
   
 บัณฑิตแนะแนว เปนสถาบันท่ีกอตั้งขึ้นตั้งแตป 2525 จากการรวมตัวของบัณฑิตจากตางสาขาวิชาชีพในหลายมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนทางดานการศึกษา ตลอดระยะเวลากวา 30 ป ท่ีผานมาไดสรางผลงานตางๆ มากมาย เชน ผลิตวารสารวิชาการ
รายเดือน, จัดทําหนังสือประกอบการเรียนวิชาตางๆ, จัดทําสื่อ-เอกสารดานแนะแนวออกเผยแพร และจัดทําโครงงานทดสอบความสามารถทาง
วิชาการ เพื่อใหนักเรียนไดทราบขีดความรูทางวิชาการของตัวเองอยางชัดเจนจนสามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดอนาคตทางการศึกษา
ตอไดอยางเหมาะสม  ดวยจุดเดนในเรื่องของระบบงาน, มาตรฐานของขอสอบ และแนวการประเมินผลท่ีแมนยําชัดเจนน้ีเอง จึงทําใหบัณฑิต   
แนะแนวไดรับความไววางใจจากโรงเรียนและนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปการศึกษาท่ีผานมามีโรงเรียนจากทุกสังกัดท่ัวประเทศใหการสนับสนุน
โครงงานทดสอบฯ ท่ีจัดขึ้นโดยเปดเปน "สนามสอบ" กวา 1,000 แหง และมีนักเรียนรวมสมัครสอบกวา 200,000 คน/ป กลาวคือ 

 ระดับประถมศึกษา (คือ PRE-GIFTED&EP และ PRE-ประถมศึกษา) ... มีนักเรียน ชั้น ป.2-ป.6 สมัครเขารวมการสอบประมาณ 100,000 คน/ป 
 ระดับมัธยมตน (คือ PRE-ม.ตน)......................................................... มีนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 สมัครเขารวมการสอบประมาณ 30,000 คน/ป 
 ระดับมัธยมปลาย (คือ PRE-ADMISSIONS) .................................. มีนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 สมัครเขารวมการสอบประมาณ 70,000 คน/ป 

 สําหรับปการศึกษาน้ี ทางสถาบันไดมีการปรับปรุงงานในดานตางๆ ท้ังในเรื่องการจัดสอบวัดความรู, การผลิตหนังสือประกอบการเรียน, 
การเปดสอนกวดวิชา และการใหบริการดานแนะแนว เพื่อใหบัณฑิตแนะแนวทําหนาท่ีเปน "ศูนยวิชาการครบวงจรที่ใหประโยชนสูงสุด" 
มากย่ิงขึ้น  จึงใครขอเรียนเชิญทางโรงเรียนและผูปกครองทุกทาน จัดสงนักเรียนเขารวมการทดสอบ, สมัครเรียนกวดวิชาแนวใหม, ซื้อหนังสือ 
ตลอดจนใชบริการทางการศึกษารูปแบบตางๆ ท่ีสถาบันบัณฑิตแนะแนวจัดทําขึ้น เพื่อการเติบโตอยางมีคุณภาพของบุตรหลานทานตอไป  

  
ใบสั่งซ้ือหนังสือของบัณฑิตแนะแนว ระดับมัธยมปลาย'56 

(ถายเอกสารหรือเขียนใบสั่งซื้อตามแบบฟอรมนี้ แลวสงไปยังสํานักงานบัณฑิตแนะแนว ทานจะไดรับหนังสือภายใน 10 วัน)  
ขาพเจาชื่อ-สกุล................................................................................ เปน ( ) นักเรียน ชั้น..................... ( ) ครู ฝาย............................................... 
ของโรงเรียน........................................................................... อําเภอ................................................................ จังหวัด.................................................. 
อยูบานเลขท่ี.............................. หมู........................................... ซอย/ถนน............................................................ ตําบล............................................. 
อําเภอ............................................... จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย................... โทรศัพท............................. ขอสั่งซื้อหนังสือ ดังน้ี 
( ) สุดยอดคูมือเลือกคณะและจัดอันดับ -ปรับปรุงใหม-................... (ราคาหนังสือพรอมคาสง 159 บาท) ... จํานวน.........เลม เปนเงิน................บาท 
( ) เสนทางสูอนาคตเมื่อจบ ม.6 -ปรับปรุงใหม- ................................ (ราคาหนังสือพรอมคาสง 59 บาท) ..... จํานวน.........เลม เปนเงิน................บาท 
( ) โจทยข้ันเทพ พิชิต GAT & PAT (เลม 1) -หนังสือใหม- .............. (ราคาหนังสือพรอมคาสง 299 บาท) ... จํานวน.........เลม เปนเงิน................บาท 
( ) เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา-มีนา’51 ................................. (ราคาหนังสือพรอมคาสง 109 บาท) ... จํานวน.........เลม เปนเงิน................บาท 
( ) เฉลยขอสอบจริง O-NET กุมภา’52 ........................................... (ราคาหนังสือพรอมคาสง 109 บาท) ... จํานวน.........เลม เปนเงิน................บาท 
( ) รวมขอสอบจริง O-NET กุมภา’53 ............................................. (ราคาหนังสือพรอมคาสง 109 บาท) ... จํานวน.........เลม เปนเงิน................บาท 
( ) คัมภีรสอบ O-NET ชั้น ม.6 & รับตรงผานเคลียริ่งเฮาส ........... (ราคาหนังสือพรอมคาสง 159 บาท) ... จํานวน.........เลม เปนเงิน................บาท 
( ) รวมขอสอบจริง GAT & PAT มีนา’53 ........................................ (ราคาหนังสือพรอมคาสง 129 บาท) ... จํานวน.........เลม เปนเงิน................บาท 
หนังสือชุด ตะลุยโจทย มีทั้งหมด 10 เลม 10 วิชา  คือ วิชาภาษาไทย O & A-NET, สังคมศึกษาฯ O & A-NET, ภาษาอังกฤษ O & A-NET, 
วิทยาศาสตร O-NET, คณิตศาสตร O-NET, คณิตศาสตร A-NET, ฟสิกส A-NET, เคมี A-NET, ชีววิทยา A-NET และ ความถนัดทาง
วิศวกรรม ขาพเจาตองการสั่งซื้อในวิชาตางๆ ดังน้ี 
( ) ตะลุยโจทย วิชา .............................................................................. (ราคาหนังสือพรอมคาสง 109 บาท) ... จํานวน.........เลม เปนเงิน................บาท 
( ) ตะลุยโจทย วิชา .............................................................................. (ราคาหนังสือพรอมคาสง 109 บาท) ... จํานวน.........เลม เปนเงิน................บาท 
หนังสือชุด คลังขอสอบเขามหา’ลัย มีทั้งหมด 7 เลม 7 วิชา  คือ วิชาภาษาไทย O & A-NET, สังคมศึกษาฯ O & A-NET, ภาษาอังกฤษ    
O & A-NET, คณิตศาสตร O & A-NET, ฟสิกส O & A-NET, เคมี O & A-NET และ ชีววิทยา O & A-NET  ขาพเจาตองการสั่งซื้อในวิชา
ตางๆ ดังน้ี 
( ) คลังขอสอบเขามหา’ลัย วิชา ......................................................... (ราคาหนังสือพรอมคาสง 259 บาท) ... จํานวน.........เลม เปนเงิน................บาท 
( ) คลังขอสอบเขามหา’ลัย วิชา ......................................................... (ราคาหนังสือพรอมคาสง 259 บาท) ... จํานวน.........เลม เปนเงิน................บาท 
  
 รวมสั่งซื้อทั้งหมด...............รายการ  เปนเงิน.........................บาท  
โดยขอใหจัดสงหนังสือท่ีสั่งซื้อน้ีไปใหขาพเจา ท่ี  (  ) บาน  (  ) โรงเรียน............................................................................... ตามท่ีอยูขางตน ดวน 
สําหรับเงินคาหนังสือจํานวน.....................บาท ไดสงมาใหพรอมน้ีแลวเปน  ธนาณัติสั่งจาย ปท.สนามเปา 10406 ในนามนายไพบูลย ศุภพิมล 
หรือ  โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเปา เลขบัญชี 029-2-48291-4 ชื่อนายไพบูลย ศุภพิมล พรอมแนบสําเนาใบโอนเงิน 
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จุดเดนของการสอบ PRE-ADMISSIONS ในปนี้ 
 
1. ระบบการทํางานใชเครื่องคอมพิวเตอรทุกขั้นตอน  เพ่ืออํานวยความสะดวกและถูกตองใหแกโรงเรียนและนักเรียน     
 เร่ิมตั้งแตแบบฟอรมใบสมัครท่ีใชเคร่ืองคอมพิวเตอรอานขอมูลจากท่ีนักเรียนระบายมาโดยตรง, การพิมพบัตรประจําตัวสอบ, บัญชีรายช่ือผูสมัครสอบ     
 ตลอดจนถึงการตรวจ-ประเมินผล และพิมพใบประกาศผลสอบ 
 
2. เปดโอกาสใหนักเรียนมีสิทธิสอบหลายครั้ง  โดยกําหนดชวงวัน-เวลาสอบ และวันประกาศผล ท่ีสอดคลองกับการสอบ 

ADMISSIONS จริง และการสอบโควตา + สอบรับตรง ของสถาบันน้ันๆ โดยตรง  เพ่ือใหนักเรียนและโรงเรียนไดรับประโยชนจากการสอบอยางเต็มท่ี 
 
3. ขอสอบและการประเมินผลที่ไดมาตรฐาน  หัวใจของการสอบ ก็คือ ขอสอบและการประเมินผล ดังน้ัน โครงงานทดสอบ     
 ความสามารถทางวิชาการ PRE-ADMISSIONS ท่ีทางบัณฑิตแนะแนวจัดทําข้ึน จึงใหความสําคัญเปนพิเศษกับการจัดทําขอสอบใหไดมาตรฐาน        
 อาจารยแตละทานที่ไดรับเชิญมาเปนกรรมการออกขอสอบจะไดรับการเลือกสรรจากผูมีประสบการณในสาขาวิชานั้นๆ อยางแทจริง และขอสอบทุก   
 วิชาท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชในการสอบน้ัน จะยึดหลักเกณฑ 3 ประการ คือ 
 - ตองออกครอบคลุมเน้ือหาในหลักสูตรการศึกษาใหมของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับช้ันมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) 
 - สัดสวนของเรื่องท่ีออก และแนวการตั้งโจทยถือเอาขอสอบ O-NET, GAT และ PAT ของ ADMISSIONS จริงเปนเกณฑ 
 - ตองไมยากหรืองายจนเกินไป, คําถาม-คําตอบ ทุกขอตองถูกตองชัดเจน และตองสามารถจําแนกความรูของนักเรียนได 
   นอกจากน้ัน ลักษณะเดนสุดของโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ คือ แนวการประเมินผล ซ่ึงจะแตกตางจากการจัดสอบโดยท่ัวไป       
 เพราะสํานักงานบัณฑิตแนะแนวใชเคร่ืองคอมพิวเตอรประเมินผลคะแนนสอบรายวิชาและคะแนนรวม ใหเห็นขีดความสามารถทางวิชาการของนักเรียน     
 ท่ีเขาสอบแตละคนอยางละเอียด โดยการนําไปเปรียบเทียบกับผูเขาสอบคนอื่นๆ ใน 3 ขอบเขต คือ ระดับจังหวัด (จะเปรียบเทียบกับนักเรียนในจังหวัด      
 เดียวกัน) ระดับภาค (จะเปรียบเทียบกับนักเรียนในภาคเดียวกัน) และระดับประเทศ (คือเปรียบเทียบกับนักเรียนท้ังประเทศ) ซ่ึงการประเมินผลใน       
 ลักษณะเชนน้ี ท้ังทางโรงเรียนและตัวนักเรียนเองสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนไดโดยตรง กลาวคือ 
 - ตอฝายบริหาร-วิชาการของโรงเรียน  ก็จะสามารถวางแผนปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 - ตอฝายแนะแนวของโรงเรียน  ก็จะสามารถใหบริการแนะแนวสําหรับนักเรียนแตละคนไดอยางสอดคลองกับความเปนจริง 
 - ตอตัวนักเรียน  จะทําใหรูจักตัวเองมากขึ้นวามีความพรอมเพียงใดในแตละวิชา ก็จะไดพยายามปรับปรุงตัวกอนท่ีจะถึงการสอบจริง 
 
4. เลือก "วิธีการสมัคร" ไดตามความสะดวก  โดยนักเรียนสามารถเลือกได 5 วิธี ดังน้ี 
 - สมัครผานฝายแนะแนวของโรงเรียน  กรอกใบสมัครแลวชําระเงินคาสมัครสอบไดท่ีฝายแนะแนวโรงเรียน 
 - สมัครที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  นําใบสมัครพรอมเงินคาสมัครสอบไปย่ืนท่ีสํานักงานบัณฑิตแนะแนว (สมัครแทนกันได) 
 - สมัครทางไปรษณีย  โดยสงใบสมัครพรอมธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินคาสมัครสอบมาทางไปรษณีย 
 - สมัครทางแฟกซ  โดยโอนเงินคาสมัครสอบเขาบัญชีธนาคาร แลวสงแฟกซ "สําเนาใบโอนเงิน พรอมใบสมัคร" มาท่ีบัณฑิตแนะแนว 
 - สมัครทาง Website  โดยเขาไปกรอกใบสมัครสอบใน www.bunditnaenaew.com แลวโอนเงินคาสมัครสอบเขาบัญชีธนาคารตามท่ีระบุไว 
 
5. เลือก "สถานที่สอบ" ไดตามความตองการ  ท้ัง "สอบที่สนามสอบ" (มีใหเลือกกวา 500 แหง ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ      
 ดูรายช่ือและรหัสท่ีหนา 10-13) หรือ จะเลือก "สอบเองที่บาน" ก็ได 
 
6. ผูท่ี "ขาดสอบ" ขอขอสอบไป "สอบเองที่บาน" แลวสงมาตรวจ-ประเมินผล เพิ่มได  ชมรม         
 บัณฑิตแนะแนวเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีเลือก "สอบท่ีสนามสอบ" แตขาดสอบ สามารถติดตอขอรับขอสอบพรอมกระดาษคําตอบ (ดูรายละเอียดเร่ืองการ           
 ขอรับขอสอบกรณีขาดสอบไดท่ีหนา 6) นํากลับไป "สอบเองที่บาน" แลวสงกระดาษคําตอบกลับมาใหชมรมฯ ตรวจ-ประเมินผล ใหมไดตามกําหนด โดย     
 เสียคาใชจายเพ่ิมเพียงคนละ 50 บาท ตอการสอบหนึ่งคร้ัง ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนท่ีขาดสอบไดรับประโยชนจากการสมัครสอบอยางเต็มท่ี 
 

พิเศษ ! สมัครสอบ PRE-ADMISSIONS ปนี้ จะไดรับสิทธิสอบถึง 3 ครั้ง 
ครั้งแรก สอบทั้ง PRE-ONET,  GAT และ PAT ณ สนามสอบทั่วประเทศในวันที่ 7-8 กันยายน 2556 
ครั้งท่ี 2 รับสิทธิสอบ PRE-รับตรง และ PRE-โควตา     ครั้งท่ี 3 สอบ PRE-GAT&PAT มีนา’57  

ผานทางเวปไซต และรับสิทธิ "ประเมินผลการเลือกคณะ" ทาง Internet เพิ่มดวย 

แลวทานจะยอมพลาดโอกาสดี เชนน้ีหรือ! 
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รายละเอียดของการสมัครสอบ PRE-ADMISSIONS 
 
เปดจําหนายระเบียบการ และรับสมัคร ต้ังแตบัดน้ี - 20 กรกฎาคม 2556  

ที่  ฝายแนะแนวของโรงเรียนมัธยมท่ัวประเทศ และสนามสอบในทุกจังหวัด หรือท่ีสํานักงานบัณฑิตแนะแนว (โทร. 02-2794808 และ 02-6195844) 
 
คาระเบียบการ-ใบสมัคร ราคาชุดละ 5 บาท (ประกอบดวย ระเบียบการ 1 เลม และแบบฟอรมคอมพิวเตอรใบสมัคร 1 แผน) 
 
คุณสมบัติผูสมัคร  ตองเปนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) หรือเทียบเทา 
 
คาสมัครสอบ - กรณีสมัครผานโรงเรียน โดยเลือก “สอบที่สนามสอบ” เสียคาสมัครคนละ 250 บาท 
   โดยเลือก “สอบเองที่บาน” เสียคาสมัครคนละ 300 บาท  
  - กรณีสมัครที่บัณฑิตแนะแนว, สมัครทางไปรษณีย, สมัครทางแฟกซ และ สมัครทาง Website 
   ท้ังท่ีเลือก "สอบที่สนามสอบ หรือ สอบเองที่บาน" เสียคาสมัครคนละ 300 บาท   
วิธีการสมัครสอบทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทาง Website  
 - การสมัครสอบทางไปรษณีย  ใหสง “ใบสมัครสอบที่กรอกและระบายแลว + ใบจาหนาชื่อ-ที่อยูของตัวเอง พรอมต๋ัวแลกเงิน หรือ
ธนาณัติ” (คนละ 300 บาท)  ส่ังจาย ปท.สนามเปา (10406) ในนาม นายไพบูลย ศุภพิมล ไปยัง สํานักงานบัณฑิตแนะแนว เลขท่ี 1033/4 ถ.พหลโยธิน 
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  
 - การสมัครสอบทางแฟกซ  ใหโอนเงินคาสมัคร (คนละ 300 บาท) เขาบัญชีออมทรัพย ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเปา ช่ือบัญชีนายไพบูลย 
ศุภพิมล  เลขบัญชี 029-2-48291-4  แลวแฟกซ “สําเนาใบโอนเงิน + ใบจาหนาชื่อ-ที่อยูตัวเอง + ใบสมัครที่กรอกเรียบรอยแลว” (เฉพาะดานหนา)   
สงมายังชมรมบัณฑิตแนะแนว ที่หมายเลขแฟกซอัตโนมัติ 02-6171820  
 - การสมัครสอบทาง Website  ใหเขาไปกรอกใบสมัครสอบใน www.bunditnaenaew.com แลวโอนเงินคาสมัครสอบ (คนละ 300 บาท) 
เขาบัญชีนายไพบูลย ศุภพิมล ของธนาคารตามรายละเอียดท่ีระบุไวใน Website   
 กรณีสมัครสอบทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทาง Website เม่ือทางสํานักงานไดรับเอกสารไวแลวก็จะนําขอมูลเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
เพ่ือพิมพบัตรประจําตัวผูสมัครสงใหท่ีบานประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ สวนผลการสอบและหนังสือเฉลยจะสงใหท่ีบานตามกําหนดท่ีแจงไว   
หมายเหตุ กรณีสมัครสอบที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว, ทาง
ไปรษณีย หรือ ทางแฟกซ นักเรียนตองเขียน “ใบจาหนาช่ือ-ท่ีอยู
ของตัวเอง” ลงในกระดาษขาวขนาด 5 × 10 ซม. จํานวน 1 แผน 
ใหครบถวนและชัดเจน (ดูตัวอยางตามแบบฟอรมดานขวามือ) สง
มาพรอมกับใบสมัครดวย เพ่ือท่ีทางสํานักงานจะไดใชจัดสงเอกสาร
ตางๆ (เชน บัตรประจําตัวผูสมัคร, ใบประกาศผลและหนังสือเฉลย 
ฯลฯ) ไปใหท่ีบานไดอยางถูกตอง  

  
ชื่อ-สกุล....................................................................... โทรศัพท................................... 

