รำยชือ่ สนำมโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
สอบวันเสำร์ที่ 11 พฤศจิกำยน 2560
แบ่งตำมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 182 เขต และศูนย์สอบกรุงเทพมหำนคร 18 โรงเรียน
ที่
1

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
กระบี่

สนำมสอบ
โรงเรียนอุตรกิจ
โรงเรียนอนุบาลกระบี่

2

กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

3

กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดทุง่ สมอ

4

กาญจนบุรี เขต 3

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

5

กาญจนบุรี เขต 4

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

6

กาฬสินธุ์ เขต 1

โรงเรียนกาฬสินธุพ์ ิทยาสัย

7

กาฬสินธุ์ เขต 2

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม

8

กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ

9

กาแพงเพชร เขต 1

โรงเรียนวัดคูยาง

10

กาแพงเพชร เขต 2

สพป.กาแพงเพชร 2

11

ขอนแก่น เขต 1

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

12

ขอนแก่น เขต 2

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

ที่
13

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3

สนำมสอบ
สปพ.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

14

ขอนแก่น เขต 4

อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป. ขอนแก่น เขต 4

15

ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนชุมชนชุมแพ

16

จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนสฤษดิเดช

17

จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านมะขาม

18

ฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนวัดดอนทอง

19

ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดท่าเกวียน สัยอุทิศ

20

ชลบุรี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

21

ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

22

ชลบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดสุทธาวาส

23

ชัยนาท

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

24

ชัยภูมิ เขต 1

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

25

ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม 2

26

ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่

27

ชุมพร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลชุมพร

28

ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดประสาทนิกร

29

เชียงราย เขต 1

โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

30

เชียงรำย เขต 2

เปลี่ยนสนำมสอบจำก โรงเรียนอนุบำลแม่สรวย เป็น โรงเรียนธำรทองวิทยำ (ป่ำรวก)

ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ

สนำมสอบ

31

เชียงราย เขต 3

โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)

32

เชียงรำย เขต 4

แจ้งเปลี่ยนสนำมสอบจำก โรงเรียนเด็กดีพิทยำคม เป็น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชำ)

33

เชียงใหม่ เขต 1

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

34

เชียงใหม่ เขต 2

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2

35

เชียงใหม่ เขต 3

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

36

เชียงใหม่ เขต 4

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราชฎร์วิทยาคาร)

37

เชียงใหม่ เขต 5

แจ้งเปลี่ยนสนำมสอบจำก โรงเรียนบ้ำนวังหลวง เป็น สพป.เชียงใหม่ เขต 5

38

เชียงใหม่ เขต 6

โรงเรียนณัทชวิทย์

39

ตรัง เขต 1

โรงเรียนทับเทีย่ งฮั่วเฉียว
โรงเรียนอนุบาลตรัง

40

ตรัง เขต 2

โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

41

ตราด

โรงเรียนอนุบาลตราด

42

ตาก เขต 1

โรงเรียนอนุบาลตาก

43

ตาก เขต 2

โรงเรียนแม่สอด

44

นครนายก

โรงเรียนอนุบาลนครนายก

45

นครปฐม เขต 1

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

46

นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

47

นครพนม เขต 1

โรงเรียนอนุบาลนครพนม

48

นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)

49

นครราชสีมา เขต 1

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ

สนำมสอบ

50

นครรำชสีมำ เขต 2

แจ้งเปลี่ยนสนำมสอบจำก โรงเรียนจักรำชรำษฎร์สำมัคคี เป็น โรงเรียนบ้ำนโนนพฤกษ์

51

นครราชสีมา เขต 3

โรงเรียนครบุรีวิทยา

52

นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา

53

นครราชสีมา เขต 5

สพป.นครราชสีมา เขต 5

54

นครราชสีมา เขต 6

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 6

55

นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา

56

นครศรีธรรมราช เขต 1

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

57

นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนสตรีทงุ่ สง

58

นครศรีธรรมราช เขต 3

โรงเรียนวัดบ่อล้อ

59

นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

60

นครสวรรค์ เขต 1

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

61

นครสวรรค์ เขต 2

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

62

นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)

