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 “โปรแกรมพสัดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั�น 4.02.3 ”เป็นโปรแกรมเกี�ยวกบังานพสัดุโรงเรียน,งานพสัดุสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  และ

งานพสัดุของสาํนกังานการศึกษาต่างๆ ตรงกบัพระราชบญัญติัการจดัซื�อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (เรียกยอ่ๆวา่ พรบ.พสัดุ 

2560) ซึ�งบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 23 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป ไดห้ลกัฐานซื�อ-จดัจา้ง และทะเบียนคุมต่างๆ ไดแ้ก่ ทะเบียนคุมทรัพยสิ์น (คิดค่าเสื�อม

ราคา)  และบญัชีวสัดุสิ�นเปลือง 
 

 แถมฟรี “โปรแกรมงานพสัดุและทรัพยสิ์นโรงเรียน เวอร์ชั�น 3.05.4”  ซึ�งเป็นโปรแกรมเกี�ยวกบังานพสัดุโรงเรียน ฯลฯ ตรงกบัระเบียบ

สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 (เรียกยอ่ๆวา่ ระเบียบพสัดุ 2535) ไดห้ลกัฐานจดัซื�อ-จดัจา้ง และทะเบียนคุมต่างๆ ไดแ้ก่ ทะเบียน

ครุภณัฑ ์, ทะเบียนคุมทรัพยสิ์น (คิดค่าเสื�อมราคา) , บญัชีวสัดุสิ�นเปลือง  และบญัชีวสัดุถาวร 

 โปรแกรมพสัดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั�น 4.02.3 และโปรแกรมงานพสัดุและทรัพยสิ์นโรงเรียน เวอร์ว ั�น 3.05.4 ทาํงานได ้2  แบบ ไดแ้ก่ 

                     1. ทาํงานปีงบประมาณปัจจุบันให้เป็นปัจจุบัน เช่น ปีงบประมาณ 2564 (ปีงบประมาณปัจจุบนั) การทาํงานมี 4 ขั�นตอน ไดแ้ก่                  

1.1 นาํใบเสร็จคียเ์ขา้โปรแกรม 1.2 ตั�งค่าโอนลงทะเบียน 1.3 พิมพท์ะเบียนคุมทรัพยสิ์น 1.4 พิมพห์ลกัฐานจดัซื�อ-จดัจา้ง ดงันั�น ถา้ทั�งปีงบประมาณ

นาํใบเสร็จเขา้โปรแกรมและโอนลงทะเบียนไดห้มด  ก็จะไดห้ลกัฐานจดัซื�อ-จดัจา้ง ทะเบียนคุมทรัพยสิ์น  และบญัชีวสัดุสิ�นเปลือง ครบทุกรายการ 

     2. ทาํทะเบียนคุมทรัพย์สินย้อนหลงั ปีงบประมาณยอ้นหลงั  ไดแ้ก่  ปีงบประมาณ 2535 ถึงปีงบประมาณ 2561 หากไม่มีทะเบียน     

คุมทรัพยสิ์น (จะทาํตามขอ้ 1. คงจะยาก) แนะนาํวา่ ใหต้ั�งคณะกรรมการตรวจสอบครุภณัฑค์งเหลือ เมื�อไดค้รุภณัฑค์งเหลือแลว้ นาํมาเขา้โปรแกรม 

โดยที� หากเป็นครุภณัฑที์�ไดม้าก่อนปีงบประมาณ 2535-2560 ใหใ้ชโ้ปรแกรมงานพสัดุและทรัพยสิ์นโรงเรียน เวอร์ชั�น 3.05.4 หากเป็นครุภณัฑ ์    

ที�ไดม้าช่วงปีงบประมาณ 2560-2561 ใหใ้ชโ้ปรแกรมงานพสัดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั�น 4.02.3  

