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา * ... 456 
รร.สันติธรรมวิทยาคม * ............ 710 
รร.บานสวาท * ........................ 756 
รร.บานกุดชุมพัฒนา *.............. 757 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
จังหวัดรอยเอ็ด 
รร.อนุบาลรอยเอ็ด *..................403 
รร.พนาลัยวิทยาเสริม * .............404 
รร.พระกุมารรอยเอ็ด * ..............437 
รร.บานพนมไพร *.....................436 
รร.ไพโรจนวิชชาลัย * ................444 
รร.เทศบาลวัดสระทอง * ...........718 
รร.อนุบาลโพนทอง *.................719 
รร.หนองพอกพัฒนา *...............720 
รร.บานเปลือย * .......................721 
รร.บานกลางเสลภูมิ * ...............725 
รร.อนุบาลเด็กดี * .....................727 
จังหวัดนครราชสีมา 
รร.สวนหมอน *.........................400 
รร.มารียธงชัย * ........................406 
รร.สุขานารี * ............................409 
รร.อนุบาลนครราชสีมา *...........410 
รร.เมืองนครราชสีมา * ..............411 
รร.เรืองศรีวิทยา * .....................414 
รร.มารียรักษ *..........................435 
รร.ดานขุนทด *.........................943 
รร.รุงอรุณวิทยา * .....................448 
รร.ครบุรีวิทยา * ........................480 
รร.สารสาสนวิเทศนครราชสีมา *...497 
รร.พงษศิริวิทยา * .....................758 
รร.ประสารวิทยา * ....................759 
รร.มารียวิทยา *........................761 
รร.วัดสระแกว * ........................762 
รร.บานโนนกุมมิตรภาพที่210 * .790 
จังหวัดชัยภูมิ 
รร.มารียอุปถัมภชัยภูมิ * ...........408 
รร.ชุมชนบัวบานสามัคคี * .........413 
รร.เทศบาล 1 วิทยานารี * .........466 
รร.ศรีเทพบาล *........................760 
รร.ชุมชนบานหวยแย *..............763 
รร.อนุบาลชัยภูมิ * ....................764 
รร.ชุมชนบานหนองบัวแดง * .....765 
รร.ชุมชนบานบัวพักเกวียน *......789 
จังหวัดบุรีรัมย 
รร.วัดแจง * ..............................422 
รร.ประโคนชัยวิทยา * ...............424 
รร.อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ *........425 
รร.อนุบาลบุรีรัมย *...................431 
รร.อนุบาลประโคนชัย *.............433 
รร.อนุบาลพุทไธสง * .................445 
รร.อนุบาลธีรา *........................483 
รร.ฮ่ัวเคี้ยว * .............................701 
รร.บานละหานทราย * ..............766 
รร.อนุบาลหนองกี่ * ..................767 
รร.บานกระสัง *........................769 
รร.มารียอนุสรณ * ....................779 
รร.วัดบานพลับ * ......................499 
จังหวัดศรีสะเกษ 
รร.อนุบาลวัดพระโต * ...............417 
รร.อนุบาลยางชุมนอย (หนวยคุรุราษฎรฯ) * ..438 
รร.อนุบาลดํารงราชานุสรณ * ....451 
รร.มารียอุปถัมภ *.....................443 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.อนุบาลกันทรารมย * ............ 463 
รร.อนุบาลศรีสะเกษ *............... 737 
รร.บานหนองแวง * ................... 771 
รร.บานยางชุมใหญ *................ 774 
รร.บานพรานฯ *....................... 775 
จังหวัดสุรินทร 
รร.อนุบาลสุรินทร *................... 416 
รร.ทาตูม (สนิทราษฎรวิทยาคม) * . 423 
รร.ดรุณวิทยากร * .................... 454 
รร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” * ..... 458 
รร.วาณิชยนุกูล *...................... 465 
รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร * . 478 
จังหวัดหนองบัวลําภู 
รร.เมืองใหมวิทยา * .................. 488 
รร.บานหนองดาน * .................. 702 
รร.บานกุดแห * ........................ 780 
จังหวัดอํานาจเจริญ 
รร.เมืองอํานาจเจริญ * .............. 407 
รร.อนุบาลอํานาจเจริญ * .......... 449 
รร.อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) * 741 
รร.เทศบาลพนานต (สามัคคีวิทยา) *. 745 
รร.อนุบาลลืออํานาจ * .............. 786 
 