เลขที่............................... หมูที่................... หมูบาน...................................................... 

ซอย............................................................. ถนน............................................................ 

ตําบล........................................................... อําเภอ........................................................ 

จังหวัด................................................................... รหัสไปรษณีย.................................
 
กรณี “สอบเองที่บาน”  จัดทําขึ้นเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถสมัครเขารวมการทดสอบไดอยางทั่วถึง แตทางสํานักงานฯ 
ก็ไดจัดระบบของการทํางานและวางมาตรการปองกัน เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับมาตรฐานของการสอบและการประเมินผล ดังนี้  
1. ทางสํานักงาน จะจัดสงขอสอบไปใหนักเรียนท่ีเลือก “สอบเองที่บาน” ในวันรุงข้ึนหลังจากการสอบตามสนามสอบเสร็จส้ินแลว        
 เพ่ือปองกันการรั่วไหลของขอสอบกอนกําหนดวันสอบ 
2. ทางสํานักงาน จะนํากระดาษคําตอบของนักเรียนท่ีเขาสอบตามสนามสอบมาตรวจ-ประเมินผล ใหเสร็จส้ินกอน แลวจึงจะนํา       
 กระดาษคําตอบของนักเรียนที่เลือก “สอบเองที่บาน” มาเขาเครื่องคอมพิวเตอร ตรวจ-ประเมินผลเพิ่มเติมภายหลัง 
3. นักเรียนท่ีเลือก “สอบเองที่บาน” จะไมมีสิทธิไดรับรางวัลทุกประเภท (ทั้งรางวัลที่เปนทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ) 
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วันสอบและประเภทวิชาสอบ PRE-ADMISSIONS 
 
วันสอบ ผูสมัครจะไดรับสิทธิสอบ 3 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 คร้ังแรก สอบ PRE-ONET, PRE-GAT และ PRE-PAT ตามแนวขอสอบ ADMISSIONS จริงของ สทศ. 
  พรอมกันท่ัวประเทศ ในวันเสาร-อาทิตยท่ี 7-8 กันยายน 2556  (เลือกสอบไดทั้งที่ “สนามสอบ” และ “สอบเองที่บาน”) 
 คร้ังที่สอง รับสิทธิสอบ PRE-รับตรง และ PRE-โควตา 
 คร้ังที่สาม รับสิทธิสอบ PRE-GAT & PAT มีนา’57 เพื่อเตรียมสอบ GAT และ PAT จริง ของ สทศ. ในเดือนมีนา’57   

  หมายเหตุ การสอบในครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 เปนการสอบทางระบบอินเทอรเน็ต  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการสอบ 
  เพิ่มเติมไดจาก www.bunditnaenaew.com ต้ังแต 1 กันยายน 2556  

 
ประเภทวิชาสอบ สําหรับการสอบครั้งแรก ในวันเสาร-อาทิตยที่ 7-8 กันยายน 2556 
      ไดจัดกลุมวิชาสอบ ท้ัง O-NET, GAT และ PAT ตามการจัดสอบ ADMISSIONS จริง ของ สทศ. คือ 
 

 สายวิทย  แบงการสมัครสอบ ออกเปน 2 ประเภท ไดแก  (โดยผูสมัครตองเลือกสอบเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเทาน้ัน) 
 - ประเภทวิทย-ท่ัวไป คือ ผูสมัครท่ีเลือกสอบ O-NET 8 กลุมสาระ ไดแก คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และ 

สุขศึกษาฯ, สอบ GAT และเลือกสอบ PAT อีก 2 วิชา ดังน้ี PAT 1 (คณิตศาสตร) และ PAT 2 (วิทยาศาสตร) 
 - ประเภทวิทย-วิศวะ คือ ผูสมัครท่ีเลือกสอบ O-NET 8 กลุมสาระ ไดแก คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และ 

สุขศึกษาฯ, สอบ GAT และเลือกสอบ PAT อีก 3 วิชา ดังน้ี PAT 1 (คณิตศาสตร), PAT 2 (วิทยาศาสตร) และ PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรม) 
 

 สายศิลป  แบงการสมัครสอบ ออกเปน 2 ประเภท ไดแก  (โดยผูสมัครตองเลือกสอบเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเทาน้ัน) 
 - ประเภทศิลป-ท่ัวไป คือ ผูสมัครท่ีเลือกสอบ O-NET 8 กลุมสาระ ไดแก คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และ 

สุขศึกษาฯ และสอบ GAT 
 - ประเภทศิลป-คํานวณ คือ ผูสมัครท่ีเลือกสอบ O-NET 8 กลุมสาระ ไดแก คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร, ภาษาไทย, สังคมศึกษา 

และสุขศึกษาฯ, สอบ GAT และเลือกสอบ PAT อีก 1 วิชา คือ PAT 1 (คณิตศาสตร) 
 

หมายเหตุ  เฉพาะนักเรียนสายศิลปท้ัง 2 ประเภท มีสิทธิสอบ PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) เพ่ิมอีก 1 วิชา (จะสอบ หรือ ไมสอบก็ได) 
 
ลักษณะขอสอบ - สําหรับการสอบครั้งแรก ในวันเสาร-อาทิตยที่ 7-8 กันยายน 2556 และ PRE-GAT & PAT มีนา’57 ในคร้ังที่สาม 
   ขอสอบทุกวิชาเปนปรนัยลวน เน้ือหาครอบคลุมหลักสูตรมัธยมปลายสายสามัญ (ม.4-ม.6) สัดสวนของเรื่องท่ีออกและระดับ

ความยาก-งาย จะยึดแนวขอสอบตามระบบการคัดเลือกแบบใหม (ADMISSIONS) จริง ของ สทศ. เปนเกณฑ 
   - สําหรับการสอบครั้งที่สอง PRE-รับตรง และ PRE-โควตา จะยึดตามแนวขอสอบคัดเลือกจริงของแตละสถาบันน้ันๆ เปนเกณฑ 
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ตารางสอบ PRE-ADMISSIONS 
 
ตารางสอบ  
 - สําหรับการสอบครั้งแรก  ในวันเสาร-อาทิตยท่ี 7-8 กันยายน 2556   

วันสอบ 
 

เวลาสอบ  
 

วิชาสอบสายวิทย 
 

วิชาสอบสายศิลป 
วันเสาร 08.00-09.30 O-NET คณิตศาสตร O-NET คณิตศาสตร 

 09.30-10.45 O-NET ภาษาอังกฤษ O-NET ภาษาอังกฤษ 
 10.45-12.15 O-NET วิทยาศาสตร O-NET วิทยาศาสตร 
 13.15-14.30 O-NET ภาษาไทย O-NET ภาษาไทย 
 14.30-15.45 O-NET สังคมศึกษา O-NET สังคมศึกษา 
 15.45-17.00 O-NET สุขศึกษา-พลศึกษาฯ O-NET สุขศึกษา-พลศึกษาฯ 

วันอาทิตย 08.00-10.00 PAT 1 (คณิตศาสตร) PAT 1 (คณิตศาสตร) 
 10.00-12.00 GAT (ความถนัดท่ัวไป) GAT (ความถนัดท่ัวไป) 
 13.00-15.00 PAT 2 (วิทยาศาสตร) PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 
 15.00-17.00 PAT 3 (ความถนัดทางวิศวะ) - 

 
 - สําหรับการสอบในครั้งที่สอง และครั้งที่สาม  ท่ีจัดสอบผานระบบอินเทอรเน็ตน้ัน ใหดูรายละเอียดและตาราง
วัน-เวลาสอบไดท่ี www.bunditnaenaew.com ต้ังแต 1 กันยายน 2556 
 
กรณีนักเรียนเลือก “สอบเองที่บาน” สํานักงานบัณฑิตแนะแนวจะจัดสงขอสอบไปใหนักเรียนที่บานในวันรุงขึ้นหลังจาก
การสอบตามสนามสอบเสร็จส้ิน ซ่ึงนักเรียนควรจะไดรับขอสอบดังกลาวภายใน 3-5 วัน (หากเลยกําหนดวันสอบไปแลว 7 วัน นักเรียน
ยังไมไดรับซองขอสอบ โปรดติดตอสํานักงานบัณฑิตแนะแนวโดยดวน เพราะไปรษณียอาจทําสูญหายได) โดยมีกําหนดวันสงขอสอบ ดังนี้ 

จะสงขอสอบใหที่บาน ในวันท่ี 9 กันยายน 56  นักเรียนตองสงกระดาษคําตอบกลับมาใหตรวจ ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 56  
 และเมื่อนักเรียนไดรับซองขอสอบไวเรียบรอย ใหนําขอสอบออกมาทดสอบตัวเองทีละวิชาตามเวลาที่กําหนดไวเหมือนการสอบจริง 
แลวรีบสงกระดาษคําตอบกลับมาใหสํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ-ประเมินผล โดยทางไปรษณียลงทะเบียน (จะมีคําอธิบายเรื่อง
วิธีการทําขอสอบ และกําหนดเวลาในการจัดสงกระดาษคําตอบกลับมาใหสํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ-ประเมินผลในซองขอสอบทุกชุด) 
 
กรณี “สอบเองที่บาน”  จัดทําขึ้นเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถสมัครเขารวมการทดสอบไดอยางทั่วถึง แตทางสํานักงานฯ 
ก็ไดจัดระบบของการทํางานและวางมาตรการปองกัน เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับมาตรฐานของการสอบและการประเมินผล ดังนี้  
1. ทางสํานักงาน จะจัดสงขอสอบไปใหนักเรียนท่ีเลือก “สอบเองที่บาน” ในวันรุงข้ึนหลังจากการสอบตามสนามสอบเสร็จส้ินแลว        
 เพ่ือปองกันการรั่วไหลของขอสอบกอนกําหนดวันสอบ 
2. ทางสํานักงาน จะนํากระดาษคําตอบของนักเรียนท่ีเขาสอบตามสนามสอบมาตรวจ-ประเมินผล ใหเสร็จส้ินกอน แลวจึงจะนํา       
 กระดาษคําตอบของนักเรียนที่เลือก “สอบเองที่บาน” มาเขาเครื่องคอมพิวเตอร ตรวจ-ประเมินผลเพิ่มเติมภายหลัง 
3. นักเรียนท่ีเลือก “สอบเองที่บาน” จะไมมีสิทธิไดรับรางวัลทุกประเภท (ทั้งรางวัลที่เปนทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ) 
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คําชี้แจงเรื่องการกรอกและระบายใบสมัคร 
 
  เนื่องจากใบสมัครปนี้เปนแบบฟอรมที่ใชสําหรับอานขอมูลเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยตรง ดังน้ันผูสมัครจึงตองกรอกและระบายใบสมัครใหถูกตอง
และชัดเจน (ดูตัวอยางการกรอกและระบายใบสมัคร ไดจากดานหลังของแบบฟอรมใบสมัคร) กลาวคือ  
1. เพศ แบงเปน 4 อยางคือ หญิง, ชาย, สามเณร และภิกษุ ซ่ึงผูสมัครจะตองระบายดินสอลงในวงกลมเพื่อระบุเพศของตนเองใหชัดเจน  
2. ชั้นเรียน ผูสมัครจะตองระบายดินสอลงในวงกลมเพื่อระบุช้ันเรียนในปจจุบัน  
3. เลขหองเรียน ใหผูสมัครกรอกเลขหองเรียนลงในชองส่ีเหลี่ยม และระบายดินสอลงในวงกลม เพ่ือระบุเลขหองเรียนของตนเอง (กรณีเลขหองเรียนมี   
 ไมถึง 4 ตัว ก็ใหกรอกและระบายเพียงเทาท่ีมี โดยเร่ิมตนจากดานซายมือ สวนชองท่ีเหลือก็ใหเวนวางไว)  
4. รหัสโรงเรียนที่เรียนอยู ผูสมัครจะตองดูรหัสโรงเรียนของตนจากทายหนังสือน้ี (หนา 14 - 17) แลวนํามากรอกและระบายลงในชองใหถูกตอง  
5. ประเภทวิชาที่สมัครสอบ ปน้ี มี 4 ประเภท ซ่ึงผูสมัครตองระบายดินสอลงในวงกลมเพื่อเลือกประเภทวิชาสอบเพียงประเภทเดียว  
6. รหัสสนามสอบ ใหเลือกสถานที่สอบจากรายชื่อสนามสอบในหนา 10-13 จํานวน 3 แหง แลวนํารหัสสนามสอบที่เลือกมากรอกและระบายลงในชอง
 โดยเรียงตามลําดับ ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอรจะจัดใหสอบสนามสอบที่ 1 กอน แตถาสนามสอบที ่1 เต็มหรือยุบ ก็จะใหสนามสอบที ่2 หรือ 3 ตอไป ตามลําดับ   

สวนดานขวาของใบสมัครจะเปนแบบฟอรมสําหรับกรอกและระบายชื่อ-นามสกุล 
ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกและระบายใหตรงตามชอง  โดยตองเวนวาง 1 ชอง ระหวางชื่อกับนามสกุล 

 
 
     

ระเบียบและขอปฏิบัติในการเขาสอบ PRE-ADMISSIONS 
 
นักเรียนที่เขาสอบ "ท่ีสนามสอบ" ทุกคนจะตองปฏิบัติตามระเบียบดังน้ี 
1. ตองแตงชุดนักเรียน หรือแตงกายสุภาพ เรียบรอย และนําบัตรประจําตัวผูสมัครไปแสดงทุกคร้ังท่ีเขาหองสอบ มิฉะน้ันจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
2. ตองนําดินสอดํา (ตั้งแต 2B ข้ึนไป) และยางลบดินสอเขาหองสอบดวย เพราะกระดาษคําตอบทุกวิชาจะเปนชองใหระบายแถบดําดวยดินสอ 
3. หามเขาหองสอบสายเกินกวา 15 นาที และหามทุจริตในการสอบ มิฉะน้ันจะถูกตัดสิทธิในการสอบ และปรับใหไดคะแนนศูนยทุกวิชา  
กรณีขาดสอบ  สํานักงานบัณฑิตแนะแนว ขอช้ีแจงเกี่ยวกับสิทธิของนักเรียนท่ีขาดสอบ (ท้ังขาดสอบบางวิชาและขาดสอบทุกวิชา) ดังน้ี  
1. การติดตอขอรับขอสอบในวิชาที่ขาดสอบ  ใหขอรับไดเม่ือการสอบเสร็จส้ินแลว 7 วัน (แตไมเกิน 30 วัน) โดยมีหลักเกณฑดังน้ี 
 - กรณีสอบในเขต กทม. ใหนําบัตรประจําตัวผูสมัคร มาติดตอขอรับขอสอบในวิชาท่ีขาดสอบได ณ ท่ีสํานักงานบัณฑิตแนะแนว (ไมตองเสียคาใชจาย) 
 - กรณีสอบในจังหวัดอื่นๆ ใหนําบัตรประจําตัวผูสมัคร ไปติดตอขอรับขอสอบในวิชาท่ีขาดสอบไดจากผูประสานงานสนามสอบนั้นๆ (ไมตองเสียคาใชจาย) 
  หรือจะใหทางสํานักงาน สงขอสอบวิชาที่ขาดสอบใหทางไปรษณียก็ได (แตตองเสียคาใชจาย) โดยเขียนจดหมายแจงวา "ขอขอสอบวิชาท่ีขาดสอบ" 
ระบุช่ือ-สกุล, เลขประจําตัวสอบ, วิชาท่ีขาดสอบ และท่ีอยูของตัวเอง มาอยางชัดเจน พรอมกับคาธรรมเนียมการจัดสงคนละ 10 บาท/วิชา (หากขาดสอบทุกวิชา 
เสียคาใชจาย 50 บาท) เปนตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ ส่ังจาย ปท. สนามเปา (10406) ในนาม นายไพบูลย ศุภพิมล แลวสงมายัง สํานักงานบัณฑิตแนะแนว 
1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400   
2. สิทธิในการขอรับหนังสือเฉลย และใบประกาศผลสอบ  นักเรียนท่ีขาดสอบ (ท้ังขาดสอบบางวิชา และขาดสอบทุกวิชา) จะมีสิทธิไดรับ      
 หนังสือเฉลยขอสอบและใบประกาศผลสอบเหมือนกับผูสมัครคนอื่น (หากสมัครสอบผานฝายแนะแนว ใหไปรับหนังสือเฉลยและใบประกาศผลที่หองแนะแนว)  
3. ผูที่ขาดสอบมีสิทธิขอขอสอบไป “สอบเองที่บาน” แลวสงมาตรวจ-ประเมินผล ใหมได  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีเลือก “สอบท่ี    
 สนามสอบ” แต “ขาดสอบ” สามารถติดตอขอรับขอสอบพรอมกระดาษคําตอบ (ดูรายละเอียดขอ 1) นํากลับไป “สอบเองที่บาน” แลวสงกระดาษคําตอบ     
 กลับมาใหชมรมฯ ตรวจ-ประเมินผล ใหมไดโดยเสียคาใชจายเพียงคนละ 50 บาท โดยตองสง “กระดาษคําตอบท่ีทําเรียบรอยแลว” มาใหบัณฑิตแนะแนว     
 ตรวจทางไปรษณียลงทะเบียน หรือ EMS. พรอมเงินคาใชจาย เปนตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ ส่ังจาย ปท. สนามเปา (10406) ในนาม นายไพบูลย  ศุภพิมล       
 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556  ซ่ึงชมรมฯ จะพิมพผลสอบสงใหใหมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 (หากสงชากวากําหนดจะไมประเมินผลใหใหม)    



บัณฑิตแนะแนว   ระเบียบการ PRE-ADMISSIONS ’56 7 

การขอรับบัตรประจําตัวผูสมัคร PRE-ADMISSIONS 
 
สถานที่ขอรับบัตรประจําตัวผูสมัคร 
1. กรณีสมัครที่ฝายแนะแนวโรงเรียนตนเอง ใหติดตอขอรับบัตรประจําตัวผูสมัคร  
 ไดท่ีฝายแนะแนวของโรงเรียน  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ  
2. กรณีสมัครที่โรงเรียนอื่น ใหติดตอขอรับบัตรประจําตัวผูสมัครไดท่ีฝายแนะแนว  
 ของโรงเรียนท่ีย่ืนใบสมัครไว  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ  
3. กรณีสมัครที่บัณฑิตแนะแนว ทางสํานักงานจะจัดสงบัตรประจําตัวฯ ไปใหท่ีบาน 
 (ตามท่ีอยูท่ีระบุไว)  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ  
4. กรณีสมัครทางไปรษณีย ทางสํานักงานจะจัดสงบัตรประจําตัวผูสมัครไปใหท่ีบาน  
 (ตามท่ีอยูท่ีระบุไว)  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ  
5. กรณีสมัครทางแฟกซ ทางสํานักงานจะจัดสงบัตรประจําตัวผูสมัครไปใหท่ีบาน  
 (ตามท่ีอยูท่ีระบุไว)  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ 