คุณสมบัตขิองโปรแกรมพสัดุโรงเรียน พรบ.60 

 เป็นโปรแกรมสาํเร็จรูป ติดตั�งโปรแกรมฯ เสร็จสามารถทาํงานไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งพึ�งโปรแกรมใดๆ ใชไ้ดก้บัทุกโรงเรียน ทุก    

สาํนกังานที�ใช ้พรบ.พสัดุ 2560 เช่น โรงเรียนประถม โรงเรียนมธัยม สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา ฯลฯทาํงานไดบ้นระบบปฏิบติัการ Windows 

95,98,2000,Me,Nt,Xp,Win7,Win8 และ Win10 ไม่ต้องกงัวลว่าจะทาํงานไม่ได้ เพราะผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถสอนการใชง้านโปรแกรมฯ ติดตั�ง

โปรแกรมฯ  แกปั้ญหาโปรแกรมฯ  ผา่นอินเตอร์เน็ตได ้  (เห็นหนา้จอเดียวกนั  เหมือนนั�งอยูข่า้งกนั) ใชไ้ดท้ั�งเครื�องเดียว(Stand Alone) และ 

หลายเครื�องพร้อมกนั(Multi User) โดยเฉพาะการทาํงานหลายเครื�องพร้อมกนั จะทาํใหล้ดงาน สะดวก และรวดเร็วขึ�น มีหรือไม่มีเครื�องอ่าน 

บาร์โคด้ก็ได ้  แต่หากมีเครื�องอ่านบาร์โคด้จะทาํใหก้ารคียใ์บเสร็จทาํไดเ้ร็วขึ�น มีหนงัสือคู่มือการใชง้าน และดีวดีีสอนการใชง้าน มีระบบ  

ช่วยเหลือการใชโ้ปรแกรม ไดแ้ก่ เมนูคู่มือการใชง้านโปรแกรม สามารถพิมพจ์ดัทาํเป็นรูปเล่มได ้ และมี Help ไฟลเ์พื�อแสดงวธีิใชง้านโปรแกรม  

แต่ละใบเสร็จ ทาํงานเพียง 4 ขั�นตอน คือ 1)นาํใบเสร็จเขา้โปรแกรม 2)โอนใบเสร็จในโปรแกรมลงทะเบียน  3)พิมพท์ะเบียนทรัพยสิ์น และ

ทะเบียนครุภณัฑที์�เกิดจากทะเบียนคุมทรัพยสิ์นเก็บไว ้ ส่วนบญัชีวสัดุสิ�นเปลือง ควรพิมพเ์มื�อทุกใบเสร็จในปีงบประมาณนาํเขา้โปรแกรมและ 

โอนลงทะเบียนหมดแลว้ 4)พิมพห์ลกัฐานรายงานขอซื�อ-ขอจา้ง ฯลฯ เก็บไว ้ ไดห้ลกัฐานบญัชีวสัดุสิ�นเปลือง ครบทุกรายการ ไดห้ลกัฐาน

ทะเบียนทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ทะเบียนคุมทรัพยสิ์น รายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ รายงานทรัพยสิ์นที�ขึ�นบญัชี รายงานทรัพยสิ์นที�ไม่ขึ�นบญัชี รายงาน

ทรัพยสิ์นที�จาํหน่ายออกจากบญัชี ครบทุกรายการ ไดร้ายงานทะเบียนครุภณัฑที์�เกิดจากทะเบียนคุมทรัพยสิ์น สามารถแจกแจงควบคุมครุภณัฑ์

เป็นรายชิ�น และสามารถนาํเลขทะเบียนครุภณัฑไ์ปเขียนกาํกบัครุภณัฑใ์หม่ที�ซื�อมาได ้สามารถตรวจสอบพสัดุประจาํปีได ้สามารถทาํเอกสาร

และหลกัฐานอื�นๆ ได ้ เช่น ทาํขออนุญาตดาํเนินงานตามโครงการ ปริมาณสูง-ตํ�า-คงเหลือวสัดุสิ�นเปลือง และทะเบียนคุมใบสั�งซื�อ หากระเบียบ 

