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ข่าวประชาสัมพนัธ์  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๑๔ สขุมุวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

  

 สพฐ.เผยสัดส่วนการรับนักเรียน ม.1และ ม.4 โรงเรียนดงั 

ที่มีอัตราแข่งขันสงประจาํปีการศกึษาู 2555 
วนัที ่09 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 19:16:18 น. 

Share  

 นายชินภทัร ภมิูรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(กพฐ.) เปิดเผยวา่ 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.)ประกาศแนวนโยบายการรับ

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และมธัยมศกึษาปีท่ี 4 ประจําปีการศกึษา 2555 แล้ว 

โดยแยกโรงเรียนท่ีมีอตัราการแขง่ขนัสงูทัว่ประเทศออกมาทัง้หมดจํานวน 280 แหง่โดย

โรงเรียนกลุม่นี ้ได้สง่สดัสว่นการรับนกัเรียนมาให้สพฐ.พิจารณาแล้ว  

 
นายชินภทัรกล่าวว่า โรงเรียนที่มีการแข่งขันสงแต่ละแห่ง ระบุจาํนวนรับทีู่
กาํหนด ต่างกัน เช่นบางแห่งไม่กาํหนดให้มีสัดส่วนของการจับฉลาก และ
กาํหนดจาํนวนรับนักเรียนในพืน้ที่บริการหรือนักเรียนที่มีช่ือในทะเบยีนบ้านอยู่
ในเขตพืน้ที่บริการของโรงเรียน และการเปิดสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไป ที่ไม่
จาํกัดพืน้ที่ 

นอกจากนี ้ปีการศกึษานีจ้ะเป็นปีแรกท่ีกําหนดให้พิจารณาสดัสว่นคะแนน แบบทดสอบ

ทางการศกึษาแหง่ชาตขิัน้พืน้ฐาน (โอเน็ต)ร่วมกบัคะแนนสอบเพ่ือการพิจารณารับ

นกัเรียนเป็นครัง้แรก แตย่งัไมไ่ด้กําหนดสดัสว่นโอเน็ตชดัเจน 

ทัง้นี ้นกัเรียน แบง่สดัสว่นแตล่ะแหง่ ดงันี ้ 

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคดัเลือกและใช้คะแนน

ข่าวจากหนังสือพมิพ์มตชิน    ฉบับประจาํวันที่  ๑๐  เดอืนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า    

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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แบบทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาตขิัน้พืน้ฐาน (โอเน็ต) ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกและใช้คะแนนโอเน็ตทัว่ไป 50%, โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั สอบคดัเลือกฯ ในเขต

พืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนเทพศิรินทร์ สอบคดัเลือกฯ ในเขต

พืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%,  

โรงเรียนทวีธาภิเศก สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, 

โรงเรียนวดันวลนรดิศ สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 

50%, โรงเรียนมธัยมวดันายโรง สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 50%, โรงเรียนสตรีวดัระฆงั สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือก

ฯทัว่ไป 50% 

โรงเรียนนวมินทราชินทิูศสตรีวิทยา พทุธมณฑล สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% 

สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ี

บริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนปัญญาวรคณุ จบัฉลาก 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จบัฉลาก 20% สอบคดัเลือกฯ ในเขต

พืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม จบัฉลาก 

25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียน

เบญจมราชาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%,  

โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 

50%, โรงเรียนราชวินิตมธัยม สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 50%, โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 

70% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 30%, โรงเรียนโยธินบรูณะ สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 

50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค์ สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ี

บริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนวดัราชโอรส จบัฉลาก 20% สอบ

คดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%,  

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ์ สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% 

สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ สอบคดัเลือกฯ ในเขต

พืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนศกึษานารี สอบคดัเลือกฯ ในเขต
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พืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนศกึษานารีวิทยา สอบคดัเลือกฯ ใน

เขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%,  

โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 50%, โรงเรียนสตรีวิทยา สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 50%, โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสกุหวาดจวนอปุถมัภ์” จบัฉลาก 20% 

สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 

25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า จบัฉลาก 25% 

สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนเตรียม

อดุมศกึษาพฒันาการ จบัฉลาก 20% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา สอบคดัเลือกฯ ในเขต

พืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนเทพลลีา จบัฉลาก 25% สอบ

คดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%,  

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ บดินทรเดชา จบัฉลาก 25% สอบ

คดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ 

สตรีวิทยา 2 จบัฉลาก 22% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 28% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 

50%, โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ เตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า จบัฉลาก 20% สอบ

คดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%,  

โรงเรียนบดินทรเดชา (สงิห์ สิงหเสนี) จบัฉลาก 20% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 