ภาคตะวันออก 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รร.จุฑาทิพย * .......................... 525 
รร.อนุบาลวัดปตุลาธิราชฯ * ...... 526 
รร.ธีราวิทยา * .......................... 539 
รร.ศรีวิทยา *............................ 502 
รร.วัดดอนทอง *....................... 590 
จังหวัดจันทบุรี 
รร.ลาซาลจันทบุรี *................... 591 
รร.ลัมแบรตพิชญาลัย * ............ 540 
รร.บุญสมวิทยา * ..................... 563 
รร.สตรีมารดาพิทักษ *.............. 596 
จังหวัดชลบุรี 
รร.ดาราสมุทร *........................ 506 
รร.บานหวยกะป * .................... 536 
รร.สุอารีวิทยา *........................ 511 
รร.วัฒนดรุณวิทย *................... 530 
รร.ปรีชานุศาสน *..................... 521 
รร.อนุบาลเมืองใหมชลบุรี *....... 524 
รร.ราษฎรประดิษฐวิทยา * ........ 599 
รร.ประชาสงเคราะห *............... 544 
รร.อนุบาลชลบุรี * .................... 545 
รร.ศุทธรัตนวัฒนาลัย * ............. 556 
รร.วัฒนานุศาสน * ................... 588 
รร.เจริญสุขวิทยา * ................... 550 
รร.อัสสัมชัญศรีราชา * .............. 546 
รร.เซนตปอลคอนแวนต *.......... 559 
รร.เทศบาลอินทปญญาฯ * ....... 513 
รร.กุลศิริศาสน *....................... 567 
รร.มารีวิทยสัตหีบ * .................. 573 
รร.ตันตรารักษ * ....................... 565 
รร.มารีวิทย *............................ 582 
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ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
จังหวัดสระแกว 
รร.อนุบาลวังน้ําเย็นมิตรภาพฯ * 529 
รร.อนุบาลวัดสระแกว * ............ 548 
รร.สําเร็จวิทยา *....................... 578 
รร.พวงคราม *.......................... 587 
รร.สุภวิทย *........................... .. 592 
จังหวัดปราจีนบุรี 
รร.มัธยมวัดใหมกรงทอง *......... 512 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ * ........... 519 
รร.มารีวิทยาปราจีนบุรี * ........... 564 
รร.หทัยชาติ *........................... 593 
รร.สายมิตรศึกษา * .................. 537 
จังหวัดระยอง 
รร.กวงฮั้ว * .............................. 505 
รร.อรวินวิทยา *........................ 589 
รร.สมคิดวิทยา * ...................... 520 
รร.อัสสัมชัญระยอง *................ 538 
รร.วัดสุขไพรวัน *...................... 516 
รร.อนุบาลระยอง * ................... 560 
รร.อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง *. 586 
รร.นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง1 * . 547 
รร.เซนตโยเซฟระยอง * ............. 533 
รร.รุงนภาพิทยา * ..................... 581 
จังหวัดตราด 
รร.คีรีศรีสาครวิทยา * ............... 509 
รร.กิตติวิทยา *......................... 531 
รร.ชุมชนวัดบอไร * ................... 555 
รร.มารดานุสรณ * .................... 558 
จังหวัดสมุทรปราการ 
รร.สันติดรุณ *.......................... 501 
รร.ศิริวิทยา *............................ 579 
รร.ทรงวิทยา * .......................... 503 
รร.ทอรัก *................................ 504 
รร.เทศบาล4 (สิทธิไชยอุปถัมภ) * .. 508 
รร.ปราณีเนาวบุตร *................. 514 
รร.สุขเจริญผล * ....................... 553 
รร.อํานวยวิทย * ....................... 517 
รร.สุขเจริญผลแพรกษา *.......... 518 
รร.บางพลีพัฒนศึกษาลัย * ....... 522 
รร.ทรงวิทยา เทพารักษ * .......... 528 
รร.เทศบาล5 วัดกลางวรวิหาร *. 532 
รร.อาษาวิทยา * ....................... 535 
รร.ศรีวิทยาปากน้ํา *................. 510 
รร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม * ..... 552 
รร.อุนอารีวิทยา * ..................... 569 
รร.เฉลิมไฉไลวิทยา * ................ 571 
รร.ศิริจันทรศึกษา * .................. 562 
รร.สารสาสนวิเทศศึกษา * ........ 583 
รร.สันตเสริมวิทย * ................... 584 
รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ * ..... 543 
รร.วัดดานสําโรง * .................... 595 
รร.พรานีลวัชระ *...................... 576 
จังหวัดนครนายก 
รร.เทศบาล1 วัดศรีเมือง * ......... 523 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.อนุบาลนครนายก * ............. 542 
รร.นักบุญยอแซฟฯ หนองรี * ..... 597  

ภาคกลาง 
 

จังหวัดปทุมธานี 
รร.เตรียมบัณฑิต * ................... 671 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ * . 630 
รร.ธัญญสิทธิศิลป * ................. 961 
รร.ผองสุวรรณวิทยา * .............. 698 
รร.ศรีจิตรา *............................ 699 
รร.วัดเขียนเขต * ...................... 916 
รร.อุดมวิทยา * ........................ 653 
รร.สี่วลี * ................................. 939 
รร.พัฒนาวิทยา * ..................... 944 
รร.บีคอนเฮาส แยมสอาดรังสิต * . 664 
รร.บรรจบรักษ * ....................... 989 
รร.ระเบียบวิทยา * ................... 990 
รร.ทิพพากรวิทยาการ * ............ 996 
จังหวัดนครปฐม 
รร.สาธิต ม.เกษตรฯ กําแพงแสน * 613 
รร.ยอแซฟอุปถัมภ * ................. 692 
รร.อนุบาลไผทวิทยา * .............. 619 
รร.อนุบาลสุธีธร *..................... 620 
รร.อนุบาลกําแพงแสน * ........... 647 
รร.นักบุญเปโตร * .................... 616 
รร.อนุบาลนครปฐม * ............... 935 
รร.เมงฮ้ัวกงฮัก * ...................... 983 
รร.วัดดอนหวาย * .................... 987 
รร.เอกดรุณ * ........................... 993 
จังหวัดสมุทรสาคร 
รร.เทศบาลออมนอย *.............. 627 
รร.มหาชัยคริสเตียนวิทยา * ...... 657 
รร.สมฤดี *............................... 658 
รร.อนุบาลสมุทรสาคร *............ 684 
รร.อนุบาลบานแพว * ............... 693 
รร.อนุสรณศุภมาศ *................. 694 
รร.เอกชัย * .............................. 992 
จังหวัดราชบุรี 
รร.สารสิทธิ์พิทยาลัย *.............. 604 
รร.นารีวิทยา * ......................... 656 
รร.ราษฎรบํารุงวิทย * ............... 676 
รร.ชุมชนวัดใหญโพหัก *........... 615 
รร.ดุสิตวิทยา * ........................ 643 
รร.เรืองวิทยพระหฤทัย * ........... 649 
รร.เทพินทรพิทยา * .................. 651 
รร.ดรุณาราชบุรี แผนก 2 ภาษา * ..... 662 
รร.เทศบาลวัดไทรอารีรักษฯ * ... 665 
รร.อุดมวิทยา * ........................ 681 
รร.นารีวุฒิ *............................. 606 
รร.วันทามารีอาราชบุรี * ........... 690 
รร.อนุบาลราชบุรี *................... 922 
รร.ดรุณาราชบุรี *..................... 687 
รร.แยมวิทยการ *..................... 941  