มีการเปลี�ยนแปลง หรือแบบฟอร์มมีการเปลี�ยนแปลง ผูเ้ขียนโปรแกรมจะเขียนโปรแกรมขึ�นใหม่หรือปรับเวอร์ชั�น ในช่วงอายกุารใชง้านโปรแกรม 

ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั�นใหม่ไปใช ้ โดยไม่ตอ้งซื�อโปรแกรมอีก และสามารถนาํขอ้มูลจากเวอร์ชั�นเก่ามาใชก้บัเวอร์ชั�นใหม่ได ้

โดยไม่ตอ้งคียข์อ้มูลอีกหากซีดีชาํรุด สูญหาย หรือมีการปรับเวอร์ชั�นโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯได ้ฟรี ที� www.teesoftware.com 

กรุณาศึกษาเพิ�มเติมหรือดาวน์โหลดตวัอยา่งโปรแกรมได ้ฟรี ที�www.teesoftware.com  
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อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม 

 1) เครื�องคอมพิวเตอร์ Pentium 1.0 Ghz ขึ�นไป 2)หนว่ยความจาํ(Ram) 64 Mb ขึ�นไป 3)โปรแกรม Windows 95,98,2000,Nt,Me,Xp,Win7  

Win8หรือWin10 4)มีหรือไม่มี เครื�องอ่านบาร์โคด้,CD-ROM ก็ได ้5)เครื�องพิมพใ์ชไ้ดทุ้กเครื�องพิมพ ์6)เครื�องสาํรองไฟฟ้า(UPS) ควรจะมี  (หาก

ไม่มีเครื�องสาํรองไฟฟ้าควรสาํรองขอ้มูลบ่อยๆ) 7)หากใชโ้ปรแกรมฯแบบหลายเครื�องพรอ้มกนัตอ้งมี Switching Hub และสายแลนหรอื Wireless 

การสั�งซื�อ 

 โปรแกรมพสัดุโรงเรียน พรบ.60  เวอร์ชั�น 4.02.3 จาํหน่ายในราคาชุดละ 4,900 บาท (สี�พนัเกา้ร้อยบาทถว้น) พเิศษ ช่วงโปรโมชั�น  ลด

เหลือ 4,000 บาท (สี�พนับาทถว้น) แถม ฟรี โปรแกรมงานพสัดุและทรัพยสิ์นโรงเรียน เวอร์ชั�น 3.05.4  สามารถใชเ้งินงบประมาณ,เงินสนบัสนุน 

และเงินอื�นๆ ซื�อได ้สิ�งที�จะไดรั้บ 1) ซีดีรอมบรรจุโปรแกรมฯ 1 แผน่ 2) ดีวดีี สอนการใชง้านโปรแกรม 1 แผน่ 3)คู่มือการใชง้านโปรแกรมฯ 1 เล่ม 

4)ใบเสร็จ ,ใบส่งของ , จดัซื�อ-จดัจา้ง และหลกัฐานร้านคา้ 1 ชุด  5) ลิขสิทธิ�  , รหสัโรงเรียนและรหสัผา่น 1 แผน่ 

 

 

 

รายชื�อโรงเรียนและสํานักงานฯ ที�ใช้โปรแกรมแล้ว 

 กรุงเทพมหานคร วดัราชบพิธ / เทพศิรินทร์ / สนัติราษฎร์วทิยาลยั / เศรษฐเสถียร /  ฤทธิยะวรรณาลยั / ดอนเมืองทหารอากาศอาํรุง / สายนํ� าผึ�ง /  

ไตรมิตรวทิยาลยั / ศรีอยธุยาในพระอุปถมัภ ์/ บาลีสาธิตศึกษา มจร / เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถมัภ ์/ บางบวั(เพง่ตั�งตรงจิตรวทิยาคาร) / ราชวนิิต