63

นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

64

นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบางบัวทอง

65

นราธิวาส เขต 1

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

66

นราธิวาส เขต 2

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

67

นราธิวาส เขต 3

สพป. นราธิวาส เขต 3

ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ

สนำมสอบ

68

น่าน เขต 1

โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

69

น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านปรางค์

70

บึงกาฬ

โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อานวยศิลป์

71

บุรีรัมย์ เขต 1

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

72

บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อานวยกิจราษฎร์วิทย)

73

บุรีรัมย์ เขต 3

โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

74

บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง

75

ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

76

ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนวัดเขียนเขต

77

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

78

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

สานักงานเขตพืน้ ทีป่ ระจวบคีรีขันธ์ เขต 2

79

ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี

80

ปราจีนบุรี เขต 2

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

81

ปัตตานี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

82

ปัตตานี เขต 2

ไม่มีผูสมัครสอบ

83

ปัตตำนี เขต 3

แจ้งเปลี่ยนสนำมสอบจำก สำนักงำนเขตกำรศึกษำประถมศึกษำ ปัตตำนี เขต 3 เป็น โรงเรียนสำยบุรี (แจ้งประชำคำร)

84

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

โรงเรียนประตูชัย

85

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนวัดสามกอ

86

พะเยา เขต 1

โรงเรียนอนุบาลพะเยา

87

พะเยา เขต 2

โรงเรียนอนุบาลเชียงคา (วัดพระธาตุสบแวน)

88

พังงา

โรงเรียนบ้านทุง่ เจดีย์

ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ

สนำมสอบ

89

พัทลุง เขต 1

แจ้งเปลี่ยนสนำมสอบจำก โรงเรียนอนุบำลพัทลุง เป็น โรงเรียนเทศบำลบ้ำนคูหำสวรรค์

90

พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)

91

พิจิตร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)

92

พิจิตร เขต 2

แจ้งเปลี่ยนสนำมสอบจำก โรงเรียนตะพำนหิน เป็น โรงเรียนอนุบำลบำงมูลนำค "รำชอุทิศน์"

93

พิษณุโลก เขต 1

โรงเรียนจ่าการบุญ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

94

พิษณุโลก เขต 2

สพป.พิษณุโลก เขต 2

95

พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 3

96

เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย

97

เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแขม

98

เพชรบูรณ์ เขต 1

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

99

เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนเมตตาวิทยา

100 เพชรบูรณ์ เขต 3

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน

101 แพร่ เขต 1

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

102 แพร่ เขต 2

โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

103 ภูเก็ต

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

104 มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

105 มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนเมืองวาปีปทุม

106 มหาสารคาม เขต 3

สพป. มหาสารคาม เขต 3

107 มุกดาหาร

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ

108 แม่ฮ่องสอน เขต 1

สนำมสอบ
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้)
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

109 แม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

110 ยโสธร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลยโสธร

111 ยโสธร เขต 2

เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกุดชุม

112 ยะลา เขต 1

โรงเรียนอนุบาลยะลา

113 ยะลา เขต 2

ห้องประชุมอดินันท์ปากบารา สพป.ยะลา เขต 2

114 ยะลา เขต 3

โรงเรียนอนุบาลเบตง "สุภาพอนุสรณฺ์"

115 ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

116 ร้อยเอ็ด เขต 2

โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

117 ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

118 ระนอง

แจ้งเปลี่ยนสนำมสอบจำก โรงเรียนพิชยั รัตนำคำร เป็น โรงเรียนศรีอรุโณทัย

119 ระยอง เขต 1

โรงเรียนอนุบาลระยอง

120 ระยอง เขต 2

โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

121 ราชบุรี เขต 1

อนุบาลราชบุรี

122 ราชบุรี เขต 2

วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์

123 ลพบุรี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

124 ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนอนุบาลลานารายณ์

125 ลาปาง เขต 1

โรงเรียนบ้านปงสนุก

ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ

สนำมสอบ

126 ลาปาง เขต 2

สพป.ลาปาง เขต 2

127 ลาปาง เขต 3

สพป.ลาปาง เขต 3

128 ลำพูน เขต 1

แจ้งเปลี่ยนสนำมสอบจำก โรงเรียนอนุบำลลำพูน เป็น โรงเรียนอรพินพิทยำ

129 ลาพูน เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยกาน
โรงเรียนอนุบาลวังดิน