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.วัดเขาวัง * ...........................950 
รร.สมศักดิ์วิทยา * ....................995 
จังหวัดกาญจนบุรี 
รร.ดรุณากาญจนบุรี * ...............639 
รร.วีรศิลป *..............................612 
รร.เทศบาลทองผาภูมิ *.............946 
รร.บวรวิทยาอนุบาล *...............974 
รร.ยูเฉียวเซียะเสี้ยว *................659 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
รร.บานปากคลอง (ราษฎรอุปกรณ) *..689 
รร.วิเศษศึกษา * .......................607 
รร.ภัทราวดี หัวหิน *..................609 
รร.วราวัฒนวิทยา *...................640 
รร.มัธยมนพคุณ * .....................648 
รร.หัวหินวิทยาลัย * ..................603 
รร.ดรุณศึกษา * ........................686 
รร.อนุบาลสมถวิลหัวหิน * .........975 
รร.มูลนิธิศึกษา * ......................979 
รร.รักษวิทยา * .........................697 
จังหวัดเพชรบุรี 
รร.วัดดอนไกเตี้ย * ....................945 
รร.อรุณประดิษฐ * ....................955 
รร.เทศบาล 1 วัดแกนเหล็กฯ * ...691 
รร.อนุบาลเพชรบุรี *..................696 
รร.ราษฎรวิทยา *......................911 
รร.เซนตโยเซฟเพชรบุรี *............957 
รร.แกนจันทรวิทยา *.................977 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
รร.เมืองสมุทรสงคราม * ............634 
รร.อนุบาลสมุทรสงคราม *...... ..915 
รร.ดรุณานุกูล * ........................970 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
รร.สุพรรณภูมิ * ........................641 
รร.วัดสัปรสเทศ *......................622 
รร.อนุบาลสุพรรณบุรี *..............644 
รร.ดอนเจดียพิทยาคม * ............669 
รร.ปรีดาวิทย *..........................927 
รร.ปญญาประเสริฐวิทยา * .......931 
รร.สหวิทย* ..............................966 
รร.อนุบาลบานทาพระยาจักร *..967 
รร.อนุบาลศุภลักษณ * ..............982 
จังหวัดชัยนาท 
รร.วรรณรัตนวิทยา * .................600 
รร.ถาวรวิทยา * ........................650 
รร.อนุบาลชัยนาท * ..................605 
รร.อักษรประสิทธิ์ * ...................695 
รร.วัฒนะโชติ * .........................984 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รร.ศิริเสนาวิทยา * ....................601 
รร.วัดพระงาม * ........................610 
รร.เทศบาลวัดเขียน * ................614 
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา * ..628 
รร.ปณณวิชญ *........................638 
รร.จิระศาสตรวิทยา *................672 
รร.เอกอโยธยา * .......................668 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.เจนอยุธยา * ........................ 608 
รร.เสริมมิตรวิทยา * .................. 617 
รร.ประตูชัย * ........................... 918 
รร.  * .. 925 
รร.รอตเสวกวิทยา * .................. 985 
จังหวัดลพบุรี 
รร.นารายณวิทยา * .................. 623 
รร.สามัคคีวิทยา * .................... 624 
รร.อนุบาลลพบุรี * .................... 660 
รร.นารายณวิทยาทาหลวง * ..... 667 
รร.เมืองใหมฯ * ........................ 685 
รร.วรพิทยา * ........................... 679 
รร.บรรจงรัตน * ........................ 940 
รร.กําจรวิทย *.......................... 906 
รร.เทศบาล 4 วัดเมืองใหม * ...... 934 
รร.จินดารัตน * ......................... 988 
จังหวัดสระบุรี 
รร.อนุบาลศาลาแดง * .............. 652 
รร.อนุบาลสระบุรี *................... 677 
รร.เทศบาล 1 วัดทองพุมพวง *. . 949 
รร.อนุบาลบานหมอ * ............... 964 
รร.บํารุงวิทยา * ........................ 968 
รร.อนุบาลยุววิทยา * ................ 969 
รร.อนุบาลวิชชากร * ................. 972 
จังหวัดสิงหบุรี 
รร.วัดพรหมสาคร *................... 629 
รร.อนุบาลสิงหบุรี * .................. 633 
รร.วัดโบสถ *............................ 924 
รร.อินทโมลีประทาน * .............. 978 
จังหวัดอางทอง 
รร.อนุบาลวัดนางใน *............... 621 
รร.อนุบาลวัดอางทอง *............. 631 
รร.วัดศีลขันธาราม * ................. 904 
จังหวัดนนทบุรี 
รร.จิรดา * ................................ 626 
รร.วัดบอ (นันทวิทยา) * ............ 618 
รร.ประชาอุปถัมภ * .................. 635 
รร.อนุบาลนนทบุรี *.................. 636 
รร.นานาชาติ ดรากอน *............ 670 
รร.นนทบุรีคริสเตียนวิทยา * ...... 642 
รร.ชลประทานวิทยา * .............. 914 
รร.การัญศึกษา *...................... 688 
รร.สารสาสนวิเทศราชพฤกษ * .. 933 
รร.พิชญศึกษา * ....................... 901 
รร.วัดปากน้ําพิบูลสงคราม * ..... 994 
รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา *.............. 912 
รร.เล็กโกเมศอนุสรณ * ............. 938 
รร.พระแมสกลสงเคราะห * ....... 942 
รร.พระหฤทัยนนทบุรี * ............. 602 
รร.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา * 956 
รร.อนุราชประสิทธิ์ * ................. 973 
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี *........ 986 

