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

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

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

  
ใบส่ังซื้อหนังสือของบัณฑิตแนะแนว ระดับประถมศึกษา'58 

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

( ) คลังโจทย์ (เล่ม 1) ช้ัน ( ) ป.2 ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 ..(หนังสือใหม ราคา 199 บาท/เลม)....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คลังโจทย์ (เล่ม 2) ช้ัน ( ) ป.2 ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 ..(หนังสือใหม ราคา 199 บาท/เลม)....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) โจทย์ขั้นเทพ (เล่ม 1) ช้ัน ( ) ป.2 ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 ..(หนังสือใหม ราคา 199 บาท/เลม)....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) โจทย์ขั้นเทพ (เล่ม 2) ช้ัน ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6 ..(หนังสือใหม ราคา 199 บาท/เลม)....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
2. หนังสือชุด TOP และ TEST ประถมศึกษา (TOP คือ หนังสือสรุปเนื้อหาเรียงตามบทเรียนในแตละระดับชั้น, TEST คือ หนังสือรวมโจทย
พรอมเฉลยละเอียดของแตละระดับชั้น) หนังสือท้ัง 2 ชุด จัดพิมพแยกเปน 6 ชั้น ดวยกระดาษปอนดสีขาวอยางดี  ชั้นละ 5 วิชา  โดยมีราคาดังนี้ 
TOP ช้ัน ป.1-ป.3 ราคา 89 บาท/เลม และ ป.4-ป.6 ราคา 109 บาท/เลม   TEST ช้ัน ป.1-ป.3 ราคา 69 บาท/เลม และ ป.4-ป.6 ราคา 79 บาท/เลม 
( ) TOP ( ) TEST ช้ัน ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6...วิชาคณิตศาสตร์ ....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) TOP ( ) TEST ช้ัน ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6...วิชาวิทยาศาสตร์ ...จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) TOP ( ) TEST ช้ัน ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6...วิชาภาษาอังกฤษ...จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) TOP ( ) TEST ช้ัน ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6...วิชาภาษาไทย ........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) TOP ( ) TEST ช้ัน ( ) ป.1  ( ) ป.2  ( ) ป.3  ( ) ป.4  ( ) ป.5  ( ) ป.6...วิชาสังคมศึกษา.....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
3. หนังสือชุด คู่มือสอบ NT & O-NET และ ชุดเตรียมสอบเข้า ม.1 มีหลายเลม ดังตอไปนี้ 
( ) หนังสือ คู่มือสอบ NT & LAS ชั้น ป.2..................... (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 89 บาท) ...................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ คู่มือสอบ NT และ O-NET ชั้น ป.3 .......... (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 89 บาท) ...................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ คู่มือสอบ NT & LAS ชั้น ป.5..................... (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 109 บาท) .................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ คู่มือสอบ NT และ O-NET ชั้น ป.6 .......... (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 109 บาท) .................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ สุดยอดเก็งเข้า ม.1, EP และ GIFTED ...... (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 159 บาท) .................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ คัมภีร์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต............ (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 299 บาท) .................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ เฉลยข้อสอบจริงเข้า ม.1 .......................... (ราคาหนังสือ พรอมคาสง 159 บาท) .................จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
 รวมสั่งซื้อท้ังหมด...............รายการ  เปนเงิน.......................บาท  
โดยขอใหจัดสงหนังสือท่ีส่ังซ้ือนี้ไปใหขาพเจา ท่ี  (  ) บาน  (  ) โรงเรียน........................................................................ ตามท่ีอยูขางตน ดวน 
สําหรับเงินคาหนังสือจํานวน....................บาท ไดสงมาใหพรอมนี้แลวเปน  ธนาณัติส่ังจาย ปท.สนามเปา 10406 ในนามนายไพบูลย ศุภพิมล 
หรือ  โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเปา เลขบัญชี 029-2-48291-4 ชื่อนายไพบูลย ศุภพิมล พรอมแนบสําเนาใบโอนเงิน  

ในปกหน้า ระเบียบการ PRE-GIFTED&EP + PRE-ประถมศึกษา’58 
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จุดเด่นของการสอบ  PRE-ประถมศึกษา  ในปีนี้ 
 
1. ระบบการทํางานใชเครื่องคอมพิวเตอรทุกขั้นตอน  เพื่ออํานวยความสะดวกและถูกต้องให้แก่โรงเรียนและนักเรียน

เร่ิมต้ังแต่แบบฟอร์มใบสมัครที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากที่นักเรียนระบายมาโดยตรง, การพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ, บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ
ตลอดจนถึงการตรวจ-ประเมินผล และพิมพ์ใบประกาศผลสอบ 

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

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

 - ตอฝายบริหาร-วิชาการของโรงเรียน  ก็จะสามารถวางแผนปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 - ตอฝายแนะแนวของโรงเรียน  ก็จะสามารถให้บริการแนะแนวสําหรับนักเรียนแต่ละคนได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง  
 - ตอตัวนักเรียน  จะทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่ามีความพร้อมเพียงใดในแต่ละวิชา ก็จะได้พยายามปรับปรุงตัวก่อนที่จะถึงการสอบแข่งขันจริง 
 
3. เลือก "วิธีการสมัคร" ไดตามความสะดวก  โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ 5 วิธี ดังน้ี  
 - สมัครผานอาจารยผูประสานงานของโรงเรียน  กรอกใบสมัครแล้วชําระเงินค่าสมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานของโรงเรียน  
 - สมัครที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  นําใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัครสอบไปย่ืนที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว (สมัครแทนกันได้)  
 - สมัครทางไปรษณีย  โดยส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินค่าสมัครสอบมาทางไปรษณีย์  
 - สมัครทางแฟกซ  โดยโอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งแฟกซ์ " สําเนาใบโอนเงิน พร้อมใบสมัคร " มาที่บัณฑิตแนะแนว 
 - สมัครทาง Website  โดยเข้าไปกรอกใบสมัครสอบใน www.bunditnaenaew.com แล้วโอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ 
 
4. เลือก "สถานที่สอบ" ไดตามความตองการ  ทั้ง "สอบที่สนามสอบ" (มีให้เลือกกว่า 400 แห่ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 

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

บัณฑิตแนะแนวเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เลือก "สอบที่สนามสอบ" แต่ขาดสอบ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบพร้อมกระดาษคําตอบ (ดูรายละเอียด
เร่ืองการขอรับข้อสอบกรณีขาดสอบได้ที่หน้า 6) นํากลับไป "สอบเองที่บ้าน" แล้วส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้ชมรมฯ ตรวจ-ประเมินผล ใหม่ได้
ตามกําหนด โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงคนละ 50 บาท ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนที่ขาดสอบได้รับประโยชน์จากการสมัครสอบอย่างเต็มที่ 

 

 พิเศษ ! PRE-ประถมศึกษา (ป.2-ป.6) ปีน้ีจัดสอบแยกเป็น 5 ชั้นตามระดับการศึกษาของนักเรียน 
และจัดสอบ  “LAS-NT & ONET”  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และ สทศ.  ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติของโรงเรียนและนักเรียนทั่วประเทศ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ (คือ ภาษาไทย, 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษาฯ, สุขศึกษา-พลศึกษา, ศิลปะ และ การงาน
อาชีพ-เทคโนโลยี)  ซึ่งจะทําให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับประโยชน์จากการสอบมากขึ้น 
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รายละเอียดของการสมัครสอบ  PRE-ประถมศึกษา  ปีนี้ 
 
เปดจําหนายระเบียบการ-ใบสมัครและรับสมัคร   ต้ังแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558 
  ที่ ฝ่ายวิชาการ/แนะแนว ของโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบในทุกจังหวัด หรือ ที่ชมรมบัณฑิตแนะแนว (โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844)  
คุณสมบัติของผูสมัคร  ต้องเป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ในช้ัน ป.2, ป.3, ป.4, ป.5 หรือ ป.6  
คาระเบียบการ-ใบสมัคร ราคาชุดละ 5 บาท (ประกอบด้วย ระเบียบการ 1 เล่ม และแบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ใบสมัคร 1 แผ่น)  
คาสมัครสอบ - กรณีสมัครผานโรงเรียน  โดยเลือก “สอบที่สนามสอบ”  เฉพาะ PRE-ประถมศึกษา เสียค่าสมัครคนละ 150 บาท 
   แต่ถ้าสมัครสอบทั้ง PRE-GIFTED และ PRE-ประถมศึกษา เสียค่าสมัครเพียง 250 บาท/คน 
    โดยเลือก “สอบเองที่บ้าน” เฉพาะ PRE-ประถมศึกษา เสียค่าสมัครคนละ 200 บาท  
  - กรณีสมัครที่บัณฑิตแนะแนว, สมัครทางไปรษณีย, สมัครทางแฟกซ และ สมัครทาง Website 
   ทั้งที่เลือก “สอบที่สนามสอบ หรือ สอบเองที่บ้าน” เสียค่าสมัครเฉพาะ PRE-ประถมศึกษา คนละ 200 บาท 
   แต่ถ้าสมัครสอบพร้อมกันทั้ง PRE-GIFTED และ PRE-ประถมศึกษา เสียค่าสมัครเพียง 350 บาท/คน 
 
วิธีการสมัครสอบทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทาง Website  
 - การสมัครสอบทางไปรษณีย  ให้ส่ง “ใบสมัครสอบที่กรอกและระบายแล้ว + ใบจ่าหน้าชื่อ-ท่ีอยู่ของตัวเอง พร้อมตั๋วแลกเงิน หรือ
ธนาณัติ” (คนละ 200 บาท)  ส่ังจ่าย ปท.สนามเป้า (10406) ในนาม นายไพบูลย์ ศุภพิมล ไปยัง สํานักงานบัณฑิตแนะแนว เลขที่ 1033/4          
ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400   
 - การสมัครสอบทางแฟกซ  ให้โอนเงินค่าสมัคร (คนละ 200 บาท) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชื่อบัญชีนายไพบูลย์ 
ศุภพิมล เลขบัญชี 029-2-48291-4  แล้วแฟกซ์ “สําเนาใบโอนเงิน + ใบจ่าหน้าชื่อ-ท่ีอยู่ตัวเอง + ใบสมัครท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว” (เฉพาะด้านหน้า)   
ส่งมายังชมรมบัณฑิตแนะแนว ท่ีหมายเลขแฟกซ์อัตโนมัติ 02-6171820  
 - การสมัครสอบทาง Website  ให้เข้าไปกรอกใบสมัครสอบใน www.bunditnaenaew.com แล้วโอนเงินค่าสมัครสอบ (คนละ 200 บาท) 
เข้าบัญชีนายไพบูลย์ ศุภพิมล ของธนาคารตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน Website   
 กรณีสมัครสอบทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทาง Website เม่ือทางสํานักงานได้รับเอกสารไว้แล้วก็จะนําข้อมูลเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพื่อพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัครส่งให้ที่บ้านประมาณ 10 วัน ก่อนวันสอบ ส่วนผลการสอบและหนังสือเฉลยจะส่งให้ที่บ้านตามกําหนดที่แจ้งไว้   
หมายเหต ุ กรณีสมัครสอบท่ีสํานักงานบัณฑิตแนะแนว, ทาง
ไปรษณีย์ หรือ ทางแฟกซ์ นักเรียนต้องเขียน “ใบจ่าหน้าชื่อ-ที่อยู่
ของตัวเอง” ลงในกระดาษขาวขนาด 5 × 10 ซม. จํานวน 1 แผ่น 
ให้ครบถ้วนและชัดเจน (ดูตัวอย่างตามแบบฟอร์มด้านขวามือ) ส่ง
มาพร้อมกับใบสมัครด้วย เพื่อที่ทางสํานักงานจะได้ใช้จัดส่งเอกสาร
ต่างๆ (เช่น บัตรประจําตัวผู้สมัคร, ใบประกาศผลและหนังสือเฉลย 
ฯลฯ) ไปให้ที่บ้านได้อย่างถูกต้อง  

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

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

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบก่อนกําหนดวันสอบ 
2. ทางสํานักงาน จะนํากระดาษคําตอบของนักเรียนที่เข้าสอบตามสนามสอบมาตรวจ-ประเมินผล ให้เสร็จส้ินก่อน แล้วจึงจะนํา

กระดาษคําตอบของนักเรียนที่เลือก “สอบเองที่บ้าน” มาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจ-ประเมินผลเพิ่มเติมภายหลัง 
3. นักเรียนที่เลือก “สอบเองที่บ้าน” จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลทุกประเภท (ทั้งรางวัลที่เป็นทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ) 
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วิชาสอบและตารางสอบ  PRE-ประถมศึกษา  ปีนี้ 
 
วันสอบ สอบพร้อมกันท่ัวประเทศ ในวันอาทิตย์ท่ี 17 มกราคม 2559  
วิชาสอบ PRE-ประถมศึกษา ปีน้ีแยกสอบเป็น 5 ชั้น ตามระดับการศึกษาของนักเรียน คือ PRE-ป.2, PRE-ป.3, PRE-ป.4, PRE-ป.5 และ PRE-ป.6  

ซ่ึงทุกชั้นจะต้องสอบ ดังน้ี 
 1. วิชาคณิตศาสตร์...............................100 คะแนน 
 2. วิชาภาษาไทย...................................100 คะแนน 
 3. วิชาวิทยาศาสตร์..............................100 คะแนน 
 4. วิชาสังคมศึกษา................................100 คะแนน 
 5. วิชาภาษาอังกฤษ .............................100 คะแนน 
 6. ข้อสอบ LAS-NT & ONET ..............120 คะแนน (สอบครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, 

สังคมศึกษาฯ, สุขศึกษา-พลศึกษา, ศิลปะ และ การงานอาชีพ-เทคโนโลยี)  
ลักษณะขอสอบ ข้อสอบทุกวิชาจะเป็นปรนัยแบบเลือกตอบล้วน โดยเน้ือหาของข้อสอบแต่ละวิชาจะออกครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาใหม่

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

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

  
กรณีนักเรียนเลือก "สอบเองที่บาน" สํานักงานบัณฑิตแนะแนวจะจัดส่งข้อสอบไปให้นักเรียนที่บ้านในวันรุ่งข้ึนหลังจาก
การสอบตามสนามสอบเสร็จสิ้น ซ่ึงนักเรียนควรจะได้รับข้อสอบดังกล่าวภายใน 3-5 วัน (หากเลยกําหนดวันสอบไปแล้ว 7 วัน นักเรียน
ยังไม่ได้รับซองข้อสอบ โปรดติดต่อสํานักงานบัณฑิตแนะแนวโดยด่วน เพราะไปรษณีย์อาจทําสูญหายได้) โดยมีกําหนดวันส่งข้อสอบ ดังน้ี 
ชมรมฯ จะส่งข้อสอบให้ที่บ้าน ในวันที่ 18 ม.ค. 59  และนักเรียนต้องส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้ตรวจภายในวันที่ 12 ก.พ. 59 
 และเมื่อนักเรียนได้รับซองข้อสอบไว้เรียบร้อย ให้นําข้อสอบออกมาทดสอบตัวเองทีละวิชาตามเวลาที่กําหนดไว้เหมือนการสอบจริง 
แล้วรีบส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้สํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ-ประเมินผล โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จะมีคําอธิบายเรื่องวิธีการ
ทําข้อสอบ และกําหนดเวลาในการจัดส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้สํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ-ประเมินผล ในซองข้อสอบทุกชุด) 
 
กรณี "สอบเองที่บาน"  จัดทําข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมการทดสอบได้อย่างทั่วถึง แต่ทางสํานักงานฯ 
ก็ได้จัดระบบของการทํางานและวางมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับมาตรฐานของการสอบและการประเมินผล ดังนี้  
1. ทางสํานักงาน จะจัดส่งข้อสอบไปให้นักเรียนที่เลือก "สอบเองที่บ้าน" ในวันรุ่งขึ้นหลังจากการสอบตามสนามสอบเสร็จส้ินแล้ว

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบก่อนกําหนดวันสอบ 
2. ทางสํานักงาน จะนํากระดาษคําตอบของนักเรียนที่เข้าสอบตามสนามสอบมาตรวจ-ประเมินผล ให้เสร็จส้ินก่อน แล้วจึงจะนํา

กระดาษคําตอบของนักเรียนที่เลือก "สอบเองที่บ้าน" มาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจ-ประเมินผลเพิ่มเติมภายหลัง 
3. นักเรียนที่เลือก "สอบเองที่บ้าน" จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลทุกประเภท (ทั้งรางวัลที่เป็นทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ) 
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คําชี้แจงเรื่องการกรอกและระบายใบสมัคร  PRE-ประถมศึกษา 
 
  เนื่องจากใบสมัครปีนี้เป็นแบบฟอร์มท่ีใช้สําหรับอ่านข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ดังน้ันผู้สมัครจึงต้องกรอกและระบายใบสมัครให้
ถูกต้องและชัดเจน (ดูตัวอย่างการกรอกและระบายใบสมัครได้จากด้านหลังของแบบฟอร์มใบสมัคร) กล่าวคือ  
1. เพศ  แบ่งเป็น 4 อย่างคือ หญิง, ชาย, สามเณร และภิกษุ ซ่ึงผู้สมัครจะต้องระบายดินสอลงในวงกลมเพื่อระบุเพศของตนเองให้ชัดเจน  
2. ชั้นเรียน  ผู้สมัครจะต้องระบายดินสอลงในวงกลมเพื่อระบุชั้นเรียนในปัจจุบัน  
3. เลขหองเรียน  ให้ผู้สมัครกรอกเลขห้องเรียนลงในช่องสี่เหลี่ยม และระบายดินสอลงในวงกลม เพื่อระบุเลขห้องเรียนของตนเอง (กรณีเลขห้องเรียน

มีไม่ถึง 4 ตัว ก็ให้กรอกและระบายเพียงเท่าที่มี โดยเร่ิมต้นจากด้านซ้ายมือ ส่วนช่องที่เหลือก็ให้เว้นว่างไว้)  
4. รหัสโรงเรียนที่เรียนอยู  ผู้สมัครจะต้องดูรหัสโรงเรียนของตนจากท้ายหนังสือน้ี (หน้า 12-17) แล้วนํามากรอกและระบายลงในช่องให้ถูกต้อง  
5. ประเภทวิชาที่สมัครสอบ  คือ PRE-ประถมศึกษา ปีน้ีแบ่งการสอบออกเป็น 5 ชั้น ตามระดับการศึกษาของนักเรียนคือ PRE-ป.2, PRE-ป.3, 

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

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

สวนดานขวาของใบสมัคร จะเปนแบบฟอรมสําหรับกรอกและระบายชื่อ-นามสกุล 
ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกและระบายใหตรงตามชอง   โดยตองเวนวาง 1 ชอง ระหวางชื่อกับนามสกุล 

 
 
 

การขอรับบัตรประจําตัวผู้สมัคร  PRE-ประถมศึกษา 
 
สถานที่ขอรับบัตรประจําตัวผูสมัคร 
1. กรณีสมัครที่ฝายวิชาการ/แนะแนวโรงเรียนตนเอง ใหติดตอขอรับบัตรประจําตัว
 ผูสมัครไดท่ีผูประสานงานของโรงเรียน  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ 
2. กรณีสมัครที่โรงเรียนอื่น ใหติดตอขอรับบัตรประจําตัวผูสมัครไดท่ีอาจารยผู  
 ประสานงานของโรงเรียนท่ีย่ืนใบสมัครไว  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ 
3. กรณีสมัครที่บัณฑิตแนะแนว ทางสํานักงานจะจัดสงบัตรประจําตัวฯ ไปใหท่ีบาน 
 (ตามท่ีอยูท่ีระบุไว)  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ 
4. กรณีสมัครทางไปรษณีย ทางสํานักงานจะจัดสงบัตรประจําตัวผูสมัครไปใหท่ีบาน  
 (ตามท่ีอยูท่ีระบุไว)  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ 
5. กรณีสมัครทางแฟกซ ทางสํานักงานจะจัดสงบัตรประจําตัวผูสมัครไปใหท่ีบาน  
 (ตามท่ีอยูท่ีระบุไว)  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ 
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 เรียนที่ รร.วัดธาตุทอง                 ป.6/12  

   

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

สนามสอบทีไ่ด ้ รร.อนุบาลเรียนดี 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
หอ้งสอบที ่ 601 

ประเภท PRE-ป.6 

    
จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว โทร. 2794808 และ 6195844 

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

 50001 
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ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ  PRE-ประถมศึกษา 
 
นักเรียนที่เขาสอบ "ท่ีสนามสอบ" ทุกคนจะตองปฏิบัติตามระเบียบดังน้ี 
1. ต้องแต่งชุดนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และนําบัตรประจําตัวผู้สมัครไปแสดงทุกคร้ังที่เข้าห้องสอบ มิฉะน้ันจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
2. ต้องนําดินสอดํา (ต้ังแต่ 2B ขึ้นไป) และยางลบดินสอเข้าห้องสอบด้วย เพราะกระดาษคําตอบทุกวิชาจะเป็นช่องให้ระบายแถบดําด้วยดินสอ 
3. ห้ามเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 15 นาที และห้ามทุจริตในการสอบ มิฉะน้ันจะถูกตัดสิทธิในการสอบ และปรับให้ได้คะแนนศูนย์ทุกวิชา  
กรณีขาดสอบ  สํานักงานบัณฑิตแนะแนว ขอชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของนักเรียนที่ขาดสอบ (ทั้งขาดสอบบางวิชาและขาดสอบทุกวิชา) ดังน้ี  
1. การติดตอขอรับขอสอบในวิชาที่ขาดสอบ  ให้ขอรับได้เม่ือการสอบเสร็จส้ินแล้ว 7 วัน (แต่ไม่เกิน 30 วัน) โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
 - กรณีสอบในเขต กทม. ให้นําบัตรประจําตัวผู้สมัคร มาติดต่อขอรับข้อสอบในวิชาที่ขาดสอบได้ ณ ที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
 - กรณีสอบในจังหวัดอื่น  ๆให้นําบัตรประจําตัวผู้สมัคร ไปติดต่อขอรับข้อสอบในวิชาที่ขาดสอบได้จากผู้ประสานงานสนามสอบนั้นๆ (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
  หรือจะให้ทางสํานักงาน ส่งข้อสอบวิชาท่ีขาดสอบให้ทางไปรษณีย์ก็ได้ (แต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) โดยเขียนจดหมายแจ้งว่า "ขอข้อสอบวิชาที่
ขาดสอบ" ระบุชื่อ-สกุล, เลขประจําตัวสอบ, วิชาที่ขาดสอบ และที่อยู่ของตัวเอง มาอย่างชัดเจน พร้อมกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งคนละ 10 บาท/วิชา      
(หากขาดสอบทุกวิชา เสียค่าใช้จ่าย 50 บาท) เป็นต๋ัวแลกเงินหรือธนาณัติ ส่ังจ่าย ปท. สนามเป้า (10406) ในนาม นายไพบูลย์ ศุภพิมล แล้วส่งมายัง 
สํานักงานบัณฑิตแนะแนว 1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400   
2. สิทธิในการขอรับหนังสือเฉลย และใบประกาศผลสอบ  นักเรียนท่ีขาดสอบ (ท้ังขาดสอบบางวิชา และขาดสอบทุกวิชา) จะมีสิทธิได้รับ