          
 บัณฑิตแนะแนว  PRE-ADMISSIONS’56 18298   

เรียนที่ เตรียมอุดมศึกษา     ม.6/03
  

   

ช่ือ-สกุล ศิริพร  แซล้ิม
เลขประจําตัวสอบ 12-101-0315
ประเภท วิทย-วศิวะ
สนามสอบที่ได สุรศักด์ิมนตรี
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร
หองสอบที่ จะติดประกาศที่สนามสอบ     

จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว โทร. 2794808 และ 6195844 

 

 
กรณีบัตรประจําตัวผูสมัครหายหรือชํารุด  นักเรียนจะตองโทรศัพทมาท่ีสํานักงานบัณฑิตแนะแนวในเวลาทําการ 08.00-17.00 น. 
เพ่ือขอทราบ “เลขประจําตัวสอบของตน” โดยแจงช่ือ-สกุล, โรงเรียนท่ีศึกษาอยู, ช้ันเรียน, ประเภทวิชาสอบ และสนามสอบที่เลือก ซ่ึงนักเรียนจะตองจด 
“เลขประจําตัวสอบที่ไดรับแจงทางโทรศัพท” พรอมนํา “บัตรประชาชนจริง” ไปแสดงเปนหลักฐานวาเปนตัวผูสมัครจริงในวันสอบแทน “บัตรประจําตัวผูสมัคร”  
กรณีขอแกไขขอความในบัตรประจําตัวผูสมัคร (แกไขไดเฉพาะชื่อ-นามสกุล และโรงเรียนท่ีเรียนอยูเทาน้ัน สวนการขอ
ยายสนามสอบ หรือ แกไขประเภทวิชาสอบไมสามารถทําได กรณีตองการยายสนามสอบ หรือเปลี่ยนประเภทวิชาสอบ จะตองสมัครใหมเทาน้ัน) โดยโทรศัพท 
“ขอแกไขขอความในบัตรใหม” น้ันจะตองแจงช่ือ-สกุล และเลขประจําตัวสอบดวย แลวระบุรายละเอียดท่ีตองการแกไขใหชัดเจน โดยตองแจงขอแกไขกอน
วันสอบอยางนอย 1 วัน ซ่ึงเจาหนาท่ีจะแกไขขอมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอรใหใหมภายใน 3 วันนับจากไดรับแจง 
 
 

การตรวจ-ประเมินผลการสอบ PRE-ADMISSIONS 
 
การตรวจ-ประเมินผล  เคร่ืองคอมพิวเตอรจะตรวจขอสอบและแยกการประเมินผลคะแนนสอบของนักเรียน ออกเปน 2 สวน คือ 
 - ประเมินผลคะแนนรายวิชา คือ การประเมินผลคะแนนสอบโดยแยกใหเห็นเปนวิชาๆ 
 - ประเมินผลคะแนนรวม  คือ การประเมินผลคะแนนสอบรวมทุกวิชาท่ีสมัคร โดยจะเปรียบเทียบใหเห็นท้ัง 2 ขอบเขต คือ เปรียบเทียบ

กับนักเรียนทุกคนที่สอบ (ม.4-ม.6) และเปรียบเทียบกับเฉพาะนักเรียนในชั้นเดียวกัน (เชน เฉพาะชั้น ม.4, เฉพาะชั้น ม.5 หรือ เฉพาะชั้น ม.6)  
ผลการสอบ ใบประกาศผลสอบ จะระบุ คะแนนที่ทําได (Score), คะแนนสูงสุด (Maximum), คะแนนเฉลี่ย (Mean) และ อันดับที่ได (Rank) 
     ของแตละวิชา และของคะแนนรวมเปนรายบุคคล โดยจําแนกออกเปน 3 ขอบเขต คือ 
 - ระดับจังหวัด เพ่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนในจังหวัดเดียวกัน (เฉพาะในเขต กทม. จะเปรียบเทียบกับนักเรียนในเขตเดียวกันใหแทน) 
 - ระดับภาค เพ่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนในภาคเดียวกัน 
 - ระดับประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนท้ังประเทศ  

หมายเหตุ  การแบงภาคจะถือตามเขตภูมิศาสตรท่ีสอดคลองกับการจัดสรรโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีใหสิทธิสอบเขาเรียนตอเปนกรณีพิเศษ 
แกนักเรียนในภาคน้ันๆ ท้ังน้ีเพ่ือใหสามารถนําผลจากการทดสอบความสามารถทางวิชาการครั้งน้ี ไปใชเปนแนวทางในการสมัครสอบโควตาได 
(โดยแบงเปน 6 ภาค) คือ ภาคเหนือ, ภาคใต, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคกลาง-ตะวันตก และเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สวนการประเมินผลการเลือกคณะ จะทําโดยการเปดใหนักเรียนที่ทราบคะแนนสอบ PRE-ADMISSIONS’56 แลว 
สามารถเขา www.bunditnaenaew.com เพื่อ “เลือกคณะ” ซ่ึงระบบ “จะประเมินโอกาสสอบติดในคณะน้ันๆ”     
ใหทราบทันที ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไดรับประโยชนอยางเต็มที่ เพราะจะไมถูกจํากัดใหเลือกเพียง 4 คณะเชนเดิม 
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การประกาศผลและมอบรางวัล PRE-ADMISSIONS 
 
วันประกาศผลสอบ 
  กรณีนักเรียนเลือก “สอบที่สนามสอบ” จะประกาศผลสอบ ชวงตนเดือนพฤศจิกายน 2556 
  กรณีนักเรียนเลือก “สอบเองที่บาน” จะสงผลสอบไปใหท่ีบาน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 
  กรณี “ขาดสอบแลวขอขอสอบไปสอบใหมที่บาน”  จะสงผลสอบใหมใหท่ีบาน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 
  กรณี "ขาดสอบแลวขอขอสอบไปสอบใหมท่ีบาน" ตองเสียคาประเมินผลใหม 50 บาท/คน (ดูรายละเอียดท่ีหนา 6) 
 
สถานที่รับใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลย  
- กรณีสมัครผานฝายแนะแนวโรงเรียน  ไมวาจะสมัครท่ีโรงเรียนตนเองหรือสมัครกับโรงเรียนอื่น ใหไปรับท่ีฝายแนะแนวของโรงเรียนตนเอง 
 (เฉพาะนักเรียนที่เลือก “สอบเองที่บาน” แมจะสมัครสอบผานฝายแนะแนวของโรงเรียน ก็จะไดรับใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลยท่ีบาน)   
 ยกเวน นักเรียนท่ีระบาย “รหัสโรงเรียนอื่นๆ” ลงในใบสมัคร ใหติดตอขอรับหนังสือเฉลยและใบประกาศผล ไดจากสถานที่ ดังน้ี 
  - โรงเรียนอื่นๆ ในเขต กทม. ใหรับไดท่ีสํานักงานบัณฑิตแนะแนว 
  - โรงเรียนอื่นๆ ในตางจังหวัด ใหรับท่ีฝายแนะแนวของสนามสอบที่ตนไปสอบ  
- กรณีสมัครที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  จะสงใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลยไปใหท่ีบานตามที่อยูท่ีระบุไว  
- กรณีสมัครทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทาง Website  จะสงใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลยไปใหท่ีบานตามที่อยูท่ีระบุไว 
 
กรณี “สอบเองที่บาน”  การเปดใหนักเรียนเลือก “สอบเองที่บาน” จัดทําขึ้นเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถสมัครเขารวม
การทดสอบไดอยางทั่วถึง แตทางสํานักงานฯ ก็ไดจัดระบบของการทํางานและวางมาตรการปองกัน เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับมาตรฐาน
ของการสอบและการประเมินผล ดังนี้  
1. ทางสํานักงาน จะจัดสงขอสอบไปใหนักเรียนท่ีเลือก “สอบเองที่บาน” ในวันรุงข้ึนหลังจากการสอบตามสนามสอบเสร็จส้ินแลว        
 เพ่ือปองกันการรั่วไหลของขอสอบกอนกําหนดวันสอบ 
2. ทางสํานักงาน จะนํากระดาษคําตอบของนักเรียนท่ีเขาสอบตามสนามสอบมาตรวจ-ประเมินผล ใหเสร็จส้ินกอน แลวจึงจะนํา       
 กระดาษคําตอบของนักเรียนที่เลือก “สอบเองที่บาน” มาเขาเครื่องคอมพิวเตอร ตรวจ-ประเมินผลเพิ่มเติมภายหลัง 
3. นักเรียนท่ีเลือก “สอบเองที่บาน” จะไมมีสิทธิไดรับรางวัลทุกประเภท (ทั้งรางวัลที่เปนทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ) 
 
ประเภทของรางวัล เพ่ือเปนเกียรติและกําลังใจแกผูท่ีมีความสามารถทางวิชาการดีเดน จึงกําหนดมอบรางวัล โดยแบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี  
 ระดับประเทศ ไดแก 1. ผูทําคะแนนรวมไดที่ 1, 2 และ 3 ของสาย* (วิทย-ศิลป) ของประเทศ 
      - อันดับที่ 1 ของสาย ไดรับทุนการศึกษา 4,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
      - อันดับที่ 2 ของสาย ไดรับทุนการศึกษา 3,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
      - อันดับที่ 3 ของสาย ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
     2. ผูที่ทําคะแนนไดสูงสุดในแตละวิชาของประเทศ*  จะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ  
 ระดับภาค ไดแก ผูทําคะแนนรวมไดสูงเปนอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของสาย* (วิทย-ศิลป) ในแตละภาค จะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ  
 ระดับจังหวัด ไดแก ผูทําคะแนนรวมไดสูงสุดของสาย* (วิทย-ศิลป) ในแตละจังหวัด จะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ 
  *หมายเหตุ  “คะแนนรวม หรือ คะแนนสูงสุดในแตละวิชา” ท่ีจะมีสิทธิไดรับรางวัลจะคิดจากนักเรียนทุกคนท่ีสอบ (ม.4-ม.6) 
 
กําหนดมอบรางวัล จะสงรางวัลไปใหที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
 
 
 
 

โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับรางวัลทุกประเภททาง www.bunditnaenaew.com ตั้งแต 15 ธ.ค.56 
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การเลือกคณะ และจัดอันดับ 
 
 การเลือกคณะและจัดอันดับ นับเปนปจจัยสําคัญเรื่องหนึ่งซึ่งนักเรียนมัธยมปลายท่ีประสงคจะสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาโดยผานการสอบ 
ADMISSIONS หรือ โควตา จะตองทําความเขาใจใหชัดเจน มิฉะน้ันอาจจะทําใหเสียโอกาสได เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเร่ิมศึกษาถึงหลักเกณฑ และฝกฝนวิธีการ
เลือกคณะและจัดอันดับแตเน่ินๆ ทางบัณฑิตแนะแนวจึงจะเปดโอกาสใหนักเรียน “ทดลองเลือกคณะ” แลวจะ “ประเมินโอกาสสอบติดในคณะนั้นๆ” ใหทราบ 
ทาง www.bunditnaenaew.com เม่ือประกาศผลสอบ PRE-ADMISSIONS คร้ังน้ีแลว (ประมาณตนเดือนพฤศจิกายน 2556) ซ่ึงสํานักงานบัณฑิตแนะแนว
ม่ันใจวาผลคะแนนสอบและการประเมินผลการเลือกคณะท่ีไดรับ จะชวยใหนักเรียนนําไปใชเปนแนวทางในการเลือกคณะและจัดอันดับไดอยางเหมาะสม และ
ประสบความสําเร็จในที่สุด  สําหรับวิธีการในการเลือกคณะและจัดอันดับท่ีถูกตองมีหลักเกณฑดังน้ี  
วิธีการเลือกคณะ   การท่ีเราจะเลือกคณะอะไรบาง มีหลักเกณฑใหญๆ 2 ประการ คือ  
1. ตองรูจักตนเองและสภาพแวดลอม 
 1.1 รูในความถนัดหรือทักษะพิเศษของตนเอง วาเหมาะท่ีจะประกอบอาชีพอะไรตอไปในอนาคต โดยอาจดูจากวิชาท่ีตนชอบเรียนและส่ิงท่ีตนชอบทํา   
   เชน ชอบเรียนฟสิกส และชอบตอวงจรไฟฟา ก็ควรจะเลือกเรียนทางดานวิศวะ 
 1.2 รูถึงระดับเกรดของตนเอง วาเรียนไดระดับน้ีมีสิทธิแคไหนท่ีจะสอบติดคณะที่มุงหวัง เชน เรียนไดเกรด 1 กวา หรือ 2 เล็กนอย แตเลือกแพทย       
   จุฬาฯ อันดับ 1 ก็นับวาสูงไป 
 1.3 ลักษณะนิสัยสวนตัว เพราะอาชีพหลายอาชีพตองการบุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน เชน งานดานศิลปะ หรืองานดานแพทย-พยาบาล เปนตน 
 1.4 สุขภาพและลักษณะรางกาย เพราะบางคณะกําหนดคุณสมบัติเฉพาะไว เชน สวนสูง, สายตา หรือโรคบางโรค 
 1.5 ดูความตองการของญาติพี่นอง และฐานะทางครอบครัว ประกอบดวยวาจะไดรับการสนับสนุนมากนอยเพียงใด  
2. ตองรูขอมูลเก่ียวกับคณะตางๆ 
 2.1 คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกเขาคณะของมหาวิทยาลัยน้ัน มีอะไรบาง (ดูรายละเอียดไดจากหนังสือคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขา   
   ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม ของ สกอ. หรือ หนังสือคูมือเลือกคณะในระบบ ADMISSIONS ของบัณฑิตแนะแนว) 
 2.2 คณะที่เราสนใจน้ัน มีกี่มหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนและสภาพในแตละมหาวิทยาลัย เชน ท่ีตั้ง, ระบบการเรียนการสอน, การวัดผล, บรรยากาศโดยทั่วไป   
   รวมตลอดถึงจํานวนคนท่ีมหาวิทยาลัยแตละแหงรับเขาศึกษาตอของคณะนั้นๆ 
 2.3 คานิยมของผูเขาสอบท่ีมีตอคณะน้ันในปท่ีผานมาโดยดูจากระดับคะแนนต่ําสุด และจํานวนผูเลือกสอบคณะนั้นๆ  
 จากขอมูลท้ัง 2 ขอน้ี เราจะนํามาพิจารณาถึงความเหมาะสมของคณะแตละคณะเพื่อตัดสินใจเลือกคณะท่ีสอดคลองกับความชอบและความสามารถของ
เราท่ีสุด โดยใหความสําคัญของแตละองคประกอบลดหลั่นกันไป เชน การท่ีสถานท่ีเรียนจะอยูไกลหรือใกลยอมสําคัญนอยกวาความชอบในคณะที่เราจะเลือก  
การจัดอันดับ  ผูสมัครสอบ ADMISSIONS แตละคนมีสิทธิเลือกคณะได 4 คณะ ซ่ึงไมจําเปนจะตองอยูในมหาวิทยาลัยเดียวกัน และผูท่ีเลือก           
คณะเดียวกันแตอันดับไมตรงกันก็มีสิทธิเทากันท่ีจะติดคณะนั้น ถาคะแนนเขาถึงเกณฑ เชน นาย ก เลือกรัฐศาสตรเปนอันดับ 1  นาย ข เลือกรัฐศาสตรเปน
อันดับ 3 ปรากฏวา ในการสอบคะแนนเขาทั้งคูสูงกวาคะแนนต่ําสุดของคณะรัฐศาสตร (คือทําคะแนนไดสูงกวาคนสุดทายท่ีสอบเขาคณะรัฐศาสตรได) เขาท้ังคู
ก็จะไดรับการคัดเลือกใหเขาเรียนรัฐศาสตรเหมือนกัน  สําหรับหลักเกณฑในการ “จัดอันดับ” คณะที่เลือกใหเรียงอยางถูกตอง มีดังนี้  
1. รวบรวมคณะที่ตนเองพิจารณาวาเหมาะสม แลวเรียงลําดับท่ีตองการ (อาจเกิน 4 คณะได) โดยควรเลือกคณะท่ีทําใหสอบนอยวิชาท่ีสุด 
 (กลาวคือ ในบรรดาคณะท่ีเลือกไว 4 คณะนั้น ควรจะมีวิชาท่ีสอบรวมกันไมเกิน 7 หรือ 8 วิชา) เพ่ือวาเราจะไดอานหนังสืออยางเขาใจ และไมลาเกินไป  
2. นําคะแนนต่ําสุดของคณะทั้งหมดที่เลือกไว มาเรียงลําดับคะแนนจากคณะที่มีคะแนนต่ําสุดท่ี “มากท่ีสุด” ไวเปนอันดับแรก และคณะที่มี   
 คะแนนต่ําสุดท่ี “นอยกวา” รองลงมาเรื่อยๆ 
 หมายเหตุ การจัดเรียงลําดับดวยวิธีน้ีเหมาะกับการจัดเรียงคณะที่มีจํานวนวิชาสอบ, รหัสวิชาสอบ, คานํ้าหนักคะแนน หรือมีเงื่อนไขตางๆ เหมือนกัน      
 แตถาคณะท่ีเลือกมีความแตกตางกัน เชน วิชาสอบไมเหมือนกัน คานํ้าหนักแตกตางกัน ก็ตองพิจารณาปจจัยตางๆ เหลาน้ีดวย วาจะเรียงลําดับคะแนนอยางไร  
3. การเลือกคณะที่มี “คะแนนต่ําสุด” ติดกันหมด อันตรายมาก ควรเลี่ยงเสีย โดยหันไปพิจารณาเลือกคณะเดียวกันของมหาวิทยาลัย
 อื่นๆ ท่ีอาจมี “คะแนนต่ําสุด” นอยกวา เขามาแทนก็ไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหมีการท้ิงชวงคะแนนบาง  
4. การจัดอันดับโดยคราวๆ ทั่วไปมีลักษณะดังน้ี 
 - อันดับ 1 หรือ อันดับ 1 ถึง 2  เลือกคณะท่ีเราอยากเรียนจริงๆ คือ ชอบมาก แตไมควรใหคะแนนสูงกวาความสามารถจนเกินไป 
 - อันดับ 3 หรือ อันดับ 2 ถึง 3  เลือกประเภทวิชาท่ีเราชอบอยูบาง และคะแนนควรรองๆ ลงมา 
 - อันดับ 4  ใหเลือกคณะต่ําท่ีสุดเทาท่ีคิดวาจะพอเรียนได โดยคณะท่ีเลือกเปนอันดับ 4 ควรมี “คะแนนต่ําสุด” ไมสูงกวาคะแนนสอบท่ีนักเรียนทําได  
ขอเสนอแนะ 1. อยาดูถูกตัวเอง ประเมินใหดีวาเรามีความสามารถแคไหน อยาเลือกสูงหรือต่ําเกินไป 
 2. จะยึดคะแนนสูง-ต่ํา ของการสอบคัดเลือก ปลาสุดเพียงปเดียวไมได เพราะคะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนผูสมัครในแตละป  
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รายชื่อและรหัสสนามสอบ PRE-ADMISSIONS 
 