มธัยม / ศึกษานารีวทิยา / ศรีพฤฒา / มธัยมวดับึงทองหลาง / เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ / นวลนรดิศวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก / วชิรธรรมสาธิต / 

ราชวนิิตบางแคปานขาํ / วดันวลนรดิศ / มธัยมวดันายโรง / ราชวนิิตบางเขน / มธัยมวดัดาวคนอง / เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์/ วดัมหา

บุศย ์(พิทกัษถ์าวรคุณ) 

 สํานักงานฯ  สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 / สพป.ชยัภูมิ เขต 1 / สพป.บุรีรัมย ์เขต 3 / สพป.ชยัภูมิ เขต 2 / สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 / สพป.หนองคาย เขต2 / 

สพม. เขต 7 / สพม. เขต 15 / สพป.นราธิวาส เขต3 / สพป.นราธิวาส เขต 1 / สพป.บุรีรัมย ์เขต 2 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 อุดรธานี [เมือง] อุดรพิทยานุกูล / ราชินูทิศ 2 / ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัอุดรธานี / บา้นหมากแขง้ [ไชยวาน] ไชยวานวทิยา [บ้านดุง] ชุมชนวงัทอง /  

บา้นดุงวทิยา [วังสามหมอ] อนุบาลวงัสามหมอ / บา้นดงกลาง [กุมภวาปี] หว้ยเกิ�งพิทยาคาร / หนองแดงวทิโยดม [สร้างคอม] อนุบาลสร้างคอม [หนองวัวซอ] 

ชุมชนกุดหมากไฟ [บ้านผือ] เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุดรธานี / บา้นเทื�อม [โนนสะอาด] บา้นโคกกลางหนองแวงใหญ่ [นํ�าโสม] บา้นหวัชา้ง [ศรีธาตุ] 

อนุบาลศรีธาตุ / ศรีธาตุพิทยาคม 

  บึงกาฬ [เมือง] อนุบาลบึงกาฬวศิิษฐอ์าํนวยศิลป์ / บา้นสะงอ้ [ปากคาด] หนองยองพิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ๓๕ [โซ่พสัิย] อนุบาลโซ่พิสัย / บา้นนาขาม 

 ขอนแก่น [เมือง] แก่นนครวทิยาลยั 2 / กลัยาณวตัร / บา้นงิ�ว / บา้นหินลาดวงัตอ / บา้นสวนมอนไคร่นุ่นวงัหิน / โคกสีพิทยาสรรพ ์[ภูผาม่าน] ภูผาม่าน / 

นาฝายวทิยา [เวียงเก่า] เวยีงวงกตวทิยา [บ้านฝาง] ฝางวทิยายน [นํ�าพอง] นํ�าพองศึกษา [แวงใหญ่] แวงใหญ่วทิยาคม [โคกโพธิ�ชัย] บา้นโนนงาม / นาจานซบั

สมบูรณ์ / บา้นนาแพงสงแดง [บ้านไผ่] บา้นไผ ่/ บา้นเสือเฒ่า / บา้นลานวทิยาคม [อุบลรัตน์] อุบลรัตน์พิทยาคม [ภูเวียง] ภูเวยีงวทิยาคม [มัญจาคีรี] อนุบาล

เทศบาลตาํบลมญัจาคีรี / โคกนางามพิทยาสรรพ ์[แวงน้อย] แวงนอ้ยศึกษา [หนองเรือ] จระเขว้ทิยายน [ชุมแพ] ชุมแพศึกษา [โนนศิลา] รังสรรคว์ทิยาคม / บา้น

เปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ [ชนบท] ประชารัฐพฒันาการ [เขาสวนกวาง] เขาสวนกวางวทิยานุกูล [กระนวน] ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 

 เลย [เมือง] เลยพิทยาคม [ภูเรือ] ภูเรือวทิยา [ภูกระดงึ] ภูกระดึงวทิยาคม / บา้นนาแปน [วังสะพุง] ศรีสงครามวทิยา / ศึกษาสงเคราะห์เลย / เชไลวทิยาคม 