หนังสือเฉลยข้อสอบและใบประกาศผลสอบเหมือนกับผู้สมัครคนอื่น (หากสมัครสอบผ่านทางโรงเรียน ให้ไปรับหนังสือเฉลยและใบประกาศผลที่ผู้ประสานงาน)  
3. ผูที่ขาดสอบมีสิทธิขอขอสอบไป "สอบเองที่บาน" แลวสงมาตรวจ-ประเมินผล ใหมได  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีเลือก "สอบท่ี
สนามสอบ" แต่ "ขาดสอบ" สามารถติดต่อขอรับข้อสอบพร้อมกระดาษคําตอบ (ดูรายละเอียดข้อ 1) นํากลับไป "สอบเองท่ีบ้าน" แล้วส่งกระดาษคําตอบกลับมา
ให้ชมรมฯ ตรวจ-ประเมินผล ใหม่ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 50 บาท/ครั้ง ตามกําหนดดังน้ี (หากส่งช้ากว่ากําหนดจะไม่ประเมินผลให้ใหม่)  

  ผู้ท่ีขาดสอบต้องส่งกระดาษคําตอบมาให้ตรวจใหม่ภายในวันท่ี 12 ก.พ. 59 ซ่ึงชมรมฯ จะพิมพ์ใบประกาศผลสอบส่งให้ใหม่ในวันท่ี 10 มี.ค. 59    
  

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

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

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

 2. ประเมินผล “LAS-NT & ONET”  คือ จะประเมินผลการสอบโดยแยกให้เห็นทั้งรายวิชาและคะแนนรวม จากทั้ง 8 กลุ่มสาระของ            
“LAS-NT & ONET” ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษาฯ และ สุขศึกษา-พลศึกษาฯ  

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

หมายเหตุ  การแบ่งภาคจะถือตามเขตภูมิศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับการสอบในระดับมัธยมซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ภาค 
คือ ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคกลาง-ตะวันตก และ กรุงเทพมหานคร 
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การประกาศผลสอบและมอบรางวัล  PRE-ประถมศึกษา 
 
วันประกาศผลสอบ - กรณีนักเรียนเลือก "สอบที่สนามสอบ" จะประกาศผลสอบ ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2559 
 - กรณีนักเรียนเลือก "สอบเองที่บ้าน" จะส่งผลสอบไปให้ที่บ้าน ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2559 
 - กรณี "ขาดสอบแล้วขอข้อสอบไปสอบใหม่ท่ีบ้าน"  จะส่งผลสอบใหม่ไปให้ที่บ้าน ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2559 
  กรณี "ขาดสอบแล้วขอข้อสอบไปสอบใหม่ที่บ้าน" ต้องเสียค่าประเมินผลใหม่ 50 บาท/คน (ดูรายละเอียดที่หน้า 6) 
 
สถานที่รับใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลย  
- กรณีสมัครผานทางโรงเรียน  ไม่ว่าจะสอบที่โรงเรียนตนเอง หรือสอบกับโรงเรียนอื่น  ให้ไปรับที่อาจารย์ผู้ประสานงานของโรงเรียนตนเอง 

(เฉพาะนักเรียนท่ีเลือก "สอบเองที่บ้าน" แม้จะสมัครสอบผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานของโรงเรียน ก็จะได้รับใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลยท่ีบ้าน)  
- กรณีสมัครที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  จะส่งใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลยไปให้ที่บ้านตามที่อยู่ที่ระบุไว้  
- กรณีสมัครทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทาง Website  จะส่งใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลยไปให้ที่บ้านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ 
 
กรณี "สอบเองที่บาน"  จัดทําข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมการทดสอบได้อย่างทั่วถึง แต่ทางสํานักงานฯ 
ก็ได้จัดระบบของการทํางานและวางมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับมาตรฐานของการสอบและการประเมินผล ดังนี้  
1. ทางสํานักงาน จะจัดส่งข้อสอบไปให้นักเรียนที่เลือก "สอบเองที่บ้าน" ในวันรุ่งขึ้นหลังจากการสอบตามสนามสอบเสร็จส้ินแล้ว 

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบก่อนกําหนดวันสอบ 
2. ทางสํานักงาน จะนํากระดาษคําตอบของนักเรียนที่เข้าสอบตามสนามสอบมาตรวจ-ประเมินผล ให้เสร็จส้ินก่อน แล้วจึงจะนํา

กระดาษคําตอบของนักเรียนที่เลือก "สอบเองที่บ้าน" มาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจ-ประเมินผลเพิ่มเติมภายหลัง 
3. นักเรียนที่เลือก "สอบเองที่บ้าน" จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลทุกประเภท (ทั้งรางวัลที่เป็นทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ) 
 
กรณีนักเรียนเลือก "สอบเองที่บาน" สํานักงานบัณฑิตแนะแนวจะจัดส่งข้อสอบไปให้นักเรียนที่บ้านในวันรุ่งข้ึนหลังจาก
การสอบตามสนามสอบเสร็จสิ้น ซ่ึงนักเรียนควรจะได้รับข้อสอบดังกล่าวภายใน 3-5 วัน (หากเลยกําหนดวันสอบไปแล้ว 7 วัน นักเรียน
ยังไม่ได้รับซองข้อสอบ โปรดติดต่อสํานักงานบัณฑิตแนะแนวโดยด่วน เพราะไปรษณีย์อาจทําสูญหายได้) โดยมีกําหนดวันส่งข้อสอบ ดังน้ี  

ชมรมฯ จะส่งข้อสอบให้ที่บ้าน ในวันที่ 18 ม.ค. 59  และนักเรียนต้องส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้ตรวจภายในวันที่ 12 ก.พ. 59 
 
 และเมื่อนักเรียนได้รับซองข้อสอบไว้เรียบร้อย ให้นําข้อสอบออกมาทดสอบตัวเองทีละวิชาตามเวลาที่กําหนดไว้เหมือนการสอบจริง 
แล้วรีบส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้สํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ-ประเมินผล โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จะมีคําอธิบายเรื่องวิธีการ
ทําข้อสอบ และกําหนดเวลาในการจัดส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้สํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ-ประเมินผล ในซองข้อสอบทุกชุด) 
 
ประเภทของรางวัล เพื่อเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น จึงกําหนดมอบรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  
  ระดับประเทศ* ได้แก่ 1. ผู้ทําคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST” ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ ในแต่ละระดับชั้น คือ 
     - อันดับท่ี 1 ของประเทศ  จะได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
     - อันดับท่ี 2 ของประเทศ  จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
     - อันดับท่ี 3 ของประเทศ  จะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
    2. ผู้ทําคะแนน ได้สูงสุดในแต่ละวิชาของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  
  ระดับภาค*  ได้แก่  ผู้ทําคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST” ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค ในแต่ละชั้นจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  
  ระดับจังหวัด*  ได้แก่  ผู้ทําคะแนนรวม “ประถมศึกษา TEST” ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของจังหวัด ในแต่ละระดับชั้นจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
 
หมายเหต ุ* นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 
กําหนดมอบรางวัล จะส่งรางวัลไปให้ท่ีโรงเรียนท่ีนักเรียนเรียนอยู่ ประมาณวันท่ี 1 มีนาคม 2559 
 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลทุกประเภททาง www.bunditnaenaew.com ตั้งแต่ 1 มี.ค. 59 
  
พิเศษ! เฉพาะนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 ทุกคนที่รวมสมัครสอบ PRE-ประถมศึกษา จะไดรับสิทธิทํา “ชุดเก็งขอสอบ ONET ช้ัน ป.6” 
ONLINE ฟรี  กอนสอบ ONET จริงของ สทศ. ในชวง ม.ค. 59  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดต้ังแต 1 ก.ย. 58 ทาง www.bunditnaenaew.com   
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รายชื่อและรหัสสนามสอบ  PRE-ประถมศึกษา  ปีนี้ 
 
 นักเรียนมีสิทธิเลือกสถานที่สอบไดตามความสะดวก โดยนํารายชื่อและรหัสของสนามสอบที่เลือก กรอกและระบายลงในใบสมัคร  
แตสําหรับสนามสอบที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ตอทาย จะจัดสอบภายในเฉพาะนักเรียนของตนเองเทาน้ัน  ดังนั้นนักเรียนที่
เรียนอยูโรงเรียนอื่นจึงเลือกไปสอบ ณ สนามสอบเหลานี้ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูประสานงานสนามสอบนั้นๆ แลว  

 
 
ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
เขตดุสิต 
รร.โยนออฟอารค * ................... 049 
รร.ราชวินิต (ประถม) *.............. 055 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา*. 059 
รร.ราชวัตรวิทยา * .................... 072 
รร.กองทัพบกอุปถัมภ ส่ือสารสงเคราะห *. 102 
รร.ราชินีบน * ........................... 168 
เขตบางซื่อ 
รร.วัดเวตวันธรรมาวาส * .......... 031 
รร.กุลวรรณศึกษา * .................. 038 
เขตบางรัก 
รร.ยุหมินพัฒนา *..................... 099 
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต * .......... 121 
รร.สัจจพิทยา *......................... 191 
เขตปทุมวัน 
รร.สีตบุตรบํารุง * ..................... 166 
รร.สุนีพิทยา * .......................... 175 
เขตยานนาวา 
รร.วัดชองนนทรี * ..................... 006 
เขตทวีวัฒนา 
รร.คลองตนไทร * ..................... 054 
เขตบางคอแหลม 
รร.ยอแซฟกรุงเทพฯ * ............... 095 
รร.วาสุเทวี *............................. 197 
เขตสัมพันธวงศ 
รร.มหาวีรานุวัตร *.................... 034 
เขตสาทร 
รร.จ้ินเตอะ * ............................ 011 
รร.เซนตไมเกิ้ล *....................... 103 
เขตพญาไท 
รร.อนุบาลสามเสน *................. 063 

 รร.สวนบัว................................. 070 
 ชมรมบัณฑิตแนะแนว................ 111 
เขตบางเขน 
รร.บานคลองบัว * .................... 077 
รร.ภูมิไพโรจนพิทยา *............... 085 
รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา * ... 171 
เขตสายไหม 
รร.ศิริวัฒนวิทยา * .................... 005 
รร.ซอยแอนเนกซ * ................... 115 
รร.ผองสุวรรณวิทยา สายไหม * .... 122 
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย * .............. 136 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
เขตดอนเมือง 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง * .......... 036 
รร.พหลโยธิน *......................... 050 
รร.ธนินทรวิทยา *..................... 124 
เขตหลักส่ี 
รร.เคหะทุงสองหองวิทยา2 * ..... 014 
รร.เคหะทุงสองหองวิทยา1 * ..... 045 
รร.ชาลีสมุทร *......................... 097 
เขตจตุจักร 
รร.เซนตจอหน * ....................... 066 
รร.ประชานิเวศน * ................... 133 
รร.แยมสอาด * ........................ 164 
เขตลาดพราว 
รร.เทพเสนานุสรณ * ................ 032 
รร.ฤทธิไกรศึกษา *................... 069 
รร.ลอยสายอนุสรณ * ............... 084 
รร.กัลยวิทย *........................... 194 
เขตพระโขนง 
รร.นวลวรรณศึกษา * ............... 029 
รร.พิพัฒนา * ........................... 104 
เขตหวยขวาง 
รร.พระราม ๙ กาญจนาภิเษก * . 073 
เขตดินแดง 
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา * ............ 030 
รร.ปญจทรัพย * ....................... 141 
เขตคลองเตย 
รร.สายน้ําทิพย * ...................... 002 
รร.พระหฤทัยคอนแวนต *......... 112 
เขตประเวศ 
รร.นราทร *.............................. 043 
รร.บานหนองบอน * ................. 129 
เขตสวนหลวง 
รร.อโศกวิทยออนนุช * .............. 001 
รร.คลองกลันตัน *.................... 163 
รร.ภักดีวิทยา * ........................ 179 
เขตบางนา 
รร.ประภามนตรี *..................... 016 
รร.ลาซาลบางนา *................... 023 
รร.รุงเรืองวิทยา * ..................... 105 
รร.รุงเรืองอุปถัมภ * .................. 114 
เขตบางกะป 
รร.บานบางกะป * .................... 019 
รร.เพ็ญสมิทธ *........................ 052 
รร.หัวหมากวิทยานุสรณ * ........ 089 
รร.ถนอมบุตร * ........................ 090 
รร.วัดศรีบุญเรือง * ................... 098 
รร.นราธิปพิทยา * .................... 172 
รร.พระมารดานิจจานุเคราะห * ... 192 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
เขตหนองจอก 
รร.วิทยปญญา *.......................060 
รร.เซนตเทเรซา * ......................100 
เขตบึงกุม 
รร.เลิศหลาถนนเกษตร-นวมินทร *.053 
รร.ชินวร * ................................076 

 รร.โสมาภา (นวมินทร) ...............078 
รร.วัดบางเตย * ........................080 
เขตลาดกระบัง 
รร.เชิดเจิมศิลป * ......................041 
เขตตล่ิงชัน 
รร.กุศลศึกษา *.........................065 
รร.วัดรัชฎาธิฐาน *....................071 
รร.อยูเย็นวิทยา * ......................144 
เขตบางกอกนอย 
รร.อนุชนบางกอกนอย * ............008 
รร.ศุภวรรณ * ...........................020 
รร.โฆสิตสโมสร * ......................021 
รร.มงคลวิจิตรวิทยา * ...............067 
เขตบางพลัด 
รร.ธรรมภิรักษ *........................003 
รร.ประมุขวิทยา * .....................028 
รร.พิมลวิทย *...........................139 
รร.ทิวไผงาม * ..........................149 
รร.ศรีอุลัย * ..............................159 
เขตธนบุรี 

 รร.วัดประยุรวงศาวาส................007 
รร.วัดกระจับพินิจ *...................018 
รร.ซางตาครูสคอนแวนท * ........022 
รร.ฤดีศึกษา *...........................025 
รร.กงลี้จงซัน * ..........................056 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา * ..091 
รร.จรวยพรวิทยา * ....................176 
เขตคลองสาน 
รร.พัฒนาวิทยา *......................094 
รร.จันทรวิทยา * .......................137 
เขตบางขุนเทียน 
รร.วัดหัวกระบือ * .....................037 
รร.สุพิชญา * ............................107 
รร.บางขุนเทียนศึกษา *.............138 
รร.จารุวัฒนานุกูล * ..................173 
เขตบางบอน 
รร.เลิศหลา(ถ.กาญจนาภิเษก) * ..035 
รร.พรหมราษฎรรังสรรค *..........132 
เขตมีนบุรี 
รร.มีนบุรีศึกษา * ......................158 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
เขตจอมทอง 
รร.จินดามณี *.......................... 087 
รร.แมพระประจักษ * ................ 161 
เขตบางกอกใหญ 
รร.วัดทาพระ * ......................... 040 
รร.ประถมทวีธาภิเศก * ............. 134 
รร.สายประสิทธิ์วิทยา * ............ 183 
เขตภาษีเจริญ 
รร.ภาษานุสรณบางแค * ........... 004 
รร.ฐานปญญา *....................... 012 
รร.เซนตปเตอรธนบุรี * .............. 017 
รร.สถาพรศึกษา * .................... 108 
รร.เผดิมศึกษา * ....................... 150 
เขตบางแค 
รร.ประทุมอนุสรณ * ................. 024 
รร.มณีวัฒนา *......................... 027 
รร.อัสสัมชัญธนบุรี * ................. 147 
รร.กสิณธรอนุสรณ *................. 152 
รร.บางแคเหนือ *...................... 174 
เขตหนองแขม 
รร.เลิศหลา * ............................ 009 
รร.กรพิทักษศึกษา * ................. 187 
เขตวัฒนา 
รร.แอดเวนตีสเอกมัย * ............. 042 
รร.เกษมพิทยา *....................... 048 
รร.อนุบาลพิบูลเวศม *.............. 051 
รร.วัฒนาวิทยาลัย *.................. 154 
เขตวังทองหลาง 
รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ * ............ 146 
รร.บางกอกศึกษา * .................. 188 
รร.ถนอมพิศวิทยา *.................. 190 
เขตสะพานสูง 
รร.โสมาภานุสสรณ * ................ 013 
รร.วิทยานนท *......................... 110 
รร.ศิริเพ็ญ * ............................. 162 
เขตคลองสามวา 
รร.บางชัน *.............................. 039 
รร.โสมาภานุสสรณ รามอินทรา *. 153 
เขตคันนายาว 
รร.ปรัชชาธร * .......................... 118 
รร.ทรงวิทยศึกษา *................... 155  

ภาคเหนือ 
 
จังหวัดพิษณุโลก 
รร.บานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) * ... 218 
รร.จาการบุญพิษณุโลก * .......... 222 
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ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม *. 223 
รร.อนุบาลโรจนวิทย * ............... 252 
รร.โรจนวิทยมาลาเบี่ยง * .......... 278 
รร.อนุบาลพิษณุโลก * .............. 279 
จังหวัดอุทัยธานี 
รร.อนุศิษยวิทยา 3 * ................. 248 
รร.ทองประสาทเวทย * ............. 283 
จังหวัดกําแพงเพชร 
รร.วัดคูยาง *............................ 225 
รร.อนุบาลกําแพงเพชร * ........... 244 
จังหวัดตาก 
รร.เทศบาลชัยชนะวิทย * .......... 250 
รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ * ... 802 
รร.ภัทรวิทยา * ......................... 818 
จังหวัดนครสวรรค 
รร.ปรียาโชติ * .......................... 207 
รร.อินทารามวิทยา *................. 216 
รร.อนุบาลนครสวรรค *............. 217 
รร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค * .... 228 
รร.อนุบาลยุวพัฒน * ................ 229 
รร.เซนตโยเซฟนครสวรรค *....... 293 
รร.วิสุทธิศึกษา * ...................... 804 
รร.โพฒิสารศึกษา * .................. 824 
จังหวัดพิจิตร 
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา * ... 203 
รร.อนุบาลพิจิตร * .................... 206 
รร.หัวเฉียว * ............................ 224 
รร.นรบุตรศึกษา * .................... 239 
รร.ยอแซฟพิจิตร * .................... 823 
รร.อนุบาลวชิร * ....................... 846 
จังหวัดเพชรบูรณ 
รร.อนุบาลหลมเกา *................. 258 
รร.ฤทัยทิพย * .......................... 291 
รร.อนุบาลทิพยาหลมสัก * ........ 839 
จังหวัดสุโขทัย 
รร.อนุบาลสุโขทัย *................... 240 
จังหวัดอุตรดิตถ 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏอุตรดิตถ *.... 215 
รร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร * .... 226 
รร.อนุบาลอุตรดิตถ * ................ 296 
จังหวัดเชียงใหม 
รร.อนุบาลเชียงใหม * ............... 201 
รร.ปรินสรอยแยลสฯ(ประถม) * . 205 
รร.ฉือจ้ีเชียงใหม * .................... 218 
รร.พิมานเด็กเชียงใหม  *........... 238 
รร.รังษีวิทยา *.......................... 262 
รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย * ............ 263 
รร.ยุวฑูตศึกษาพัฒนา * ........... 264 
จังหวัดเชียงราย 
รร.กฤษณาทวีวิทย * ................. 249 
รร.พระกุมารเยซูเชียงของ * ....... 259 
รร.ดรุณราษฎรวิทยา * .............. 266 
รร.อนุบาลเชียงของ *................ 277 
รร.อนุบาลเชียงราย * ................ 299 
รร.ลูกรักเชียงของ (อนุบาลลูกรัก) * . 842 
จังหวัดนาน 
รร.พรรณทิพยวิทยา * ............... 204 
รร.บานวังยาว *........................ 210 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.ราชานุบาล * ....................... 212 
รร.ริมปาคาประชานุเคราะห * ... 214 
รร.บานสาน(คุรุราษฎรรังสรรค) *. 227 
รร.บานทาวังผาประชารัฐวิทยาคาร *. 233 
รร.บานดอน(ศรีเสริมกสิกร) * .... 241 
รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร * .......... 280 
รร.บานรอง * ........................... 810 
รร.อนุบาลอยูวิทยา *................ 825 
รร.นานคริสเตียนศึกษา *.......... 827 
จังหวัดพะเยา 
รร.ประชาบํารุง *...................... 213 
รร.เทศบาล1 พะเยาประชานุกูล *..... 245 
รร.อนุบาลคุณากรวิทยา *......... 268 
รร.ปยมิตรวิทยา * .................... 269 
รร.สาธิตวิทยาเชียงคํา * ........... 294 
จังหวัดแพร 
รร.เทพพิทักษวิทยา * ............... 243 
รร.อนุบาลรองกวาง * ............... 251 
รร.บานแมยางกาด * ................ 260 
รร.อนุบาลแพร * ...................... 271 
รร.บานรองกวาง (จันทิมาคม) * 282 
รร.เจริญราษฏร * ..................... 295  
จังหวัดแมฮองสอน 
รร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร * .......... 236 
รร.บานจองคํา *....................... 249  
จังหวัดลําปาง 
รร.อัสสัมชัญลําปาง * ............... 200 
รร.พินิจวิทยา * ........................ 284 
รร.ไตรภพวิทยา * ..................... 289 
รร.บานปงสนุก * ...................... 292 
รร.ดอนไชยวิทยา *................... 297 
รร.วิชชานารี *.......................... 800 
รร.ประชาวิทย * ....................... 816 
รร.มัธยมวิทยา * ...................... 817 
รร.อนุบาลลําปาง(เขลางครัตนฯ) * 850  
จังหวัดลําพูน 
รร.ใบบุญลําพูน *..................... 211 
รร.เทศบาลประตูลี้ *................. 261 
รร.อนุบาลลําพูน * ................... 290 
รร.อรพินพิทยา * ...................... 826 
รร.ใบบุญปาซาง *.................... 828 
รร.จิรพิทยา * ........................... 836 
 