 นักเรียนมีสิทธิเลือกสถานที่สอบไดตามความสะดวก โดยนํารายชื่อและรหัสของสนามสอบที่เลือก กรอกและระบายลงในใบสมัคร 
แตสําหรับสนามสอบที่มีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) ตอทาย จะจัดสอบภายในเฉพาะนักเรียนของตนเองเทานั้น ดังนั้นนักเรียนที่เรียนอยู
โรงเรียนอื่นจึงเลือกไปสอบ ณ สนามสอบเหลานี้ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูประสานงานสนามสอบนั้นๆ แลว  

  
ชื่อโรงเรียน รหัส  
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
เขตดุสิต 
รร.วชิราวุธวิทยาลัย *................ 150 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา *. 179 
รร.โยนออฟอารค * ................... 183 
รร.ราชินีบน * ........................... 186 
รร.วัดนอยนพคุณ * .................. 192 
เขตธนบุรี 
รร.วัดอินทาราม * ..................... 103 
รร.ศึกษานารี * ......................... 128 
รร.แสงอรุณ * ........................... 174 
เขตหวยขวาง 

 รร.เตรียมฯ พัฒนาการรัชดา ...... 144 
เขตบางรัก 
รร.อัสสัมชัญบางรัก *................ 135 
เขตสัมพันธวงศ 
รร.ไตรมิตรวิทยาลัย * ............... 145 
รร.กุหลาบวิทยา * .................... 180 
เขตปอมปราบฯ 
รร.สายปญญา *....................... 121 
เขตพระนคร 
รร.วิทยาลัยนาฏศิลป * ............. 185 
เขตตล่ิงชัน 
รร.โพธิสารพิทยากร * ............... 177 
เขตบางกอกนอย 

 รร.มัธยมวัดดุสิตาราม................ 102 
รร.สุวรรณารามวิทยาคม * ........ 137 
เขตบางกะป 
รร.สุขุมนวพันธอุปถัมภ * .......... 104 
รร.เทพลีลา *............................ 108 
รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง * ........ 139 
รร.บางกะป * ........................... 156 
รร.สาธิต ม.รามคําแหง *............ 161 
เขตบางขุนเทียน 
รร.รัตนโกสินทรฯ บางขุนเทียน * 116 
เขตบางเขน 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพระนคร * .... 118 
รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา * ... 134 
รร.รัตนโกสินทรฯ บางเขน *....... 141 
เขตพระโขนง 
รร.วชิรธรรมสาธิต * .................. 166 
เขตมีนบุรี 
รร.สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ * ...... 126 
รร.เศรษฐบุตรบําเพ็ญ * ............ 164 

ชื่อโรงเรียน รหัส  
เขตลาดกระบัง 
รร.เทพศิรินทรรมเกลา *............ 127 
รร.พรตพิทยพยัต * ................... 138 
รร.มาเรียลัย * .......................... 170 
รร.รัตนโกสินทรฯ ลาดกระบัง *.. 171  
เขตหนองแขม 
รร.มัธยมวัดหนองแขม * ........... 198 
เขตคลองสามวา 
รร.นวมินฯ สตรีวิทยา2 มีนบุรี * . 136 
เขตราชเทวี 
รร.อํานวยศิลป * ...................... 175 
รร.เซนตดอมินิก * .................... 189 
เขตสาทร 
รร.สตรีศรีสุริโยทัย * ................. 129 
รร.วัดสุทธิวราราม * ................. 197 
เขตบางพลัด 
รร.ทิวไผงาม *.......................... 162 
เขตบางคอแหลม 
รร.เปรมฤดีศึกษา * .................. 163 
เขตจอมทอง 
รร.มัธยมวัดสิงห * .................... 112 
รร.วัดราชโอรส * ...................... 125 
รร.แมพระประจักษ * ................ 184 
รร.จินดามณี * ......................... 187 
เขตดอนเมือง 
รร.สีกัน วัฒนานันทฯ * ............. 190 
รร.ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง *165 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง * .......... 176 
เขตจตุจักร 
รร.สารวิทยา * ......................... 158 
เขตคลองเตย 
รร.สายน้ําผึ้ง * ......................... 119 
เขตสวนหลวง 
รร.เตรียมฯ พัฒนาการ * ........... 115 
เขตทุงครุ 
รร.อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย * 131 
เขตดินแดง 
รร.สุรศักดิ์มนตรี * .................... 101 
เขตสายไหม 
รร.ศิริวัฒนวิทยา *.................... 106 

 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย.................. 117 
รร.สารสาสนวิเทศสายไหม *..... 194 
เขตวังทองหลาง 
รร.บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) *... 105 

ชื่อโรงเรียน รหัส  
รร.อิสลามสันติชน * ..................114 
รร.อุดมศึกษา * ........................147 
เขตสะพานสูง 
รร.เพ็ญสมิทธิ์ * ........................133 
รร.นวมินฯ เตรียมฯ นอมเกลา * .152 

 รร.ศรีพฤฒา ..............................173 
เขตหลักส่ี 
รร.ราชวินิตบางเขน * ................193 
เขตบางแค 
รร.อัสสัมชัญธนบุรี * .................154 
เขตบางบอน 
รร.นวลนรดิศวิทยาคมฯ * ..........107 
รร.ศึกษานารีวิทยา * .................159 
เขตหนองจอก 
รร.มัธยมวัดหนองจอก * ............149 
รร.หนองจอกพิทยานุสรณมัธยม * .169 
รร.บดินทรเดชา 4 *...................182 
เขตปทุมวัน 
รร.สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย * 104 
รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน *............113 
รร.สีตบุตรบํารุง *......................140 
เขตวัฒนา 
รร.วัฒนาวิทยาลัย * ..................120 

 รร.เกษมพิทยา...........................123 
เขตลาดพราว 
รร.ลาดปลาเคาพิทยาคม * ........122 
รร.สตรีวิทยา 2 มัธยมปลาย *....181  

ภาคเหนือ 
 
จังหวัดอุทัยธานี 

 รร.อุทัยวิทยาคม ........................201 
รร.หนองฉางวิทยา * .................254 
รร.พุทธมงคลวิทยา * ................847 
จังหวัดพิษณุโลก 
รร.พุทธชินราชพิทยา * ..............253 
รร.พิษณุโลกพิทยาคม * ............202 
รร.เฉลิมขวัญสตรี *...................203 
รร.เตรียมอุดมฯ (พิษณุโลกศึกษา) *...204 
รร.สวนเมี่ยงวิทยา * ..................214 
รร.วังโพรงพิทยาคม *................236 
รร.บานกลางพิทยาคม *............253 
รร.จานกรอง * ..........................276 
รร.พรหมพิรามวิทยา * ..............289 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย *........850 
รร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร * 859 

ชื่อโรงเรียน รหัส  
จังหวัดนครสวรรค 
รร.สตรีนครสวรรค *.................. 210 
รร.ลาดยาววิทยาคม * .............. 222 
รร.ทาตะโกพิทยาคม * .............. 237 
รร.บรรพตพิสัยพิทยาคม *......... 247 
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย * ......... 255 
รร.ตาคลีประชาสรรค * ............. 288 
รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม * ........ 835 
รร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค * .... 856 
รร.พยุหะพิทยาคม * ................. 894 
จังหวัดกําแพงเพชร 
รร.ขาณุวิทยา * ........................ 206 
รร.คลองขลุงราษฎรรังสรรค * .... 883 
จังหวัดตาก 
รร.สรรพวิทยาคม *................... 208 
รร.ตากพิทยาคม * .................... 280 
รร.ผดุงปญญา *....................... 293 
รร.อุมผางวิทยาคม * ................ 808 
รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ *..... 294 
จังหวัดพิจิตร 
รร.กําแพงดินพิทยาคม * ........... 205 
รร.พิจิตรพิทยาคม *.................. 215 
รร.สระหลวงพิทยาคม * ............ 817 
จังหวัดเพชรบูรณ 
รร.หลมสักวิทยาคม * ............... 211 
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ * .. 214 
รร.วิทยานุกูลนารี *................... 272 
รร.บานสงเปลือย * ................... 282 
รร.หลมเกาพิทยาคม * .............. 297 
รร.ผาเมืองวิทยาคม * ............... 806 
รร.เพชรพิทยาคม * ................... 816 
รร.นิยมศิลปอนุสรณ * .............. 829 
รร.เซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ * .... 891 
จังหวัดสุโขทัย 
รร.สุโขทัยวิทยาคม *................. 224 
รร.สวรรคอนันตวิทยา *............. 225 
รร.ศรีสําโรงชนูปถัมภ * ............. 226 
รร.อุดมดรุณี * .......................... 273 
รร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก *..... 868 
รร.หนองปลาหมอวิทยาคม *..... 870 
รร.ทาชัยวิทยา * ....................... 879 
จังหวัดอุตรดิตถ 
รร.อุตรดิตถ * ........................... 227 
รร.อุตรดิตถดรุณี *.................... 228 
รร.พิชัย * ................................. 229 
รร.ทาปลาประชาอุทิศ * ............ 282 
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ชื่อโรงเรียน รหัส  
จังหวัดเชียงราย 
รร.เด็กดีพิทยาคม * .................. 213 
รร.เทศบาล5 เดนหา * .............. 218 
รร.หวยซอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก * . 219 
รร.สามัคคีวิทยาคม *................ 242 
รร.พานพิทยาคม * ................... 243 
รร.พานพิเศษพิทยา *................ 244 
รร.เชียงของวิทยาคม *.............. 245 
รร.แมจันวิทยาคม * .................. 246 
รร.อบจ. เชียงราย * .................. 283 
รร.ดํารงราษฎรสงเคราะห *....... 814 
รร.เทิงวิทยาคม *...................... 820 
รร.หวยสักวิทยาคม * ................ 832 
รร.แมสายประสิทธิ์ศาสตร * ...... 841 
รร.นุชนาถอนุสรณ * ................. 855 
รร.สามัคคีวิทยาคม 2 *............. 863 
รร.เมืองเชียงราย *.................... 884 
รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย * .... 895 
จังหวัดเชียงใหม 
รร.แมแจม * ............................. 207 
รร.วัฒโนทัยพายัพ * ................. 231 
รร.จอมทอง * ........................... 232 
รร.ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย * ... 233 
รร.มงฟอรตวิทยาลัย * .............. 234 
รร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม * .......... 238 
รร.เทพบดินทรวิทยา * .............. 269 
รร.ฝางชนูปถัมภ * .................... 285 
รร.สันทรายวิทยาคม * .............. 299 
รร.ฮอดพิทยาคม *.................... 802 
รร.แมแตง *.............................. 805 
รร.ธรรมราชศึกษาวัดพระสิงหฯ *.... 813 
รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย * ............ 818 
รร.สันกําแพง * ......................... 822 
รร.กาวิละวิทยาลัย *................. 830 
รร.สันปาตองวิทยาคม *............ 837 
รร.นวมินทราชูทิศพายัพ * ......... 852 
รร.สองแคววิทยาคม * .............. 857 
รร.หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ * .... 862 
รร.วิชัยวิทยา * ......................... 869 
รร.รังษีวิทยา *.......................... 875 
รร.ยุพราชวิทยาลัย *................. 887 
รร.รัตนาเอ้ือวิทยา * .................. 899 
จังหวัดแพร 
รร.วังช้ินวิทยา *........................ 221 
รร.สูงเมนชนูปถัมภ * ................ 260 
รร.นารีรัตน *............................ 279 
รร.ลองวิทยา *.......................... 298 
รร.รองกวางอนุสรณ * ............... 867 
รร.เทพนารี * ............................ 885 
รร.มวงไขพิทยาคม *................. 880 
จังหวัดแมฮองสอน 
รร.หองสอนศึกษา * .................. 262 
รร.ปายวิทยาคาร * ................... 295 
รร.แมสะเรียง "บริพัตรศึกษา" * .. 848 
รร.ขุนยวมวิทยา *..................... 865 
จังหวัดนาน 
รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร * ............. 249 
รร.สตรีศรีนาน * ....................... 250 

ชื่อโรงเรียน รหัส  
รร.เมืองยมวิทยาคาร * ............. 251 
รร.ทาวังผาพิทยาคม *.............. 252 
รร.นานอย *............................. 268 
รร.นันทบุรีวิทยา * .................... 815 
รร.สา *.................................... 849 
รร.สารธรรมวิทยาคาร *............ 853 
จังหวัดพะเยา 
รร.จุนวิทยาคม * ...................... 803 
รร.เชียงคําวิทยาคม * ............... 809 
รร.งําเมืองวิทยาคม *................ 838 
รร.ภูซางวิทยาคม * .................. 864 
จังหวัดลําปาง 
รร.อัสสัมชัญลําปาง * ............... 209 
รร.เมืองปานพัฒนวิทย *........... 217 
รร.ลําปางกัลยาณี * ................. 263 

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย ................ 264 
รร.อรุโณทัย *........................... 275 
รร.เถินวิทยา *.......................... 286 
รร.วิชชานารี *.......................... 287 
รร.แมเมาะวิทยา * ................... 836 
รร.ประชาวิทย * ....................... 845 
รร.แจหมวิทยา * ...................... 866 
รร.เขลางคนคร * ...................... 892 
จังหวัดลําพูน 
รร.สวนบุญโญปถัมภ * ............. 281 
รร.จักรคําคณาทร * .................. 800 
รร.อุโมงควิทยาคม *................. 844 
รร.ปาซาง *.............................. 893  

ภาคใต 
 
จังหวัดยะลา 
รร.สุขสวัสดิ์วิทยา * .................. 004 
รร.พัฒนาวิทยา * ..................... 026 
รร.ธรรมวิทยามูลนิธิ *............... 028 
รร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ * ..... 033 
รร.พัฒนาอิสลามวิทยา * .......... 055 
รร.อิสลาฮียะห * ...................... 069 
รร.อาสาสุลดินวิทยา *.............. 074 
รร.สตรียะลา * ......................... 301 
รร.เบตงวีระราษฎรประสาน * ... 302 
รร.คณะราษฎรบํารุง * .............. 388 
จังหวัดนราธิวาส 
รร.สุกัญศาสนวิทยา *............... 012 
รร.เวียงสุวรรณวิทยาคม *......... 014 
รร.ดารุสสาลาม *..................... 023 
รร.นะหฎอตุลสูบาน *............... 071 
รร.นราธิวาส *.......................... 303 
รร.นราสิกขาลัย *..................... 304 
รร.ตากใบ * ............................. 317 
รร.สวนพระยาวิทยา * .............. 324 
รร.รอมาเนีย * .......................... 332 
รร.สุไหงโก-ลก *....................... 366 
รร.อัตตัรกียะหอิสลามียะห * ..... 368 
รร.แสงธรรมวิทยา *.................. 397 
จังหวัดปตตานี 
รร.โพธิ์คีรีราชศึกษา * ............... 002 

ชื่อโรงเรียน รหัส  
รร.มูลนิธิอาซิซสถาน * ..............007 
รร.เบญจมราชูทิศ ปตตานี * ......306 
รร.เดชะปตตนยานุกูล * ............307 
รร.สาธิต มอ.ปตตานี * ..............310 
รร.ศาสนูปถัมภ * ......................326 
จังหวัดสตูล 
รร.ควนกาหลงวิทยาคม * ..........006 
รร.ทาแพผดุงวิทย *...................011 
รร.อรุณศาสนวิทยามูลนิธิ *.......015 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล *...019 
รร.ตัรกี้ยะตุลอุมมะห * ..............050 
รร.พิมานพิทยาสรรค * ..............311 
รร.สตูลวิทยา * .........................380 
จังหวัดสงขลา 
รร.รัตภูมิวิทยา * .......................001 
รร.สองแสงพณิชยการ * ............015 
รร.สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ *.029 
รร.หาดใหญวิทยาลัย 2 *...........044 
รร.สะบายอยวิทยา *.................049 
รร.จะนะชนูปถัมภ * ..................063 
รร.ทาใหญวิทยา * ....................075 
รร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา * ....305 
รร.นวมินทราชูทิศทักษิณ * ........308 
รร.ศรีนครมูลนิธิ * .....................309 
รร.มหาวชิราวุธ * ......................312 
รร.หาดใหญวิทยาลัย *..............313 
รร.สะเดา ขรรคชัยฯ *................314 
รร.แสงทองวิทยา *....................315 
รร.วรนารีเฉลิม * .......................316 
รร.วชิรานุกูล * ..........................317 
รร.หาดใหญรัฐประชาสรรค *.....318 
รร.หาดใหญพิทยาคม *.............338 
รร.พัฒนาศาสตรมูลนิธิ *...........359 
รร.หาดใหญฯสมบูรณกุลกันยา * 365 
รร.กิตติวิทยบานพรุ * ................370 
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 
รร.สอาดเผดิมวิทยา * ...............398 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รร.ทุงสงวิทยา * ........................010 
รร.บางขันวิทยา * .....................017 
รร.เฉลิมราชประชาอุทิศ *..........024 
รร.ทุงใหญวิทยาคม * ................041 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ * 043 
รร.นาบอน * .............................047 
รร.ศรีธรรมราชศึกษา * ..............048 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ นครศรีฯ * .320 
รร.หัวไทรบํารงราษฎร * ............342 
รร.ประสาธนราษฎรบํารุง *........081 

ชื่อโรงเรียน รหัส  
รร.เมืองนครศรีธรรมราช * ......... 300 
รร.สิชลคุณาธารวิทยา *............ 327 

 รร.เบญจมราชูทิศ ...................... 328 
รร.กัลยาณีศรีธรรมราช *........... 329 
รร.สตรีปากพนัง *..................... 330 
รร.พรหมคีรีพิทยาคม * ............. 337 
รร.ชะอวดวิทยาคาร * ............... 349 
รร.ทุงสง * ................................ 367 
รร.สตรีทุงสง *.......................... 374 
รร.ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา * ..... 378 
จังหวัดพัทลุง 
รร.ควนขนุน *........................... 009 
รร.ตะโหมด * ........................... 018 
รร.พัทลุง * ............................... 341 
รร.หารเทารังสีประชาสรรค * ..... 399 
จังหวัดสุราษฎรธานี 
รร.ปญญาทิพย *...................... 013 
รร.คลองฉนวนวิทยา * .............. 020 
รร.เทพมิตรศึกษา *................... 032 
รร.บางสวรรควิทยาคม * ........... 054 
รร.เทศบาล 5 *......................... 064 
รร.บานนาสาร * ....................... 321 
รร.สุราษฎรธานี * ..................... 345 
รร.สุราษฎรพิทยา * .................. 346 
รร.เกาะสมุย * .......................... 355 
รร.เมืองสุราษฎรธานี *.............. 372 
จังหวัดภูเก็ต 
รร.ภูเก็ตไทยหัว *...................... 035 
รร.มุสลิมวิทยาภูเก็ต * .............. 056 
รร.สตรีภูเก็ต *.......................... 334 
รร.ภูเก็ตวิทยาลัย * ................... 351 
รร.อบจ.บานตลาดเหนือ *......... 385 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต * ..... 392 
จังหวัดกระบี่ 
รร.เมืองกระบี่ * ........................ 014 
รร.พนมเบญจา *...................... 042 
รร.สินปุนคุณวิชญ * ................. 070 
รร.ปลายพระยาวิทยาคม *........ 347 
รร.อํามาตยพานิชนุกูล * ........... 352 
รร.ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา *.... 363 
จังหวัดตรัง 
รร.คันธพิทยาคาร * .................. 008 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง *. 016 
รร.หาดสําราญวิทยาคม * ......... 027 
รร.หวยนางราษฎรบํารุง * ......... 030 
รร.สภาราชินี 2 * ...................... 036 
รร.ยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ *...... 040 
รร.วังวิเศษ * ............................ 058 
รร.ทุงยาวผดุงศิษย * ................ 077 
รร.ตรังคริสเตียนศึกษา * ........... 319 
รร.ทุงหนองแหงประชาสรรค * ... 350 
รร.วิเชียรมาตุ * ........................ 354 
รร.ปะเหลียนผดุงศิษย *............ 357 
รร.สวัสดิ์รัตนาภิมุข * ................ 358 
รร.หวยยอด * ........................... 393 
รร.สภาราชินี * ......................... 396 