130 เลย เขต 1

โรงเรียนอนุบาลเลย

131 เลย เขต 2

โรงเรียนบ้านวังสะพุง

132 เลย เขต 3

โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย

133 ศรีสะเกษ เขต 1

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

134 ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต2

135 ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

136 ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์

137 สกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

138 สกลนคร เขต 2

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน

139 สกลนคร เขต 3

โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บารุง)

140 สงขลา เขต 1

โรงเรียนแจ้งวิทยา

141 สงขลา เขต 2

โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
โรงเรียนสวัสดิ์บวร

142 สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านนาทวี

ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ

143 สตูล

สนำมสอบ
โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

144 สมุทรปราการ เขต 1

โรงเรียนพร้านีลวัชระ

145 สมุทรปราการ เขต 2

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

146 สมุทรสงคราม

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

147 สมุทรสาคร

โรงเรียนเอกชัย

148 สระแก้ว เขต 1

โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

149 สระแก้ว เขต 2

โรงเรียนสาเร็จวิทยา

150 สระบุรี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

151 สระบุรี เขต 2

สพป.สระบุรี เขต 2

152 สิงห์บุรี

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

153 สุโขทัย เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

154 สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
โรงเรียนอนุบาลศรีสาโรง

155 สุพรรณบุรี เขต 1

โรงเรียนสุพรรณภูมิ

156 สุพรรณบุรี เขต 2

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

157 สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)

158 สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502)
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์

159 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2

แจ้งเปลี่ยนสนำมสอบจำก โรงเรียนบ้ำนช่องม้ำเหลียว เป็น โรงเรียนวัดตรณำรำม

ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ

สนำมสอบ

160 สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217

161 สุรินทร์ เขต 1

โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"

162 สุรินทร์ เขต 2

โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)

163 สุรินทร์ เขต 3

โรงเรียนปราสาท

164 หนองคาย เขต 1

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

165 หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 2

166 หนองบัวลาภู เขต 1

โรงเรียนหนองบัววิทยายน

167 หนองบัวลาภู เขต 2

ห้องประชุมลาพะเนียง สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลาภู เขต 2

168 อ่างทอง

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

169 อานาจเจริญ

โรงเรียนเมืองอานาจเจริญ

170 อุดรธานี เขต 1

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

171 อุดรธานี เขต 2

ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2

172 อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน

173 อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ

174 อุตรดิตถ์ เขต 1

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

175 อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต)

176 อุทัยธานี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

177 อุทัยธานี เขต 2

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

178 อุบลราชธานี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

179 อุบลราชธานี เขต 2

โรงเรียนตระการพืชผล

ที่

สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ

สนำมสอบ

180 อุบลราชธานี เขต 3

โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาควิทยากร

181 อุบลราชธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น

182 อุบลรำชธำนี เขต 5

แจ้งเปลี่ยนสนำมสอบจำก โรงเรียนบ้ำนหนองแสง เป็น สพป.อุบลรำชธำนี เขต 5

183 กรพิทักษ์ศึกษา

โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

184 ดาราคาม

โรงเรียนดาราคาม

185 ทุง่ มหาเมฆ

โรงเรียนทุง่ มหาเมฆ

186 บ้านบางกะปิ

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

187 บ้านหนองบอน

โรงเรียนบ้านหนองบอน

188 ประชานิเวศน์

โรงเรียนประชานิเวศน์

189 ประถมทวีธาภิเศก

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

190 ประถมนนทรี

โรงเรียนประถมนนทรี

191 ปราโมชวิทยารามอินทรา

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

192 พญาไท

โรงเรียนพญาไท

193 ราชวินิต

โรงเรียนราชวินิต

194 ราชวินิตประถมบางแค

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

195 วัดบางปะกอก

โรงเรียนวัดบางปะกอก

196 วัดประยุรวงศาวาส

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

197 วัดพลับพลาชัย

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

198 โสมาภาพัฒนา

โรงเรียนโสมาภาพัฒนา

199 อนุบาลพิบูลเวศม์

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

200 อนุบาลวัดนางนอง

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