 
ยังมี “สนามสอบ” อีกหลายแห่งที่เพ่ิงแจ้งเพ่ิมเติมภายหลัง จึงไม่มีรายช่ือและรหัส พิมพ์ลงในเล่มนี้ 
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หมายเหตุ  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโรงเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเรียน  
 หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) http://www.obec.go.th โทร.0-2288-5511  
 สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 
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 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียด
การรับนักเรียนโดยสังเขป ดังนี้ 
 
  โรงเรียนท่ัวไป ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ อย่างน้อย 2 ปี นับถึง
วันที่ 16 พฤษภาคม ของแต่ละปีการศึกษา) ที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกิน
จํานวนที่รับได้ให้ใช้วิธีจับฉลาก ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนมีความเห็นชอบให้มีการสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้
คัดเลือกผู้สมัครจากการสอบ โดยใช้คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดเป็นร้อยละ 70 + คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 30  
  โรงเรียนทั่วไป เช่น โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เป็นต้น  
  โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2561 มีจํานวน 282 โรงเรียน ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยวิธีการจับฉลาก หากมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ 40 ให้รับทุกคน แล้วนําสัดส่วนที่เหลือไปรับ
นักเรียนโดยวิธีการสอบคัดเลือก และให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ 60 ให้คัดเลือกผู้สมัครจากการสอบคัดเลือก โดยใช้คะแนนสอบ
ที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน 5 วิชาหลัก คิดเป็นร้อยละ 70 + คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 30 ทั้งนี้ จะต้องมี
โรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนคู่สหกิจ โรงเรียนดีประจําตําบล และโรงเรียนดีประจําอําเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือก
ไห้ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนโยธินบูรณะ          
โรงเรียนหอวัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นต้น  
  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ดังนี้    
  (1) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (จํานวน 10 โรง) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เป็นต้น ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจาก        
การสอบและใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน  
  (2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (จํานวน 12 โรง) ให้รับนักเรียนตามประกาศของ สพฐ. และคณะกรรมการการบริหาร
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่องการรับนักเรียน ชั้น ม.1 โดยรับห้องเรียนละ 24 คน  
  โรงเรียนท่ีเปิดห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษ โดยกําหนดให้รับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกินสัดส่วน 20 : 80 (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภท) หากโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้วมีความ
ประสงค์จะเปิดเพิ่ม สามารถเปิดได้ไม่เกินสัดส่วน 40 : 60  โดยให้นับจํานวนนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรวมอยู่ในแผนชั้นเรียนของ
โรงเรียน และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากการสอบ โดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ห้องเรียนพิเศษอ่ืนๆ 
เช่น ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น (ห้องเรียนพิเศษของแต่ละโรงเรียนอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ศึกษาได้จาก
โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน)  
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ห้องปกติ ห้องเรียนพิเศษ ที่ โรงเรียน แผน สมัคร รับไว้ แผน สมัคร รับไว้ 

สพม. เขต 1 
1 สตรีวิทยา* 280 676 280 168 682 162 
2 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 160 58 79 30 - 17 
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย* 240 918 240 204 1,042 204 
4 วัดราชาธิวาส 200 103 107 36 - 18 
5 โยธินบูรณะ* 320 534 0 217 591 0 
6 วัดบวรนิเวศ 80 51 43 - - - 
7 วัดราชบพิธ 360 248 280 102 - 102 
8 วัดน้อยนพคุณ 160 78 63 30 - 7 
9 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์* 320 392 0 - - - 
10 ราชวินิต มัธยม* 440 375 387 36 - 36 
11 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 200 95 131 36 - 2 
12 วัดสังเวช 80 20 26 - - - 
13 วัดสระเกศ 80 42 53 - - - 
14 เทพศิรินทร์* 200 717 200 162 618 168 
15 สายปัญญาฯ* 200 105 185 36 - 17 
16 ไตรมิตรวิทยาลัย 240 141 136 36 - 10 
17 สามเสนวิทยาลัย* 240 656 0 192 846 0 
18 ศีลาจารพิพัฒน์ 160 115 111 - - - 
19 โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 160 67 63 - - - 
20 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 320 314 287 36 - 29 
21 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ* 400 602 400 72 224 72 
22 สันติราษฎร์วิทยาลัย 360 215 360 36 - 36 
23 มักกะสันพิทยา 120 24 29 - - - 
24 ศึกษานารี* 440 729 440 102 583 102 
25 ทวีธาภิเศก* 320 347 323 132 - 145 
26 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 160 83 93 36 - 20 
27 วัดอินทาราม 320 178 175 36 - 4 
28 วัดประดู่ในทรงธรรม 120 96 62 - - - 
29 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 200 97 127 - - - 
30 มัธยมวัดดาวคนอง 120 55 81 - - - 
31 ฤทธิณรงค์รอน 160 123 124 - - - 
32 โพธิสารพิทยากร* 360 542 0 90 261 0 
33 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 200 83 99 - - - 
34 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ 120 95 103 - - - 
35 มหรรณพาราม 240 223 213 36 - 0 
36 ชิโนรสวิทยาลัย* 400 303 317 72 - 19 
37 สตรีวัดระฆัง* 200 296 200 102 - 102 
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ห้องปกติ ห้องเรียนพิเศษ ที่ โรงเรียน แผน สมัคร รับไว้ แผน สมัคร รับไว้ 