12 บัณฑิตแนะแนว   ระเบียบการ PRE-ADMISSIONS ’56 
ชื่อโรงเรียน รหัส  
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.กุดจับประชาสรรค * ............. 740 
รร.อุดรพิทยานุกูล * .................. 744 
รร.อุดรพัฒนาการ * .................. 777 
รร.กุมภวาป *........................... 790 
รร.หนองหานวิทยา * ................ 796 
จังหวัดหนองบัวลําภู 
รร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค *...... 726 
รร.คําแสนวิทยาสรรค *............. 728 
รร.หนองบัวพิทยาคาร * ............ 741 
รร.โนนสังวิทยาคาร *................ 946 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลําภู * . 903 
จังหวัดขอนแกน 
รร.กัลยาณวัตร * ...................... 408 
รร.ชุมแพศึกษา * ...................... 409 
รร.เทพศิรินทรขอนแกน * .......... 413 
รร.มัญจาศึกษา * ..................... 448 
รร.ขามแกนนคร *..................... 450 
รร.ภูผามาน *........................... 462 
รร.แกนนครวิทยาลัย * .............. 466 
รร.ศรีกระนวนวิทยาคม * .......... 706 
รร.น้ําพองศึกษา * .................... 712 
รร.หนองนาคําวิทยาคม *.......... 727 
รร.โคกโพธิ์ไชยศึกษา * ............. 732 
รร.ขอนแกนวิทยายน *.............. 748 
รร.สาธิต ศึกษาศาสตร มข * ..... 781 
รร.พระมหาไถฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ *767 
รร.แวงใหญวิทยาคม * .............. 956 
รร.นครขอนแกน * .................... 970 
จังหวัดเลย 
รร.สันติวิทยาสรรพ *................. 094 
รร.ภูกระดึงวิทยาคม *............... 099 
รร.เลยพิทยาคม *..................... 416 
รร.เชียงคาน * .......................... 423 
รร.ศรีสองรักษวิทยา * ............... 447 
รร.ภูหลวงวิทยา * ..................... 478 
รร.ภูเรือวิทยา * ........................ 720 
รร.ศรีสงครามวิทยา * ............... 900 
จังหวัดสกลนคร 
รร.สกลราชวิทยานุกูล * ............ 417 
รร.พังโคนวิทยาคม *................. 420 

 รร.อากาศอํานวยศึกษา ............. 427 
รร.สวางแดนดิน *..................... 443 
รร.บานดงหมอทอง * ................ 437 
รร.มัธยมวานรนิวาส *............... 473 

ชื่อโรงเรียน รหัส  
รร.ธรรมบวรวิทยา *.................. 700 
รร.สกลนครพัฒนศึกษา * ......... 730 
รร.เตรียมอุดมฯ ตอ.เฉียงเหนือ * 751 
รร.ธาตุนารายณวิทยา *............ 753 
รร.แวงพิทยาคม * .................... 793 
รร.โพนพิทยาคม *.................... 909 
รร.ภูดินแดงวิทยา * .................. 949 
จังหวัดอํานาจเจริญ 
รร.อํานาจเจริญ * ..................... 451 
รร.ปทุมราชวงศา * ................... 468 
รร.หัวตะพานวิทยาคม * ........... 484 
รร.พนาศึกษา *........................ 791 
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.โพธิ์ไทรพิทยาคาร * ............. 707 
รร.ไผใหญศึกษา *.................... 729 

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

 รร.พิบูลมังสาหาร * .................. 784 
รร.เขื่องในพิทยาคาร *.............. 785 
รร.เหลางามพิทยาคม * ............ 953 
รร.ศรีเมืองวิทยาคาร * .............. 985 
จังหวัดหนองคาย 
รร.ศรีวิไลวิทยา *...................... 089 
รร.หนองคายวิทยาคาร * .......... 405 
รร.ปทุมเทพวิทยาคาร * ............ 422 
รร.ชุมพลโพนพิสัย * ................. 731 
จังหวัดบึงกาฬ 
รร.เจ็ดสีวิทยาคาร *.................. 419 
รร.บึงกาฬ * ............................. 424 
รร.หนองหิ้งพิทยา * .................. 722 
รร.เซกา * ................................ 736 
รร.ปากคาดพิทยาคม *............. 789 
รร.โพนทองประชาสรรค * ......... 792 
จังหวัดกาฬสินธุ 
รร.เขาวงพิทยาคาร * ................ 434 
รร.กมลาไสย * ......................... 441 

 รร.กาฬสินธุพิทยาสรรพ............. 444 
รร.อนุกูลนารี *......................... 445 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย * .... 449 
รร.หนองกุงศรีวิทยาคาร *......... 452 
รร.สหัสขันธศึกษา * ................. 461 
รร.ยางตลาดวิทยาคาร *........... 479 
รร.นาไครพิทยาสรรพ *............. 705 
รร.รองคํา * .............................. 715 
รร.บัวขาว * ............................. 749 
รร.สมเด็จพิทยาคม *................ 782 
รร.หวยผึ้งพิทยา * .................... 788 
รร.สามชัย * ............................. 992 
รร.นามนพิทยาคม * ................. 993 
จังหวัดนครพนม 
รร.บานแพงพิทยาคม *............. 091 

ชื่อโรงเรียน รหัส  
รร.โพนสวรรคราษฎรพัฒนา *....093 
รร.ศรีโคตรบูรณ * .....................404 
รร.นาแกสามัคคีวิทยา * ...........439 

 รร.ปยะมหาราชาลัย...................453 
รร.นครพนมวิทยาคม *..............458 
รร.กุตาไกวิทยาคม * .................486 
รร.ธาตุพนม * ...........................775 
รร.นาหวาพิทยาคม * ................911 
จังหวัดมุกดาหาร 
รร.หนองสูงสามัคคีวิทยา * ........086 
รร.ดงเย็นวิทยาคม *..................095 
รร.ดงหลวงวิทยา *....................402 
รร.มุกดาวิทยานุกูล * ................410 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร * .415 
รร.คําชะอีวิทยาคาร *................456 
รร.มุกดาหาร *..........................459 
รร.คําบกวิทยาคาร * .................737 
รร.คําสรอยพิทยาสรรค * ...........766 
รร.ดอนตาลวิทยา *...................772 
รร.นวมินทราชูทิศอีสาน *..........968 
จังหวัดมหาสารคาม 
รร.เขวาไรศึกษา * .....................083 
รร.เสือโกกวิทยาสรรค *.............096 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม * ........428 
รร.บรบือ *................................474 

 รร.สารคามพิทยาคม * ..............465 
รร.โกสุมวิทยาสรรค * ................483 
รร.บรบือวิทยาคาร * .................492 
รร.ผดุงนารี * ............................709 
รร.ทรายมูลวิทยา * ...................717 
รร.นาโพธิ์พิทยาสรรพ * .............725 
รร.ดงใหญวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก *..734 
รร.เชียงยืนพิทยาคม * ...............756 
รร.วาปปทุม * ...........................768 
รร.มิตรภาพ * ...........................780 
จังหวัดยโสธร 
รร.โพนงามพิทยาคาร * .............406 

 รร.ยโสธรพิทยาคม.....................467 
รร.คอวังวิทยาคม * ...................704 

 รร.คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ * ........713 
รร.กุดชุมวิทยาคม * ..................718 
รร.มหาชนะชัยวิทยาคม *..........759 
รร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม * ...799 
รร.ปาติ้ววิทยา * .......................962 
จังหวัดรอยเอ็ด 
รร.เชียงใหมประชานุสรณ * .......411 
รร.ปทุมรัตตพิทยาคม * .............430 
รร.ศรีธวัชวิทยาลัย * .................457 

 รร.สตรีศึกษา.............................469 
รร.รอยเอ็ดวิทยาลัย * ................470 
รร.เสลภูมิพิทยาคม * ................472 
รร.มวงลาดวิทยาคาร * .............721 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ รอยเอ็ด * ..723 
รร.ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา * 738 
รร.พลาญชัยพิทยาคม * ............745 
รร.เมืองสรวงวิทยา * .................746 
รร.โพนทองพัฒนาวิทยา * .........747 

ชื่อโรงเรียน รหัส  
รร.ทรายทองวิทยา * ................. 750 
รร.จันทรุเษกษาอนุสรณ * ......... 757 
รร.พนมไพรวิทยาคาร *............. 765 
รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล *....... 770 
รร.หนองผึ้งวิทยาคาร * ............. 952 
รร.เมยวดีพิทยาคม * ................ 969 
จังหวัดนครราชสีมา 
รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ * ........ 090 
รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 * ......... 092 
รร.หนองบุนนากพิทยาคม * ...... 097 
รร.สุรนารีวิทยา 2 *................... 407 
รร.บัวลาย * ............................. 436 
รร.ชุมพวงศึกษา * .................... 463 
รร.หนองกราดวัฒนา *.............. 476 

 รร.ราชสีมาวิทยาลัย .................. 480 
รร.ปากชอง *............................ 482 
รร.โคราชพิทยาคม * ................. 487 
รร.โนนสูงศรีธานี *.................... 719 
รร.มหิศราธิบดี *....................... 771 
รร.สุรธรรมพิทักษ *................... 957 
รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ * ............ 974 
รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา * ....... 977 
จังหวัดชัยภูมิ 
รร.เมืองพญาแลวิทยา * ............ 400 
รร.เกษตรสมบูรณวิทยาคม *..... 414 
รร.เพชรวิทยาคาร * .................. 455 
รร.โนนกอกวิทยา * ................... 464 
รร.ภักดีชุมพลวิทยา * ............... 481 
รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล *............... 488 
รร.บําเหน็จณรงควิทยาคม * ..... 489 
รร.หนองบัวแดงวิทยา * ............ 733 
รร.ภูแลนคาวิทยายน *.............. 735 
รร.บานเปาวิทยา * ................... 739 
รร.นายางกลักพิทยาคม * ......... 742 
รร.คอนสวรรค * ....................... 776 

 รร.ภูเขียว * .............................. 794 
รร.แกงครอวิทยา * ................... 797 
รร.บานแทนวิทยา * .................. 920 
จังหวัดบุรีรัมย 
รร.ลําปลายมาศ * .................... 088 
รร.กระสังพิทยาคม * ................ 421 
รร.นาโพธิ์พิทยาคม * ................ 446 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย * . 454 
รร.ละหานทรายรัชดาภิเษก * .... 460 

 รร.บุรีรัมยพิทยาคม * ................ 491 
รร.ธารทองพิทยาคม * .............. 703 
รร.นอรทอีสเทิรนวิทยาลัย *....... 724 
รร.พระครูพิทยาคม * ................ 758 
รร.สตึก * ................................. 773 
รร.พุทไธสง *............................ 783 
รร.หนองกี่พิทยาคม * ............... 972 
รร.ประโคนชัยพิทยาคม *.......... 978 
จังหวัดศรีสะเกษ 
รร.ตะเคียนวิทยา * ................... 098 
รร.ขุขันธราษฎรบํารุง * ............. 471 
รร.สตรีสิริเกศ * ........................ 496 
รร.กันทรลักษวิทยา * ................ 497 
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ชื่อโรงเรียน รหัส  
รร.ปรางคกู *............................ 498 
รร.บึงมะลูวิทยา *..................... 708 
รร.ราษีไศล * ............................ 710 
รร.น้ําเกลี้ยงวิทยา *.................. 754 
รร.กระแชงวิทยา * .................... 761 

 รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย................. 774 
รร.กําแพง *.............................. 778 
รร.ภูสิงหประชาเสริมวิทย * ....... 910 
รร.เฉลิมฯ สมเด็จพระศรีนครินทร * . 922 
รร.สมปอยพิทยาคม *............... 964 
รร.โนนกระสังวิทยาคม * ........... 980 
รร.คลีกลิ้งพัฒนาทร * ............... 982 
รร.กันทลักษวิทยาคม *............. 991 
จังหวัดสุรินทร 
รร.สังขะ * ................................ 403 
รร.ทาตูมประชาเสริมวิทย * ....... 485 
รร.ประสาทวิทยาคาร * ............. 490 
รร.สําโรงทาบวิทยาคม * ........... 493 

 รร.สุรวิทยาคาร ......................... 499 
 รร.สิรินธร.................................. 701 
รร.บัวเชดวิทยา *...................... 762 
รร.ศีขรภูมิพิสัย * ...................... 779 
รร.พนมดงรักวิทยา * ................ 921 
รร.สวายวิทยาคาร * ................. 941 
รร.วีรวัฒนโยธิน * ..................... 998 
 

ภาคตะวันออก 
 
จังหวัดปราจีนบุรี 
รร.มารีวิทยากบินทรบุรี * .......... 511 

 รร.ปราจิณราษฎรอํารุง *........... 518 
รร.ประจันตราษฎรบํารุง * ......... 520 
รร.มณีเศวตรอุปถัมภ * ............. 545 
รร.เตรียมฯนอมเกลากบินทรบุรี * 551 
รร.ปราจีนกัลยาณี *.................. 558 
รร.มารีวิทยา *.......................... 564 
จังหวัดสระแกว 
รร.วัฒนานคร * ........................ 503 
รร.สําเร็จวิทยา *....................... 549 
จังหวัดนครนายก 
รร.นครนายกวิทยาคม *............ 516 
รร.บานนา “นายกพิทยากร” * ... 517 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 รร.ดัดดรุณี................................ 501 
รร.พุทธิรังสีพิบูล * .................... 522 
รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 * ....... 527 

 รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ * .......... 554 
รร.บางน้ําเปร้ียววิทยา *............ 557 
รร.พนมสารคาม ”พนมอดุลวิทยา” *.. 577 
รร.มารดานฤมล *..................... 580 
จังหวัดจันทบุรี 
รร.เบญจมราชูทิศ * .................. 504 

 รร.ศรียานุสรณ * ...................... 505 
รร.นายายอามพิทยาคม * ......... 509 
รร.แหลมสิงหวิทยาคม * ........... 529 

ชื่อโรงเรียน รหัส  
รร.ทาใหมฯ * ........................... 566 
รร.ขลุงรัชดาภิเษก * ................. 567 
รร.ลาซาลจันทบุรี * .................. 591 
รร.เบญจมานุสรณ *................. 593 
รร.สตรีมารดาพิทักษ * ............. 596 
จังหวัดชลบุรี 

 รร.ชลกันยานุกูล ....................... 507 
รร.สาธิตพิบูลบําเพ็ญ * ............ 512 
รร.เซนตปอลคอนแวนต * ......... 513 
รร.บางละมุง * ......................... 521 
รร.ศรีราชา * ............................ 533 
รร.ชลบุรี สุขบท * ..................... 539 
รร.ผินแจมวิชาสอน *................ 540 
รร.อัสสัมชัญศรีราชา *.............. 546 
รร.เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต * .. 549 
รร.สัตหีบวิทยาคม * ................. 550 
รร.บอทองวงษจันทรวิทยา *...... 552 
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี * 586 
รร.วัฒนานุศาสน * ................... 588 
จังหวัดระยอง 
รร.ระยองวิทยาคม * ................. 524 
รร.สุนทรภูพิทยา *.................... 526 
รร.เซนตโยเซฟระยอง *............. 541 
รร.วัดปาประดู *....................... 561 
รร.ปลวกแดงพิทยาคม * ........... 572 
รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร * 584 
รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร * .... 587 
จังหวัดตราด 

 รร.ตราษตระการคุณ *.............. 528 
รร.สตรีประเสริฐศิลป * ............. 530 
รร.บอไรวิทยาคม * ................... 559 
จังหวัดสมุทรปราการ 
รร.นวมินฯ สวนฯ สมุทรปราการ * . 515 
รร.ราชประชาสมาสัย *............. 523 
รร.ราชวินิตบางแกว * ............... 532 
รร.นวมินฯเตรียมฯพัฒนาการ * . 536 
รร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ *............ 542 

 รร.สมุทรปราการ....................... 544 
รร.มัธยมดานสําโรง * ............... 570 
รร.วิสุทธิกษัตรี * ...................... 573 
รร.สาธิตบางนา *..................... 575 
รร.พูลเจริญวิทยาคม *.............. 576 
รร.วัดทรงธรรม * ...................... 578 
รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ *..... 581 
รร.เตรียมฯ นอมเกลาสมุทรปราการ * 583 
รร.เซนตโยเซฟทิพวัล * ............. 585 
รร.เทพศิรินทรสมุทรปราการ *... 590 
รร.บางบอวิทยาคม *................ 598  

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

 รร.ปทุมวิไล * ........................... 650 

ชื่อโรงเรียน รหัส  
 รร.ธัญบุรี...................................651 
รร.นวมินฯ สวนกุหลาบปทุมฯ * 668 
รร.สารสาสนวิเทศรังสิต * ..........686 
รร.สายปญญารังสิต * ...............696 
รร.สวนกุหลาบฯ รังสิต *............986 
จังหวัดนครปฐม 
รร.บัวปากทาวิทยา *.................610 
รร.สุคนธีรวิทย * .......................615 
รร.สิรินธรราชวิทยาลัย *............617 
รร.พระปฐมวิทยาลัย * ..............652 
รร.วัดหวยจรเขวิทยาคม * .........670 
รร.ราชินีบูรณะ * .......................671 
รร.ยอแซฟอุปถัมภ *..................692 
รร.สาธิต ม.ศิลปากร *...............908 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏนครปฐม *....913 
จังหวัดสมุทรสาคร 
รร.เทศบาลออมนอย * ..............627 
รร.ออมนอยโสภณฯ *................636 
รร.เทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎร) *.657 
รร.สมุทรสาครบูรณะ * ..............658 
รร.กระทุมแบน วิเศษฯ *............659 
รร.วัดธรรมจริยาภิรมย * ............971 
จังหวัดราชบุรี 
รร.ราชโบริกานุเคราะห * ...........601 

 รร.สายธรรมจันทร .....................603 
รร.นารีวุฒิ * .............................606 
รร.นารีวิทยา * ..........................656 
รร.วัดดอนตูม *.........................666 
รร.ประสาทรัฐประชากิจ * .........958 
รร.รัตนราษฎรบํารุง * ................673 
รร.เบญจมราชูทิศ *...................675 
รร.ดรุณาราชบุรี * .....................687 
จังหวัดกาญจนบุรี 
รร.บอพลอยรัชดาภิเษก * ..........611 
รร.วิสุทธรังษี * ..........................665 
รร.ทามะกาวิทยาคม * ..............939 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี * 935 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
รร.ธนาคารออมสิน * .................647 
รร.อรุณวิทยา *.........................655 
รร.ประจวบวิทยาลัย *...............676 
รร.ชัยเกษมวิทยา * ...................677 
รร.รักษวิทยา (หนาคายธนะรัชต) * .697 
จังหวัดเพชรบุรี 
รร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร) * 600 