[ภูหลวง] บา้นสวนปอ [นาด้วง] บา้นนํ�าสวยหว้ยปลาดุก / นาดว้งวทิยา [ด่านซ้าย] ศรีสองรักษว์ทิยา [เชียงคาน] จุฬาภรณราชวทิยาลยั เลย 

 หนองคาย [เมือง] หนองคายวทิยาคาร / ชุมชนบา้นปะโค [ท่าบ่อ] ท่าบ่อ เดื�อวทิยาคาร / โคกคอนวทิยาคม [โพนพสัิย] ร่มธรรมานุสรณ์ / อนุบาลจุมพล

โพนพิสัย / นาหนงัพฒันศึกษา [ศรีเชียงใหม่] บา้นหวัทราย / พานพร้าว [สระใคร] ฝางพิทยาคม [สังคม] บา้นเทา-นาบอน 

 สกลนคร [เมือง] สกลนครพฒันศึกษา / สกลราชวทิยานุกูล / งิ�วด่อนราษฏร์สามคัคีบาํรุง / ท่าแร่ศึกษา / อนุบาลสกลนคร / เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ 

พระศรีนครินทร์ สกลนคร /ธาตุนารายณ์วทิยา / ดงมะไฟวทิยา / บา้นโพนทรายคาํ / บา้นท่าวดั”คุรุราษฏร์บาํรุงวทิย”์ / ดงชนเหล่าแมดบาํรุงวทิย ์/ บา้นหนอง

ปลานอ้ย(สุทธะเรืองศิลป์) / บา้นดอนยาง(สหราษฎร์บาํรุงวทิย)์ / บา้นหนองแคนสหราษฏร์วทิยา / บา้นหนองนาเลิศ / บา้นโคกสูง(สหราษฎร์บาํรุง) /  

บา้นโคกกล่องสหมิตรวทิยาคาร / บา้นม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ / ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ [พงัโคน] บา้นพงัโคน(จาํปาสามคัคีวทิยา) [วาริชภูมิ] มธัยมวาริชภูมิ 

[พรรณานิคม] ชา้งมิ�งพทิยานุกูล [คําตากกล้า] คาํตากกลา้ประชาสงเคราะห์ / ศึกษาประชาสามคัคี 
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[สว่างแดนดนิ] โคกสีวทิยาสรรค ์/ บา้นคาํสะอาด / บา้นบึงโน / บา้นง่อนหนองพะเนาวม์ิตรภาพที� ๑๒๖ / บา้นคาํสะแนน [กุสุมาลย์] ชุมชนบ่อแสนพนั

มิตรภาพที� 211 [ส่องดาว] อุดมสังวรวทิยา [วานรนิวาส] หนองแวงวทิยา [ภูพาน] บา้นหลุบเลา / บา้นสร้างแกว้ราษฎร์พฒันา [โพนนาแก้ว] ท่าศาลาราษฏร์

วทิยา [อากาศอาํนวย] บา้นดงสาร [กุสุมาลย์] แกง้คาํประชาสามคัคี [บ้านม่วง] บา้นม่วงพิทยาคม [พงัโคน] พงัโคนวทิยาคม [กุสุมาลย์] สุมาลยว์ทิยาคม 

 หนองบัวลาํภู [เมือง] หนองบวัพิทยาคาร / อนุบาลหนองบวัลาํภู / บา้นดินทรายอ่อน [ศรีบุยเรือง] ยางหล่อวทิยาคาร / บา้นศรีบุญเรือง / ศรีบุญเรือง 

วทิยาคาร / นากอกวทิยาคาร / กุดสะเทียนวทิยาคาร [สุวรรณคูหา] ดงมะไฟวทิยา [โนนสัง] โนนสังวทิยาคาร  

  อุบลราชธานี [เมือง] ปทุมพิทยาคม / เบญ็จะมะมหาราช / อุบลวทิยาคม / นารีนุกูล / หนองขอนวทิยา / พุทธเมตตาวทิยา / มูลนิธิวดัศรีอุบลรัตนาราม / 