ภาคใต 
 
จังหวัดยะลา 
รร.รังสีอนุสรณ * ...................... 328 
รร.นิบงชนูปถัมภ * ................... 350 
รร.อนุบาลยะลา * .................... 351 
รร.ดารุลอูโลมนิบงบารู *........... 394 
จังหวัดนราธิวาส 
รร.อนุบาลนราธิวาส * .............. 319 
รร.รังผึ้ง * ................................ 322 
รร.บานสุไหงโก-ลก * ................ 325 
รร.พิมานวิทยนราธิวาส * .......... 327 
รร.มูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา * . 343 
รร.เกษมทรัพย *....................... 853 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.บางนราวิทยา * ....................861 
รร.แหลมทองวิทยา *.................867 
รร.สวนสวรรควิทยา *................886 
จังหวัดปตตานี 
รร.อามานะศักดิ์ *.....................341 
รร.จองฮ้ัว * ..............................365 
รร.อนุบาลปตตานี *..................388 
รร.เพชรชูนุเคราะห * .................389 
จังหวัดสตูล 
รร.อนุบาลรุงทิพย *...................308 
รร.สายเพชรศึกษา * .................311 
รร.สตูลศานติศึกษา * ...............345 
รร.อนุบาลทักษิณสยาม *..........364 
รร.ภูริภรณชัยศึกษา * ...............382 
รร.เทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) *..870 
รร.อนุบาลสตูล * ......................894  
จังหวัดสงขลา 
รร.วิเชียรชม * ...........................300 
รร.พะตงวิทยามูลนิธิ * ..............301 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏสงขลา *.......303 
รร.ทวีรัตน *..............................315 
รร.บุญเลิศอนุสรณ * .................329 
รร.ศรีนครมูลนิธิ * .....................331 
รร.แสงทองวิทยา *....................332 
รร.สุวรรณวงศ *........................333 
รร.พลวิทยา * ...........................335 
รร.ธิดานุเคราะห * ....................336 
รร.วงศวิทย * ............................338 
รร.ศรีสวางวงศ *.......................339 
รร.กอบกาจนศึกษามูลนิธิ *.......342 
รร.สวัสดิ์บวร *..........................346 
รร.อนุบาลสงขลา * ...................355 
รร.บานกําแพงเพชร *................374 
รร.พลวิทยา (ระบบสองภาษา) * 376 
รร.สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ *.377 
รร.ศิริพงศวิทยา * .....................381 
รร.เสนพงศ * ............................391 
รร.เทศบาล3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ) *...398 
รร.บานควนเนียง *....................855 
รร.หวังดี * ................................860 
รร.กลับเพชรศึกษา * .................872 
รร.วรพัฒน *.............................879 
รร.กฤษณาวิทยา *....................884 
รร.สหศาสตรวิทยาคาร * ...........888 
จังหวัดชุมพร 
รร.ชุมชนมาบอํามฤต *..............352 
รร.นิรมลชุมพร * .......................378 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช * .....302 
รร.วัดพระมหาธาตุ * .................306 
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง *.........307 
รร.บานขอนหาด * ....................310 
รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ * ........312 
รร.บานทวดทอง *.....................316 
รร.เทศบาลวัดทาวโคตร *..........347 
รร.บานชะอวด * .......................359 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏนครศรีฯ *.....360 
รร.บานหวยปริก *.....................363 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.วัดประทุมทายการาม * ........ 380 
รร.เทศบาลปากพนัง 1 * ........... 384 
รร.วัดสโมสรสันนิบาต * ............ 385 
รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย * ........ 386 
รร.เทศบาลวัดศรีทวี * ............... 387 
รร.วัดหาดสูง * ......................... 388 
รร.กาญจนศึกษาพัฒนาการ * ... 396 
รร.กาญจนศึกษา * ................... 859 
รร.เทศบาลวัดนาควารี * ........... 866 
รร.  * . 875 
รร.วัดมังคลาราม * ................... 876 
รร.วัดสุวรรณโฆษิต * ................ 883 
จังหวัดพัทลุง 
รร.อนุบาลควนขนุน * ............... 304 
รร.เทศบาลบานคูหาสวรรค * .... 344 
รร.อนุบาลพัทลุง * .................... 367 
รร.บานควนพลี * ...................... 305 
รร.อนุบาลศรีบรรพต * .............. 390 
รร. เทศบาลวัดภูผาพิมุข*.......... 399 
รร.เรวดีพัทลุง * ........................ 899 
จังหวัดสุราษฎรธานี 
รร.ปญญาทิพย *...................... 312 
รร.ธีราศรมพุนพิน * .................. 340 
รร.วัดพนม *............................. 347 
รร.วัดกาญจนาราม * ................ 356 
รร.วัดสมัยสุวรรณ * .................. 368 
รร.ธิดาแมพระ * ....................... 379 
รร.อุนรัก 2 ภาษา *................... 392 
รร.เทพมิตรศึกษา *................... 395 
รร.จอย *.................................. 397 
รร.ดรุโณทัยพุนพิน * ................. 895 
จังหวัดภูเก็ต 
รร.ขจรเกียรติพัฒนา * .............. 353 
รร.ขจรเกียรติศึกษา *................ 357 
รร.กาญจนวัฒนวิทยา * ............ 882 
จังหวัดกระบี่ 
รร.ษะกอฟะฮวิทยพัฒน *.......... 313 
รร.เทศบาล 3 ทาแดง * ............. 334 
รร.อิศรานุสรณ * ...................... 348 
รร.อนุบาลคลองทอม * ............. 369 
รร.อนุบาลกระบี่ *..................... 868  
จังหวัดตรัง 
รร.พรศิริกุล * ........................... 326 
รร.ดรุโณทัย * ........................... 362 
รร.วิวัฒนวิทยา * ...................... 371 
รร.ธาดาอนุสรณ * .................... 372 
รร.ทิพยรัตนวิทยา * .................. 854 
รร.อนุบาลกันตังศึกษา * ........... 856 
รร.จุงฮัวโซะเซียว * ................... 897 
จังหวัดพังงา 
รร.อนุบาลพังงา......................... 317 
รร.อนุบาลนิลุบล * ................... 349 
รร.บานทุงเจดีย * ..................... 361 
รร.สุทธินอนุสรณ * ................... 366  
จังหวัดระนอง 
รร.อนุบาลระนอง * ................... 320 
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ชื่อโรงเรียน รหัส 
 

ภาคอีสาน 
 
จังหวัดอุดรธานี 
รร.ดอนบอสโกวิทยา * .............. 430 
รร.มารียพิทักษอุดรธานี *.......... 434 
รร.มัธยมน้ําตาลอนุสรณ * ........ 439 
รร.อนุบาลสันติธรรมวิทยา *...... 468 
รร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห * .. 485 
รร.บานเหลาหมากบาเชียงสม * 487 
รร.อนุบาลอุดรธานี * ................ 489 
รร.เซนตเมรี่ * ........................... 736 
รร.ปรมินทร * ........................... 744 
รร.เทศบาล 1 โพศรี * ................ 794 
จังหวัดขอนแกน 
รร.บานนากานเหลือง *............. 401 
รร.อนุบาลศักดิ์สุภา * ............... 423 
รร.เทศบาลวัดกลาง * ............... 432 
รร.ขอนแกนวิเทศศึกษา * .......... 446 
รร.อมตวิทยา *......................... 486 
รร.บานโนนทอง * ..................... 490 
รร.เทศบาลสวนสนุก * .............. 495 
รร.กรุณาศึกษา *...................... 496 
รร.สาธิตมอดินแดง * ................ 498 
รร.สาธิตคณะศึกษาศาสตร มข.*. 499 
รร.อนุบาลภูเวียง * ................... 703 
รร.สนามบิน * .......................... 707 
รร.เทศบาลบานหนองใหญ *..... 708 
รร.อนุบาลขอนแกน *................ 723 
รร.ฮ่ัวเคี้ยววิทยาลัย *................ 783 
รร.เทศบาลพลประชานุกูล *...... 791 
จังหวัดเลย 
รร.มหาไถศึกษาเลย * ............... 492 
รร.อนุบาลเลย * ....................... 493 
รร.เมืองเลย * ........................... 494 
รร.แสงตะวันพัฒนา * ............... 782 
จังหวัดสกลนคร 
รร.บานอากาศ *....................... 426 
รร.มารียพิทักษพังโคน *............ 709 
รร.อนุบาลสกลนคร *................ 711 
รร.อนุบาลสวางแดนดิน * ......... 713 
รร.บานพังโคน * ....................... 714 
รร.เชิงชุมราษฎรนุกูล * ............. 715 
รร.บานวานรนิวาส * ................. 716 
รร.ชุมชนบางเหนือ * ................. 724 
จังหวัดหนองคาย 
รร.อนุบาลหนองคาย *.............. 427 
รร.เทศบาล 3 ยุวบูรณบํารุง *..... 733 
รร.บานสมสนุก *...................... 739 
รร.เทศบาล 1 สวางวิทยา *........ 740 
รร.โกมลวิทยาคาร *.................. 796 
จังหวัดบึงกาฬ 
รร.มหาไถศึกษาบึงกาฬ *.......... 418 
รร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐอํานวยศิลป * 732 
จังหวัดอุบลราชธานี 
รร.อนุบาลบานเด็ก * ................ 405 
รร.บานปากหวยวังนอง * .......... 415  
รร.บานทาบอ * ........................ 420 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.เทพพิทักษพิทยา * ............... 428 
รร.อาเวมารีอา *....................... 429 
รร.บานเด็กวารินชําราบ * ......... 437 
รร.มวงสามสิบ (อํานวยปญญา) * .... 440 
รร.เยาวเรศศึกษา * .................. 450 
รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี * ...... 451 
รร.อนุบาลอุบลราชธานี *.......... 452 
รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร * . 455 
รร.ดํารงสินอุทิศ *..................... 457 
รร.นาคสมุทรสงเคราะห * ......... 460 
รร.เทศบาลบานหนองตาโผนมิตรภาพที่ 5 * . 482 
รร.ยุวฑูตศึกษา 2 อุบลราชธานี * .. 484 
รร.พิบูลมังสาหาร (วิภาคยวิทยากร) * .... 745 
รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ * ....... 742 
รร.บานหนองแสง * .................. 747 
รร.อุบลวิทยาคม *.................... 748 
รร.เทศบาลบูรพาอุบล *............ 793 
รร.ฮ้ัวเฉียวกงฮัก * .................... 799 
จังหวัดกาฬสินธุ 
รร.พิพัฒนราษฎรบํารุง *........... 461 
รร.กุดสิมวิทยาสาร * ................ 464 
รร.กุดกวางสวาสดิ์วิทยา * ........ 470 
รร.บานบัวขาว วันครู 2500 * .... 471 
รร.อนุบาลกาฬสินธุ * ............... 472 
รร.นิคมกุฉินารายณ หมู 2 * ...... 704 
รร.พรชัยวิชชาลัย *................... 734 
รร.เซนตยอแซฟกาฬสินธุ * ....... 788 
จังหวัดนครพนม 
รร.บานหัวบึงทุงฯ * .................. 717 
รร.เซนตยอแซฟนาแก * ............ 731 
รร.อนุบาลนครพนม * ............... 751 
รร.สุนทรวิจิตร * ....................... 752 
รร.วัดพระธาตุพนม *................ 795 
รร.สันตยานันท *...................... 798 
จังหวัดมุกดาหาร 
รร.เซนตยอแซฟมุกดาหาร * ...... 421 
รร.อนุบาลมุกดาหาร *.............. 441 
รร.มุกดาลัย * .......................... 735 
จังหวัดมหาสารคาม 
รร.พระกุมารศึกษา * ................ 462 
รร.อนุบาลมหาสารคาม * ......... 473 
รร.หลักเมืองมหาสารคาม * ...... 474 
รร.อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย * ....... 475 
รร.บานแกดํา * ........................ 476 
รร.ศรีโกสุมวิทยาฯ * ................. 479 
รร.บานบรบือ * ........................ 753 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝายประถม) * . 754 
รร.พระกุมารสารคาม * ............. 792 
จังหวัดยโสธร 
รร.อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) * ..... 419 
รร.อนุบาลยโสธร * ................... 453 
รร.เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา * ... 456 
รร.สันติธรรมวิทยาคม * ............ 710 
รร.บานสวาท * ........................ 756 
รร.บานกุดชุมพัฒนา *.............. 757 
จังหวัดรอยเอ็ด 
รร.อนุบาลรอยเอ็ด * ................. 403 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.พนาลัยวิทยาเสริม * .............404 
รร.พระกุมารรอยเอ็ด * ..............412 
รร.บานพนมไพร *.....................436 
รร.ไพโรจนวิชชาลัย * ................444 
รร.เทศบาลวัดสระทอง * ...........718 
รร.อนุบาลโพนทอง *.................719 
รร.หนองพอกพัฒนา *...............720 
รร.บานเปลือย * .......................721 
รร.บานกลางเสลภูมิ * ...............725 
รร.อนุบาลเด็กดี * .....................727 
จังหวัดนครราชสีมา 
รร.สวนหมอน *.........................400 
รร.มารียธงชัย * ........................406 
รร.สุขานารี * ............................409 
รร.อนุบาลนครราชสีมา *...........410 
รร.เมืองนครราชสีมา * ..............411 
รร.เรืองศรีวิทยา * .....................414 
รร.มารียรักษ *..........................435 
รร.ดานขุนทด *.........................447 
รร.รุงอรุณวิทยา * .....................448 
รร.ครบุรีวิทยา * ........................480 
รร.สารสาสนวิเทศนครราชสีมา *...497 
รร.พงษศิริวิทยา * .....................758 
รร.ประสารวิทยา * ....................759 
รร.มารียวิทยา *........................761 
รร.วัดสระแกว * ........................762 
รร.บานโนนกุมมิตรภาพที่210 * .790 
จังหวัดชัยภูมิ 
รร.มารียอุปถัมภชัยภูมิ * ...........408 
รร.ชุมชนบัวบานสามัคคี * .........413 
รร.บานเดื่อดอนกลาง * .............466 
รร.ศรีเทพบาล *........................760 
รร.ชุมชนบานหวยแย *..............763 
รร.อนุบาลชัยภูมิ * ....................764 
รร.ชุมชนบานหนองบัวแดง * .....765 
รร.ชุมชนบานบัวพักเกวียน *......789 
จังหวัดบุรีรัมย 
รร.วัดแจง * ..............................422 
รร.ประโคนชัยวิทยา * ...............424 
รร.อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ *........425 
รร.อนุบาลบุรีรัมย *...................431 
รร.อนุบาลประโคนชัย *.............433 
รร.อนุบาลพุทไธสง * .................445 
รร.อนุบาลธีรา *........................483 
รร.ฮ่ัวเคี้ยว * .............................701 
รร.บานละหานทราย * ..............766 
รร.อนุบาลหนองกี่ * ..................767 
รร.บานกระสัง *........................769 
รร.มารียอนุสรณ * ....................779 
รร.วัดบานพลับ * ......................781 
จังหวัดศรีสะเกษ 
รร.อนุบาลวัดพระโต * ...............417 
รร.อนุบาลยางชุมนอย (หนวยคุรุราษฎรฯ) * ..438 
รร.อนุบาลดํารงราชานุสรณ * ....442 
รร.มารียอุปถัมภ *.....................443 
รร.อนุบาลกันทรารมย * ............463 
รร.อนุบาลศรีสะเกษ * ...............737 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.บานหนองแวง * ................... 771 
รร.บานยางชุมใหญ *................ 774 
รร.บานพรานฯ *....................... 775 
จังหวัดสุรินทร 
รร.อนุบาลสุรินทร *................... 416 
รร.ดรุณวิทยากร * .................... 454 
รร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” * ..... 458 
รร.วาณิชยนุกูล *...................... 465 
รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร * . 478 
จังหวัดหนองบัวลําภู 
รร.เมืองใหมวิทยา * .................. 488 
รร.บานหนองดาน * .................. 702 
รร.บานกุดแห * ........................ 780 
จังหวัดอํานาจเจริญ 
รร.เมืองอํานาจเจริญ * .............. 407 
รร.อนุบาลอํานาจเจริญ * .......... 449 
รร.อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) * 741 
รร.เทศบาลพนานต (สามัคคีวิทยา) *. 784 
รร.ชุมชนเปอยหัวดง *............... 786 
 

ภาคตะวันออก 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รร.จุฑาทิพย * .......................... 525 
รร.อนุบาลวัดปตุลาธิราชฯ * ...... 526 
รร.ธีราวิทยา * .......................... 539 
รร.ศรีวิทยา *............................ 579 
รร.วัดดอนทอง *....................... 590 
จังหวัดจันทบุรี 
รร.ลาซาลจันทบุรี *................... 527 
รร.ลัมแบรตพิชญาลัย * ............ 540 
รร.บุญสมวิทยา * ..................... 563 
รร.สตรีมารดาพิทักษ *.............. 576 
จังหวัดชลบุรี 
รร.ดาราสมุทร *........................ 506 
รร.บานหวยกะป * .................... 510 
รร.สุอารีวิทยา *........................ 511 
รร.วัฒนดรุณวิทย *................... 513 
รร.ปรีชานุศาสน *..................... 521 
รร.อนุบาลเมืองใหมชลบุรี *....... 524 
รร.ราษฎรประดิษฐวิทยา * ........ 537 
รร.ประชาสงเคราะห *............... 544 
รร.อนุบาลชลบุรี * .................... 545 
รร.ศุทธรัตนวัฒนาลัย * ............. 546 
รร.วัฒนานุศาสน * ................... 547 
รร.เจริญสุขวิทยา * ................... 550 
รร.อัสสัมชัญศรีราชา * .............. 556 
รร.เซนตปอลคอนแวนต *.......... 559 
รร.เทศบาลอินทปญญาฯ * ....... 564 
รร.กุลศิริศาสน *....................... 567 
รร.มารีวิทยสัตหีบ * .................. 573 
รร.ตันตรารักษ * ....................... 575 
รร.มารีวิทย *............................ 582 
รร.กุญแจคริสเตียนวิทยา *........ 586 
จังหวัดสระแกว 
รร.อนุบาลวังน้ําเย็นมิตรภาพฯ * 529 
รร.อนุบาลวัดสระแกว * ............ 548 
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ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.สําเร็จวิทยา *....................... 578 
รร.พวงคราม *.......................... 587 
รร.สุภวิทย *........................... .. 592 
จังหวัดปราจีนบุรี 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ * ........... 519 
รร.มารีวิทยาปราจีนบุรี * ........... 530 
รร.หทัยชาติ *........................... 593 
รร.สายมิตรศึกษา * .................. 599 
จังหวัดระยอง 
รร.กวงฮั้ว * .............................. 505 
รร.อรวินวิทยา *........................ 507 
รร.สมคิดวิทยา * ...................... 520 
รร.อัสสัมชัญระยอง *................ 538 
รร.วัดสุขไพรวัน *...................... 553 
รร.อนุบาลระยอง * ................... 560 
รร.นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง1 * . 588 
รร.เซนตโยเซฟระยอง * ............. 589 
รร.รุงนภาพิทยา * ..................... 594 
จังหวัดตราด 
รร.กิตติวิทยา *......................... 531 
รร.ชุมชนวัดบอไร * ................... 555 
รร.มารดานุสรณ * .................... 558 
จังหวัดสมุทรปราการ 
รร.สันติดรุณ *.......................... 501 
รร.ศิริวิทยา *............................ 502 
รร.ทรงวิทยา * .......................... 503 
รร.ทอรัก *................................ 504 
รร.เทศบาล4 (สิทธิไชยอุปถัมภ) * .. 508 
รร.ปราณีเนาวบุตร *................. 514 
รร.สุขเจริญผล * ....................... 516 
รร.อํานวยวิทย * ....................... 517 
รร.สุขเจริญผลแพรกษา *.......... 518 
รร.บางพลีพัฒนศึกษาลัย * ....... 522 
รร.ทรงวิทยา เทพารักษ * .......... 528 
รร.เทศบาล5 วัดกลางวรวิหาร *. 532 
รร.อาษาวิทยา * ....................... 533 
รร.ศรีวิทยาปากน้ํา *................. 536 
รร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม * ..... 552 
รร.อุนอารีวิทยา * ..................... 569 
รร.เฉลิมไฉไลวิทยา * ................ 571 
รร.สิริศึกษา * ........................... 574 
รร.เทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ * 581 
รร.สารสาสนวิเทศศึกษา * ........ 583 
รร.สันตเสริมวิทย * ................... 584 
รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ * ..... 585 
รร.วัดดานสําโรง * .................... 595 
รร.พรานีลวัชระ *...................... 596 
จังหวัดนครนายก 
รร.เทศบาล1 วัดศรีเมือง * ......... 523 
รร.อนุบาลนครนายก *.............. 542 
รร.นักบุญยอแซฟฯ หนองรี * ..... 597  

ภาคกลาง 
 

จังหวัดปทุมธานี 
รร.บุญคุมราษฎรบํารุง * ........... 626  

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.เตรียมบัณฑิต * ................... 630 
รร.ปญญวิทย * ........................ 646 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ * . 671 
รร.ธัญญสิทธิศิลป * ................. 694 
รร.ผองสุวรรณวิทยา * .............. 698 
รร.ศรีจิตรา *............................ 699 
รร.วัดเขียนเขต * ...................... 916 
รร.อุดมวิทยา * ........................ 935 
รร.สี่วลี * ................................. 939 
รร.แยมสอาดรังสิต * ................ 946 
รร.บรรจบรักษ * ....................... 989 
รร.ระเบียบวิทยา * ................... 990 
รร.ทิพพากรวิทยาการ * ............ 996 
จังหวัดนครปฐม 
รร.สาธิต ม.เกษตรฯ กําแพงแสน * 613 
รร.วัดไรขิง (สุนทรอุทิศ) *.......... 616 
รร.ยอแซฟอุปถัมภ * ................. 617 
รร.อนุบาลไผทวิทยา * .............. 619 
รร.อนุบาลสุธีธร *..................... 620 
รร.ภัทรนุสรณ (สุพิทยานุกูล) * .. 645 
รร.อนุบาลกําแพงแสน * ........... 647 
รร.นักบุญเปโตร * .................... 659 
รร.อนุบาลนครปฐม * ............... 943 
รร.เมงฮ้ัวกงฮัก * ...................... 983 
รร.วัดดอนหวาย * .................... 987 
รร.เอกดรุณ * ........................... 993 
จังหวัดสมุทรสาคร 
รร.เทศบาลออมนอย *.............. 618 
รร.มหาชัยคริสเตียนวิทยา * ...... 657 
รร.สมฤดี *............................... 672 
รร.อนุบาลสมุทรสาคร *............ 684 
รร.อนุบาลบานแพว * ............... 693 
รร.อนุสรณศุภมาศ *................. 961 
รร.เอกชัย * .............................. 992 
จังหวัดราชบุรี 
รร.สารสิทธิ์พิทยาลัย *.............. 604 
รร.นารีวิทยา * ......................... 605 
รร.ราษฎรบํารุงวิทย * ............... 608 
รร.ชุมชนวัดใหญโพหัก *........... 615 
รร.ดุสิตวิทยา * ........................ 643 
รร.เรืองวิทยพระหฤทัย * ........... 649 
รร.เทพินทรพิทยา * .................. 651 
รร.ดรุณาราชบุรี แผนก 2 ภาษา * ..... 662 
รร.เทศบาลวัดไทรอารีรักษฯ * ... 665 
รร.อุดมวิทยา * ........................ 681 
รร.นารีวุฒิ *............................. 689 
รร.วันทามารีอาราชบุรี * ........... 690 
รร.อนุบาลราชบุรี *................... 922 
รร.ดรุณาราชบุรี *..................... 940 
รร.แยมวิทยการ *..................... 941 
รร.วัดเขาวัง *........................... 950 
รร.ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ * ....... 965 
รร.สมศักดิ์วิทยา *.................... 995  