 รร.พรหมานุสรณ * ....................618 
รร.วชิรธรรมโศภิต *...................624 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย *........628 
รร.เบญจมเทพอุทิศ * ................923 
รร.ชะอํา “คุณหญิงเนื่องบุรี” *....944 
รร.อรุณประดิษฐ * ....................955 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
รร.ดรุณานุกูล * ........................691 

ชื่อโรงเรียน รหัส  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
รร.หรรษาสุจิตตวิทยา 2 * ......... 614 
รร.สงวนหญิง * ........................ 619 
รร.บรรหารแจมใสวิทยา 7 * ...... 623 
รร.อูทอง *................................ 625 
รร.กรรณสูตศึกษาลัย * ............. 626 
รร.สองพ่ีนองวิทยา *................. 679 
รร.บรรหารแจมใสวิทยา 3 * ...... 940 
รร.ธรรมโชติศึกษาลัย * ............. 996 
จังหวัดชัยนาท 

 รร.ชัยนาทพิทยาคม * ............... 632 
รร.หันคาพิทยาคม * ................. 695 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 รร.จอมสุรางคอุปถัมภ ............... 635 
รร.เสนา “เสนาประสิทธิ์” * ........ 662 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏอยุธยา * ...... 919 
จังหวัดลพบุรี 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ * .............. 607 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี *.. 609 
รร.เทศบาล 4 วัดเมืองใหม *...... 613 
รร.พิบูลวิทยาลัย * .................... 638 

 รร.ชัยบาดาลวิทยา .................... 639 
รร.วินิตศึกษา * ........................ 640 
รร.อัสสัมชัญคอนแวนตลํานารายณ * . 654 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี * .... 916 
จังหวัดสระบุรี 
รร.สุธีวิทยา * ........................... 608 
รร.เทพศิรินทรพุแค *................. 620 

 รร.สระบุรีวิทยาคม .................... 642 
รร.เสาไหวิมลวิทยานุกูล * ......... 644 
รร.โคกกระทอนกิตติวุฒิวิทยา * . 925 
จังหวัดสิงหบุรี 
รร.ทาชางวิทยาคาร *................ 629 

 รร.สิงหบุรี ................................. 646 
รร.อินทรบุรี * ........................... 680 
จังหวัดอางทอง 
รร.โพธิ์ทองจินดามณี * ............. 905 

 รร.อางทองปทมโรจนฯ ............... 649 
รร.สตรีอางทอง *...................... 683 
จังหวัดนนทบุรี 
รร.กสิณธร (เซนตปเตอร) * ....... 602 
รร.ทาอิฐศึกษา * ...................... 637 
รร.ศรีบุณยานนท * ................... 660 

 รร.วัดเขมาภิรตาราม.................. 661 
รร.เตรียมฯ พัฒนาการนนทบุรี * ... 663 
รร.บดินทรเดชาฯ นนทบุรี * ....... 667 
รร.ธรรมมิสลามทาอิฐ *............. 669 
รร.เทพศิรินทรนนทบุรี * ............ 901 
รร.อัมพรไพศาล * ..................... 902 
รร.สวนกุหลาบฯนนทบุรี * ......... 907 
รร.ชลประทานวิทยา * .............. 914 
รร.ปากเกร็ด * .......................... 936 
รร.สตรีนนทบุรี *....................... 938 
รร.นวมินฯ หอวังนนทบุรี *......... 960 

 
ยังมี "สนามสอบ" อีกหลายแหงที่เพิ่งแจงเพิ่มเติมภายหลัง จึงไมมีรายชื่อและรหัส พิมพลงในเลมนี้ 
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รายชื่อและรหัสโรงเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ 
 
 ใหนักเรียนตรวจด ู"รหัสโรงเรียนของตน" จากรายช่ือขางลางนี้ แลวนําไปกรอกและระบายลงในใบสมัคร
อนึ่ง หากโรงเรียนของทานไมมีรายช่ือพิมพไวในนี้ ใหใช "รหัสโรงเรียนอื่นๆ" ของเขตหรือจังหวัดนั้นๆ แทน 
 
ช่ือโรงเรียน รหัส  
กรุงเทพมหานคร 

 
เขตดุสิต   

รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร ...........101101 
รร.วัดราชาธิวาส.........................101102 
รร.โยธินบูรณะ............................101103 
รร.วัดนอยนพคุณ .......................101104 
รร.ราชวินิต มัธยม.......................101105 
รร.จิตรลดา ................................101106 
รร.เซนตฟรังซิสซาเวียรคอนแวนต 101107 
รร.เซนตคาเบรียล .......................101108 
รร.ราชินีบน................................101109 
รร.วชิราวุธวิทยาลัย ....................101110 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ....101116 
รร.โยนออฟอารค ........................101117 
รร.กันตะบุตร .............................101121 
รร.อื่นๆ (ของเขตดุสิต) ................101199  

เขตธนบุรี   
รร.วัดอินทาราม..........................102101 
รร.ศึกษานารี..............................102102 
รร.มัธยมวัดดาวคนอง .................102103 
รร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ..............102104 
รร.ซางตาครูสคอนแวนท .............102105 
รร.ซางตาครูสศึกษา ...................102107 
รร.แสงอรุณ ...............................102108 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏสมเด็จเจาพระยา .102109 
รร.อื่นๆ (ของเขตธนบุรี) ...............102199  

เขตบางกอกใหญ   
รร.ทวีธาภิเศก.............................103101 
รร.วัดประดูในทรงธรรม ...............103102 
รร.ฤทธิณรงครอน .......................103103 
รร.เสสะเวชวิทยา........................103104 
รร.สายประสิทธ์ิวิทยา .................103106 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางกอกใหญ)....103199  

เขตบางรัก   
รร.พุทธจักรวิทยา........................104101 
รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม............104102 
รร.อัสสัมชัญบางรัก ....................104103 
รร.เซนตโยเซฟคอนแวนต ............104104 
รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ......104106 
รร.อัสสัมชัญศึกษา .....................104107 
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต...............104108 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางรัก) .............104199  

เขตปทุมวัน   
รร.เตรียมอุดมศึกษา ...................105101 
รร.มาแตรเดอีวิทยาลัย ................105102 
รร.สีตบุตรบํารุง ..........................105103 
รร.พระมหาไถศึกษา ...................105105 
รร.สาธิตจุฬาลงกรณฯ.................105106 
รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน ................105107 
รร.อื่นๆ (ของเขตปทุมวัน) ............105199  

เขตปอมปราบฯ   
รร.เทพศิรินทร ............................106101 
รร.วัดสระเกศ .............................106102 
รร.สายปญญา ...........................106103 
รร.อื่นๆ (ของเขตปอมปราบฯ) ......106199  

เขตพญาไท   
รร.สามเสนวิทยาลัย....................107101 
รร.อื่นๆ (ของเขตพญาไท)............107199 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
เขตพระนคร   

รร.เบญจมราชาลัย ..................... 108101 
รร.มัธยมวัดมกุฎกษัตริย.............. 108102 
รร.วัดบวรนิเวศ........................... 108103 
รร.วัดราชบพิธ............................ 108104 
รร.วัดสังเวช ............................... 108105 
รร.สตรีวิทยา .............................. 108106 
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย .............. 108107 
รร.ราชินี..................................... 108108 
วิทยาลัยนาฏศิลป ...................... 108109 
รร.ตั้งตรงจิตรพณิชยการ ............. 108110 
รร.อื่นๆ (ของเขตพระนคร) ........... 108199 
 

เขตยานนาวา   
รร.เจาพระยาวิทยาคม ................ 109101 
รร.นนทรีวิทยา............................ 109102 
รร.สารสาสนเอกตรา................... 109107 
รร.อื่นๆ (ของเขตยานนาวา)......... 109199 
 

เขตสัมพันธวงศ   
รร.ไตรมิตรวิทยาลัย .................... 110101 
รร.กุหลาบวิทยา ......................... 110102 
รร.อื่นๆ (ของเขตสัมพันธวงศ) ...... 110199 
 

เขตตลิ่งชัน   
รร.โพธิสารพิทยากร .................... 111102 
รร.มหรรณพาราม ....................... 111103 
รร.ทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดนอยใน) .. 111104 
รร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม ...... 111105 
รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย... 111106 
รร.ฉิมพลี ................................... 111108 
รร.อื่นๆ (ของเขตตลิ่งชัน)............. 111199 
 

เขตบางกอกนอย   
รร.ชิโนรสวิทยาลัย ...................... 112101 
รร.มัธยมวัดนายโรง .................... 112102 
รร.สตรีวัดระฆัง .......................... 112103 
รร.สุวรรณารามวิทยาคม ............. 112104 
รร.สวนอนันต ............................. 112105 
รร.มัธยมวัดดุสิตาราม................. 112110 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางกอกนอย) .... 112199  

เขตบางกะป   
รร.เทพลีลา ................................ 113101 
รร.บางกะป ................................ 113103 
รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ............. 113104 
รร.สาธิต ม.รามคําแหง ............... 113105 
รร.พระมารดานิจจานุเคราะห ...... 113109 
รร. มัธยมบานบางกะป ................ 113110 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางกะป)........... 113199 
 

เขตบางขุนเทียน   
รร.พิทยาลงกรณพิทยาคม ........... 114101 
รร.รัตนโกสินทรฯ บางขุนเทียน ..... 114103 
รร.เตรียมอุดมศึกษา ทวีธาภิเศก 2 114105 
รร.จารุวัฒนานุกูล....................... 114107 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางขุนเทียน) ..... 114199 
 

เขตบางเขน   
รร.รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน .... 115102 
รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา ........ 115103 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพระนคร ......... 115104 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางเขน)............ 115199 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
เขตพระโขนง   

รร.พระโขนงพิทยาลัย.................. 116101 
รร.วชิรธรรมสาธิต ....................... 116102 
รร.อื่นๆ (ของเขตพระโขนง).......... 116199 
 

เขตภาษีเจริญ   
รร.จันทรประดิษฐารามวิทยาคม .. 117101 
รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม ................ 117102 
รร.วัดนวลนรดิศ ......................... 117103 
รร.วัดรางบัว............................... 117104 
รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค ................ 117105 
รร.อํานวยศิลปธนบุรี................... 117107 
รร.ตรีมิตรวิทยา .......................... 117110 
รร.อื่นๆ (ของเขตภาษีเจริญ) ........ 117199 
 

เขตมีนบุรี   
รร.เศรษฐบุตรบําเพ็ญ ................. 118101 
รร.สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ........... 118102 
iรร.มีนประสาทวิทยา .................. 118103 
รร.อื่นๆ (ของเขตมีนบุรี) .............. 118199 
 

เขตราษฎรบูรณะ   
รร.แจงรอนวิทยา ........................ 119101 
รร.บางปะกอกวิทยาคม .............. 119102 
รร.บูรณะศึกษา .......................... 119105 
รร.อื่นๆ (ของเขตราษฎรบูรณะ).... 119199 
 

เขตลาดกระบัง   
รร.พรตพิทยพยัต ........................ 120101 
รร.เทพศิรินทรรมเกลา ................. 120102 
รร.รัตนโกสินทรฯ ลาดกระบัง ....... 120103 
รร.มาเรียลัย............................... 120104 
รร.อื่นๆ (ของเขตลาดกระบัง)....... 120199 
 

เขตหนองแขม   
รร.มัธยมวัดหนองแขม ................ 121102 
รร.กรพิทักษศึกษา ...................... 121104 
รร.อื่นๆ (ของเขตหนองแขม) ........ 121199 
 

เขตหนองจอก   
รร.มัธยมวัดหนองจอก ................ 122101 
รร.เซนตเทเรซา........................... 122102 
รร.บดินทรเดชา 4 ....................... 122103 
รร.หนองจอกพิทยานุสรณมัธยม .. 122104 
รร.อื่นๆ (ของเขตหนองจอก) ........ 122199 
 

เขตหวยขวาง   
รร.เตรียมฯ พัฒนาการรัชดา ........ 123102 
รร.จันทรหุนบําเพ็ญ .................... 123104 
รร.ดลวิทยา................................ 123106 
รร.พรอมพรรณวิทยา .................. 123107 
รร.อื่นๆ (ของเขตหวยขวาง) ......... 123199 
 

เขตบางซ่ือ   
รร.ศีลาจารพิพัฒน...................... 124101 
รร.โยธินบูรณะ 2 ........................ 124102 
รร.ผะดุงศิษยพิทยา .................... 124103 
เทคโนฯ พระนครเหนือ ................ 124104 
รร.ราชนันทาจารยสามเสน 2 ....... 124105 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางซื่อ)............. 124199 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
เขตราชเทวี  

รร.ศรีอยุธยา .............................. 125101 
รร.สันติราษฎรวิทยาลัย............... 125102 
รร.มักกะสันพิทยา ...................... 125103 
รร.เซนตดอมินิก ......................... 125104 
รร.อํานวยศิลป ........................... 125106 
รร.อื่นๆ (ของเขตราชเทวี) ............ 125199  

เขตสาทร  
รร.ยานนาเวศวิทยาคม ............... 126101 
รร.วัดสุทธิวราราม ...................... 126102 
รร.สตรีศรีสุริโยทัย ...................... 126103 
รร.นิพัทธวิทยา ........................... 126105 
รร.เซนตหลุยสศึกษา................... 126106 
รร.อัสสัมชัญพณิชยการ .............. 126107 
รร.โกศลภัทรวิทย........................ 126108 
รร.อื่นๆ (ของเขตสาธร) ............... 126199  

เขตบางพลัด  
รร.วัดบวรมงคล ......................... 127101 
รร.วิมุตยารามพิทยากร ............... 127102 
รร.เขมะสิริอนุสสรณ ................... 127105 
รร.ทิวไผงาม .............................. 127109 
รร.สตรีบูรณะวิทย ...................... 127110 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางพลัด) .......... 127199  

เขตลาดพราว  
รร.ลาดปลาเคาพิทยาคม ............ 128101 
รร.สตรีวิทยา 2 (มัธยมปลาย) ...... 128102 
รร.สตรีวิทยา 2 (มัธยมตน) .......... 128103 
รร.อื่นๆ (ของเขตลาดพราว)......... 128199  

เขตบึงกุม   
รร.นวมินฯ กรุงเทพมหานคร ........ 130102 
รร.บดินทรเดชา 2 (บึงกุม) ........... 130103 
รร.เลิศหลาถนนเกษตร-นวมินทร.... 130104 
รร.เบญจมินทร........................... 130105 
รร.ทรงวิทยศึกษา ....................... 130106 
รร.สัมมาสิกขาสันติอโศก ............ 130108 
รร.สุขุมนวพันธอุปถัมถ ............... 130109 
รร.อื่นๆ (ของเขตบึงกุม) .............. 130199  

เขตจอมทอง  
รร.วัดราชโอรส ........................... 131101 
รร.มัธยมวัดสิงห (สิงหราชพิทยาฯ)131102 
รร.บางมดวิทยา ......................... 131103 
รร.เลิศพัฒนาศึกษา.................... 131105 
รร.จินดามณี .............................. 131107 
รร.อื่นๆ (ของเขตจอมทอง) .......... 131199  

เขตดอนเมือง  
รร.ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง .... 132101 
รร.สีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) ...... 132102 
รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา.............. 132103 
รร.ไผทอุดมศึกษา....................... 132105 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง ............... 132106 
รร.อื่นๆ (ของเขตดอนเมือง) ......... 132199 
 

เขตจตุจักร   
รร.สารวิทยา .............................. 133101 
รร.หอวัง .................................... 133102 
รร.เซนตจอหน (แผนกสามัญ)...... 133104 
รร.สตรีวรนาถบางเขน................. 133105 
รร.ชางการไฟฟาสวนภูมิภาค....... 133107 
รร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร ........... 133109 
รร.มัธยมประชานิเวศน................ 133110 
รร.อื่นๆ (ของเขตจตุจักร)............. 133199 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
เขตคลองเตย   

รร.ปทุมคงคา ............................. 134101 
รร.สายนํ้าผึ้ง.............................. 134103 
รร.ศรีวิกรม ................................ 134106 
รร.พระหฤทัยคอนแวนต .............. 134108 
รร.อื่นๆ (ของเขตคลองเตย) ......... 134199  

เขตประเวศ  
รร.ราชดําริ................................. 135101 
รร.ภักดีวิทยา ............................. 135105 
รร.อื่นๆ (ของเขตประเวศ)............ 135199  

เขตบางคอแหลม  
รร.วาสุเทวี ................................. 136101 
รร.เปรมฤดีศึกษา ....................... 136103 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางคอแหลม) ... 136199  

เขตคลองสาน  
รร.ภาษานุสรณธนบุรี.................. 137101 
รร.อื่นๆ (ของเขตคลองสาน) ........ 137199  

เขตบางนา 
 
รร.สิริรัตนาธร............................. 138101 
รร.ลาซาล .................................. 138103 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางนา)............. 138199  

เขตดินแดง  
รร.สุรศักดิ์มนตรี ......................... 139101 
รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ........ 139102 
รร.แมพระฟาติมา....................... 139103 
รร.อื่นๆ (ของเขตดินแดง) ............ 139199  

เขตวัฒนา  
รร.มัธยมวัดธาตุทอง ................... 140101 
รร.วัฒนาวิทยาลัย ...................... 140102 
รร.สาธิตมศว.ประสานมิตร ......... 140103 
รร.แอดเวนตีสเอกมัย .................. 140104 
รร.เกษมพิทยา ........................... 140105 
รร.คริสตธรรมศึกษา ................... 140106 
รร.อื่นๆ (ของเขตวัฒนา) ............. 140199  

เขตสายไหม  
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ................... 141101 
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ................ 141103 
รร.ศิริวัฒนวิทยา ........................ 141104 
รร.สารสาสนวิเทศสายไหม.......... 141105 
รร.อื่นๆ (ของเขตสายไหม)........... 141199  

เขตวังทองหลาง  
รร.บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ... 142101 
รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา . 142102 
รร.อุดมศึกษา ............................ 142103 
รร.อิสลามสันติชน ...................... 142104 
รร.บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) ........... 142105 
รร.อื่นๆ (ของเขตวังทองหลาง) ..... 142199  

เขตสะพานสูง   
รร.เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา..... 143101 
รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมฯนอมเกลา 143102 
รร.ศรีพฤฒา .............................. 143103 
รร.เพ็ญสมิทธ์ิ ............................ 143104 
รร.อื่นๆ (ของเขตสะพานสูง) ........ 143199  

เขตสวนหลวง  
รร.เตรียมฯพัฒนาการ ................. 144101 
รร.อื่นๆ (ของเขตสวนหลวง) ........ 144199 
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ช่ือโรงเรียน รหัส  

เขตคลองสามวา   
รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 ...145101 
รร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย...145102 
รร.อื่นๆ (ของเขตคลองสามวา).....145199  