38 สุวรรณารามวิทยาคม 360 355 329 36 - 22 
39 มัธยมวัดดุสิตาราม 200 166 156 36 - 21 
40 มัธยมวัดนายโรง* 40 63 0 150 219 0 
41 สวนอนันต์ 80 44 50 - - - 
42 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 120 64 74 - - - 
43 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน* 480 742 0 72 - 0 
44 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 240 87 227 - - - 
45 วัดนวลนรดิศ* 320 259 0 144 - 0 
46 วัดรางบัว 120 74 60 - - - 
47 สตรีวัดอัปสรสวรรค์* 320 288 320 72 - 72 
48 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 200 42 0 - - - 
49 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม* 320 340 320 - - - 
50 มัธยมวัดหนองแขม* 480 751 0 72 - 72 
51 บางปะกอกวิทยาคม* 200 576 200 216 463 216 
52 แจงร้อนวิทยา 160 59 84 - - - 
53 วัดบวรมงคล 160 63 66 - - - 
54 วิมุตยารามพิทยากร 120 70 80 - - - 
55 ปัญญาวรคุณ* 280 305 280 66 - 45 
56 ราชวินิตบางแคปานขํา 320 236 235 36 - 0 
57 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 400 363 382 - - - 
58 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล* 360 645 360 168 390 153 
59 วัดพุทธบูชา 320 354 320 - - - 
60 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 240 204 211 - - - 
61 ศึกษานารีวิทยา* 320 468 317 144 - 116 
62 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 200 57 200 - - - 
63 มัธยมวัดสิงห์* 480 592 480 132 - 125 
64 วัดราชโอรส* 440 689 440 108 - 110 
65 บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 320 277 313 72 - 0 
66 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี* 360 525 0 175 383 157 
สพม. เขต 2 
1 มัธยมวัดหนองจอก* 440 493 446 30 30 26 
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4* 240 326 220 66 26 21 
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย* 400 668 396 90 187 99 
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2* 342 561 357 95 231 102 
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 400 445 384 30 35 23 
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร* 400 497 375 50 109 40 
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 320 273 236 30 39 12 
8 สตรีวิทยา 2* 520 900 489 220 542 121 
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 320 174 149 - - - 
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า* 400 634 370 73 151 49 
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง* 400 387 350 36 12 11 
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า* 320 804 290 276 586 132 
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13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า* 280 542 265 142 323 92 
14 จันทร์หุ่นบําเพ็ญ 200 92 82 - - - 
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา* 360 558 343 15 46 24 
16 หอวัง* 520 1047 515 239 540 72 
17 สารวิทยา* 400 687 390 64 194 64 
18 ราชวินิตบางเขน 240 200 158 37 63 37 
19 เทพลีลา* 360 389 356 30 41 20 
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง 440 387 348 - - - 
21 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)* 480 951 448 315 649 143 
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา* 280 468 280 84 180 78 
23 ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง* 520 499 370 30 67 34 
24 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 320 427 297 25 65 39 
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา 320 128 88 30 9 6 
26 ฤทธิยะวรรณาลัย* 480 976 445 256 490 147 
27 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 280 343 280 36 39 16 
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 320 390 305 96 176 42 
29 พรตพิทยพยัต* 440 462 350 22 61 35 
30 ราชดําริ 440 340 293 13 32 24 
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ* 520 1170 454 265 612 96 
32 ศรีพฤฒา 400 277 240 12 34 15 
33 บางกะปิ* 480 520 436 38 82 46 
34 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ* 360 426 330 72 82 64 
35 เศรษฐบุตรบําเพ็ญ* 480 705 462 80 117 46 
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2* 440 811 440 230 502 75 
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 200 149 117 36 9 8 
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์* 200 309 200 108 286 110 
39 พุทธจักรวิทยา 80 51 43 - - - 
40 สุรศักดิ์มนตรี* 400 504 326 82 150 71 
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 160 81 55 - - - 
42 นนทรีวิทยา 400 297 280 36 13 11 
43 เจ้าพระยาวิทยาคม 120 50 46 - - - 
44 วัดสุทธิวราราม* 360 475 355 134 134 99 
45 สตรีศรีสุริโยทัย* 280 391 261 102 169 74 
46 ยานนาเวศวิทยาคม 400 248 225 - - - 
47 พระโขนงพิทยาลัย 360 249 216 36 26 24 
48 วชิรธรรมสาธิต* 400 600 380 20 42 25 
49 สายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ* 320 387 306 132 117 78 
50 ปทุมคงคา 360 241 213 19 19 12 
51 มัธยมวัดธาตุทอง 320 251 229 - - - 
52 สิริรัตนาธร* 400 589 380 32 74 43 

 
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดูเพิ่มเติมท่ี https://admission.bopp-obec.info / * หมายถึง โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
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 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาส และขยายการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยมีรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้า ม.1 ดังนี้  
 
คุณสมบัติ  
 1. กําลังศึกษาชั้น ป.6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในชั้น ป.4-ป.5 ไม่น้อยกว่า 3.50      
และมีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในชั้น ป.4-ป.5 ไม่น้อยกว่า 3.50 
 2. มีสัญชาติไทย และมีเลขบัตรประชาชน 
 3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน 
 4. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
 5. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 6. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนประจําได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกําหนดในอนาคต 
 
พ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  
  

ท่ี โรงเรียน จังหวัดที่อยู่ในพ้ืนบริการ 
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โทร. 0-2599-4461-4 

ที่ตั้ง 51 หมู่ 6 ตําบลบ่อเงิน อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 