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
จังหวัดกาญจนบุรี 
รร.ดรุณากาญจนบุรี * ...............639 
รร.วีรศิลป *..............................641 
รร.เทศบาลทองผาภูมิ *.............664 
รร.บวรวิทยาอนุบาล *...............974 
รร.ยูเฉียวเซียะเสี้ยว *................981 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
รร.บานปากคลอง (ราษฎรอุปกรณ) *..606 
รร.วิเศษศึกษา * .......................607 
รร.ภัทราวดีศึกษาหัวหิน *..........609 
รร.วราวัฒนวิทยา *...................640 
รร.มัธยมนพคุณ * .....................648 
รร.หัวหินวิทยาลัย * ..................955 
รร.ดรุณศึกษา * ........................686 
รร.อนุบาลสมถวิลหัวหิน * .........975 
รร.มูลนิธิศึกษา * ......................979 
รร.รักษวิทยา * .........................985 
จังหวัดเพชรบุรี 
รร.วัดดอนไกเตี้ย * ....................602 
รร.อรุณประดิษฐ * ....................603 
รร.เทศบาล 1 วัดแกนเหล็กฯ * ...691 
รร.อนุบาลเพชรบุรี *..................696 
รร.ราษฎรวิทยา *......................911 
รร.เซนตโยเซฟเพชรบุรี *............957 
รร.แกนจันทรวิทยา *.................977 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
รร.เมืองสมุทรสงคราม * ............634 
รร.อนุบาลสมุทรสงคราม *...... ..915 
รร.ดรุณานุกูล * ........................970 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
รร.วัดยาง * ..............................611 
รร.สุพรรณภูมิ * ........................612 
รร.วัดสัปรสเทศ *......................622 
รร.อนุบาลสุพรรณบุรี *..............644 
รร.ดอนเจดียพิทยาคม * ............669 
รร.ปรีดาวิทย *..........................927 
รร.ปญญาประเสริฐวิทยา * .......931 
รร.สหวิทย* ..............................966 
รร.อนุบาลบานทาพระยาจักร *..967 
รร.อนุบาลศุภลักษณ * ..............982 
จังหวัดชัยนาท 
รร.วรรณรัตนวิทยา * .................600 
รร.ถาวรวิทยา * ........................650 
รร.อนุบาลชัยนาท * ..................656 
รร.อักษรประสิทธิ์ * ...................695 
รร.วัฒนะโชติ * .........................984 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รร.ศิริเสนาวิทยา * ....................601 
รร.วัดพระงาม * ........................610 
รร.เทศบาลวัดเขียน * ................614 

ชื่อโรงเรียน รหัส 
 
รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา *.. 628 
รร.ปณณวิชญ * ....................... 638 
รร.จิระศาสตรวิทยา * ............... 658 
รร.เสริมมิตรวิทยา * .................. 692 
รร.ประตูชัย * ........................... 918 
รร.  * .. 925 
จังหวัดลพบุรี 
รร.นารายณวิทยา * .................. 623 
รร.สามัคคีวิทยา * .................... 624 
รร.อนุบาลลพบุรี * .................... 660 
รร.นารายณวิทยาทาหลวง * ..... 667 
รร.เมืองใหมฯ * ........................ 677 
รร.วรพิทยา * ........................... 679 
รร.บรรจงรัตน * ........................ 687 
รร.กําจรวิทย *.......................... 906 
รร.เทศบาล 4 วัดเมืองใหม * ...... 934 
รร.จินดารัตน * ......................... 988 
จังหวัดสระบุรี 
รร.อนุบาลศาลาแดง * .............. 652 
รร.อนุบาลสระบุรี *................... 685 
รร.เทศบาล 1 วัดทองพุมพวง *. . 949 
รร.อนุบาลบานหมอ * ............... 964 
รร.บํารุงวิทยา * ........................ 968 
รร.อนุบาลยุววิทยา * ................ 969 
รร.อนุบาลวิชชากร * ................. 972 
จังหวัดสิงหบุรี 
รร.วัดพรหมสาคร *................... 629 
รร.อนุบาลสิงหบุรี * .................. 633 
รร.วัดโบสถ *............................ 924 
รร.อินทโมลีประทาน * .............. 978 
จังหวัดอางทอง 
รร.อนุบาลวัดนางใน *............... 621 
รร.อนุบาลวัดอางทอง *............. 631 
รร.วัดศีลขันธาราม * ................. 904 
จังหวัดนนทบุรี 
รร.จิรดา * ................................ 626 
รร.วัดบอ (นันทวิทยา) * ............ 627 
รร.ประชาอุปถัมภ * .................. 635 
รร.อนุบาลนนทบุรี *.................. 636 
รร.นนทบุรีคริสเตียนวิทยา * ...... 642 
รร.ชลประทานวิทยา * .............. 663 
รร.ประถมพฤกษา *.................. 900 
รร.การัญศึกษา *...................... 688 
รร.พิชญศึกษา * ....................... 901 
รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา *.............. 912 
รร.เล็กโกเมศอนุสรณ * ............. 938 
รร.พระแมสกลสงเคราะห * ....... 942 
รร.พระหฤทัยนนทบุรี * ............. 945 
รร.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา * 956 
รร.อนุราชประสิทธิ์ * ................. 973 
รร.ประสาทวิทยานนทบุรี *........ 986 
รร.วัดปากน้ําพิบูลสงคราม * ..... 994 

 
ยังมี “สนามสอบ” อีกหลายแห่งที่เพ่ิงแจ้งเพ่ิมเติมภายหลัง จึงไม่มีรายช่ือและรหัส พิมพ์ลงในเล่มนี้ 
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รายชื่อและรหัสโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ 
 
 ให้นักเรียนตรวจดูรหัสโรงเรียนของตน จากรายชื่อข้างล่างน้ี แล้วนําไปกรอกและระบายลงในใบสมัคร 
อน่ึง หากโรงเรียนของท่านไม่มีรายชื่อพิมพ์ไว้ในนี้ ให้ใช้ “รหัสโรงเรียนอื่นๆ” ของเขตหรือจังหวัดน้ันๆ แทน 
 
ช่ือโรงเรียน รหัส  
กรุงเทพมหานคร 

 
เขตดุสิต   

รร.พันธะวัฒนา ..........................101001 
รร.พันธะศึกษา ...........................101002 
รร.ราชินีบน (ประถม) ..................101003 
รร.เซนตคาเบรียล (ประถม) .........101004 
รร.โยนออฟอารค (ประถม) ..........101005 
รร.เซนตฟรังซีสซาเวียร (ประถม) ..101006 
รร.ราชวัตรวิทยา.........................101007 
รร.คอนเซ็ปชัญ...........................101008 
รร.จิตรลดา ................................101009 
รร.สุโขทัย ..................................101010 
รร.เบญจมบพิตร (ประถม) ..........101011 
รร.วชิราวุธวิทยาลัย (ประถม).......101013 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏ สวนสุนันทา ...101014 
รร.ราชวินิต (ประถม)...................101015 
รร.วัดโบสถ ................................101016 
รร.กันตะบุตร .............................101017 
รร.กองทัพบกอุปถัมภส่ือสารสงเคราะห ..101019 
รร.ชางอากาศอํารุง .....................101020 
รร.วัดประชาระบือธรรม...............101021 
รร.อื่นๆ (ของเขตดุสิต) ................101099  

เขตพระนคร   
รร.ราชินี (ประถม).......................102002 
รร.สุพมาศพิทยาคม....................102003 
รร.วัลยา ....................................102004 
รร.สวนเด็ก.................................102006 
รร.อื่นๆ (ของเขตพระนคร) ...........102099  

เขตบางซื่อ   
รร.เทพสัมฤทธ์ิวิทยา ...................103002 
รร.ผะดุงศิษยพิทยา ....................103003 
รร.บางโพศึกษา..........................103004 
รร.ประชาราษฎรพิทยา ...............103006 
รร.รัตนวิทยาบางซื่อ....................103008 
รร.วัดเวตวันธรรมาวาส ...............103009 
รร.กุลวรรณศึกษา.......................103012 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางซื่อ) .............103099  

เขตบางรัก   
รร.กรุงเทพวิทยา .........................104001 
รร.อัสสัมชัญศึกษา .....................104002 
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต (ประถม) .104003 
รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ......104004 
รร.เซนตโยเซฟคอนเวนต(ประถม) .104005 
รร.คริสตธรรมวิทยา ....................104006 
รร.สัจจพิทยา .............................104007 
รร.เยนเฮสเม็มโมเรียล .................104008 
รร.วัดมวงแค ..............................104010 
รร.วัดสวนพลู .............................104011 
รร.ยุหมินพัฒนา .........................104012 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางรัก) .............104099  

เขตปทุมวัน   
รร.พระมหาไถศึกษา ...................105001 
รร.สีตบุตรบํารุง (ประถม) ............105002 
รร.สุนีพิทยา ...............................105003 
รร.มาแตรเดอีวิทยาลัย (ประถม) ..105004 
รร.สวนลุมพินี.............................105007 
รร.ประเสริฐธรรมวิทยา................105009 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.สาธิตจุฬาฯ (ประถม).............. 105010 
รร.อื่นๆ (ของเขตปทุมวัน)............ 105099  

เขตปอมปราบฯ   
รร.ประสาทวุฒิ........................... 106001 
รร.ไทยประสาทวิทยา .................. 106002 
รร.วัดพลับพลาชัย ...................... 106005 
รร.อื่นๆ (ของเขตปอมปราบฯ)...... 106099  

เขตยานนาวา   
รร.พระแมมารีสาธุประดิษฐ ......... 107001 
รร.สารสาสนพิทยา ..................... 107002 
รร.ตรีวิทยา ................................ 107003 
รร.วัดดอกไม .............................. 107005 
รร.วัดชองลม.............................. 107006 
รร.วัดชองนนทรี.......................... 107010 
รร.อื่นๆ (ของเขตยานนาวา)......... 107099  
เขตบางคอแหลม   

รร.ยอแซฟกรุงเทพฯ .................... 108001 
รร.วาสุเทวี ................................. 108002 
รร.วัดราชสิงขร ........................... 108003 
รร.วัดไทร ................................... 108004 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางคอแหลม).... 108099  

เขตสัมพันธวงศ   
รร.กุหลาบวิทยา ......................... 109001 
รร.มหาวีรานุวัตร ........................ 109003
รร.อื่นๆ (ของเขตสัมพันธวงศ) ...... 109099  

เขตสาทร   
รร.เซนตไมเก้ิล ........................... 110001 
รร.พระแมมารี ............................ 110002 
รร.โกศลวิทยา ............................ 110003 
รร.อัสสัมชัญ (ประถม) ................ 110004 
รร.เซนตหลุยสศึกษา................... 110005 
รร.นิพัทธวิทยา ........................... 110006 
รร.ศิลปวัฒนา ............................ 110007 
รร.จ้ินเตอะ................................. 110013 
รร.อื่นๆ (ของเขตสาธร)................ 110099  

เขตพญาไท   
รร.สัตยสงวนวิทยา ..................... 111001 
รร.เรวดี...................................... 111002 
รร.ธํารงวิทย ............................... 111003 
รร.สวนบัว.................................. 111004 
รร.รุจิเสรีวิทยา............................ 111005 
รร.เทพปญญา............................ 111006 
รร.วัดไผตัน ................................ 111007 
รร.อนุบาลสามเสน ..................... 111008 
รร.อื่นๆ (ของเขตพญาไท)............ 111099  

เขตบางเขน   
รร.กองทัพบกอุปถัมภ ................. 112001 
รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา ........ 112002 
รร.เอี่ยมพานิชวิทยา.................... 112004 
รร.ภูมิไพโรจนวิทยา .................... 112005 
รร.ไทยนิยมสงเคราะห................. 112006 
รร.ประชาภิบาล ......................... 112007 
รร.บานคลองบัว ......................... 112008 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางเขน)............ 112099 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
เขตสายไหม   

รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) ..... 113001 
รร.ซอยแอนเนกซ ........................ 113003 
รร.ศิริวัฒนวิทยา......................... 113005 
รร.ผองสุวรรณวิทยา ................... 113010 
รร.อื่นๆ (ของเขตสายไหม)........... 113099  

เขตราชเทวี   
รร.สมาคมสตรีไทย ..................... 114002 
รร.เซนตดอมินิก ......................... 114003 
รร.โกวิทธํารง.............................. 114007 
รร.พญาไท ................................. 114008 
รร.อํานวยศิลป ........................... 114010 
รร.อื่นๆ (ของเขตราชเทวี) ............ 114099  

เขตดอนเมือง   
รร.พระหฤทัยดอนเมือง ............... 115004 
รร.พหลโยธิน.............................. 115012 
รร.บริบูรณศิลปศึกษา ................. 115014 
รร.ธนินทรวิทยา.......................... 115015 
รร.อื่นๆ (ของเขตดอนเมือง) ......... 115099  

เขตหลักสี่   
รร.เคหะทุงสองหองวิทยา 1 ......... 116001 
รร.เคหะทุงสองหองวิทยา 2 ......... 116002 
รร.กองทัพบกอุปถัมภไกรอํานวยวิทยา ... 116003 
รร.ดรุโณทยาน ........................... 116004 
รร.ไผทอุดมศึกษา....................... 116005 
รร.เจริญผลวิทยา........................ 116006 
รร.ชาลีสมุทร.............................. 116007 
รร.อื่นๆ (ของเขตหลักสี่) .............. 116099  

เขตจตุจักร   
รร.ดาราทร................................. 117001 
รร.สมิทธิโชติ .............................. 117002 
รร.สตรีวรนาถบางเขน................. 117003 
รร.จินดานุกูล ............................. 117005 
รร.ทับทอง ................................. 117006 
รร.เซนตจอหน............................ 117008 
รร.เสนานิคม .............................. 117010 
รร.ประชานิเวศน ........................ 117011 
รร.แยมสอาด ............................. 117013 
รร.อื่นๆ (ของเขตจตุจักร) ............. 117099  

เขตลาดพราว   
รร.สมิตสันต............................... 118001 
รร.กัลยวิทย ............................... 118003 
รร.ฤทธิไกรศึกษา ........................ 118004 
รร.วัดลาดปลาเคา...................... 118005 
รร.ลอยสายอนุสรณ .................... 118007 
รร.ปยะพงษวิทยา....................... 118010 
รร.สันติสุขวิทยา ......................... 118011 
รร.เทพเสนานุสรณ ..................... 118017 
รร.อื่นๆ (ของเขตลาดพราว)......... 118099  

เขตวัฒนา   
รร.แจมจันทร.............................. 119001 
รร.วัดธาตุทอง ............................ 119002 
รร.สวัสดีวิทยา ........................... 119004 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.วัฒนาวิทยาลัย ...................... 119006 
รร.เกษมพิทยา ........................... 119007 
รร.คริสตธรรมศึกษา ................... 119008 
รร.แอดเวนตีสเอกมัย .................. 119009 
รร.อนุบาลพิบูลเวศม .................. 119010 
รร.อื่นๆ (ของเขตวัฒนา).............. 119099  

เขตพระโขนง   
รร.พิพัฒนา................................ 120001 
รร.มูลนิธิวัดราษฎรศรัทธาธรรมฯ.. 120002 
รร.นารีนิรมล .............................. 120003 
รร.บพิธวิทยา ............................. 120004 
รร.สมถวิล ................................. 120005 
รร.นวลวรรณศึกษา .................... 120010 
รร.อื่นๆ (ของเขตพระโขนง).......... 120099  

เขตหวยขวาง   
รร. ดลวิทยา ............................... 121001 
รร.สมฤทัย ................................. 121002 
รร.สิริเทพ................................... 121003 
รร.ประชาราษฎรบําเพ็ญ ............. 121004 
รร.พระราม 9 กาญจนภิเษก ........ 121005 
รร.ศิริพรรณวิทยา ....................... 121006 
รร.อื่นๆ (ของเขตหวยขวาง) ......... 121099  

เขตดินแดง   
รร.แมพระฟาติมา....................... 122002 
รร.ปญจทรัพย ............................ 122003 
รร.กอบวิทยา ............................. 122004 
รร.อํานวยพิทยา ......................... 122005 
รร.พรอมพรรณวิทยา .................. 122006 
รร.สามเสนนอก.......................... 122009 
รร.พิบูลยประชาสรรค ................. 122010 
รร.สามัคคีบํารุงวิทยา ................. 122012 
รร.อื่นๆ (ของเขตดินแดง) ............ 122099  

เขตคลองเตย   
รร.พระหฤทัยพัฒนเวศน ............. 123001 
รร.พระหฤทัยคอนแวนต .............. 123002 
รร.ไทยประสิทธ์ิศาสตร................ 123003 
รร.ศรีวิกรม ................................ 123005 
รร.ซินหยกฮั้วกงฮัก ..................... 123011 
รร.วัดคลองเตย .......................... 123014 
รร.สิงฟา .................................... 123015 
รร.สาธิต มศว. ประสานมิตร........ 123016 
รร.สายนํ้าทิพย........................... 123018 
รร.อื่นๆ (ของเขตคลองเตย) ......... 123099  

เขตประเวศ   
รร.นราทร................................... 124001 
รร.บานหนองบอน ...................... 124005 
รร.อื่นๆ (ของเขตประเวศ)............ 124099  

เขตสวนหลวง   
รร.ภักดีวิทยา ............................. 125001 
รร.คลองกลันตัน......................... 125004 
รร.อโศกวิทยออนนุช ................... 125007 
รร.อื่นๆ (ของเขตสวนหลวง) ........ 125099  

เขตบางนา   
รร.ผองพลอยอนุสรณ.................. 126001 
รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ ..................... 126002 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.ลาซาล .................................. 126003 
รร.ประภามนตรี ......................... 126005 
รร.รุงเรืองวิทยา .......................... 126006 
รร.อรรถวิทย .............................. 126007 
รร.รุงเรืองอุปถัมภ ....................... 126009 
รร.สาธิตบางนา.......................... 126010 
รร.อื่นๆ (ของเขตคลองเตย) ......... 126099  

เขตบางกะป   
รร.เพ็ญสมิทธ ............................ 127004 
รร.วัดเทพลีลา (ประถม).............. 127006 
รร.พระมารดานิจจานุเคราะห ...... 127008 
รร.ณัฏฐวุฒิวิทยา ....................... 127009 
รร.บานบางกะป ......................... 127012 
รร.หัวหมากวิทยานุสรณ ............. 127013 
รร.ถนอมบุตร............................. 127014 
รร.วัดศรีบุญเรือง........................ 127015 
รร.นราธิปพิทยา ......................... 127016 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางกะป) .......... 127099  

เขตมีนบุรี   
รร.มีนบุรีศึกษา .......................... 128002 
รร.มีนประสาทวิทยา................... 128004 
รร.เทพอักษร.............................. 128005 
รร.สุขเนตร................................. 128007 
รร.ปญจทรัพยมีนบุรี ................... 128015 
รร.สารสาสนวิเทศมีนบุรี ............. 128017 
รร.อื่นๆ (ของเขตมีนบุรี) .............. 128099  

เขตบึงกุม   
รร.โสมาภา (นวมินทร) ................ 129002 
รร.เบญจมินทร........................... 129003 
รร.ชินวร .................................... 129005 
รร.วัดบางเตย ............................ 129007 
รร.ปฐวิกรณวิทยา ...................... 129017 
รร.เลิศหลาถนนเกษตร-นวมินทร.. 129025 
รร.อื่นๆ (ของเขตบึงกุม) .............. 129099  

เขตลาดกระบัง   
รร.มาเรียลัย............................... 130001 
รร.ศึกษาพัฒนา ......................... 130002 
รร.ปญญาภรณ .......................... 130003 
รร.เชิดเจิมศิลป .......................... 130004 
รร.เคหะชุมชนลาดกระบัง ........... 130010 
รร.วัดราชโกษา .......................... 130011 
รร.อื่นๆ (ของเขตลาดกระบัง)....... 130099  

เขตหนองจอก   
รร.เซนตเทเรซา .......................... 131001 
รร.วิทยปญญา ........................... 131004 
รร.อื่นๆ (ของเขตหนองจอก) ........ 131099  

เขตตลิ่งชัน   
รร.นิลประพันธ ........................... 132001 
รร.วัดปากนํ้าฝงเหนือ ................. 132002 
รร.วัดชัยพฤกษมาลา .................. 132003 
รร.อยูเย็นวิทยา .......................... 132006 
รร.กุศลศึกษา............................. 132007 
รร.วัดรัชฎาธิฐาน........................ 132008 
รร.อื่นๆ (ของเขตตลิ่งชัน) ............ 132099 
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ช่ือโรงเรียน รหัส 
 

เขตทวีวัฒนา   
รร.ตั้งพิรุฬหธรรม ........................133003 
รร.คลองตนไทร ..........................133004 
รร.อื่นๆ (ของเขตทวีวัฒนา)..........133099  
เขตบางกอกนอย   

รร.คุณะเกษมศึกษา....................134001 
รร.ศุภวรรณ ...............................134003 
รร.นฤมลทิน ธนบุรี......................134004 
รร.มงคลวิจิตรวิทยา....................134006 
รร.โฆษิตสโมสร..........................134007 
รร.บํารุงวิทยาธนบุรี ....................134009 
รร.วัดอมรินทราราม ....................134010 
รร.วัดปฐมบุตรอิศราราม .............134011 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางกอกนอย) ....134099  

เขตบางพลัด   
รร.พิมลวิทย ...............................135001 
รร.ทิวไผงาม...............................135002 
รร.เขมะสิริอนุสสรณ ...................135003 
รร.ศรีอุลัย ..................................135004 
รร.บูรณวิทย...............................135005 
รร.สตรีบูรณวิทย.........................135006 
รร.ประมุขวิทยา..........................135007 
รร.ศิริมงคลศึกษา .......................135009 
รร.ธรรมภิรักษ ............................135010 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางพลัด) ..........135099  