30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 2 จบัฉลาก 20% 

สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนบางกะปิ จบั

ฉลาก 20% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%,  
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โรงเรียนวดัสทุธิวราราม สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 

50%, โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 50%, โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพ็ญ จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ี

บริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพ็ญ จบัฉลาก 20% 

สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

จบัฉลาก 20% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%,  

โรงเรียนสารวิทยา จบัฉลาก 20% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือก

ฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสายนํา้ผึง้ในพระอปุถมัภ์ฯ สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ที

บริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสิริรัตนาธร สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ี

บริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนหอวงั จบัฉลาก 20% สอบคดัเลือกฯ ใน

เขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระ

บรมราชินปูถมัภ์ สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% 

จ.นนทบรีุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 

25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ บางใหญ่ นนทบรีุ 

สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนนวมินท

ราชินทิูศ หอวงั นนทบรีุ จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนปากเกร็ด จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ี

บริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% 

โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสตรีนนทบรีุ จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ี

บริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั นนทบรีุ จบัฉลาก 

20% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% 

จ.พระนครศรีอยธุยา โรงเรียนจอมสรุางค์อปุถมัภ์ สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 

50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนบางปะอิน “ราชานเุคราะห์ 1” สอบคดัเลือกฯ 

ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั สอบ
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คดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% 

จ.ปทมุธานี โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทมุธานี สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% 

สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ ลําลกูกา จบัฉลาก 

20% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนเทพศิริ

นทร์คลองสบิสาม ปทมุธานี จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% 

สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม จบัฉลาก 25% 

สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนธญัรัตน์ 

สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนธญับรีุ จบั

ฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%,  

โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สวนกหุลาบวิทยาลยั ปทมุธานี จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ 

ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนปทมุวิไล จบัฉลาก 50% 

สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสิต สอบคดัเลือกฯ ในเขต

พืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสายปัญญารังสิต สอบคดัเลือกฯ 

ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จบั

ฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, 

จ.สระบรีุ  

โรงเรียนแก่งคอย สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสระบรีุวิทยาคม จบัฉลาก 5% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ี

บริการ 45% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานกุลู” จบัฉลาก 25% 

สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสวนกหุลาบ

วิทยาลยั สระบรีุ สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, 

จ.สิงห์บรีุ โรงเรียนสิงห์บรีุ สอบคดัเลอืกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 

50%  

จ.ลพบรีุ โรงเรียนชยับาดาลวิทยา จบัฉลาก 20% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 

30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%,โรงเรียนเมืองใหม ่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จบัฉลาก 25% 
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สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% 

จ.ชยันาท โรงเรียนชยันาทพิทยาคม สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50% 

จ.อา่งทอง โรงเรียนสตรีอา่งทอง สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 50%, โรงเรียนอา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม จบัฉลาก 10% สอบคดัเลือกฯ ในเขต

พืน้ท่ีบริการ 40% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% 

จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนดดัดรุณี สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 50%, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ ์ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ ์ 2 จบัฉลาก 15% สอบคดัเลือกฯ ใน

เขตพืน้ท่ีบริการ 35% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดลุ

วิทยา” สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% 

จ.สมทุรปราการ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า สมทุรปราการ จบัฉลาก 5% สอบ

คดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 45% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ 

สวนกหุลาบวิทยาลยั สมทุรปรการ สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือก

ฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนราชประชาสมาสยั ฝ่ายมธัยมรัชดาภิเษก สอบคดัเลือกฯ ในเขต

พืน้ท่ีบริการ 60% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 40%,  

โรงเรียนวดัทรงธรรม จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 45% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 30%, โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สอบคดัเลอืกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% 

สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสมทุรปราการ สอบคดัเลอืกฯ ในเขตพืน้ท่ีบริการ 

60% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 40%, โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ สอบคดัเลือกฯ เขตพืน้ท่ี

บริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% 

จ.ปราจีนบรีุ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%  

จ.นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยาคาร” จบัฉลาก 50% สอบคดัเลือกฯ
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ทัว่ไป 50%  

 

จ.สระแก้ว โรงเรียนวงันํา้เย็นวิทยาคม จบัฉลาก 40% สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 

30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 30%, โรงเรียนสระแก้ว สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 

70% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 30%  

 

จ.ราชบรีุ โรงเรียนครุุราษฎร์รังสฤษฎ์ จบัฉลาก 20% สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 

30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนเบญจมราชทิูศ จ.ราชบรีุ สอบคดัเลือกฯในเขต

พืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนโพธาวฒันาเสนี สอบคดัเลือกฯใน

เขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์ สอบ

คดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง 

สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%  

จ.กาญจนบรีุ โรงเรียนกาญจนานเุคราะห์ สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%,โรงเรียนวิสทุธรังษี สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%  

จ.สพุรรณบรีุ โรงเรียนกรรณสตูศกึษาลยั สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสงวนหญิง จบัฉลาก 20% สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ี

บริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%  

จ.นครปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั สอบคดัเลอืกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนมธัยมฐานบินกําแพงแสน จบัฉลาก 20 สอบคดัเลือกฯใน

เขตพืน้ท่ีบริการ 30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนราชินีบรูณะ สอบคดัเลือกฯใน

เขตพืน้ท่ีบริการ 50 สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50, โรงเรียนรัตนโกสนิทร์สมโภชบวรนิเวศ 

ศาลายา สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%  

จ.เพชรบรีุ โรงเรียนเบญจมเทพอทิุศ สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนพรหมานสุรณ์ สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% 
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สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%  

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลยั จบัฉลาก 10% สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ี

บริการ 40% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% 

จ.สมทุรสงคราม โรงเรียนถาวรานกุลู สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%  

จ.สมทุรสาคร โรงเรียนสมทุรสาครบรูณะ สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50% โรงเรียนสมทุรสาครวิทยาลยั สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 

50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%  

จ.สรุาษฎร์ธานี โรงเรียนไชยาวิทยา จบัฉลาก 5% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 95%, โรงเรียน

พนุพินพิทยาคม สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, 

โรงเรียนพระแสงวิทยา จบัฉลาก 40% สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 20% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 40%, โรงเรียนเวียงสระ จบัฉลาก 10% สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ี

บริการ 40% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% , โรงเรียนสรุาษฎร์ธานี สอบคดัเลือกฯในเขต

พืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% , โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา สอบคดัเลือกฯใน

เขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสรุาษฎร์ธานี 2 สอบคดัเลือกฯ

ในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%  

จ.ชมุพร โรงเรียนศรียาภยั สอบคดัเลอืกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 

50%, โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 60% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 40%, โรงเรียนสวนศรีวิทยา สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 50%, โรงเรียนสวีวิทยา สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 50%  

จ.นครศรีธรรมาราช โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมาราช สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 

95% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 5%, โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สอบคดัเลือกฯ ในเขตพืน้ท่ี

บริการ 60% สอบคดัเลือกฯ ทัว่ไป 40%, โรงเรียนทุง่สง สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 

95% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 5%, โรงเรียนทา่ศาลาประสิทธิศกึษา จบัฉลาก ์ 20% สอบ

คดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 30%, โรงเรียนเบญจมราชทิูศ 
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สอบคดัเลือกฯ ทัว่ไป 100%, โรงเรียนปากพนงั สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 70% 

สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 30%, โรงเรียนสตรีทุง่สง สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% 

สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%  

จ.พทัลงุ โรงเรียนพทัลงุ สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 

50%, โรงเรียนสตรีพทัลงุ สอบคดัเลอืกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 

50% 

จ.ตรัง โรงเรียนยา่นตาขาวรัฐชนปูถมัภ์ สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนวิเชียรมาต ุสอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนสภาราชินี สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนห้วยยอด สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%  

จ.กระบ่ี โรงเรียนอํามาตย์พานิชนกุลู สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนอา่วลกึประชาสรรค์ สอบคดัเลอืกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 

60% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 40%  

จ.พงังา โรงเรียนดีบกุพงังาวิทยายน สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 80% สอบ

คดัเลือกฯทัว่ไป 20%  

จ.ภเูก็ต โรงเรียนภเูก็ตวิทยาลยั สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 50%, โรงเรียนสตรีภเูก็ต สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 50%  

จ.ระนอง โรงเรียนพิชยัรัตนคาร สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 50% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 50%, โรงเรียนสตรีระนอง สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 70% สอบคดัเลือกฯ

ทัว่ไป 30%  

จ.นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส จบัฉลาก 15% สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 55% 

สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 30%, โรงเรียนนาราสิกขาลยั จบัฉลาก 70% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 

30% 



C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 10/1/12 8:24  

จ.ปัตตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานกุลู จบัฉลาก 20% สอบคดัเลือกฯในเขตพืน้ท่ีบริการ 

30% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50%, โรงเรียนเบญจมราชทิูศ จบัฉลาก 25% สอบคดัเลือกฯ

ในเขตพืน้ท่ีบริการ 25% สอบคดัเลือกฯทัว่ไป 50% 

 

 