2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โทร. 0-7472-5985 
ที่ตั้ง 138 หมู่ 12 ตําบลฉลุง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  

สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี 

3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรม โทร. 0-7539-9123 ต่อ 113, 124 
ที่ตั้ง 120 หมู่ 1 ตําบลบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง   
สุราษฎร์ธานี 

4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โทร. 0-7559-0364-5 
ที่ตั้ง 196 หมู่ 4 ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง 

5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โทร. 0-3247-0294 
ที่ตั้ง 427 หมู่ 8 ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม  

6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โทร. 0-3665-0260-1 ต่อ 106 
ที่ตั้ง 216 หมู่ 1 ตําบลห้วยโป่ง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 

ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี 

7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โทร. 0-5524-5515 
ที่ตั้ง 86 หมู่ 4 ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร  
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โทร. 0-5317-4551 ต่อ 107 134 
ที่ตั้ง 354 หมู่ 2 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ ลําพูน 
แม่ฮ่องสอน ลําปาง  

9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โทร. 0-4287-7025 
ที่ตั้ง 129 หมู่ 5 ตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

เลย อุดรธานี ขอนแก่น หนองบัวลําภู สกลนคร 
หนองคาย บึงกาฬ 

10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โทร. 0-4266-0442, 444, 445 
ที่ตั้ง 281 หมู่ 6 ตําบลบางทรายใหญ่ อําเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม 
ยโสธร ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ 

11 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โทร. 0-4468-1946 
ที่ตั้ง 299 หมู่ 2 ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  

บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
มหาสารคาม 

12 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โทร. 0-3848-5149 ต่อ 101, 104 
ที่ตั้ง 695 หมู่ 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว  
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หลักฐานและการสมัครสอบ 
 
  1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทาง http://test.ipst.ac.th, http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th 
 2. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนชั้น ป.4-ป.5 หรือใบรับรองผลการเรียนตามแบบของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ-
ราชวิทยาลัย 
 3. สําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร ไปยังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค) 
 
วันรับสมัคร 
 
 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561 
 
กําหนดการสอบ 
 
 การสอบรอบแรก สอบรอบแรกวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังนี้  

เวลาสอบ วิชา ครอบคลุมเนื้อหา 
09.30–11.30 น. คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
13.00–15.00 น. วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

 
 ในการสอบคัดเลือกรอบแรก ต้องเตรียมบัตรประจําตัวสอบ  บัตรประชาชน / บัตรนักเรียน ปากกา ดินสอดํา 2B หรือเข้มกว่า 
และยางลบดินสอ ไปในวันสอบด้วย 
 ประกาศผลสอบรอบแรก ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ (ที่ปรับ
ให้มีอัตราส่วนที่เท่ากันแล้ว 100 คะแนน) ผู้ผ่านการสอบรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง  
 การสอบรอบสอง สอบวันที่ 20-21 มกราคม 2561 
 นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตามรายชื่อที่ได้รับการประกาศ จะต้องไปสอบคัดเลือกรอบสอง สถานที่ตามที่กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ที่ตนเองสมัครเข้าเรียน จะได้ร่วมกันกําหนด 
ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันประกาศผลการสอบรอบแรก 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 
 
ค่าใช้จ่ายในการเรียน 
 
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทั้ง 12 แห่ง จะ
ได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และค่าที่พัก ในหอพักของโรงเรียน 
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 โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนสายสามัญที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งทดลองการสอน และการวิจัยค้นคว้าทางด้านการศึกษาของ
อาจารย์ และนิสิต/นักศึกษา คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนประเภทนี้จะมีอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ดี พร้อม
ทั้งคณาจารย์ผู้ชํานาญ จึงเป็นที่สนใจของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีโรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 เช่น  
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของประเทศไทย (ในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2251-3937, 0-2251-3934  
 โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน 2 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโครงการนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program for Talented Students หรือ EPTS)  
คุณสมบัติ  
 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษา และจะสําเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ในปีการศึกษานั้นๆ 
 2. ไม่มีโรคที่ขัดต่อการศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี มีผู้ปกครองรับรองเป็นหลักฐาน  
การสอบคัดเลือก 
 - หลักสูตรปกติ สอบ 4 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
 - หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) สอบ 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา (4 วิชานี้ข้อสอบ
เหมือนหลักสูตรปกติ สอบวันและเวลาเดียวกัน) และวิชาภาษาอังกฤษ  
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
 เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขที่ 174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2258-4001 
 เปิดสอนหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ SPIP (Satit Prasarnmit International Program)  
ประเภทของการสมัคร 
 - รับนักเรียนทั่วไป 
 - รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ ดนตรี (ดนตรีไทย และดนตรีสากล) นาฏศิลป์ (โขน) กีฬา 
 - นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  
คุณสมบัติ  
 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษา ชั้น ป.6 หรือสําเร็จการศึกษา ชั้น ป.6  
การสอบคัดเลือก 
 - หลักสูตรปกติ สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความถนัด และสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง 
 - หลักสูตรนานาชาติ SPIP ข้อสอบคัดเลือกทั้งหมดออกเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกํากับของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 63 ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 0-3739-5383-6 
 รับนักเรียนหลักสูตรทั่วไป จํานวน 90 คน และหลักสูตรทวิภาษา จํานวน 30 คน (ต่ํากว่า 15 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด      
การเรียนการสอน)   
คุณสมบัติ 
 สําเร็จการศึกษา/กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ป. 6 หรือเทียบเท่า มีสัญชาติไทย  
การสอบคัดเลือก 
 สอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
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4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งอยู่เลขที่ 1086 ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-310-8356, 02-310-8456 
 เปิดสอนหลักสูตรปกติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
คุณสมบัติ  
 รับนักเรียนที่กําลังศึกษา ชั้น ป.6 หรือสําเร็จการศึกษา ชั้น ป.6  
การสอบคัดเลือก 
 - หลักสูตรปกติ ให้นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบ Pre-Test มาใช้ในการสมัคร พร้อมส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 - หลักสูตรภาษาอังกฤษ สอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ
ประสบการณ์วิชาชีพครูและศึกษา ค้นคว้าวิจัยทดลองของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 3 ตําบลนครปฐม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3625, 3628  
คุณสมบัติ  
 1. สําเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า หรือกําลังเรียนชั้น ป.6 
 2. เป็นโสด เป็นผู้มีความประพฤติดี  
หลักฐานการสมัคร 
 1. ใบสมัครของโรงเรียน กรอกข้อความชัดเจน สมบูรณ์ 
 2. หลักฐานแสดงว่าสําเร็จการศึกษาชั้น ป.6 หรือใบรับรองว่ากําลังศึกษาชั้น ป.6 
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่รับสมัคร) จํานวน 2 ใบ  
การสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนจะใช้ผลการสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม 
 