เขตธนบุรี   
รร.พรประสาทวิทยา....................136001 
รร.ซางตาครูสคอนแวนท(ประถม) .136002 
รร.ซางตาครูสศึกษา ...................136003 
รร.แสงอรุณ ...............................136004 
รร.กงลี้จงซัน ..............................136005 
รร.สตรีกุหลาบธนบุรี ...................136006 
รร.วัดบุคคโล..............................136008 
รร.วัดบางสะแกใน ......................136010 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ..136013 
รร.จรวยพรวิทยา ........................136016 
รร.วัดประยุรวงศาวาส.................136017 
รร.วัดกระจับพินิจ .......................136018 
รร.ฤดีศึกษา ...............................136023 
รร.อื่นๆ (ของเขตธนบุรี) ...............136099  

เขตคลองสาน   
รร.มานะวิทยา............................137001 
รร.สตรีวุฑฒิศึกษา .....................137002 
รร.ศิริธนศึกษา ...........................137003 
รร.ภาษานุสรณ ธนบุรี .................137004 
รร.บํารุงวิชา ...............................137005 
รร.พัฒนาวิทยา ..........................137009 
รร.จันทรวิทยา ............................137010 
รร.อื่นๆ (ของเขตคลองสาน) ........137099  

เขตบางขุนเทียน   
รร.จารุวัฒนานุกูล.......................138003 
รร.วัดกําแพง ..............................138004 
รร.บางขุนเทียนศึกษา .................138005 
รร.วัดหัวกระบือ..........................138007 
รร.สุพิชญา ................................138010 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางขุนเทียน) .....138099  

เขตบางบอน   
รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร .....139001 
รร.วัดบางบอน ...........................139002 
รร.ดวงวิภา ................................139003 
รร.เลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก....139005 
รร.ดุสิตวิทยา .............................139008 
รร.พรหมราษฎรรังสรรค ..............139013 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางบอน) ..........139099  

เขตทุงครุ   
รร.สามัคคีบํารุง..........................140001 
รร.วัดทุงครุ ................................140002 
รร.บูรณะศึกษา ..........................140004 
รร.อื่นๆ (ของเขตทุงครุ) ...............140099 

ช่ือโรงเรียน รหัส 
 
เขตราษฎรบูรณะ   

รร.ขจรโรจนวิทยา ....................... 141004 
รร.สมรรถภาพวิทยา ................... 141006 
รร.วัดแจงรอน ............................ 141007 
รร.วัดบางปะกอก ....................... 141008 
รร.อื่นๆ (ของเขตราษฎรบูรณะ).... 141099  

เขตจอมทอง   
รร.จินดามณี .............................. 142001 
รร.ธนบุรีศึกษา ........................... 142002 
รร.แมพระประจักษ ..................... 142003 
รร.ปญญาวิทยา ......................... 142004 
รร.จินดาศึกษา ........................... 142005 
รร.เลิศพัฒนาศึกษา.................... 142007 
รร.วัดบางประทุนนอก ................. 142008 
รร.วัดสีสุก.................................. 142012 
รร.วัดนางนอง ............................ 142014 
รร.อื่นๆ (ของเขตจอมทอง) .......... 142099  
เขตบางกอกใหญ   

รร.เสสะเวชวิทยา........................ 143002 
รร.จารุวัฒนานุกูลทาพระ ............ 143003 
รร.สายประสิทธ์ิวิทยา ................. 143004 
รร.ชาตศึกษา ............................. 143005 
รร.ประถมทวีธาภิเศก .................. 143010 
รร.วัดทาพระ .............................. 143011 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางกอกใหญ).... 143099  

เขตภาษีเจริญ   
รร.เผดิมศึกษา ........................... 144002 
รร.ภาษานุสรณบางแค................ 144004 
รร.วัดจันทรประดิษฐาราม ........... 144008 
รร.เซนตปเตอร ธนบุรี.................. 144012 
รร.ฐานปญญา ........................... 144017 
รร.สถาพรศึกษา ......................... 144018 
รร.อื่นๆ (ของเขตภาษีเจริญ) ........ 144099  

เขตบางแค   
รร.บางแคเหนือ .......................... 145003 
รร.ประทุมอนุสรณ ...................... 145005 
รร.อัสสัมชัญธนบุรี (ประถม) ........ 145009 
รร.ราชวินิตประถมบางแค ........... 145010 
รร.กสิณธรอนุสรณ...................... 145011 
รร.วัดพรหมสุวรรณสามัคคี.......... 145013 
รร.วัดราษฏรบํารุง ...................... 145017 
รร.มณีวัฒนา ............................. 145019 
รร.อื่นๆ (ของเขตบางแค)............. 145099  

เขตหนองแขม   
รร.ศึกษาสมบูรณอนุสรณ ............ 146001 
รร.กรพิทักษศึกษา ...................... 146003 
รร.เลิศหลา ................................ 146005 
รร.อื่นๆ (ของเขตหนองแขม) ........ 146099 
 

เขตวังทองหลาง   
รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ ................. 147101 
รร.บางกอกศึกษา ....................... 147102 
รร.ถนอมพิศวิทยา ...................... 147103 
รร.กานดา .................................. 147104 
รร.อุดมศึกษา............................. 147105 
รร.อิสลามสันติชน ...................... 147106 
รร.อื่นๆ (ของเขตวังทองหลาง) ..... 147099 
 

เขตสะพานสูง   
รร.ศิริเพ็ญ.................................. 148101 
รร.วิทยานนท ............................. 148102 
รร.โสมาภานุสสรณ..................... 148103 
รร.อื่นๆ (ของเขตสะพานสูง) ........ 148099 

ช่ือโรงเรียน รหัส 
 

เขตคลองสามวา   
รร.บางชัน .................................. 149101 
รร.สารสาสนวิเทศนิมิตใหม ......... 149102 
รร.โสมาภานุสสรณ รามอินทรา ... 149105 
รร.อื่นๆ (ของเขตคลองสามวา) .... 149099  

เขตคันนายาว   
รร.ทรงวิทยศึกษา ....................... 150101 
รร.ปรัชชาธร............................... 150106 
รร.อื่นๆ (ของเขตคันนายาว) ........ 150099  

ภาคเหนือ 
 

จังหวัดอุทัยธานี   
รร.วังหนองขุนชาติ...................... 201001 
รร.อนุบาลอุทัยธานี..................... 201003 
รร.ทองประสาทเวทย .................. 201004 
รร.อนุศิษยวิทยา 3 ..................... 201005 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดอุทัยธานี)...... 201099 
 

จังหวัดพิษณุโลก   
รร.บานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) .... 202002 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม .. 202007 
รร.ผดุงราษฎร ............................ 202012 
รร.เซนตนิโกลาส ........................ 202013 
รร.อนุบาลโรจนวิทย.................... 202014 
รร.โรจนวิทยมาลาเบี่ยง ............... 202015 
รร.อนุบาลพิษณุโลก ................... 202016 
รร.จาการบุญ ............................. 202017 
รร.บอวิทยบางระกํา.................... 202018 
รร.วัดบึงพระ (เหรียญ-จ่ันอนุสรณ) 202020 
รร.สิ่นหมิน.....................................202021
รร.เทศบาล1 หนองตมศึกษา (จ้ินตง).. 202024 
รร.วัดจันทรตะวันออก ................. 202026 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดพิษณุโลก) .... 202099 
 
จังหวัดกําแพงเพชร   

รร.อนุบาลกําแพงเพชร................ 203001 
รร.ศรีวรลักษณ........................... 203002 
รร.อุทิศศึกษา............................. 203003 
รร.วัดคูยาง ................................ 203004 
รร.อนุบาลลานกระบือ ................ 203006 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดกําแพงเพชร). 203099 
 

จังหวัดตาก   
รร.ภัทรวิทยา.............................. 204004 
รร.มัธโนทัย ................................ 204005 
รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส........... 204006 
รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ ........ 204007 
รร.อนุบาลตาก ........................... 204008 
รร.ชุมชนบานพบพระ ................. 204009 
รร.เทศบาล 1 ............................ 204011 
รร.เทศบาลชัยชนะวิทย ............... 204012 
รร.เทศบาลเพชรวิทย .................. 204013 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดตาก) ............ 204099 
 
จังหวัดนครสวรรค   

รร.อนุบาลนครสวรรค ................. 205001 
รร.ลาซาลโชติรวี (ประถม) ........... 205003 
รร.เซนตโยเซฟนครสวรรค ........... 205007 
รร.วิสุทธิศึกษา ........................... 205008 
รร.อนุชนวัฒนา .......................... 205009 
รร.โพฒิสารศึกษา ...................... 205010 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏนครสวรรค ..... 205012 
รร.เซนตแอนแมร่ี (ทวีศึกษา) ....... 205013 
รร.มารียวิทยา ............................ 205016 
รร.ปรียาโชติ............................... 205021 
รร.จงซันเซียะเซียว...................... 205022 
รร.อนุบาลทาตะโก ..................... 205023 
รร.อนุบาลหนองบัว .................... 205024 
รร.อนุบาลลาดยาว ..................... 205028 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.อนุบาลบรรพตพิสัย................ 205029 
รร.อินทารามวิทยา ..................... 205030 
รร.อนุบาลยุวพัฒน ..................... 205031 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนครสวรรค) .. 205099 
 

จังหวัดพิจิตร   
รร.หัวเฉียว................................. 206005 
รร.อนุบาลพิจิตร......................... 206006 
รร.นรบุตรศึกษา ......................... 206007 
รร.ยอแซฟพิจิตร......................... 206008 
รร.อนุบาลวชิร............................ 206009 
รร.ราษฎรบํารุง ......................... 206012 
รร.อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา...... 206014 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดพิจิตร).......... 206099 
 
จังหวัดเพชรบูรณ   

รร.ผดุงวิทย................................ 207004 
รร.เทศบาลบานศรีมงคล............. 207005 
รร.เมืองเพชรบูรณ ...................... 207006 
รร.ศรีเพชรบูรณ.......................... 207007 
รร.อนุบาลหลมเกา ..................... 207008 
รร.บานเพชรละคร ...................... 207010 
รร.เมตตาศึกษา ......................... 207011 
รร.เทศบาลบานสักงอย ............... 207012 
รร.ประสิทธ์ิวิทยา........................ 207013 
รร.อนุบาลเพชรบูรณ................... 207014 
รร.วัดในเรืองศรี.......................... 207019 
รร.บุญญารักวรานุสรณ............... 207020 
รร.อนุบาลทิพยาหลมสัก ............. 207021 
รร.สมอทอดศึกษา...................... 207022 
รร.ฤทัยทิพย............................... 207027 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดเพชรบูรณ).... 207099 
 

จังหวัดสุโขทัย   
รร.อนุบาลสุโขทัย ....................... 208001 
รร.อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) . 208002 
รร.วัดคูหาสุวรรณ ....................... 208005 
รร.บานคลองตาล (กระจางจินดา). 208006 
รร.อนุบาลศรีสัชนาลัย ................. 208010 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสุโขทัย) ........ 208099  

จังหวัดอุตรดิตถ   
รร.เทศบาลวัดทายตลาด............. 209001 
รร.อนุบาลอุตรดิตถ .................... 209003 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏอุตรดิตถ ........ 209004 
รร.เทศบาลทาอิฐ........................ 209005 
รร.เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร.. 209008 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดอุตรดิตถ) ..... 209099 
 

จังหวัดเชียงใหม   
รร.อนุบาลเชียงใหม .................... 210001 
รร.มงฟอรตวิทยาลัย (ประถม) ..... 210002 
รร.ชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุง........ 210004 
รร.ปรินสรอยแยลสฯ (ประถม) ..... 210005 
รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย ................. 210006 
รร.พระหฤทัย (ประถม) ............... 210007 
รร.ดาราวิทยาลัย (ประถม) .......... 210008 
รร.รังษีวิทยา .............................. 210009 
รร.เทพบดินทรวิทยา ................... 210016 
รร.ธีระวัธนบําเพ็ญ ..................... 210017 
รร.พุทธโศภณ ............................ 210020 
รร.วชิรวิทย ................................ 210023 
รร.รัตนาเอื้อวิทยา ...................... 210024 
รร.บานแจงกูเรือง ....................... 210025 
รร.เยาวลักษณวิทยา หางดง........ 210026 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม ........ 210028 
รร.สันปาตอง(สุวรรณราษฎรฯ) .... 210029 
รร.จิตราวิทยา ............................ 210031 
รร.สายอักษร ............................. 210032 
รร.พิมานเด็กเชียงใหม  .............. 210033 
รร.วัดเวฬุวัน ............................. 210034 
รร.เทศบาลดอกเงิน .................... 210036 
รร.ฉือจ้ีเชียงใหม......................... 210041 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดเชียงใหม) ..... 210099 

ช่ือโรงเรียน รหัส 
 

จังหวัดเชียงราย 
 

รร.บานสันโคง (เชียงรายจรูญฯ)... 211003 
รร.เชียงรายวิทยาคม................... 211010 
รร.ดรุณราษฎรวิทยา................... 211011 
รร.อนุบาลเชียงราย .................... 211012 
รร.บานสันทราย ......................... 211014 
รร.บานนํ้าจํา ............................. 211016 
รร.บานแมสาย........................... 211017 
รร.บานชมภู............................... 211018 
รร.อนุบาลเชียงของ .................... 211019 
รร.บานปาแงะ ........................... 211020 
รร.บานแมพุง............................. 211021 
รร.ชุมชนบานปาแดด.................. 211022 
รร.บานโปง ................................ 211023 
รร.บานหวยลึกผาลาดสามัคคี ..... 211027 
รร.บานสันกองวิทยา................... 211028 
รร.บานแมสรวย ......................... 211029 
รร.บานแมพริก........................... 211030 
รร.บานทุงพราว.......................... 211031 
รร.พรพิกุลพิทยา ........................ 211032 
รร.ชุมชนบานตาตลาด................ 211033 
รร.เด็กดีพิทยาคม....................... 211035 
รร.บานตานาลอม ...................... 211036 
รร.บานตาหลวง ......................... 211037 
รร.กฤษณาทวีวิทย ..................... 211040 
รร.ลูกรักเชียงของ (อนุบาลลูกรัก)..... 211041 
รร.สันติวิทยา ............................. 211044 
รร.วัฒนศึกษา............................ 211048 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย ........ 211049 
รร.ความหวังเวียงปาเปา ............. 211050 
รร.บานหัวเวียง (โกศัลยวิทย)....... 211051 
รร.นุชนาถอนุสรณ ...................... 211052 
รร.บุญพิทักษวิทยา .................... 210053 
รร.อนุบาลพาน (ปากวาวมิตรภาพท่ี 68) .. 211054 
รร.พระกุมารเยซูเชียงของ ............ 211058 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดเชียงราย) ..... 211099 
 

จังหวัดนาน   
รร.บานสาน (คุรุราษฎรรังสรรค)... 212001 
รร.บานดอน (ศรีเสริมกสิกร) ........ 212002 
รร.บานปรางค............................ 212003 
รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร ............... 212004 
รร.นานคริสเตียนศึกษา............... 212005 
รร.ราชานุบาล............................ 212007 
รร.บานทาวังผา.......................... 212008 
รร.ไตรประชาวิทยา..................... 212010 
รร.ชุมชนศิลาเพชร...................... 212012 
รร.บานนาผา ............................. 212013 
รร.บานนาราบ ........................... 212014 
รร.ซินจง .................................... 212015 
รร.อนุบาลอยูวิทยา..................... 212016 
รร.บานรอง ................................ 212017 
รร.ชุมชนบานนาหลวง ................ 212018 
รร.เทศบาลบานสวนตาล ............ 212019 
รร.สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบานพระเนตร). 212020 
รร.ชุมชนบานภูมินทร.................. 212021 
รร.บานขอน ............................... 212022 
รร.บานเชียงของ......................... 212025 
รร.บานนาอุดม .......................... 212026 
รร.รัฐราษฎรนุเคราะห ................. 212030 
รร.บานวังยาว ............................ 212035 
รร.ริมปาคาประชานุเคราะห ....... 212036 
รร.อนุบาลนิธากร ....................... 212050 
รร.นิธิวิทย.................................. 212051 
รร.พรรณทิพยวิทยา .................... 212055 
รร.บานปางปุก........................... 212060 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนาน)............ 212099 
 

จังหวัดพะเยา   
รร.บานหวยบง ........................... 213001 
รร.บานหยวน (เชียงคํานาคฯ)...... 213002 
รร.อนุบาลพะเยา........................ 213004 
รร.บานปาคา ............................. 213005 
รร.บานแมใจ ............................. 213008 
รร.ปยมิตรวิทยา ......................... 213009 
รร.สาธิตวิทยาเชียงคํา ................ 213010 
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ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.เทศบาล1 พะเยาประชานุกูล ...213011 
รร.อนุบาลคุณากรวิทยา ..............213012 
รร.ประชาบํารุง...........................213014 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดพะเยา).........213099 
 

จังหวัดแพร   
รร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร).214001 
รร.บานเวียงทอง(เวียงทองวิทยาฯ).214002 
รร.เทพพิทักษวิทยา.....................214004 
รร.เจริญศิลป .............................214005 
รร.ชุมชนจรูญลองรัตนาคาร.........214006 
รร.บานแมจ๊ัวะ ...........................214007 
รร.อนุบาลแพร ...........................214008 
รร.บานหวยออ ...........................214009 
รร.บานนาหลวง .........................214010 
รร.ชุมชนบานเหมืองหมอ.............214011 
รร.บานรองกวาง (จันทิมาคม)......214012 
รร.เจริญราษฎร ..........................214013 
รร.บานในเวียง ...........................214014 
รร.มารดาอุปถัมภ .......................214015 
รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง ............214016 
รร.เทศบาลวัดชัยมงคล ...............214017 
รร.บานดอนมูล ..........................214018 
รร.บานแมลาน ...........................214019 
รร.บานทุงตระกลา......................214020 
รร.บานไผลอม ...........................214021 
รร.พินิจพิทยา.............................214023 
รร.เดนไชยประชานุกูล ................214024 
รร.อนุบาลรองกวาง ....................214025 
รร. บานแมยางกาด ....................214026 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดแพร) ............214099 
 
 
จังหวัดแมฮองสอน   

รร.บานจองคํา............................215001 
รร.เทศบาลเมืองแมฮองสอน........215002 
รร.อนุบาลแมฮองสอน ................215003 
รร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร................215005 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดแมฮองสอน). 215099 
  

จังหวัดลําปาง   
รร.ดอนไชยวิทยา ........................216003 
รร.อนุบาลลําปาง .......................216004 
รร.บานวังหิน..............................216005 
รร.บานเวียง ...............................216007 
รร.เถิน-ทาผา .............................216008 
รร.ชุมชนบานลอมแรด ................216009 
รร.อรุโนทัย.................................216010 
รร.อัสสัมชัญลําปาง ....................216011 
รร.บานดอนไชย .........................216012 
รร.พินิจวิทยา .............................216013 
รร.ไตรภพวิทยา ..........................216014 
รร.บานปงสนุก ...........................216015 
รร.บานทาผา .............................216017 
รร.บานเหลา ..............................216018 
รร.บานนํ้าดิบ .............................216019 
รร.เทศบาล 3 .............................216020 
รร.บานทาชาง ............................216021 
รร.อนุบาลเถิน ............................216024 
รร.วิชชานารี...............................216025 
รร.ลําปางวิทยา ..........................216026 
รร.มัธยมวิทยา ...........................216029 
รร.เทศบาล 4 (บานเชียงราย).......216030 
รร.อักษรศิลป ............................216033 
รร.เพ็ญจิตตพงษ .......................216034 
รร.ประชาวิทย ............................216035 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดลําปาง) ........216099 
 

จังหวัดลําพูน   
รร.อนุบาลลําพูน ........................217002 
รร.ใบบุญลําพูน..........................217003 
รร.อรพินพิทยา. ..........................217004 
รร.เลาหจิตวิทยา ........................217005 
รร.วัดทากาศ..............................217008 
รร.ใบบุญปาซาง.........................217010 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.จิรพิทยา ............................... 217011 
รร.บานโฮงวิทยา ........................ 217014 
รร.ธรรมสาธิตศึกษา ................... 217016 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดลําพูน) ......... 217099 

 

ภาคใต้ 
 

จังหวัดยะลา   
รร.อนุบาลยะลา ......................... 301001 
รร.นิบงชนูปถัมภ ........................ 301003 
รร.รังสีอนุสรณ ........................... 301005 
รร.มานะศึกษา ........................... 301006 
รร.บานเบตง “สุภาพอนุสรณ”...... 301008 
รร.เทศบาล 4 (ธนวิถี).................. 301010 
รร.ดารุลอูโลมนิบงบารู................ 301012 
รร.บานนิบงพัฒนา ..................... 301013 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดยะลา) .......... 301099 
 

จังหวัดนราธิวาส   
รร.อนุบาลนราธิวาส.................... 302001 
รร.วัดชลธาราสิงเห ..................... 302004 
รร.มูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา....... 302005 
รร.แหลมทองวิทยา ..................... 302006 
รร.บางนราวิทยา ........................ 302009 
รร.พิมานวิทย ............................. 302013 
รร.รังผึ้ง ..................................... 302016 
รร.บานสุไหงโก-ลก ..................... 302017 
รร.เกษมทรัพย............................ 302018 
รร.บานโคกตา............................ 302019 
รร.สวนสวรรควิทยา .................... 302020 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนราธิวาส)..... 302099 
 

จังหวัดปตตานี   
รร.เทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) ... 303001 
รร.อนุบาลปตตานี ...................... 303003 
รร.เจริญศรีศึกษา ....................... 303004 
รร.แหลมทองอุปถัมภ.................. 303005 
รร.อามานะศักดิ์ ......................... 303006 
รร.จองฮ้ัว................................... 303007 
รร.จิปภพพิทยา .......................... 303009 
รร.เพชรชูนุเคราะห ..................... 303011 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดปตตานี) ....... 303099 
 

จังหวัดสตูล   
รร.เทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) .. 304003 
รร.อนุบาลละงู ........................... 304008 
รร.อนุบาลทักษิณสยาม .............. 304009 
รร.สายเพชรศึกษา ...................... 304010 
รร.อนุบาลสตูล........................... 304011 
รร.มุสลิมศึกษา ......................... 304012 
รร.สตูลศานติศึกษา ................... 304013 
รร.บานคลองขุด ......................... 304018 
รร.อนุบาลรุงทิพย ....................... 304020 
รร.ภูริภรณชัยศึกษา .................... 304021 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสตูล)............ 304099 
 