เขตหลักสี่   
รร.ราชวินิตบางเขน .....................146101 
รร.อืนๆ (ของเขตหลักสี่) ..............146199  

เขตทวีวัฒนา   
รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา .....147101 
รร.อื่นๆ (ของเขตทวีวัฒนา)..........147199  

เขตทุงครุ   
รร.วัดพุทธบูชา ...........................148101 
รร.อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย ..148102 
รร. สารสาสนประชาอุทิศพิทยาคาร ...148104 
รร.อื่นๆ (ของเขตทุงครุ) ...............148199  

เขตบางบอน   
รร.ศึกษานารีวิทยา .....................149101 
รร.นวลนรดิศวิทยาคมฯ...............149102 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางบอน) ..........149199  

เขตบางแค   
รร.ปญญาวรคุณ ........................150101 
รร.ราชวินิตบางแคปานขํา ...........150102 
รร.อัสสัมชัญธนบุรี......................150103 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางแค).............150199 
 

ภาคเหนือ 
 

จังหวัดอุทัยธานี   
รร.อุทัยวิทยาคม .........................201101 
รร.ทัพทันอนุสรณ .......................201102 
รร.หนองฉางวิทยา ......................201103 
รร.หนองเตาวิทยา ......................201104 
รร.หนองขาหยางวิทยา................201108 
รร.สวางอารมณวิทยาคม ............201110 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ..........201118 
รร.พุทธมงคลวิทยา .....................201119 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดอุทัยธานี)......201199  

จังหวัดพิษณุโลก   
รร.พิษณุโลกพิทยาคม.................202101 
รร.เฉลิมขวัญสตรี .......................202102 
รร.เตรียมอุดมฯ(พิษณุโลกศึกษา).202103 
รร.พุทธชินราชพิทยา ...................202107 
รร.พรหมพิรามวิทยา ...................202109 
รร. วังทองพิทยาคม .....................202111 
รร.จานกรอง...............................202115 
รร.วังโพรงพิทยาคม ....................202125 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ............202130 
รร.สวนเมี่ยงวิทยา ......................202136 
รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร ............202138 
รร. บานกลางพิทยาคม ................202140 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดพิษณุโลก) ....202199  
จังหวัดกําแพงเพชร   

รร.กําแพงเพชรพิทยาคม .............203102 
รร.คลองขลุงราษฎรรังสรรค .........203103 
รร.วชิรปราการวิทยาคม ..............203104 
รร.ขาณุวิทยา .............................203106 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดกําแพงเพชร). 203199  

จังหวัดตาก   
รร.ตากพิทยาคม.........................204101 
รร.ผดุงปญญา ...........................204102 
รร.สรรพวิทยาคม........................204103 
รร.อุมผางวิทยาคม .....................204111 
รร.แมกุวิทยาคม .........................204122 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ ........ 204123 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดตาก) ............ 204199  
จังหวัดนครสวรรค   

รร.นครสวรรค............................. 205101 
รร.สตรีนครสวรรค ...................... 205102 
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)... 205103 
รร.บรรพตพิสัยพิทยาคม ............. 205105 
รร.พยุหะพิทยาคม ...................... 205106 
รร.ตาคลีประชาสรรค .................. 205109 
รร.ทาตะโกพิทยาคม ................... 205110 
รร.ลาดยาววิทยาคม ................... 205111 
รร.ตากฟาวิชาประสิทธ์ิ ............... 205113 
รร.ลาซาลโชติรวี ......................... 205138 
รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม ............. 205151 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนครสวรรค) .. 205199 
 

จังหวัดพิจิตร   
รร.พิจิตรพิทยาคม ...................... 206101 
รร.ตะพานหิน............................. 206103 
รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม.......... 206104 
รร. กําแพงดินพิทยาคม................ 206110 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดพิจิตร).......... 206199 
 

จังหวัดเพชรบูรณ   
รร.เพชรพิทยาคม........................ 207101 
รร.วิทยานุกูลนารี........................ 207102 
รร.นิยมศิลปอนุสรณ ................... 207104 
รร. ศรีเทพประชาสรรค................. 207106 
รร.หลมสักวิทยาคม .................... 207107 
รร.หลมเกาพิทยาคม................... 207108 
รร. เซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ......... 207133 
รร. บานสงเปลือย ....................... 207147 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดเพชรบูรณ).... 207199 
 

จังหวัดสุโขทัย   
รร.สุโขทัยวิทยาคม ..................... 208101 
รร.อุดมดรุณี .............................. 208102 
รร.ทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ................. 208103 
รร.เมืองเชลียง ............................ 208104 
รร.สวรรคอนันตวิทยา ................. 208105 
รร.ศรีสําโรงชนูปถัมภ .................. 208106 
รร.ทาชัยวิทยา............................ 208114 
รร.หนองปลาหมอวิทยาคม.......... 208115 
รร.เมืองดงวิทยา ......................... 208125 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสุโขทัย) ........ 208199 
 

จังหวัดอุตรดิตถ   
รร.อุตรดิตถ................................ 209101 
รร.อุตรดิตถดรุณี ........................ 209102 
รร.พิชัย...................................... 209103 
รร. เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาอุตรดิตถ.. 209108 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดอุตรดิตถ)...... 209199  

จังหวัดเชียงใหม   
รร.ยุพราชวิทยาลัย ..................... 210101 
รร.วัฒโนทัยพายัพ ...................... 210102 
รร.กาวิละวิทยาลัย...................... 210103 
รร.จอมทอง................................ 210104 
รร.แมแตง .................................. 210105 
รร.สันทรายวิทยาคม ................... 210106 
รร.ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย......... 210107 
รร.มงฟอรตวิทยาลัย ................... 210109 
รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย ................. 210110 
รร.ธรรมราชศึกษา ...................... 210112 
รร.ฝางชนูปถัมภ ......................... 210116 
รร. สันกําแพง ............................. 210117 
รร.สันปาตองวิทยาคม ................ 210119 
รร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม ............... 210120 
รร. ฮอดพิทยาคม ........................ 210121 
รร.สาธิต ม.เชียงใหม .................. 210122 
รร.สารภีพิทยาคม....................... 210123 
รร.เชียงดาววิทยาคม .................. 210128 
รร. แมแจม ................................. 210130 
รร.หางดงรัฐราษฏรอุปถัมภ ......... 210135 
รร.พระหฤทัยเชียงใหม ................ 210142 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.รังษีวิทยา .............................. 210156 
รร.นวมินทราชูทิศพายัพ.............. 210159 
รร.ชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุง........ 210162 
รร.วชิรวิทยฝายมัธยม ................. 210163 
รร.บาลีสาธิตศึกษา .................... 210168 
รร.เทพบดินทรวิทยา ................... 210169 
รร.วิชัยวิทยา .............................. 210172 
รร.เชตุพนศึกษา ......................... 210179 
รร.วชิราลัย ................................ 210181 
รร. รัตนาเอื้อวิทยา ...................... 210182 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดเชียงใหม) ..... 210199 
 

จังหวัดเชียงราย   
รร.สามัคคีวิทยาคม .................... 211101 
รร.ดํารงราษฏรสงเคราะห............ 211102 
รร.เทิงวิทยาคม .......................... 211103 
รร.พานพิทยาคม ........................ 211104 
รร.พานพิเศษพิทยา .................... 211106 
รร.เชียงของวิทยาคม .................. 211107 
รร.แมสายประสิทธ์ิศาสตร........... 211108 
รร.แมจันวิทยาคม....................... 211109 
รร.แมสรวยวิทยาคม ................... 211117 
รร.เมืองเชียงราย ........................ 211131 
รร.สามัคคีวิทยาคม 2 ................. 211136 
รร.หวยซอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก . 211138 
รร.ขุนตาลวิทยาคม..................... 211139 
รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย ........... 211140 
รร.เวียงแกนวิทยาคม .................. 211144 
รร.ดอนศิลาผางามวิทยาคม ........ 211148 
รร.ดอนชัยวิทยาคม .................... 211149 
รร.นุชนาถอนุสรณ ...................... 211153 
รร.ลูกรักเชียงของ ....................... 211154 
รร.ดอยงามวิทยาคม................... 211155 
รร.เด็กดีพิทยาคม ....................... 211156 
รร. อบจ. เชียงราย....................... 211158 
รร. ยางฮอมวิทยาคม................... 211159 
รร. เทศบาล 5 เดนหา .................. 211160 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดเชียงราย)...... 211199 
 

จังหวัดนาน   
รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร.................. 212101 
รร.สตรีศรีนาน............................ 212102 
รร.สา ........................................ 212104 
รร.ทาวังผาวิทยาคม ................... 212106 
รร.นันทบุรีวิทยา ......................... 212107 
รร.นานอย.................................. 212108 
รร.ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค ......... 212118 
รร.สารธรรมวิทยาคาร ................. 212119 
รร.เมืองยมวิทยาคม.................... 212126 
รร.บอเกลือ ................................ 212129 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนาน)............ 212199 
 

จังหวัดพะเยา   
รร.เชียงคําวิทยาคม .................... 213102 
รร.จุนวิทยาคม........................... 213106 
รร.ภูซางวิทยาคม ....................... 213110 
รร.ขุนควรวิทยาคม ..................... 213118 
รร.งําเมืองวิทยาคม .................... 213121 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดพะเยา)......... 213199 
 

จังหวัดแพร   
รร.นารีรัตน ................................ 214103 
รร.สูงเมนชนูปถัมภ ..................... 214104 
รร.เจริญราษฎร .......................... 214105 
รร. ลองวิทยา.............................. 214114 
รร.มวงไขพิทยาคม ..................... 214116 
รร.วังช้ินวิทยา ............................ 214117 
รร.เทพนารี................................. 214124 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดแพร) ............ 214199 
 
จังหวัดแมฮองสอน   

รร.หองสอนศึกษา....................... 215101 
รร. ปายวิทยาคาร ....................... 215102 
รร.แมสะเรียง "บริพัตรศึกษา” ...... 215103 
รร.ขุนยวมวิทยา ......................... 215104 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดแมฮองสอน). 215199 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
จังหวัดลําปาง   

รร.บุญวาทยวิทยาลัย.................. 216101 
รร.ลําปางกัลยาณี ...................... 216102 
รร.เขลางคนคร........................... 216103 
รร.เถินวิทยา .............................. 216105 
รร.แจหมวิทยา ........................... 216108 
รร.วังเหนือวิทยา......................... 216117 
รร.แมสันวิทยา ........................... 216121 
รร.แมเมาะวิทยา ........................ 216123 
รร. วิชชานารี .............................. 216126 
รร.อรุโณทัย ............................... 216127 
รร.อัสสัมชัญลําปาง.................... 216130 
รร.ประชาวิทย ............................ 216143 
รร.เมืองปานพัฒนวิทย................ 216146 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดลําปาง) ........ 216199 
 

จังหวัดลําพูน   
รร.จักรคําคณาทร....................... 217101 
รร.สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน ........ 217102 
รร.เวียงเจดียวิทยา...................... 217103 
รร.อุโมงควิทยาคม ..................... 217123 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดลําพูน) ......... 217199 
 

ภาคใต 
 

จังหวัดยะลา   
รร.คณะราษฎรบํารุง ................... 301101 
รร.สตรียะลา .............................. 301102 
รร.เบตง วีระราษฎรประสาน........ 301104 
รร.ธรรมวิทยามูลนิธิ.................... 301116 
รร.พัฒนาวิทยา .......................... 301117 
รร.สุขสวัสดิ์วิทยา ....................... 301118 
รร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ .......... 301119 
รร.อาสาสุลดินวิทยา................... 301122 
รร.อิสลาฮียะห ........................... 301123 
รร.อุดมศาสนวิทยา .................... 301129 
รร.พัฒนาอิสลามวิทยา ............... 301132 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดยะลา) .......... 301199 
 

จังหวัดนราธิวาส   
รร.นราธิวาส .............................. 302101 
รร.นราสิกขาลัย.......................... 302102 
รร.สุไหงโกลก ............................. 302104 
รร.สวนพระยาวิทยา ................... 302110 
รร.เวียงสุวรรณวิทยาคม.............. 302113 
รร.อัตตัรกียะหอิสลามียะห .......... 302120 
รร.ดารุสสาลาม.......................... 302121 
รร.แสงธรรมวิทยา ...................... 302122 
รร.นะหฏอตุลสูบาน.................... 302124 
รร.รอมาเนีย............................... 302128 
รร.สุกัญศาสนวิทยา.................... 302132 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนราธิวาส) .... 302199 
 

จังหวัดปตตานี   
รร. เบญจมราชูทิศปตตานี ........... 303101 
รร.เดชะปตตนยานุกูล................. 303102 
รร. โพธ์ิคีรีราชศึกษา.................... 303104 
รร.สายบุรี แจงประชาคาร ........... 303105 
รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร ......... 303106 
รร.ศาสนูปถัมภ .......................... 303121 
รร.มูลนิธิอาซิซสถาน................... 303122 
รร.ดรุณศาสนวิทยา .................... 303125 
รร.พัฒนาอิสลาม ....................... 303131 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดปตตานี) ....... 303199 
 

จังหวัดสตูล   
รร.สตูลวิทยา ............................. 304101 
รร.พิมานพิทยาสรรค .................. 304103 
รร.ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมฯ” .. 304104 
รร.ทาแพผดุงวิทย ....................... 304106 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ............ 304110 
รร.ละงูพิทยาคม ......................... 304115 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. ตัรก้ียะตุลอุมมะห .................. 304119 
รร. อรุณศาสนวิทยามูลนิธิ ........... 304126 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสตูล) ........... 304199 
 

จังหวัดสงขลา   
รร.มหาวชิราวุธ .......................... 305101 
รร.หาดใหญวิทยาลัย.................. 305103 
รร.สะเดา ขรรคชัยกัมพลานนทฯ.. 305104 
รร.แสงทองวิทยา........................ 305106 
รร.วชิรานุกูล .............................. 305112 
รร.วรนารีเฉลิม ........................... 305118 
รร.รัตภูมิวิทยา ........................... 305121 
รร.หาดใหญรัฐประชาสรรค ......... 305123 
รร.สะบายอยวิทยา ..................... 305125 
รร.พะตงประธานคีรีวัฒน ............ 305130 
รร.จะนะชนูปถัมภ ...................... 305135 
รร.ธิดานุเคราะห......................... 305148 
รร. ศรีนครมูลนิธิ ......................... 305154 
รร.นวมินทราชูทิศทักษิณ ............ 305155 
รร.หาดใหญฯ สมบูรณกุลกันยา... 305156 
รร.หาดใหญวิทยาลัย 2............... 305157 
รร.หาดใหญพิทยาคม ................. 305159 
รร.หาดใหญอํานวยวิทยพณิชยการ ...... 305160 
รร.กิตติวิทยบานพรุ .................... 305161 
รร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา......... 305162 
รร.สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ..... 305163 
รร.พัฒนาศาสตรมูลนิธิ............... 305164 
รร. สองแสงพณิชยการ ............... 305165 
รร.มอ.วิทยานุสรณ ..................... 305170 
รร.ทาใหญวิทยา......................... 305173 
รร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) .. 305186 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสงขลา) ........ 305199 
 

จังหวัดชุมพร   
รร.ศรียาภัย................................ 306101 
รร.สอาดเผดิมวิทยา ................... 306102 
รร.สวนศรีวิทยา.......................... 306103 
รร.สวีวิทยา................................ 306105 
รร.ทาแซะรัชดาภิเษก.................. 306106 
รร.ละแมวิทยา ........................... 306107 
รร.ทาขามวิทยา ......................... 306112 
รร.นิรมลชุมพร ........................... 306132 
รร.เขาทะลุพิทยาคม ................... 306133 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดชุมพร).......... 306199 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
รร.ทุงสง .................................... 307101 
รร.ทุงใหญวิทยาคม .................... 307103 
รร.เบญจมราชูทิศ....................... 307106 
รร.กัลยาณีศรีธรรมราช ............... 307107 
รร.สตรีปากพนัง ......................... 307109 
รร.สตรีทุงสง .............................. 307111 
รร.ชะอวดวิทยาคาร.................... 307114 
รร.ทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา .......... 307116 
รร.สิชลคุณาธารวิทยา ................ 307117 
รร.ศรีธรรมราชศึกษา .................. 307118 
รร.จรัสพิชากร ............................ 307120 
รร.พรหมคีรีพิทยาคม .................. 307130 
รร.เมืองนครศรีธรรมราช.............. 307131 
รร.ทุงสงวิทยา ............................ 307134 
รร.ประสาธนราษฎรบํารุง ............ 307142 
รร.นาบอน ................................. 307152 
รร.ตรีนิมิตรวิทยา ....................... 307191 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ............ 307194 
รร.เฉลิมราชประชาอุทิศ .............. 307198 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนครศรีฯ) ...... 307199 
รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต ........ 307204 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ นครศรีฯ ...... 307209 
รร.กางปลาวิทยาคม ................... 307211 
รร.เสม็ดจวนวิทยาคม ................. 307212 
รร.บางขันวิทยา ......................... 307217 
รร.ประทีปศาสน......................... 307222 
รร.กีฬาจังหวัดนครศรีฯ ............... 307221 
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ช่ือโรงเรียน รหัส 
 

จังหวัดพัทลุง   
รร.พัทลุง....................................308102 
รร. ตะโหมด................................308104 
รร.ควนขนุน ...............................308108 
รร.ประชาบํารุง...........................308119 
รร.ประภัสสรรังสิต ......................308125 
รร.อิสลามศาสตรมูลนิธิ ..............308130 
รร. หารเทารังสีประชาสรรค..........308133 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดพัทลุง)..........308199 
 
จังหวัดสุราษฎรธานี   

รร.สุราษฎรธานี ..........................309101 
รร.สุราษฏรพิทยา .......................309102 
รร. เกาะสมุย ..............................309103 
รร.ไชยาวิทยา.............................309113 
รร.บานนาสาร ............................309114 
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รร.กันทรารมณ........................... 416104 
รร.ราษีไศล ................................ 416106 
รร.ปรางคกู ................................ 416109 
รร.กําแพง .................................. 416110 
รร.ศรีรัตนวิทยา.......................... 416119 
รร. ขุขันธราษฎรบํารุง.................. 416133 
รร.กระแชงวิทยา ........................ 416144 
รร.บึงมะลูวิทยา ......................... 416150 
รร.คลีกลิ้งพัฒนาทร.................... 416152 
รร.โนนกระสังวิทยาคม................ 416156 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ .... 416160 
รร.หนองทุมศรีสําราญวิทยา ........ 416162 
รร.ภูสิงหประชาเสริมวิทย ............ 416168 
รร.สะเดาใหญประชาสรรค .......... 416169 
รร.กันทลักษวิทยาคม ................. 416170 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดศรีสะเกษ) .... 416199 
 

จังหวัดสุรินทร   
รร.สุรวิทยาคาร .......................... 417101 
รร.สิรินธร................................... 417102 
รร.ทาตูมประชาเสริมวิทย............ 417104 
รร.ประสาทวิทยาคาร.................. 417105 
รร.ศีขรภูมิพิสัย........................... 417107 
รร.สําโรงทาบวิทยาคม................ 417113 
รร.ชุมพลวิทยาสรรค ................... 417118 
รร.บัวเชดวิทยา .......................... 417128 
รร.มหิธรวิทยา............................ 417132 
รร.พญารามวิทยา ...................... 417147 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสุรินทร) ........ 417199 
 