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ อยู่ในความควบคุมและอํานวยการสอน         
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่           
โทร. 0-5394-4248, 0-5394-4245, 0-5394-1222  
คุณสมบัติ 
 สําเร็จการศึกษาชั้น ป.6 หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6 มีอายุไม่เกิน 14 ปี นับถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561   
การทดสอบ 
 ผู้สมัครจะต้องได้รับการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน จํานวน 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
โทรศัพท์ 0-7333-5131, 0-7334-8527  
ประเภทการรับ 
 รับนักเรียนทั่วไป จํานวนประมาณ 70 คน ประเภทสวัสดิการ 50 คน (บุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และองค์กร
ราชการชุมชน 30 คน ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ 10 คน นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ 10 คน)  
คุณสมบัติ 
 เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ป.6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้น ป.6 หรือเทียบเท่า  
การสอบคัดเลือก  
 วิชาที่สอบ คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
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ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 
 

โรงเรียน จําหน่าย/รับใบสมัคร รับสมัคร สอบ ประกาศผล 
1. สาธิต มศว ปทุมวัน     
 - สอบพื้นฐานความรู้ (Pre-test) 20 พ.ย.-17 ธ.ค. 60 16-17 ธ.ค. 60 28 ม.ค. 61 8 ก.พ. 61 
 - สอบวัดความพร้อมเข้า ม.1 5-9 ก.พ. 61 10-11 ก.พ. 61 25 ก.พ. 61 28 มี.ค. 61 
 - โครงการ EPTS 5-9 ก.พ. 61 10-11 ก.พ. 61 25 ก.พ. 61 28 มี.ค. 61 
2. สาธิต มศว ประสานมิตร     
 - สอบวัดความรู้พื้นฐานฯ (Pre-test) – 2 ต.ค. 60-2 ม.ค. 61 7 ม.ค. 61 10 ม.ค. 61 
 - สอบวัดความพร้อมเข้า ม.1 – 7 ม.ค.-2 ก.พ. 61 18 ก.พ. 61 7 มี.ค. 61 
3. สถาบันวิจัยฯ สาธิต มศว องครักษ์     
 - สอบพื้นฐานความรู้ (Pre-test)  - 15 พ.ย.-15 ธ.ค. 60 7 ม.ค. 61 12 ม.ค. 61 

 - สอบวัดความพร้อมเข้า ม.1 15 พ.ย. 60-21 ม.ค. 61 20-21 ม.ค. 61 27 ม.ค. 61 7 ก.พ. 61 
4. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง     
 - สอบมาตรฐานความรู้ช่วงชั้นที่ 2 25 ธ.ค. 60-27 ม.ค. 61 22-27 ม.ค. 61 11 ก.พ. 61 16 ก.พ. 61 
 - สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 – 19-24 ก.พ. 61 - 9 มี.ค. 61 
5. สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา     
 - วัดความรู้ทางวิชาการ (Pre-test) 

 
- บัดนี้-17 ธ.ค. 60 

(ป.5-ป.6) 
24 ธ.ค. 60 ประกาศทันที 

หลังสอบเสร็จ 
 - รอบที่ 1 - 1 ธ.ค. 60-10 ม.ค. 61 13-14 ม.ค. 61 17 ก.พ. 61 
 - รอบที่ 2 - 15 ม.ค. 61-7 ก.พ. 61 10-11 ก.พ. 61 17 ก.พ. 61 
6. มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ     
 - Intensive English Program 19 ธ.ค. 60-26 ม.ค. 61 27-28 ม.ค. 61 18 ก.พ. 61 7 มี.ค. 61 
7. สาธิต ม.ราชภัฏนครปฐม     
 - โรงเรียนสมัครแทนนักเรียน 20 พ.ย.-22 ธ.ค. 60 18 ธ.ค. 60 20 ม.ค. 61 ภายในวันที่ 
 - ผู้ปกครอง / นร. สมัครด้วยตนเอง 20 พ.ย.-22 ธ.ค. 60 19-22 ธ.ค. 60 20 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 
8. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ส.ค.-17 ก.ย. 60 11 ก.ย.-17 ก.ย. 60 12 พ.ย. 60 21 พ.ย. 60 
9. สาธิต ม.สงขลานครินทร์ 
 - สมัครทางเว็บไซต์  