จังหวัดสงขลา   
รร.แสงทองวิทยา (ประถม) .......... 305001 
รร.เทศบาล 2 (บานหาดใหญ) ..... 305002 
รร.กลับเพชรศึกษา ..................... 305003 
รร.บานระโนต (ธัญเจริญ)............ 305004 
รร.บานควนเนียง ........................ 305006 
รร.ธิดานุเคราะห ......................... 305007 
รร.เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) ...... 305008 
รร.ศิริพงศวิทยา.......................... 305009 
รร.วิเชียรชม ............................... 305010 
รร.จุลสมัย ................................. 305012 
รร.เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) ........ 305013 
รร.พลวิทยา ............................... 305014 
รร.เทศบาล 3 (วัดศาลาหวยยาง) . 305015 
รร.อนุบาลสงขลา ....................... 305016 
รร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงฯ)............ 305017 
รร.กิตติวิทยาบานพรุ................... 305018 
รร.เสนพงศ ................................ 305019 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.บานคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร).305024 
รร.เทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณาฯ. 305027 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏสงขลา ........... 305028 
รร.หาดใหญอํานวยวิทย .............. 305029 
รร.กิตติวิทย หาดใหญ................. 305030 
รร.เทศบาล 3 ............................. 305033 
รร.เทศบาล 2 ออนอุทิศ............... 305035 
รร.บานนาทวี ............................. 305036 
รร.กอบกาญจนศึกษามูลนิธิ ........ 305037 
รร.ชุมชนบานบอประดู ................ 305041 
รร.นิคมสรางตนเองรัตภูมิ............ 305046 
รร.วัดรัตนวราราม....................... 305047 
รร.บานกําแพงเพชร .................... 305048 
รร.เทศบาล 4 วัดคลองเรียน ........ 305049 
รร.วัดเจริญภูผา.......................... 305050 
รร.บานชายคลอง ....................... 305051 
รร.เทศบาล 4 บานแหลมทราย .... 305052 
รร.วัดคูหาใน.............................. 305055 
รร.วัดบานไร .............................. 305056 
รร.ดรุณศึกษา ............................ 305057 
รร.วัดบอแดง ............................. 305058 
รร.วัดผาสุกาวาส........................ 305064 
รร.วัดธรรมประดิษฐ.................... 305065 
รร.วัดจะท้ิงพระ .......................... 305066 
รร.บานจะท้ิงพระ........................ 305068 
รร.ชุมชนวัดคลองรี ..................... 305069 
รร.วัดคูขุด ................................. 305070 
รร.ในเมือง ................................. 305071 
รร.วัดศรีไชย............................... 305072 
รร.สตรีวชิรานุกูล ........................ 305074 
รร.วงศวิทย ................................ 305075 
รร.วัดกลาง ................................ 305077 
รร.วัดโคกโพธ์ิ............................. 305078 
รร.สหศาสตรวิทยาคาร ............... 305079 
รร.สุวรรณวงศ............................ 305080 
รร.ศรีสวางวงศ........................... 305081 
รร.วิริยะเธียรวิทยา ..................... 305082 
รร.ทวีรัตน .................................. 305083 
รร.ศรีนคร .................................. 305084 
รร.บุญเลิศอนุสรณ ..................... 305085 
รร.สายชล.................................. 305086 
รร.สงขลาวิทยามูลนิธิ ................. 305087 
รร.หวังดี .................................... 305088 
รร.ชาตรีวิทยา ............................ 305089 
รร.วรพัฒน................................. 305091 
รร.ศรีนครินทรวิทยานุเคราะห ..... 305092 
รร.กฤษณาวิทยา. ....................... 305093 
รร.ชุมชนบานสะพานไมแกน........ 305094 
รร.พะตงวิทยามูลนิธิ................... 305101 
รร.สะบายอย ............................ 305102 
รร.ทิพรัตนวิทยาคาร .................. 305104 
รร.ชุมชนบานปาดัง .................... 305105 
รร.สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ .... 305106 
รร.บานมวง................................ 305110 
รร.อัจฉริยะ ................................ 305111 
รร.พลวิทยา (ระบบสองภาษา)..... 305112 
รร.สวัสดิ์บวร.............................. 305113 
รร.บานโคกเมา........................... 305115 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสงขลา) ........ 305099 
 

จังหวัดชุมพร   
รร.ชุมชนวัดขันเงิน...................... 306001 
รร.เมืองชุมพรเขาถลม................. 306002 
รร.บานทาแซะ ........................... 306003 
รร.อนุบาลชุมพร......................... 306004 
รร.วัดประสาทนิกร...................... 306005 
รร.วัดสวางมนัส ......................... 306006 
รร.วัดสุวรรณคีรี.......................... 306007 
รร.สหศึกษา ............................... 306008 
รร.บานปากนํ้า ........................... 306010 
รร.วัดสุบรรณนิมิตร .................... 306011 
รร.วัดหาดสําราญ....................... 306013 
รร.ชุมชนบานทะเลทรัพย............. 306016 
รร.วัดบางหมาก ......................... 306017 
รร.ไทยรัฐวิทยา66 (บานนาเนียน) . 306018 
รร.บานนอมถวาย....................... 306019 
รร.วัดพิชัยยาราม ....................... 306020 
รร.นิรมลชุมพร ........................... 306023 
รร.อนุบาลสวี (บานนาโพธ์ิ) ......... 306025 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.ชุมชนมาบอํามฤต.................. 306026 
รร.หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ........ 306027 
รร.ภูบดินทรพิทยาลัย.................. 306029 
รร.บานคลองเหนก ..................... 306042 
รร.บานหวยทรายขาว ................. 306043 
รร.บานหนองโพธิ์ ....................... 306044 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดชุมพร).......... 306099 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
รร.อนุบาลนครศรีฯ (ณ นครอุทิศ). 307001 
รร.วัดพระมหาธาตุ ..................... 307002 
รร.บานบางฉาง.......................... 307005 
รร.วัดจันดี ................................. 307006 
รร.รอนพิบูลย ............................. 307010 
รร.รัตนศึกษา ............................. 307011 
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง............. 307013 
รร.ศรีธรรมราชศึกษา (ประถม) .... 307015 
รร.วัดประทุมทายการาม ............. 307016 
รร.วัดเขานอย ............................ 307017 
รร.วัดขรัวชวย ............................ 307018 
รร.วัดจอมทอง ........................... 307019 
รร.มหาราช 3 ............................. 307020 
รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล .............. 307021 
รร.ชูศิลปวิทยา ........................... 307022 
รร.วัดมะนาวหวาน ..................... 307024 
รร.วัดคงคาเจริญ........................ 307025 
รร.วัดชลธาราม .......................... 307026 
รร.ทาศาลา................................ 307027 
รร.ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพ 173. 307036 
รร.วัดทาชาง .............................. 307037 
รร.ชุมชนบานบางโหนด .............. 307038 
รร.วัดโคกสะทอน ....................... 307039 
รร.บานทาไทร ............................ 307041 
รร.วัดถํ้าเขาแดง ......................... 307042 
รร.วัดสามัคยาราม ..................... 307043 
รร.วัดโคกคราม .......................... 307044 
รร.วัดสโมสรสันนิบาต................. 307045 
รร.วัดปากดาน ........................... 307046 
รร.เจริญวิทย .............................. 307047 
รร.เทศบาลปากพนัง 1 ................ 307051 
รร.หลวงครูวิทยา ........................ 307053 
รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย............. 307061 
รร.วัดสระไคร ............................. 307062 
รร.วัดพังยอม ............................. 307063 
รร.โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ ..... 307064 
รร.วัดลํานาว.............................. 307065 
รร.บานหนองหวา ....................... 307077 
รร.บานนาพรุ ............................. 307078 
รร.รัตนศึกษาชนปรีดา ................ 307079 
รร.เทศบาลวัดศรีทวี.................... 307080 
รร.บานชะอวด ........................... 307081 
รร.วัดสวนสิบรบบรรพต .............. 307085 
รร.บานขอนหาด......................... 307098 
รร.วัดมังคลาราม........................ 307099 
รร.วัดหนาเขา ............................ 307101 
รร.วัดกะทูนเหนือ........................ 307103 
รร.วัดมุขธารา ............................ 307112 
รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ...... 307113 
รร.วัดควนสาน ........................... 307114 
รร.บานทุงคร้ัง (สปช.) ................. 307121 
รร.กาญจนศึกษาพัฒนาการ ....... 307123 
รร.บานทวดทอง ......................... 307127 
รร.บานชายคลอง ....................... 307128 
รร.สุนทราภิบาล ......................... 307129 
รร.ดรุณศึกษา ............................ 307130 
รร.วัดสุวรรณโฆษิต .................... 307131 
รร.วัดบานใหมบน ...................... 307132 
รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ............. 307133 
รร.จุฬาภรณพิชญาคาร............... 307134 
รร.หัวไทร (เรือนประชาบาล)........ 307151 
รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง............. 307152 
รร.วัดถํ้าเทียนถวาย .................... 307154 
รร.บานจันดี ............................... 307165 
รร.บานทุงใคร ............................ 307168 
รร.วัดดอนมะปราง ..................... 307170 
รร.วัดไมเสียบ ............................ 307171 
รร.ตชด.บานควนมีชัย................. 307172 
รร.บานหวยใส ........................... 307173 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.บานทุงใหญ .......................... 307175 
รร.เทศบาลวัดทาวโคตร .............. 307179 
รร.เทศบาลบานคูหาสวรรค ......... 307197 
รร.วัดควนใส.............................. 307198 
รร.บานทานอย........................... 307199 
รร.วัดหาดสูง.............................. 307200 
รร.วัดโคกหาด............................ 307201 
รร.เทศบาลวัดทาโพธ์ิ.................. 307205 
รร.วัดปากควน ........................... 307207 
รร.บานควนเงิน .......................... 307208 
รร.วัดชนสังขรณพิจิตร ................ 307210 
รร.เทศบาลวัดใหญ..................... 307211 
รร.บานเขาทราย ........................ 307212 
รร.บานไสพลู ............................. 307213 
รร.เทศบาลปากพนัง 2................ 307214 
รร.มารียพิทักษศึกษา.................. 307216 
รร.เจริญวัยวิทยา........................ 307233 
รร.ชุมชนวัดสุวรรณาราม............. 307243 
รร.บานหาดทรายแกว ................. 307253 
รร.บานทุงโปะ............................ 307256 
รร.มนตหทัย .............................. 307261 
รร.บานหวยไมแกน .................... 307262 
รร.กาญจนศึกษา ....................... 307263 
รร.ชางกลปทุมวันอนุสรณ ........... 307271 
รร.จรัสพิชากร ............................ 307272 
รร.บานหวยปริก ......................... 307274 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏนครศรีฯ ......... 307278 
รร.บานหวยกลาง ....................... 307259 
รร.เทศบาลวัดศรีทวี.................... 307279 
รร.เทศบาลวัดนาควารี................ 307280 
รร.วัดควนยูง.............................. 307281 
รร.วัดกระเปยด .......................... 307283 
รร.บานดอนตาสังข..................... 307286 
รร.ปญญาทิพย .......................... 307287 
รร.วัดคงคาวดี............................ 307288 
รร.บานคลองสาย ....................... 307289 
รร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีฯ .. 307290 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนครศรีฯ) ...... 307599 
 

จังหวัดพัทลุง   
รร.บานควนขนุน ........................ 308001 
รร.วัดเขาทอง............................. 308002 
รร.อนุบาลพัทลุง ........................ 308003 
รร.เทศบาลบานคูหาสวรรค ......... 308004 
รร.วัดทะเลนอย.......................... 308005 
รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข .............. 308006 
รร.เทศบาล 3 ............................. 308007 
รร.เทศบาลวัดนิโครธาราม .......... 308008 
รร.วัดวิหารเบิก........................... 308009 
รร.วัดลานแซะ ........................... 308010 
รร.คลองลํายุง............................ 308011 
รร.วัดบานสวน........................... 308012 
รร.วัดพิกุลทอง ........................... 308013 
รร.อนุบาลควนขนุน .................... 308014 
รร.วัดคลองใหญ ........................ 308015 
รร.วัดปาตอ ............................... 308016 
รร.บานปากพะยูน ...................... 308017 
รร.เทศบาล 2 ............................. 308018 
รร.บานโคกโดน .......................... 308019 
รร.บานปากเหมือง ..................... 308020 
รร.บานควนพลี .......................... 308021 
รร.บานโพธ์ิ................................ 308022 
รร.บานฝาละมี ........................... 308023 
รร.บานหัวควน........................... 308024 
รร.บานควนดินแดง .................... 308025 
รร.วัดควนปนตาราม................... 308028 
รร.บานบอทราย ......................... 308029 
รร.บานปาพะยอม ...................... 308030 
รร.บานตลิ่งชัน ........................... 308031 
รร.บานศาลานํ้า ......................... 308035 
รร.บานลานขอย......................... 308036 
รร.บานหวยนํ้าดํา....................... 308037 
รร.บานทุงชุมพล ........................ 308038 
รร.บานหวยกรวด ....................... 308039 
รร.บานควนพระสาครินทร........... 308040 
รร.บานหวยศรีเกษร.................... 308041 
รร.ปากพะยูน............................. 308042 
รร.ตชด. บานควนตะแบก ........... 308043 
รร.วัดสุนทราวาส........................ 308044 
รร.บานบางมวง ......................... 308045 
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ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.เรวดีพัทลุง (ประถม) ...............308056 
รร.อนุบาลธิดาเมตตาธรรม..........308057 
รร.เทศบาลวัดนางลาด................308059 
รร.มัธยมพัทลุงวิทยา...................308062 
รร.อนุบาลศรีบรรพต ...................308063 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดพัทลุง)..........308099 
 
จังหวัดสุราษฎรธานี   

รร.วัดบานสอง............................309001 
รร.บานหัวสะพาน.......................309006 
รร.ปกรณพิทยา ..........................309008 
รร.อนุบาลสุราษฎรธานี ...............309009 
รร.ธีราศรมพุนพิน .......................309010 
รร.นาสาร...................................309011 
รร.บานนา..................................309012 
รร.ราชประชานุเคราะห 12 ..........309013 
รร.บานหนองมวง .......................309014 
รร.มานิตานุเคราะห ....................309016 
รร.พุทธยาศรม ...........................309018 
รร.เทพมิตรศึกษา .......................309019 
รร.เซนตโยเซฟเกาะสมุย..............309020 
รร.ธิดาแมพระ............................309021 
รร.เทศบาล 5 .............................309022 
รร.บานโพหวาย..........................309025 
รร.วัดเพ็งประดิษฐาราม ..............309026 
รร.บานคลองสุข .........................309027 
รร.เทศบาล 3 (ตลาดลาง) ...........309028 
รร.เทศบาล 1 (แตงออนเผดิมฯ) ...309030 
รร.วัดกาญจนาราม.....................309031 
รร.วัดสมัยสุวรรณ .......................309034 
รร.วัดพนม .................................309035 
รร.อนุบาลบานเด็ก .....................309037 
รร.ประถมตวงวิชช ......................309038 
รร.จงฮ้ัว.....................................309043 
รร.ดรุโณทัยพุนพิน......................309044 
รร.จอย ......................................309046 
รร.บานยานดินแดง.....................309048 
รร.อุนรัก 2 ภาษา .......................309050 
รร.วัดรัตนาราม ..........................309052 
รร.ปญญาทิพย...........................309054 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสุราษฎรธานี).309099 
 

จังหวัดภูเก็ต   
รร.เทศบาลปลูกปญญา ..............310001 
รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค ...........310002 
รร.อนุบาลภูเก็ต..........................310003 
รร.ขจรเกียรติศึกษา ....................310013 
รร.ขจรเกียรติพัฒนา ...................310014 
รร.กาญจนวัฒนวิทยา .................310015 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดภูเก็ต)...........310099  

จังหวัดกระบี่   
รร.สังขทองวิทยา ........................311001 
รร.คลองพน ...............................311002 
รร.โภคาพานิชยนุกูล ...................311004 
รร.อนุบาลกระบี่ .........................311005 
รร. อนุบาลคลองทอม (บานคลองทอมใต) .311006 
รร.ไทยรัฐวิทยา 53 (บานคลองฯ). 311008 
รร.คลองทอมมิตรภาพ 160 .........311009 
รร.อิศรานุสรณ ...........................311010 
รร.เทศบาล 1 ตลาดเกา .............311012 
รร.เทศบาล 3 ทาแดง ..................311014 
รร.ษะกอฟะฮวิทยพัฒน...............311015 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดกระบี่) ..........311099 
 

จังหวัดตรัง   
รร.พรศิริกุล ................................312001 
รร.วิวัฒนวิทยา...........................312002 
รร.วัดเขาวิเศษ ...........................312003 
รร.บูรณะรําลึก ...........................312004 
รร.ปญญาวิทย ...........................312006 
รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธวาส ..312007 
รร.อนุบาลกันตังศึกษา ................312008 
รร.เทศบาลบานคลองภาษี ..........312009 
รร.ตรังคริสเตียนศึกษา ................312010 
รร.บานยานตาขาว .....................312011 
รร.ดรุโณทัย................................312013 
รร.วัฒนาศึกษา ..........................312014 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.บานนามิตรภาพท่ี 174 ........... 312015 
รร.บานควนโพธิ์ ......................... 312018 
รร.ธาดาอนุสรณ......................... 312021 
รร.วัดหวยนาง ............................ 312022 
รร.ทิพยรัตนวิทยา ....................... 312023 
รร.ทับเท่ียงฮั่วเฉียว ..................... 312024 
รร.จุงฮัวโซะเซียว. ....................... 312025 
รร.บานบางยาง .......................... 312026 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดตรัง)............. 312099 
 

จังหวัดพังงา   
รร.คุระบุรี................................... 313002 
รร.อนุบาลพังงา.......................... 313003 
รร.โคกกลอยวิทยา...................... 313004 
รร.บานทุงเจดีย .......................... 313005 
รร.วัดเหมืองประชาราม............... 313006 
รร.อนุบาลนิลุบล. ....................... 313011 
รร.สุทธินอนุสรณ ....................... 313012 
รร.ทับปุด .................................. 313013 
รร.เทศบาลบานทายชาง ............. 313020 
รร.อนุบาลรามเดชา .................... 313023 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดพังงา)........... 313099 
 

จังหวัดระนอง   
รร.อนุบาลระนอง........................ 314001 
รร.ชาติเฉลิม .............................. 314002 
รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม......... 314003 
รร.ศรีอรุโณทัย............................ 314005 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดระนอง)......... 314099 
 

ภาคอีสาน 
 

จังหวัดอุดรธานี   
รร.อนุบาลอุดรธานี ..................... 401001 
รร.บานหมากแขง ....................... 401002 
รร.บานหนองบัว ......................... 401003 
รร.คายประจักษศิลปาคม............ 401004 
รร.ดอนบอสโกวิทยา ................... 401005 
รร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห ..... 401006 
รร.บานสรางคอม ....................... 401007 
รร.ชุมชนบานเพียมิตรภาพท่ี 138.401010 
รร.เทศบาล 4 วัดโพธิวราราม....... 401012 
รร.เซนตเมร่ี................................ 401013 
รร.บานเชียงยืน .......................... 401019 
รร.บานหวยเก้ิง .......................... 401020 
รร.บานหนองหานวิทยายน .......... 401023 
รร.เทศบาล 1 โพศรี .................... 401033 
รร.บานหนองขาม ....................... 401034 
รร.บานทาเปลือย ....................... 401039 
รร.บานดงเมือง .......................... 401052 
รร.บานโสกแคน ......................... 401053 
รร.บานโคกใหญ ......................... 401056 
รร.บานโคกปากุง........................ 401057 
รร.บานโคกกลาง ........................ 401059 
รร.บานโสกกานเหลือง ................ 401060 
รร.อุดรคริสเตียนวิทยา ................ 401061 
รร.มารียพิทักษอุดรธานี............... 401062 
รร.บานกลางนอย ....................... 401065 
รร.บานเชียง (ประชาเชียงเชิด) ..... 401066 
รร.อนุบาลวังสามหมอ ................ 401067 
รร.อนุบาลศรีสุทโธ...................... 401068 
รร.มัธยมนํ้าตาลอนุสรณ ............. 401069 
รร.มหาไถศึกษากุมภวาป ............ 401077 
รร.ปรมินทร................................ 401078 
รร.อนุบาลสันติธรรมวิทยา........... 401081 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดอุดรธานี) ...... 401099 
 

จังหวัดขอนแกน   
รร.เทศบาลสวนสนุก ................... 402001 
รร.สนามบิน............................... 402002 
รร.สาธิต มอดินแดง (ประถม) ...... 402003 
รร.มหาไถศึกษาชาย ................... 402004 
รร.บานไผประถมศึกษา............... 402006 
รร.ชุมชนหนองสองหอง ............... 402007 
รร.บานเสียวโคกกลาง................. 402008 
รร.ชุมชนบานแวงใหญ ................ 402009 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. อนุบาลภูเวียง ....................... 402010 
รร.ชุมชนบานโพนสวางคอนโมง... 402011 
รร.บานคําแมด........................... 402012 
รร.เทศบาลบานหนองใหญ.......... 402013 
รร.บานหนองกุง ......................... 402014 
รร.บานโนนมวง.......................... 402015 
รร.เทศบาลวัดกลาง .................... 402016 
รร.มหาไถศึกษาบานไผ ............... 402017 
รร.บานหนองทุม......................... 402018 
รร.บานเมืองเกา ......................... 402019 
รร.บานนากานเหลือง.................. 402020 
รร.บานหวาทอง ......................... 402021 
รร.บานวังชัย.............................. 402022 
รร.บานหนองนาดํา..................... 402023 
รร.บานหัวนาจระเข .................... 402024 
รร.อนุบาลขอนแกน .................... 402025 
รร.ฮ่ัวเคี้ยววิทยาลัย .................... 402027 
รร.สาธิตคณะศึกษาศาสตร มข.... 402028 
รร.เทศบาลคุมหนองคู................. 402029 
รร.เทศบาลบานสามเหลี่ยม......... 402030 
รร.เทศบาลบานโนนชัย ............... 402031 
รร.นํ้าพอง.................................. 402032 
รร.เทศบาลพลประชานุกูล........... 402033 
รร.เทศบาลศรีเมืองฯ ................... 402034 
รร.บานโนนทอง.......................... 402035 
รร.มหาไถศึกษาบานนอย ............ 402036 
รร.บานใหมโสกสมกบ................. 402038 
รร.บานใหมสามัคคี .................... 402040 
รร.ชุมชนบานหนองโก ................. 402041 
รร.เทศบาลบานโนนทัน............... 402042 
รร.ชุมชนบานโคกสูง ................... 402043 
รร.ลําปลายมาศผดุงวิทยาฯ ........ 402045 
รร.บานหนองแวงมน ................... 402046 
รร.บานหัน ................................. 402047 
รร.บานหนองกุงคชสาร ............... 402048 
รร.หนองกุงกระแหลงฯ ................ 402049 
รร.มหาไถศึกษาเมืองพล ............. 402050 
รร.บานนาชุมแสง ....................... 402051 
รร.บานกุดวิทยา ......................... 402052 
รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ ...402054 
รร.ขอนแกนวิเทศศึกษา............... 402057 
รร.การศึกษาคนตาบอดขอนแกน. 402059 
รร.มหาไถศึกษาโนนสมบูรณ ....... 402061 
รร.อมตวิทยา ............................. 402065 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดขอนแกน) ..... 402099 
 