จังหวัดหนองบัวลําภู   

รร.หนองบัวพิทยาคาร................. 418101 
รร.คําแสนวิทยาสรรค ................. 418102 
รร.โนนสังวิทยาคาร .................... 418103 
รร.ยางหลอวิทยาคาร.................. 418109 
รร.นาวังศึกษาวิช ....................... 418113 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดหนองบัวลําภู) 418199 
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ช่ือโรงเรียน รหัส  
จังหวัดอํานาจเจริญ   

รร.พนาศึกษา.............................419101 
รร.อํานาจเจริญ ..........................419102 
รร.หัวตะพานวิทยาคม ................419103 
รร.ปทุมราชวงศา ........................419112 
รร.ศรีเจริญศึกษา........................419123 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดอํานาจเจริญ) 419199  

จังหวัดบึงกาฬ   
รร. บึงกาฬ..................................420101 
รร. เซกา..................................... 420102 
รร. ปากคาดพิทยาคม..................420104 
รร.เจ็ดสีวิทยาคาร.......................420108 
รร.หนองห้ิงพิทยา .......................420109 
รร. โพนทองประชาสรรค ..............420110 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดบึงกาฬ)........420199 
 

ภาคตะวันออก 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา   

รร.เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ...............501101 
รร.ดัดดรุณี.................................501102 
รร.บางนํ้าเปร้ียววิทยา.................501103 
รร.พนมสารคาม พนมอดุลวิทยา..501105 
รร.พุทธิรังสีพิบูล .........................501108 
รร.กาญจนภิเษกฯ ฉะเชิงเทรา......501133 
รร.เบญจมราชรังสฤษดิ์ 2 ............501134 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดฉะเชิงเทรา)...501199 
 

จังหวัดจันทบุรี   
รร.เบญจมราชูทิศ .......................502101 
รร.ศรียานุสรณ ...........................502102 
รร.ขลุงรัชดาภิเษก ......................502103 
รร.ทาใหม พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล...502104 
รร.แหลมสิงหวิทยาคม ................502105 
รร.ลาซาลจันทบุรีฯ .....................502114 
รร.เบญจมานุสรณ ......................502117 
รร.นายายอามพิทยาคม ..............502123 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดจันทบุรี)........502199 
 

จังหวัดชลบุรี   
รร.ชลราษฎรอํารุง.......................503101 
รร.ชลกันยานุกูล .........................503102 
รร.ชลบุรีสุขบท ...........................503103 
รร.โพธ์ิสัมพันธพิทยาคาร.............503104 
รร.บานบึง อุตสาหกรรมฯ ............503105 
รร.พนัสพิทยาคาร.......................503106 
รร.ศรีราชา .................................503107 
รร.สัตหีบวิทยาคม ......................503108 
รร.อัสสัมชัญศรีราชา...................503109 
รร.สิงหสมุทร..............................503113 
รร.สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ม.บูรพา .503114 
รร.เซนตปอลคอนแวนต...............503115 
รร.ดาราสมุทร ............................503117 
รร.บานสวน (จ่ันอนุสรณ) ............503119 
รร.สามมุกคริสเตียนวิทยา ...........503151 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ............503154 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดชลบุรี) ..........503199 
 

จังหวัดนครนายก   
รร.นครนายกวิทยาคม.................504101 
รร.นวมราชานุสรณ .....................504102 
รร.องครักษ ................................504103 
รร.บานนา นายกพิทยากร ...........504105 
รร.ปยชาติพัฒนา .......................504116 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนครนายก)....504199 
 

จังหวัดปราจีนบุรี   
รร.ปราจิณราษฎรอํารุง................505101 
รร.ปราจีนกัลยาณี ......................505102 
รร.กบินทรวิทยา .........................505103 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.ประจันตราษฎรบํารุง .............. 505104 
รร.ศรีมหาโพธิ ............................ 505108 
รร.มณีเสวตรอุปถัมภ .................. 505128 
รร.มารีวิทยา .............................. 505133 
รร.เตรียมนอมเกลากบินทรบุรี...... 505137 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ ................ 505143 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดปราจีนบุรี) .... 505199  

จังหวัดระยอง   
รร.ระยองวิทยาคม ...................... 506101 
รร.แกลง วิทยสถาวร ................... 506102 
รร.บานคาย ............................... 506103 
รร.บานฉางกาญจนกุลวิทยา ....... 506104 
รร.ชํานาญสามัคคีวิทยา ............. 506105 
รร.วัดปาประดู............................ 506109 
รร.สุนทรภูพิทยา......................... 506110 
รร.ปลวกแดงพิทยาคม ................ 506112 
รร.ระยองวิทยาคมปากนํ้า ........... 506122 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดระยอง)......... 506199  

จังหวัดตราด   
รร.ตราษตระการคุณ ................... 507101 
รร.สตรีประเสริฐศิลป .................. 507102 
รร.เขาสมิงวิทยาคม .................... 507103 
รร.ตราดสรรเสริญวิทยาคม.......... 507104 
รร.บอไรวิทยาคม ........................ 507107 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดตราด) .......... 507199  
จังหวัดสมุทรปราการ   

รร.สมุทรปราการ ........................ 508101 
รร.สตรีสมุทรปราการ .................. 508102 
รร.มัธยมดานสําโรง .................... 508103 
รร.วัดทรงธรรม ........................... 508104 
รร.วิสุทธิกษัตรี ........................... 508105 
รร.บางพลีราษฎรบํารุง................ 508106 
รร.บางบอวิทยาคม..................... 508107 
รร.ราชวินิตบางแกว .................... 508108 
รร.เทพศิรินทน สมุทรปราการ ...... 508109 
รร.ราชประชาสมาสัย .................. 508110 
รร.ปอมนาคราชสวาทยานนท ...... 508111 
รร.เตรียมฯ นอมเกลาสมุทรปราการ... 508112 
รร.หาดอมราอักษรลักษณวิทยา... 508114 
รร.บางแกวประชาสรรค .............. 508115 
รร.หลวงพอปานคลองดานฯ ........ 508118 
รร.เซนตโยเซฟบางนา ................. 508120 
รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ .......... 508132 
รร.เซนตโยเซฟทิพวัล................... 508133 
รร.นวมินฯ สวนกุหลาบ สมุทรฯ.... 508135 
รร.นวมินฯ เตรียมฯ พัฒนาการ .... 508136 
รร.สาธิตบางนา.......................... 508137 
รร.พูลเจริญวิทยาคม................... 508138 
รร. ราชวินิตสุวรรณภูมิ................. 508151 
รร.อื่นๆ(ของจังหวัดสมุทรปราการ) 508199  

จังหวัดสระแกว   
รร.อรัญประเทศ.......................... 509101 
รร.สระแกว................................. 509102 
รร.ตาพระยา .............................. 509103 
รร.วังนํ้าเย็นวิทยาคม .................. 509104 
รร.วัฒนานคร............................. 509105 
รร.คลองนํ้าใสวิทยาคาร .............. 509107 
รร.บานแกงวิทยา........................ 509108 
รร.เขาฉกรรจวิทยาคม................. 509109 
รร.ทาเกษมพิทยา ....................... 509110 
รร.วังสมบูรณวิทยาคม ................ 509111 
รร.คลองหาดพิทยาคม ................ 509112 
รร.สิริราชอนุสรณ ....................... 509121 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสระแกว) ...... 509199  

ภาคกลาง 
 

จังหวัดปทุมธานี   
รร.ปทุมวิไล................................ 601101 
รร.คณะราษฎรบํา รุงปทุมธานี...... 601102 
รร.ธัญบุรี ................................... 601103 
รร.ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 601104 
รร.เตรียมฯ พัฒนาการลําลูกกา.... 601105 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.ธัญรัตน ................................. 601107 
รร.สายปญญารังสิต ................... 601118 
รร.นวมินฯสวนกุหลาบปทุมธานี... 601120 
รร.เทพศิรินทรปทุมธานี ............... 601121 
รร.มัธยมสังคีตวิทยา................... 601122 
รร.สวนกุหลาบฯ รังสิต ................ 601123 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ............ 601124 
รร.มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ......... 601125 
รร. สารสาสนวิเทศรังสิต .............. 601138 
รร. สาธิต ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ .. 601139 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดปทุมธานี) ..... 601199  

จังหวัดนครปฐม   
รร.พระปฐมวิทยาลัย................... 602101 
รร.ราชินีบูรณะ ........................... 602102 
รร.บางเลนวิทยา ........................ 602103 
รร.วัดไรขิงวิทยา ......................... 602104 
รร.ภัทรญาณวิทยา ..................... 602105 
รร.มัธยมฐานบินกําแพงแสน ....... 602106 
รร.ยอแซฟอุปถัมภ ...................... 602107 
รร.สามพรานวิทยา ..................... 602109 
รร.กําแพงแสนวิทยา ................... 602111 
รร.คงทองวิทยา .......................... 602112 
รร.สาธิตศิลปากร ....................... 602118 
รร.นาคประสิทธ์ิ ......................... 602119 
รร.วัดหวยจรเขวิทยาคม .............. 602120 
รร.ปรีดารามวิทยาคม ................. 602123 
รร.สาธิต ม.เกษตรฯกําแพงแสน ... 602137 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏนครปฐม ........ 602138 
รร.สิรินธรราชวิทยาลัย ................ 602139 
รร.มารียอุปถัมภ......................... 602140 
รร.มหิดลวิทยานุสรณ ................. 602141 
รร.ภัทรนุสรณ............................. 602144 
รร.รัตนโกสินทรฯ ศาลายา ........... 602151 
รร.พระปฐมวิทยาลัย 2................ 602152 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนครปฐม) ..... 602199  
จังหวัดสมุทรสาคร   

รร.สมุทรสาครวิทยาลัย ............... 603101 
รร.สมุทรสาครบูรณะ .................. 603102 
รร.กระทุมแบน วิเศษสมุทรคุณ .... 603103 
รร.วัดธรรมจริยาภิรมย ................ 603104 
รร.ออมนอยโสภณชนูปถัมภ ........ 603114 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร.. 603115 
รร.บานปลองเหลี่ยม ................... 603117 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสมุทรสาคร).. 603199  

จังหวัดราชบุรี   
รร.เบญจมราชูทิศ ....................... 604101 
รร.ราชโบริกานุเคราะห ................ 604102 
รร.รัตนราษฎรบํารุง .................... 604103 
รร.สายธรรมจันทร ...................... 604104 
รร.ปากทอพิทยาคม.................... 604105 
รร.คุรุราษฎรรังสฤษฎ์ิ.................. 604106 
รร.สารสิทธ์ิพิทยาลัย................... 604107 
รร.โพธาวัฒนาเสนี...................... 604108 
รร.นารีวุฒิ ................................. 604109 
รร.วัดดอนตูม............................. 604110 
รร.บางแพปฐมพิทยา .................. 604111 
รร.หนองปลาหมอพิทยาคม ......... 604118 
รร.ประสาทรัฐประชากิจ .............. 604120 
รร.สวนผึ้งวิทยา.......................... 604124 
รร.มัธยมวัดไทรราษฎรอุปถัมภ .... 604128 
รร.วัดบานโปงฯ .......................... 604132 
รร.ดรุณาราชบุรี.......................... 604135 
รร.นารีวิทยา .............................. 604136 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดราชบุรี)......... 604199  

จังหวัดกาญจนบุรี   
รร.กาญจนานุเคราะห ................. 605101 
รร.ทามวงราษฎรบํารุง ................ 605102 
รร.วิสุทธรังษี .............................. 605103 
รร.ทามะกาวิทยาคม................... 605104 
รร.บอพลอยรัชดาภิเษก............... 605107 
รร.พนมทวนพิทยาคม ................. 605115 
รร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา........ 605116 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.หนองรีประชานิมิต ................. 605117 
รร.ไทรโยคนอยวิทยา .................. 605133 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี .. 605135 
รร.ประชามงคล.......................... 605138 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดกาญจนบุรี) .. 605199  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
รร.ประจวบวิทยาลัย ................... 606101 
รร.เมืองปราณบุรี........................ 606102 
รร.หัวหิน ................................... 606103 
รร.กุยบุรีวิทยา............................ 606104 
รร.วังไกลกังวล ........................... 606106 
รร.บางสะพานวิทยา ................... 606107 
รร.สามรอยยอดวิทยาคม ............ 606109 
รร.อาวนอยวิทยานิคม ................ 606110 
รร.อรุณวิทยา ............................. 606121 
รร.เตรียมอุดมฯ ปราณบุรี............ 606122 
รร.รัชตะวิทยาคม ....................... 606123 
รร.รักษวิทยา (หนาคายธนะรัชต) . 606124 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดประจวบฯ).... 606199  

จังหวัดเพชรบุรี   
รร.พรหมานุสรณ ........................ 607101 
รร.เบญจมเทพอุทิศ .................... 607102 
รร.บานลาดวิทยา ....................... 607103 
รร.ชะอําคุณหญิงเน่ืองบุรี ............ 607105 
รร.ทายางวิทยา .......................... 607106 
รร.อรุณประดิษฐ ........................ 607107 
รร.คงคาราม .............................. 607110 
รร.หนองชุมแสงวิทยา ................. 607120 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ............ 607124 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดเพชรบุรี)....... 607199  
จังหวัดสมุทรสงคราม   

รร.ศรัทธาสมุทร.......................... 608101 
รร.ถาวรานุกูล ............................ 608102 
รร.อัมพวันวิทยาลัย .................... 608103 
รร.ดรุณานุกูล ............................ 608111 
รร.อื่นๆ(ของจังหวัดสมุทรสงคราม) 608199  

จังหวัดสุพรรณบุรี   
รร.กรรณสูตศึกษาลัย.................. 609101 
รร.สงวนหญิง............................. 609102 
รร.บางปลามา สูงสุมารผดุงวิทย.. 609103 
รร.อูทอง .................................... 609104 
รร.สามชุกรัตนโภคาราม ............. 609105 
รร.ธรรมโชติศึกษาลัย.................. 609106 
รร.บรรหารแจมใสวิทยา .............. 609107 
รร.ศรีประจันต เมธีประมุข ........... 609108 
รร.สองพี่นองวิทยา ..................... 609109 
รร.บรรหารแจมใสวิทยา 3 ........... 609123 
รร.บรรหารแจมใสวิทยา 5 ........... 609132 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสุพรรณบุรี)... 609199  

จังหวัดชัยนาท   
รร.ชัยนาทพิทยาคม .................... 610101 
รร.วัดสิงห .................................. 610103 
รร.คุรุประชาสรรค....................... 610104 
รร.สรรพยาวิทยา ........................ 610105 
รร.หันคาพิทยาคม ...................... 610106 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดชัยนาท) ....... 610199  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
รร.อยุธยาวิทยาลัย ..................... 611101 
รร.จอมสุรางคอุปถัมภ ................ 611102 
รร.เสนา เสนาประสิทธ์ิ................ 611106 
รร.นครหลวง “อุดมรัชตวิทยา” ..... 611113 
รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ ........ 611117 
รร.อยุธยานุสรณ......................... 611119 
รร.ทาชางวิทยาคม ..................... 611128 
รร.บางซายวิทยา........................ 611131 
รร.อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ .......... 611142 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีฯ ... 611148 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดพระนครศรีฯ) 611199 

ช่ือโรงเรียน รหัส   
จังหวัดลพบุรี   

รร.พิบูลวิทยาลัย ........................ 612101 
รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย ............ 612102 
รร.โคกสําโรงวิทยา ..................... 612103 
รร.ชัยบาดาลวิทยา ..................... 612104 
รร.บานหมี่วิทยา......................... 612105 
รร.ทาวุงวิทยาคาร ...................... 612106 
รร.วินิตศึกษา............................. 612107 
รร.พัฒนานิคม ........................... 612109 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี ......... 612110 
รร.พระนารายณ ......................... 612113 
รร.ชัยบาดาลพิทยาคม................ 612117 
รร.สระโบสถวิทยาคาร ................ 612114 
รร.ทาหลวงวิทยาคม ................... 612119 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลพบุรี........ 612139 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรี ......... 612144 
รร.สัตยาไส ................................ 612145 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดลพบุรี) ......... 612199  

จังหวัดสระบุรี   
รร.สระบุรีวิทยาคม ..................... 613101 
รร.แกงคอย................................ 613102 
รร.บานหมอ พัฒนานุกูล ............. 613103 
รร.เสาไห วิมลวิทยานุกูล............. 613104 
รร.สุธีวิทยา................................ 613105 
รร.หินกองวิทยาคม..................... 613106 
รร.หนองแค สรกิจพิทยา ............. 613107 
รร.เทพศิรินทรพุแค ..................... 613108 
รร.ประเทียบวิทยาทาน ............... 613109 
รร.โคกกระทอนกิตติวุฒิวิทยา...... 613115 
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี .... 613125 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสระบุรี) ........ 613199  

จังหวัดสิงหบุรี   
รร.สิงหบุรี .................................. 614101 
รร.ทาชางวิทยาคาร .................... 614102 
รร.บางระจันวิทยา ...................... 614103 
รร.อินทรบุรี................................ 614104 
รร.พรหมบุรีรัชดาภิเษก ............... 614106 
รร.คายบางระจันวิทยาคม ........... 614109 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสิงหบุรี)........ 614199  

จังหวัดอางทอง   
รร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม ..... 615101 
รร.สตรีอางทอง .......................... 615102 
รร.ปาโมกขวิทยาภูมิ ................... 615103 
รร.วิเศษไชยชาญ ตันติวิทยาภูมิ .. 615104 
รร.โพธ์ิทอง จินดามณี ................. 615105 
รร.ราชสถิตยวิทยา ..................... 615106 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดอางทอง) ...... 615199  

จังหวัดนนทบุรี   
รร.ศรีบุณยานนท........................ 616101 
รร.สตรีนนทบุรี ........................... 616102 
รร.วัดเขมาภิรตาราม .................. 616103 
รร.ปากเกร็ด............................... 616104 
รร.อัมพรไพศาล ......................... 616105 
รร.บางบัวทอง............................ 616106 
รร.เตรียมฯ พัฒนาการนนทบุรี ..... 616107 
รร.รัตนาธิเบศร........................... 616108 
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี .. 616109 
รร.เบญจมราชานุสรณ ................ 616110 
รร.ไทรนอย ................................ 616112 
รร.บดินทรเดชาฯ นนทบุรี ............ 616113 
รร.ชลประทานวิทยา ................... 616123 
รร.นนทบุรีพิทยาคม.................... 616125 
รร.นวมินทราชูทิศหอวังนนทบุรี.... 616126 
รร.เทพศิรินทรนนทบุรี ................. 616128 
รร.โพธินิมิตรวิทยาคม ................. 616129 
รร.เซนตฟรังซีสเซเวียร นนทบุรี .... 616130 
รร. กสิณธร (เซนตปเตอร) ............ 616135 
รร.พระแมสกลสงเคราะห ............ 616138 
รร.ธรรมมิสลามทาอิฐ ................. 616143 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนนทบุรี) ....... 616199  
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