 
1 ก.ย.-10 พ.ย. 60 

 
2 ธ.ค. 60 

 
15 ธ.ค. 60 

 
หมายเหตุ ปฏิทินการรับสมัครอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละปีได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ต้องการสมัคร 
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 วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีอยู่ 12 แห่ง คือ 
1. วิทยาลัยนาฏศิลป ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร. 0-2482-1313  : http://cda.bpi.ac.th 
2. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์ โทร.  043-811317  : http://cdaks.bpi.ac.th 
3. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทร. 039-313214  : http://cdacb.bpi.ac.th 
4. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ถ.สุริยวงค์ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทร. 053283561-2  : http://cdacm.bpi.ac.th 
5. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-465152  : http://cdanr.bpi.ac.th 
6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ถ.นคร-สงขลา ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-446154  : http://cdans.bpi.ac.th 
7. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ถ.พัทลุง-ควนกุฏ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง  จ.พัทลุง โทร. 074-840449  : http://cdapt.bpi.ac.th 
8. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ถ.กองพล 10 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร 043-511244  : http://cdare.bpi.ac.th 
9. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทร. 036-412150  : http://cdalb.bpi.ac.th 
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โทร. 055-611820  : http://cdask.bpi.ac.th 
11. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร. 035-535247  : http://cdasp.bpi.ac.th 
12. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง โทร. 035-611548  : http://cdaat.bpi.ac.th  
การจัดการศึกษา  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พ.ศ. 2554 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย  
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 8 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,      
สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ  
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ ได้แก่  
  1. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วย สาขาโขน (โขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง) สาขาละคร (ละครพระ ละครนาง) 
  2. กลุ่มวิชาดุริยางค์ไทย ประกอบด้วย สาขาปี่พาทย์ (ระนาด ฆ้องวง เครื่องหนัง ปี่) สาขาเครื่องสายไทย (จะเข้ ซออู้ ซอด้วง) 
สาขาคีตศิลป์ไทย (การขับร้องเพลงไทยเดิม)  
  3. กลุ่มวิชาศิลปสากล ประกอบด้วย สาขาดนตรีสากล (ไวโอลิน เปียโน ทรัมเป็ต ทูบา ฮอร์น ไวโอลิน วิโอรา ฟรุต เป็นต้น) 
สาขาคีตศิลป์สากล (การขับร้องเพลงสากล) สาขานาฏศิลป์สากล (บัลเล่ต์)    
คุณสมบัติ 
 1. รับผู้ที่เรียนจบชั้น ป.6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 
 2. อายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม)  
 3. มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ดนตรี หรือคีตศิลป์  
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1. สาขาละคร และสาขานาฏศิลป์สากล ผู้เรียนต้องเป็นผู้มีรูปร่างสมส่วน หน้าตาสวยงาม บุคลิกภาพดี  
 2. สาขาโขน ผู้เรียนต้องมีรูปร่างแข็งแรง  
 3. คีตศิลป์ไทยและคีตศิลป์สากล ผู้เรียนต้องมีกระแสเสียงไพเราะ  
 4. ผู้เรียนทุกสาขาจะต้องเป็นผู้ที่มีศิลปะนิสัย คือ ต้องมีใจรัก มีความถนัดในวิชาชีพที่เลือกเรียน และมีพื้นความรู้ในวิชาชีพที่เลือก  
สาขาวิชาที่เปิดรับ (ผู้เรียนเลือกเพียงสาขาเดียวเท่านั้น) ได้แก่ โขน (เฉพาะผู้ชาย), ละคร (เฉพาะผู้หญิง), ปี่พาทย์, เครื่องสายไทย,  
คีตศิลป์ไทย, ดุริยางค์สากล, คีตศิลป์สากล, นาฏศิลป์สากล (บัลเล่ต์)  
การรับสมัคร  รับสมัครวันที่ 3-8 มีนาคม 2561 
  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 11 มีนาคม 2561 
  ประกาศผลสอบ วันที่ 14 มีนาคม 2561 



  
 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 ระดับประถมศึกษา'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 

( ) คลังโจทย์ (เล่ม 1) ช้ัน ( ) ป.2 ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 ..(หนังสือใหม ราคา 199 บาท/เลม)....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คลังโจทย์ (เล่ม 2) ช้ัน ( ) ป.2 ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 ..(หนังสือใหม ราคา 199 บาท/เลม)....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) โจทย์ขั้นเทพ (เล่ม 1) ช้ัน ( ) ป.2 ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 ..(หนังสือใหม ราคา 199 บาท/เลม)....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) โจทย์ขั้นเทพ (เล่ม 2) ช้ัน ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 ..(หนังสือใหม ราคา 199 บาท/เลม)....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท  
2. หนังสือชุด คู่มือสอบ NT & O-NET และ ชุดเตรียมสอบเข้า ม.1 มีหลายเลม ดังตอไปนี้ 
( ) หนังสือ คู่มือสอบ NT & LAS ชั้น ป.2..................... (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 89 บาท) ...................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ คู่มือสอบ NT และ O-NET ชั้น ป.3 .......... (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 89 บาท) ...................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ คู่มือสอบ NT & LAS ชั้น ป.5..................... (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 109 บาท) .................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ คู่มือสอบ NT และ O-NET ชั้น ป.6 .......... (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 109 บาท) .................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ สุดยอดเก็งเข้า ม.1, EP และ GIFTED ...... (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 159 บาท) .................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ คัมภีร์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต............ (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 299 บาท) .................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ เฉลยข้อสอบจริงเข้า ม.1 .......................... (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 159 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 ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 .............วิชาคณิตศาสตร์ ....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 .............วิชาวิทยาศาสตร์ ...จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 .............วิชาภาษาอังกฤษ...จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 .............วิชาภาษาไทย ........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 .............วิชาสังคมศึกษา.....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  