จังหวัดเลย   
รร.ชุมชนบานนาดวง................... 403001 
รร.อนุบาลเลย ............................ 403002 
รร.เมืองเลย................................ 403003 
รร.ชุมชนบานดานซาย ................ 403004 
รร.มหาไถศึกษาเลย.................... 403005 
รร.แสงตะวันพัฒนา.................... 403006 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดเลย)............. 403099 
 

จังหวัดสกลนคร   
รร. อนุบาลสวางแดนดิน ............. 404001 
รร.บานพังโคน (จําปาสามัคคีฯ)... 404002 
รร.บานคําปดโคกโพนยาง ........... 404003 
รร.บานตาดภูวง ......................... 404004 
รร.บานโคกศรีสุพรรณ................. 404005 
รร.บานเชือมแพงใหญ................. 404006 
รร.เชิงชุมราษฎรนุกูล .................. 404007 
รร.บานวานรวาส ........................ 404008 
รร.ชุมชนขัวสูงสวรรค .................. 404009 
รร.เมืองสกลนคร ........................ 404010 
รร.บานนานอย........................... 404011 
รร.อนุบาลสกลนคร .................... 404012 
รร.ชุมชนบางเหนือ...................... 404013 
รร.เซนตยอแซฟสกลนคร............. 404014 
รร.บานสงเปลือย........................ 404015 
รร.ชุมชนบานฝงแดง ................... 404016 
รร.บานดอนหวาย....................... 404018 
รร.บานมวงไข ............................ 404019 
รร.บานโนนอุดม ......................... 404021 
รร.บานหวยบาง ......................... 404022 
รร.วาริชภูมิพิทยาคาร ................. 404023 
รร.มารียพิทักษพังโคน................. 404028 
รร.บานอากาศ ........................... 404029 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสกลนคร) ..... 404099 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
จังหวัดหนองคาย   

รร.อรุณรังษี ............................... 405001 
รร.โรซารีโอวิทยา ........................ 405002 
รร.หาดคําบอนวัฒนา ................. 405003 
รร.ชุมชนบานปะโค..................... 405004 
รร.บานหนองจันทน .................... 405006 
รร.เทศบาล 3 ยุวบูรณบํารุง......... 405008 
รร.ชุมชนบานถอน ...................... 405009 
รร.เทศบาล 1 สวางวิทยา ............ 405011 
รร.มีชัยวิทยา ............................. 405012 
รร.อนุบาลหนองคาย .................. 405013 
รร.บานโคกแมงเงา ..................... 405014 
รร.เทศบาล 4 (ฉลองรัตน) ........... 405015 
รร.บานเหลาทองหลาง................ 405017 
รร.บานสมสนุก .......................... 405018 
รร.เทศบาลสามเหลี่ยม ............... 405019 
รร.โกมลวิทยาคาร ...................... 405020 
รร.เซนตปอลหนองคาย ............... 405021 
รร.ชุมชนโซมิตรภาพท่ี 140.......... 405022 
รร.บานกองนาง.......................... 405023 
รร.ราษฏรนุเคราะห..................... 405024 
รร.ประถมดารณี......................... 405025 
รร.เทศบาล 2 ชํานาญฯ............... 405026 
รร.บานศรีเชียงใหม .................... 405027 
รร.บานพรานพราว ..................... 405028 
รร.สํานักงานสลากกินแบง 75...... 405029 
รร.พระพุทธบาทเทรังสีวิทยา........ 405030 
รร.บานปาสัก............................. 405031 
รร.บานโนนสงา .......................... 405032 
รร.ศรีเชียงใหม ........................... 405033 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดหนองคาย) ... 405099 
 
จังหวัดอุบลราชธานี   

รร.อนุบาลอุบลราชธานี............... 406001 
รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี ........... 406002 
รร.บานสําโรง (คุรุประชาสามัคคี) 406009 
รร.บานทาบอ............................. 406011 
รร.เมืองอุบล .............................. 406012 
รร.เทศบาลบานสุขสําราญ .......... 406015 
รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ ............ 406016 
รร.ปทุมวิทยากร ......................... 406023 
รร.อุบลวิทยาคม ........................ 406024 
รร.อาเวมารีอา ........................... 406025 
รร.เทศบาลบูรพาอุบล................. 406029 
รร.บานเหนือเขมราฐ................... 406030 
รร.ชุมชนบานนาเยีย ................... 406031 
รร.ฮ้ัวเฉียวกงฮัก......................... 406032 
รร.บานปากหวยวังนอง ............... 406034 
รร.เยาวเรศศึกษา ....................... 406035 
รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร... 406038 
รร.ชุมชนบานขาวปุน .................. 406039 
รร.บานหนองแสง ....................... 406040 
รร.ดํารงสินอุทิศ ......................... 406041 
รร.พิบูลมังสาหาร (ประถม) ......... 406042 
รร.นาคสมุทรสงเคราะห .............. 406043 
รร.เวตวันวิทยา .......................... 406044 
รร.เทศบาล 1 บานโพธ์ิกลาง........ 406045 
รร.บานไรใต............................... 406046 
รร.บานหนองขา ......................... 406047 
รร.บานลือนาคํา......................... 406049 
รร.บานนาเจริญ ......................... 406050 
รร.เทศบาลหนองบัว 2 ................ 406052 
รร.มวงสามสิบ(อํานวยปญญา) ... 406058 
รร.เทพพิทักษพิทยา .................... 406068 
รร.พระกุมารอุบลราชธานี............ 406069 
รร.ตระการพืชผล........................ 406070 
รร.บานเด็กวารินชําราบ .............. 406071 
รร.อนุบาลบานเด็ก .................... 406074 
รร.ยุวฑูตศึกษา 2 ....................... 406079 
รร.เทศบาลบานหนองตาโผนมิตรภาพท่ี 5 .. 406080 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดอุบลราชธานี) 406099 
 

จังหวัดกาฬสินธุ   
รร.ปลาเคาวิทยาคาร .................. 407001 
รร.บานตอนวิทยาคาร................. 407003 
รร.พิพัฒนราษฏรบํารุง................ 407004 
รร.หวยเตยวิทยา ........................ 407005 
รร.คําบงพิทยาคม ...................... 407006 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.นาขามวิทยา ......................... 407007 
รร.สหัสขันธวิทยาคม .................. 407008 
รร.บานนาคู ............................... 407009 
รร.กุดกวางสวาสดิ์วิทยา ............. 407010 
รร.บานบัวขาว (วันครู 2500)....... 407011 
รร.อนุบาลกาฬสินธุ .................... 407012 
รร.บานสมปอย .......................... 407013 
รร.บานโพนนาดี ......................... 407014 
รร.กุดปลาคาวราษฏรบํารุง ......... 407015 
รร.กุดสิมวิทยาสาร ..................... 407016 
รร.บานลาดวิทยาเสริม ............... 407019 
รร.หลักเมืองกมลาไสย................ 407020 
รร.ชุมชนภูแลนชาง..................... 407021 
รร.บานจาน ............................... 407022 
รร.รัชมังคลาภิเษก...................... 407023 
รร.บานกุดตาใกล ....................... 407024 
รร.สามเพื่อนพัฒนา ................... 407025 
รร.บานหนองผือ......................... 407026 
รร.หินลาดนารายณสาร .............. 407027 
รร.กาฬสินธุพิทยาสัย.................. 407028 
รร.หนองแปนราษฏรบํารุง ........... 407029 
รร.ชุมชนโพนพิทยาคม................ 407030 
รร.ศรีกุดหวาเรืองเวทย................ 407031 
รร.บานกกตาล........................... 407032 
รร.ดอนยูง.................................. 407033 
รร.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม ........ 407034 
รร.บานโพนสวาง........................ 407035 
รร.บานนาวี ............................... 407036 
รร.หนองแสงถวิลราษฏร ............. 407037 
รร.ชุมชนโพนงามประสาทศิลป.... 407038 
รร.บานชาด ............................... 407039 
รร.บานมวงกุล ........................... 407040 
รร.หัวนาคําจรูญศิลป.................. 407041 
รร.โคกมะลิวิทยา........................ 407042 
รร.บานกุดกอก........................... 407043 
รร.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร ........ 407044 
รร.วัดชัยสุนทร ........................... 407045 
รร.บานคุย ................................. 407046 
รร.กุดลิงวิทยาคม ....................... 407047 
รร.บุงคลาวิทยาคมมิตรภาพท่ี 194 407048 
รร.โนนบุรี .................................. 407049 
รร.สองหองราษฏรบูรณะ............. 407050 
รร.บานนากุดสิม ........................ 407053 
รร.ทาคันโทวิทยายน ................... 407054 
รร.เซนตยอแซฟกาฬสินธุ ............ 407059 
รร.นิคมกุฉินารายณ หมู 2 ........... 407063 
รร.พรชัยวิชชาลัย ....................... 407070 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดกาฬสินธุ) ..... 407099 
 

จังหวัดนครพนม   
รร.บานหัวบึงทุง (เขตการทางฯ)... 408001 
รร.วัดพระธาตุพนม..................... 408002 
รร.สุนทรวิจิตร............................ 408004 
รร.อนุบาลนครพนม.................... 408005 
รร.บานนาทม............................. 408006 
รร.บานแพงวิทยา ....................... 408008 
รร.บานนาหวา ........................... 408009 
รร.บานนํ้ากํา ............................. 408010 
รร.สันตยานันท .......................... 408012 
รร.เรณูวิทยาคาร ........................ 408013 
รร.เซนตยอแซฟนาแก ................. 408014 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนครพนม)..... 408099  
จังหวัดมุกดาหาร   

รร.มุกดาลัย ............................... 409001 
รร.เซนตยอแซฟมุกดาหาร ........... 409003 
รร.อนุบาลมุกดาหาร................... 409004 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดมุกดาหาร).... 409099 
 
จังหวัดมหาสารคาม   

รร.อนุบาลมหาสารคาม .............. 410001 
รร.หลักเมืองมหาสารคาม ........... 410002 
รร.บานหันเชียงเหียน .................. 410003 
รร.บานนาคูน............................. 410004 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏมหาสารคาม. . 410005 
รร.บานกุดรัง.............................. 410006 
รร.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 209. 410007 
รร.บานแกคํา ............................. 410008 
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ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.ชุมชนบานลาด.......................410009 
รร.บานหัวบัวโพธ์ิศรี....................410010 
รร.เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ...........410011 
รร.บานบรบือ .............................410012 
รร.บานสังขทอง..........................410013 
รร.บานเชียงยืน ..........................410014 
รร.บานหนองศิริราษฏร ...............410015 
รร.เทศบาลบูรพาวิทยาคาร..........410016 
รร.เทศบาลบานสองนางใย ..........410017 
รร.เทศบาลโพธ์ิศรี.......................410018 
รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา.............410019 
รร.อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ............410022 
รร.บานหนองโนอีดํา ...................410023 
รร.บานทาขอนยาง .....................410024 
รร.พระกุมารมหาสารคาม ...........410026 
รร.พระกุมารศึกษา .....................410027 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝายประถม) ..410037 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดมหาสารคาม) 410099 
 

จังหวัดยโสธร   
รร.เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา........411001 
รร.เทศบาล 1 สุขวิทยากร ............411002 
รร.บานสวาท .............................411003 
รร.บานสามแยก .........................411004 
รร.บานคอนฮี .............................411005 
รร.ฟาหยาดราษฏรนิยม ..............411006 
รร.มหาชนะชัย ...........................411007 
รร.ทรายมูลประชาราษฏร............411008 
รร.บานกุดชุมพัฒนา...................411009 
รร.บานดาน ...............................411010 
รร.บานสรางแปน........................411011 
รร.บานโนนธาตุ..........................411013 
รร.บานเหมือดปาตอง .................411014 
รร.ชุมชนบานหัวเมือง .................411015 
รร.บานหนองยาง........................411016 
รร.อนุบาลยโสธร ........................411017 
รร.บานสําโรง .............................411018 
รร.บานคูสองช้ัน .........................411019 
รร.บานนาดี ...............................411020 
รร.บานคูเมือง ............................411021 
รร.บานบอบึง .............................411023 
รร.บานสงยาง ............................411024 
รร.อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)....411025 
รร.คําเขื่อนแกว...........................411026 
รร.บุงหวาย ................................411027 
รร.บานเหลาไฮ ...........................411028 
รร.บานกูจาน .............................411029 
รร.บานโนนหนองแฝก .................411030 
รร.สันติธรรมวิทยาคม .................411037 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดยโสธร) .........411099 
 

จังหวัดรอยเอ็ด   
รร.เทศบาลวัดสระทอง ................412001 
รร.อนุบาลโพนทอง .....................412002 
รร.บานสุวรรณภูมิ ......................412003 
รร.บานสองหองหนองคงหนองหิน..412004 
รร.บานหนองเมย........................412006 
รร.บานนิเวศน ............................412007 
รร.บานกลางเสลภูมิ....................412008 
รร.บานดงประเสริฐ.....................412010 
รร.ชุมชนบานขวาว .....................412011 
รร.บานโพธ์ิชัน............................412012 
รร.บานหันหนองสามัคคี..............412013 
รร.บานหวยทราย .......................412014 
รร.เมืองรอยเอ็ด..........................412015 
รร.บานนํ้าจ้ันนอย.......................412016 
รร.อนุบาลรอยเอ็ด ......................412017 
รร.เสลภูมิสามัคคี .......................412018 
รร.พนาลัยวิทยาเสริม..................412019 
รร.หนองพอกพัฒนา ...................412020 
รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม ...........412022 
รร.บานทรายมูล .........................412023 
รร.บานกุดแขโนนโพธ์ิวิทยา .........412024 
รร.บานทาไคร ............................412026 
รร.พระกุมารรอยเอ็ด ...................412027 
รร.บานลิ้นฟา .............................412028 
รร.บานหนองตอ .........................412029 
รร.บานโพธ์ิศรีฯ ..........................412030 
รร.เมืองรอยเอ็ด..........................412031 

ช่ือโรงเรียน รหัส 
 
รร.อนุบาลไพโรจน ...................... 412032 
รร.บานพนมไพร ......................... 412042 
รร.ไพโรจนวิชชาลัย .................... 412043 
รร.อนุบาลเด็กดี.......................... 412046 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดรอยเอ็ด) ....... 412099 
 
จังหวัดนครราชสีมา   

รร.อนุบาลนครราชสีมา ............... 413001 
รร.เมืองนครราชสีมา................... 413002 
รร.สุขานารี ................................ 413003 
รร.สวนหมอน............................. 413004 
รร.ชุมชนประทาย ....................... 413006 
รร.ชุมชนวัดรวง .......................... 413007 
รร.บานโนนกุมมิตรภาพท่ี 210..... 413010 
รร.บานโนนสมบูรณ .................... 413011 
รร.บานราษฏรพัฒนา ................. 413012 
รร.ชุมชนวัดพวงวิทยา ................. 413013 
รร.ประชารัฐสามัคคี.................... 413014 
รร.บานกุดจิก ............................. 413015 
รร.วัดสระแกว ............................ 413016 
รร.มารียวิทยา ............................ 413018 
รร.มงคลกุลวิทยา ....................... 413019 
รร.เทศบาล 1 บานบัวใหญ .......... 413020 
รร.บานทาอาง............................ 413022 
รร.บานหนองไผลอม ................... 413024 
รร.เทศบาล 2 วัดสมอราย ........... 413025 
รร.ชลประทานสงเคราะห............. 413026 
รร.บานหัวทะเล .......................... 413027 
รร.สกุลศึกษา ............................. 413028 
รร.บานดานเกวียน...................... 413029 
รร.ครบุรีวิทยา (ประถม) .............. 413030 
รร.ระดมวิทยานุสรณ .................. 413032 
รร.อนุบาลชุมพวงวิทยา .............. 413033 
รร.บานโนน ................................ 413034 
รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา............ 413037 
รร.บานยางวิทยา........................ 413038 
รร.เรืองศรีวิทยา.......................... 413042 
รร.ประสารวิทยา. ....................... 413043 
รร.พงษศิริวิทยา ......................... 413044 
รร.โคราชวิทยา ........................... 413045 
รร.เสนานุเคราะห ....................... 413046 
รร.มารียธงชัย............................. 413050 
รร.มารียรักษ .............................. 413053 
รร.กุลโน ................................... 413054 
รร.เทเรซาอุปถัมภ ...................... 413055 
รร.ดานขุนทด ............................ 413056 
รร.รุงอรุณวิทยา.......................... 413058 
รร.สารสาสนวิเทศนครราชสีมา .... 413065 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนครราชสีมา) 413099 
 

จังหวัดชัยภูมิ   
รร.สาคริชวิทยา .......................... 414001 
รร.อนุบาลชัยภูมิ ........................ 414002 
รร.บานเลาวิทยาคาร .................. 414003 
รร.บานราษฏรดําเนิน.................. 414004 
รร.ชุมชนชวนวิทยา ..................... 414005 
รร.เทศบาล 1 วิทยานารี .............. 414006 
รร.เทศบาล 3 ปรางคกูวิทยาคาร. . 414007 
รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรอุทิศ.... 414008 
รร.เทศบาล 2 เมืองเกาวิทยา ....... 414009 
รร.สุนทรวัฒนา .......................... 414010 
รร.หนองนาแซงวิทยา.................. 414011 
รร.ชุมชนบานหนองบัวแดง .......... 414012 
รร.ชุมพลสวรรควิทยา ................. 414013 
รร.จัตุรัสวิทยานุกูล ..................... 414014 
รร.หนองลุมพุก........................... 414015 
รร.กุดนํ้าใส ................................ 414016 
รร.บานโนนจาน.......................... 414017 
รร.บานโคกแพงพวย ................... 414018 
รร.ชุมชนบัวบานสามัคคี ............. 414019 
รร.บานละหาน ........................... 414020 
รร.มะเกลือ................................. 414021 
รร.บานตลาด ............................. 414022 
รร.มารียอุปถัมภชัยภูมิ ................ 414023 
รร.บานเดื่อดอนกลาง ................. 414024 
รร.บานหนองแตราษฎร............... 414025 
รร.ชุมชนบานบัวพักเกวียน .......... 414033 
รร.ชุมชนบานหวยแย .................. 414034 
รร.ศรีเทพบาล ............................ 414035 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดชัยภูมิ) ......... 414099 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
จังหวัดบุรีรัมย   

รร.อนุบาลบุรีรัมย ....................... 415001 
รร.เทศบาล 1 (บุรีราษฏรฯ).......... 415002 
รร.เทศบาล 2 (อีสานธีรวิทยาคาร). 415003 
รร.บานสตึก ............................... 415004 
รร.ชุมชนบานนาโพธ์ิ ................... 415005 
รร.บานสวางพัฒนา.................... 415006 
รร.วัดสระแกว ............................ 415009 
รร.บานหนองก่ีสุขสําราญ............ 415012 
รร.บานหนองโดนประสาทวิทย .... 415013 
รร.ประชาอนุสรณ....................... 415014 
รร.บานคูขาด ............................. 415015 
รร.สามัคคีคุรุราษฏรบํารุง ........... 415019 
รร.บานละหานทราย ................... 415021 
รร.อนุบาลหนองก่ี....................... 415022 
รร.บานปะคํา ............................. 415024 
รร.บานหนองก่ีประชาสามัคคี ...... 415025 
รร.วัดธาตุ .................................. 415026 
รร.วัดสระทอง ............................ 415027 
รร.บานโคกกุง ............................ 415028 
รร.อมรสิริสามัคคี ....................... 415030 
รร.บานแสลงโทน........................ 415033 
รร.บานกระสัง ............................ 415034 
รร.วัดบานพลับ .......................... 415037 
รร.วัดบานปราสาท ..................... 415040 
รร.บานไมแดง ............................ 415042 
รร.ประโคนชัยวิทยา .................... 415043 
รร.อนุบาลประโคนชัย (อํานวยกิจ) . 415044 
รร.บานเสม็ด.............................. 415045 
รร.วัดทาเรียบ............................. 415046 
รร.บานหัวบัวฯ ........................... 415047 
รร.บานโนนตาล ......................... 415048 
รร.โอภาสประชานุกูล.................. 415049 
รร.บานแคนดง ........................... 415050 
รร.ชุมชนบานคูเมือง ................... 415051 
รร.บานหนองมวง ....................... 415052 
รร.วัดแจง (เศียรคุรุราษฎรบํารุง) .. 415055 
รร.ฮ่ัวเคี้ยว ................................. 415058 
รร.อนุบาลกัลยาประสิทธ์ิ ............ 415059 
รร.นิภาศิริ.................................. 415060 
รร.อนุบาลพุทไธสง ..................... 415061 
รร.อนุบาลธีรา ............................ 415062 
รร.นอรทอีสเทิรนวิทยาลัย............ 415063 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดบุรีรัมย) ........ 415099 
 

จังหวัดศรีสะเกษ   
รร. อนุบาลวัดพระโต .................. 416001 
รร.อนุบาลกันทรารมย ................. 416002 
รร.อนุบาลดํารงราชานุสรณ......... 416003 
รร.อนุบาลอุทุมพรพิสัย ............... 416004 
รร.บานทุงไชย ............................ 416005 
รร. อนุบาลศรีประชานุกูล............ 416007 
รร.บานกันทรารมย ..................... 416008 
รร.บานละลม ............................. 416009 
รร.บานไพรบึง ............................ 416010 
รร.ชุมชนบานภูเงิน (อินทรสุขฯ) ... 416011 
รร.อนุบาลศรีสะเกษ ................... 416012 
รร.บานโนนน้ําออม ..................... 416014 
รร.บานหนองหาง ....................... 416015 
รร.บานหนองแวง........................ 416016 
รร.เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ............ 416018 
รร.บานยางชุมใหญ .................... 416019 
รร.บานพราน (ประชานุเคราะห)... 416020 
รร.ขุขันธุวิทยา............................ 416021 
รร.สิริขุนหาญ............................. 416024 
รร.บานสวนกลวย....................... 416026 
รร.มารียอุปถัมภ......................... 416027 
รร.อนุบาลยางชุมนอย ................ 416028 
รร.บานสรางป............................ 416029 
รร.บานคอนกาม ........................ 416030 
รร.มารีวิทยา .............................. 416031 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดศรีสะเกษ) .... 416099  

จังหวัดสุรินทร   
รร.สนมศึกษาคาร....................... 417001 
รร.ปทุมมาศวิทยา ...................... 417003 
รร.ชุมชนบานบัวโคก................... 417004 
รร.บานกะดาด ........................... 417006 
รร.เทศบาล 3 ............................. 417007 
รร.ชุมชนบานชาด....................... 417008 

ช่ือโรงเรียน รหัส 
 
รร.บานทาสวาง.......................... 417009 
รร.อนุบาลสุรินทร ....................... 417010 
รร.บานจอมพระ ......................... 417011 
รร.บานนํ้าเขียว .......................... 417012 
รร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” .......... 417015 
รร.วาณิชยนุกูล .......................... 417021 
รร.ดรุณวิทยากร ......................... 417022 
รร.อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ...... 417023 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสุรินทร) ........ 417099 
 
จังหวัดหนองบัวลําภู   
รร.บานฝงแดง............................ 418001 
รร.เมืองใหมวิทยา ...................... 418002 
รร.บานกุดจ่ีดิน .......................... 418004 
รร.บานดงสวรรค ........................ 418005 
รร.บานหนองดาน....................... 418006 
รร.หนองบัววิทยายน................... 418008 
รร.บานกุดแห............................. 418009 
รร.โนนสังวิทยาสรรค .................. 418010 
รร.นิคมวัฒนา 6......................... 418011 
รร.บานหนองบัวเงิน.................... 418013 
รร.บานหนองทุม ........................ 418015 
รร.นิคมสงเคราะห 1 ................... 418016 
รร.บานกุดฉิม............................. 418017 
รร.หนองกุดคําไฮ........................ 418018 
รร.บานโคกกลาง ........................ 418019 
รร.บานโนนสงเปลือย.................. 418020 
รร.บานโคกปากุง........................ 418021 
รร.บานโสกจาน.......................... 418022 
รร.ชุมชนกุดตู............................. 418023 
รร.บานคอ ................................. 418024 
รร.บานโนนยาว.......................... 418025 
รร.บานโคกใหญ......................... 418027 
รร.บานหมากแขง ....................... 418028 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดหนองบัวลําภู) 418099 
 
จังหวัดอํานาจเจริญ   

รร.นาผือโคกกอก ....................... 419001 
รร.บุงชาญวิทยา......................... 419002 
รร.บานนาหวา ........................... 419003 
รร.อนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) .... 419004 
รร.อนุบาลอํานาจเจริญ............... 419005 
รร.เทศบาลพนานต (สามัคคีวิทยา) .. 419006 
รร.บานหนองหวา ....................... 419007 
รร.บานชานุมาน......................... 419008 
รร.นิคมชานุมานสงเคราะห 3 ...... 419009 
รร.ชุมชนบานนาไรใหญ .............. 419010 
รร.บานตําแย (ประชาสงเคราะห). 419011 
รร.ชุมชนเปอยหัวดง ................... 419012 
รร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ...... 419013 
รร.เมืองอํานาจเจริญ................... 419016 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดอํานาจเจริญ) 419099  

จังหวัดบึงกาฬ   
รร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐอํานวยศิลป 420001 
รร.บานศรีวิไล ............................ 420002 
รร.บานบึงกาฬ ........................... 420003 
รร.มหาไถศึกษาบึงกาฬ .............. 420004 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดบึงกาฬ) ....... 420099 
 

ภาคตะวันออก 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา   

รร.เซนตหลุยส............................ 501001 
รร.ปญจพิทยาคาร...................... 501002 
รร.จุฑาทิพย............................... 501003 
รร.อนุบาลวัดปตุลาราชรังสฤษฏ์ิ.. 501004 
รร.ธีราวิทยา............................... 501005 
รร.วัดทาเกวียน .......................... 501006 
รร.วัดบางตลาด ......................... 501007 
รร.เชนตแอนโทน่ี ........................ 501008 
รร.มารดานฤมล ......................... 501009 
รร.สุเหราคลอง 19...................... 501010 
รร.วัดดอนทอง ........................... 501013 
รร.ดาราจรัส............................... 501018 
รร.ศรีวรการ ............................... 501023 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดฉะเชิงเทรา) .. 501099 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
จังหวัดจันทบุรี   

รร.สฤษดิเดช ............................. 502001 
รร.ลาซาลจันทบุรี ....................... 502002 
รร.สตรีมารดาพิทักษ .................. 502004 
รร.อนุบาลจันทบุรี ...................... 502005 
รร.บานประตง............................ 502008 
รร.ตังเอ็ง ................................... 502010 
รร.บุญสมวิทยา.......................... 502011 
รร.ลัมแบรตพิชญาลัย ................. 502012 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดจันทบุรี) ....... 502099 
 

จังหวัดชลบุรี   
รร.เมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต ....... 503001 
รร.เมืองพัทยา 9 (วัดโพธ์ิสัมพันธ) 503004 
รร.วัดมโนรม .............................. 503005 
รร.ดาราสมุทร (ประถม) .............. 503006 
รร.ประภัสสรวิทยา ..................... 503007 
รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย............. 503008 
รร.อัสสัมชัญศรีราชา (ประถม)..... 503009 
รร.อนุบาลชลบุรี......................... 503010 
รร.วัฒนานุศาสน........................ 503013 
รร.ปรีชานุศาสน ......................... 503017 
รร.เซนตปอลคอนแวนต (ประถม) 503018 
รร.สัตหีบเขตกองเรือยุทธการ....... 503021 
รร.ตันตรารักษ ........................... 503023 
รร.สัตหีบเขตฐานทัพเรือ ............. 503025 
รร.เทศบาลบานศรีราชา.............. 503026 
รร.วัดชองลม ............................. 503027 
รร.เทศบาลอินทปญญาฯ ............ 503028 
รร.ทิพยรังสี หนองใหญ ............... 503029 
รร.อักษรเทพประสิทธ์ิ ................. 503030 
รร.กุลศิริศาสน ........................... 503031 
รร.มารีวิทย ................................ 503033 
รร.กุญแจคริสเตียนวิทยา ............ 503034 
รร.วัฒนดรุณวิทย ....................... 503035 
รร.อนุบาลบูรณิจฉ .................... 503040 
รร.ราษฎรประดิษฐวิทยา............. 503042 
รร.มารีวิทยสัตหีบ....................... 503044 
รร.อนุบาลเมืองใหมชลบุรี ........... 503046 
รร.ศุทธรัตนวัฒนาลัย.................. 503051 
รร.สุอารีวิทยา ............................ 503053 
รร.เจริญสุขวิทยา........................ 503055 
รร.บานรถไฟ .............................. 503057 
รร.ประชาสงเคราะห ................... 503065 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดชลบุรี).......... 503099 
 
จังหวัดนครนายก   

รร.อนุบาลนครนายก .................. 504001 
รร.คริสสงเคราะห ....................... 504002 
รร.วัดทองยอย (วุฒิกรประชานุกูล) 504003 
รร.นักบุญยอแซฟอุปถัมภหนองรี. 504006 
รร.เทศบาล1 วัดศรีเมือง ............ 504007 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนครนายก) ... 504099 
 
จังหวัดปราจีนบุรี   

รร.อนุบาลปราจีนบุรี................... 505004 
รร.มารีวิทยา .............................. 505007 
รร.เมืองปราจีนบุรี ...................... 505016 
รร.มารีวิทยาศรีมโหสถ ............... 505017 
รร.เทวรักษ................................. 505019
รร.สายมิตรศึกษา....................... 505021 
รร.หทัยชาติ ............................... 505023 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดปราจีนบุรี).... 505099 
 

จังหวัดระยอง   
รร.บานปลวกแดง....................... 506001 
รร.อัสสัมชัญระยอง .................... 506004 
รร.อนุบาลระยอง........................ 506005 
รร.เซนตโยเซฟระยอง.................. 506006 
รร.สมคิดวิทยา........................... 506007 
รร.รุงนภาพิทยา ......................... 506008 
รร.วัดเภตราสุขารมย .................. 506009 
รร.กวงฮั้ว .................................. 506010 
รร.วัดพลงชางเผือก .................... 506011 
รร.สาธิตเทศบาลระยอง .............. 506019 
รร.เทศบาลวัดโขตทิมทาราม ....... 506025 
รร.อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง .... 506026 
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ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.อรวินวิทยา ...........................506014 
รร.นิคมสรางตนเอง จ.ระยอง1.....506015 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดระยอง) .........506099  

จังหวัดตราด   
รร.กิตติวิทยา .............................507001 
รร.ชุมชนวัดบอไร ........................507002 
รร.มารดานุสรณ .........................507003 
รร.อนุบาลตราด .........................507004 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดตราด) ..........507099  
จังหวัดสมุทรปราการ   
รร.อํานวยวิทย............................508003 
รร.วัดมงคลนิมิตร .......................508004 
รร.คลองสองพี่นอง .....................508007 
รร.ดรุณรัตนวิทยา.......................508008 
รร.คลองมหาวงค........................508009 
รร.วัดบางพลีใหญกลาง ..............508012 
รร.สันตเสริมวิทย ........................508013 
รร.อาษาวิทยา............................508015 
รร.วัดตําหรุ มิตรภาพท่ี 65...........508016 
รร.ทรงวิทยา...............................508018 
รร.วัดบางหญาแพรก ..................508019 
รร.ศิริวิทยา ................................508020 
รร.เซนตโยเซฟบางนา (ประถม) ...508021 
รร.วัดมหาวงษ ...........................508022 
รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ..........508023 
รร.ศรีวิทยาปากนํ้า......................508024 
รร.เซนตโยเซฟทิพวัล...................508025 
รร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ..........508029 
รร.พรานีลวัชระ ..........................508030 
รร.คลองบางปง ..........................508031 
รร.สวางวิทยา ............................508033 
รร.เทศบาล3 (คลองตาเค็ด).........508035 
รร.วัดดานสําโรง .........................508036 
รร.เทศบาล2 (วัดใน)...................508038 
รร.ศรีวิทยา ................................508039 
รร.อุนอารีวิทยา ..........................508040 
รร.อนุสาสนวิทยา สมุทรปราการ. .508041 
รร.ปวยฮั้ว ..................................508042 
รร.เฉลิมไฉไลวิทยา .....................508043 
รร.สิริศึกษา................................508045 
รร.สันติดรุณ ..............................508047 
รร.เทศบาล1 (เย่ียมเกษสุวรรณ)...508051 
รร.สารสาสนวิเทศศึกษา .............508052 
รร.สารสาสนสมุทรสาร................508055 
รร.ประภามนตรี 2.......................508057 
รร.สุขเจริญผล............................508058 
รร.เทศบาล4 (สิทธิไชยอุปถัมภ) ...508061 
รร.ทอรัก ....................................508062 
รร.บุรารักษ ................................508063 
รร.ปราณีเนาวบุตร......................508064 
รร.สุขเจริญผลแพรกษา...............508065 
รร.เทศบาล5 (วัดกลางวรวิหาร) ...508066 
รร.บางพลีพัฒนศึกษาลัย ............508071 
รร.ทรงวิทยา เทพารักษ ...............508079 
รร.อื่นๆ(ของจังหวัดสมุทรปราการ).508099  

จังหวัดสระแกว   
รร.ชุมชนวัดสระแกว....................509001 
รร.อนุบาลศรีอรัญโญทัย .............509002 
รร.สําเร็จวิทยา ...........................509003 
รร.บานวังสมบูรณ ......................509005 
รร.อนุบาลวังนํ้าเย็นมิตรภาพท่ี 179 509006 
รร.ชุมชนวัดตาพระยา .................509008 
รร.สุภวิทย..................................509010 
รร.พวงคราม ..............................509011 
รร.อนุบาลวัดสระแกว .................509013 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสระแกว).......509099 
 

ภาคกลาง 
 

จังหวัดปทุมธานี   
รร.บุญคุมราษฎรบํารุง ................601001 
รร.วัดเขียนเขต ...........................601003 
รร.อนุบาลปทุมธานี ....................601004 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ....601005 
รร.ศรีจิตรา.................................601006 
รร.วัดลาดสนุน ...........................601007 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.วัดบางนาบุญ ........................ 601008 
รร.วัดมูลจินดาราม ..................... 601009 
รร.ธัญญสิทธิศิลป ...................... 601010 
รร.อุดมวิทยา ............................. 601013 
รร.ผองสุวรรณวิทยา ................... 601015 
รร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร ....... 601016 
รร.วัฒนพฤกษา ......................... 601019 
รร.ชุมชนวัดพิชิตปตยาราม.......... 601020 
รร.วัดเทียนถวาย ........................ 601022 
รร.สิวลี ...................................... 601027 
รร.พัฒนาวิทยา .......................... 601028 
รร.บรรจบรักษ ............................ 601033 
รร.ระเบียบวิทยา ........................ 601034 
รร.ทิพพากรวิทยาการ ................. 601035 
รร.แยมสอาดรังสิต ..................... 601039 
รร.เฟองฟาวิทยา ........................ 601040 
รร.เตรียมบัณฑิต ........................ 601042 
รร.วัดแสงสรรค .......................... 601043 
รร.สารสาสนวิเทศรังสิต............... 601049 
รร.อุดมศึกษารังสิต..................... 601052 
รร.ปญญวิทย ............................. 601057 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดปทุมธานี) ..... 601099  

จังหวัดนครปฐม   
รร.อนุบาลนครปฐม .................... 602001 
รร.วัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 602002 
รร.ยอแซฟอุปถัมภ ...................... 602003 
รร.นาคประสิทธ์ิ ......................... 602004 
รร.อนุบาลไผทวิทยา ................... 602005 
รร.อนุบาลสุธีธร.......................... 602006 
รร.ภัทรนุสรณ............................. 602007 
รร.วัดบางหลวง .......................... 602009 
รร.สาธิต ม.เกษตรกําแพงแสน ..... 602010 
รร.วัดสามงาม “คงทองอนุสรณ” .. 602012 
รร.ตลาดรางกระทุม .................... 602013 
รร.วัดพะเนียงแตก ...................... 602015 
รร.แสงทองวิทยา ........................ 602016 
รร.วัดทัพหลวง ........................... 602017 
รร.วัดธรรมศาลา ........................ 602018 
รร.วัดโคกพระเจดีย..................... 602019 
รร.เทศบาล 1 วัดพระงาม ............ 602020 
รร.บานออกระทิง........................ 602021 
รร.วัดราษฏรศัทธาราม................ 602022 
รร.วัดพระปฐมเจดีย.................... 602023 
รร.เมงฮ้ัวกงฮัก ........................... 602025 
รร.ประถมฐานบินกําแพงแสน ...... 602026 
รร.วัดไรขิง (สุนทรอุทิศ) ............... 602027 
รร.เอกดรุณ ................................ 602028 
รร.วัดดอนหวาย ........................ 602029 
รร.นักบุญเปโตร ......................... 602035 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดนครปฐม) ..... 602099 
 
จังหวัดสมุทรสาคร   

รร.มหาชัยคริสเตียนวิทยา ........... 603001 
รร.เอกชัย................................... 603002 
รร.อนุบาลสมุทรสาคร................. 603003 
รร.วัดบางหญาแพรก .................. 603005 
รร.สมฤดี ................................... 603006 
รร.วัดศรีสําราญราษฏรบํารุง ....... 603007 
รร.วัดราษฏรบํารุง ...................... 603008 
รร.วัดราษฏรศรัทธากะยาราม ...... 603009 
รร.ปฐมพรพิทยา ........................ 603010 
รร.วัดปอมวิเชียรฯ ...................... 603011 
รร.เทศบาลบานตลาด................. 603012 
รร.วัดหนองบัว ........................... 603013 
รร.อนุบาลบานแพว .................... 603014 
รร.วัดกระโจมทอง....................... 603015 
รร.วัดหลักสองฯ.......................... 603016 
รร.บานดําเนินสะดวก ................. 603017 
รร.อนุสรณศุภมาศ...................... 603019 
รร.สามชัยวิเทศศึกษา ................. 603024 
รร.เทศบาลออมนอย................... 603026 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสมุทรสาคร).. 603099 
 

จังหวัดราชบุรี   
รร.นารีวิทยา .............................. 604001 
รร.เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุฯ) ....... 604002 
รร.สารสิทธิพิทยาลัย ................... 604003 
รร.ดําเนินวิทยา .......................... 604004 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.วัดสนามไชย.......................... 604005 
รร.ดุสิตวิทยา ............................. 604006 
รร.เทศบาล 3 ประชายินดี ........... 604007 
รร.เทศบาล 2 (วัดชองลม) ........... 604008 
รร.เทศบาล 1 ............................. 604009 
รร.ดรุณาราชบุรี.......................... 604010 
รร.อุดมวิทยา ............................. 604011 
รร.ธีรศาสตร .............................. 604012 
รร.วัดเวฬุวนาราม....................... 604013 
รร.วัดโคกบํารุงราษฎร................. 604014 
รร.เทพินทรพิทยา ....................... 604015 
รร.บานจอมบึง ........................... 604016 
รร.วัดดอนตะโก.......................... 604017 
รร.เทศบาลวัดไทรอารีรักษ .......... 604018 
รร.วัดดอนคลัง ........................... 604019 
รร.วัดโชติทายการาม .................. 604020 
รร.นารีวุฒิ ................................. 604021 
รร.อนุบาลราชบุรี........................ 604022 
รร.ชุมชนวัดกําแพงใต ................. 604023 
รร.วันทามารีอา .......................... 604026 
รร.เทพวิทยา .............................. 604027 
รร.วัดหนองมวง.......................... 604028 
รร.เทศบาลทรงพลวิทยา ............. 604030 
รร.เทศบาลวัดบานโปง................ 604031 
รร.ชุมชนวัดราษฏรเจริญธรรม...... 604032 
รร.วัดเขาวัง ............................... 604033 
รร.วัดบานไร .............................. 604034 
รร.แยมวิทยการ.......................... 604036 
รร.ชุมชนวัดบานสิงห .................. 604037 
รร.สมศักดิ์วิทยา......................... 604040 
รร.ชุมชนวัดใหญโพหัก................ 604041 
รร.ดรุณาราชบุรีแผนก 2 ภาษา .... 604044 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดราชบุรี)......... 604099 
 
จังหวัดกาญจนบุรี   

รร.วัดหวายเหนียว (บุญสิริวิทยา). 605001 
รร.ชัยจิตตวิทยา ......................... 605002 
รร.วีรศิลป .................................. 605003 
รร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ....... 605004 
รร.เทศบาล 3 (บานบอ) .............. 605005 
รร.บานทามะกา ......................... 605006 
รร.อนุบาลกาญจนบุรี ................. 605007 
รร.วัดลูกแก (ลูกแกประชาชนูทิศ). 605008 
รร.วัดศรีโลหะราษฏรบํารุง........... 605009 
รร.ศิริวิทยานุบาล ....................... 605010 
รร.เทศบาล 2 (ประชาภิบาล)....... 605016 
รร.วัดบานทวน ........................... 605018 
รร.วัดดอนเจดีย.......................... 605022 
รร.วัดรางหวาย........................... 605023 
รร.ชุมชนบานหนองฝาย .............. 605024 
รร.อนุบาลหนองปรือ................... 605026 
รร.ยูเฉียวเซียะเสี้ยว .................... 605027 
รร.ดรุณากาญจนบุรี .................. 605028 
รร.เทศบาลทองผาภูมิ ................. 605036 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดกาญจนบุรี) .. 605099   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
รร.อรุณวิทยา ............................. 606001 
รร.บานทับสะแก......................... 606002 
รร.หัวหินวิทยาลัย....................... 606004 
รร.รักษวิทยา.............................. 606005 
รร.บานปากนํ้าปราณ.................. 606008 
รร.วิเศษศึกษา. .......................... 606009 
รร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ........... 606012 
รร.อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ(สละชีพ)606013 
รร.อนุบาลสมถวิลหัวหิน.............. 606015 
รร.วราวัฒนวิทยา ...................... 606016 
รร.อุดมศึกษา ............................ 606017 
รร.มัธยมนพคุณ ........................ 606018 
รร.ดรุณศึกษา ............................ 606020 
รร.มูลนิธิศึกษา........................... 606021 
รร.ภัทราวดีศึกษาหัวหิน (ปฐมวัย) .. 606024 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดประจวบฯ) .... 606099 
 

จังหวัดเพชรบุรี   
รร.วัดดอนไกเตี้ย ........................ 607001 
รร.อรุณประดิษฐ ........................ 607002 
รร.เทศบาล 1 บานชะอํา ............. 607004 
รร.ราษฏรวิทยา .......................... 607007 
รร.วัดหนองพลับ ........................ 607008 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.อนุบาลเพชรบุรี...................... 607009 
รร.เทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก ......... 607010 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดเพชรบุรี)....... 607099 
 
จังหวัดสมุทรสงคราม   
รร.เทศบาลวัดปอมแกว............... 608001 
รร.เมืองสมุทรสงคราม ................ 608002 
รร.อนุบาลสมุทรสงคราม............. 608003 
รร.อื่นๆ(ของจังหวัดสมุทรสงคราม) 608099 
 
จังหวัดสุพรรณบุรี   

รร.สุพรรณภูมิ ............................ 609001 
รร.อนุบาลสุพรรณบุรี.................. 609002 
รร.แมพระประจักษ ..................... 609003 
รร.รัตนศึกษา ............................. 609005 
รร.เทศบาล 1 วัดประตูสาร.......... 609006 
รร.ปรีดาวิทย.............................. 609007 
รร.บานจรเขสามพัน ................... 609008 
รร.เทศบาล 3 ............................. 609010 
รร.บานบางกุง............................ 609011 
รร.วัดพระธาตุ ............................ 609012 
รร.สหวิทย ................................. 609015 
รร.อนุบาลบานทาพระยาจักร ...... 609016 
รร.อนุบาลศุภลักษณ .................. 609017 
รร.วิทยาศึกษา ........................... 609018 
รร.วัดสัปรสเทศ .......................... 609020 
รร.วัดยาง .................................. 609021 
รร.ปญญาประเสริฐวิทยา ............ 609022 
รร.ดอนเจดียพิทยาคม ................ 609027 
รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสุพรรณบุรี)... 609099 
 

จังหวัดชัยนาท   
รร.เทศบาลบานกลวย................. 610001 
รร.เขื่อนเจาพระยา ..................... 610002 
รร.อนุบาลชัยนาท ...................... 610003 
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รร.อื่นๆ (ของจังหวัดชัยนาท) ....... 610099 
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จังหวัดสระบุรี   
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รร.อื่นๆ (ของจังหวัดสระบุรี) ........ 613099 
 

จังหวัดสิงหบุรี   
รร.วัดพรหมสาคร ....................... 614001 
รร.อนุบาลสิงหบุรี....................... 614002 
รร.วัดสังฆราชาวาส.................... 614003 
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รร.วัดยาง .................................. 614006 
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จังหวัดอางทอง   
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รร.อนุบาลวัดอางทอง ................. 615002 
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จังหวัดนนทบุรี   
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