หนองบ่อสามคัคีวทิยา / อนุกูลนารี � [ม่วงสามสิบ] ไผใ่หญ่ศึกษา / ศรีนํ� าคาํศึกษา [บุณฑริก] บุณฑริก / บุณฑริกวทิยาคาร / บา้นนาแคน / ม่วงสามสิบอมัพวนั

วทิยา / บา้นโนนบาก มิตรภาพที� �� [ตระการพืชผล] โนนกุงวทิยาคม / สระพือวทิยาคาร / บา้นกุศกร / บา้นตากแดด / บา้นบ่อหิน [นาตาล] พงัเคนวทิยา [เดช

อุดม] เดชอุดม / ทุ่งเทิงยิ�งวฒันา / นาส่วงวทิยา / ท่าโพธิ� ศรีพิทยา [เชื�องใน] เขื�องในพิทยาคาร / บา้นไทยวทิยาคม [โพธิ�ไทร] บา้นม่วงใหญ่ / บา้นโพธิ� ไทร / 

โพธิ� ไทรพิทยาคาร [วารินทร์ชําราบ] หว้ยขะยงุวทิยา / ลือคาํหาญวารินชาํราบ [เขมราฐ] บา้นป่าข่า / บา้นม่วงเฒ่า [ศรีเมืองใหม่] เอือดใหญ่พิทยา / ศรีเมือง

วทิยาคาร / หนามแท่งพิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก [นํ�ายืน] ตชด.บา้นคอ้ / วดัสวายนอ้ยวทิยา / นํ� ายนืวทิยา [ทุ่งศรีอุดม] ทุ่งศรีอุดม [ตาลสุม] ตาลสุมพฒันา [นา

ตาล] บา้นไทรงาม [นาจะหลวย] นาจะหลวย [สิรินธร] สิรินธรวทิยานุสรณ์ [นาเยีย] นาเยยีศึกษา รัชมงัคลาภิเษก [สําโรง] สาํโรงวทิยาคาร 

  ยโสธร [เมือง] ยโสธรพิทยาคม บา้นสิงห ์[กุดชุม] กุดชุมวทิยาคม / บา้นโนนประทาย / บา้นคาํบอน / บา้นกุดไกรสร / บา้นหนองหมี / บา้นโสกนํ�าขาว / 

บา้นหนองบวับาน / บา้นหวันา / บา้นโนนใหญ่ / บา้นหว้ยแกง้หนองศาลา / บา้นคาํกา้ว / ชุมชนประชาสรรค ์/ บา้นนาซึม /บา้นกุดแดง / บา้นโสกท่าลาด

พฒันา / บา้นนาโส่ [เลงินกทา] เลิงนกทา / หอ้งแซงวทิยา [ทรายมูล] ทรายมูลวทิยา / ดงมะไฟพิทยาคม [ป่าติ�ว] ศรีฐานกระจายศึกษา / บา้นกระจาย / ป่าติ�ววยิา 

[มหาชนะชัย] บา้นกุดพนัเขียว / มหาชนะชยัพิทยาคม / ตระกูลประเทืองวทิยาคม [คําเขื�อนแก้ว] คาํเขื�อนแกว้ชนูปถมัภ ์ 

 กาฬสินธ์ุ [เมือง] กาญจนาภิเษกวทิยาลยั กาฬสินธุ์ / เมืองกาฬสินธุ์ / เมืองเหนือวทิยาคม / กาฬสินธุ์พิทยาสัย / แกเปะราษฎร์นิยม [กุฉินารายณ์] กุฉินารายณ์ 

/ นาไคร้พิทยาสรรพ ์/ สามขาสวา่งวทิย ์/ บา้นคาํป่าหวา้น [ร่องคํา] ร่องคาํ [สมเดจ็] สมเดจ็พิทยาคม / เมืองสมเดจ็ [นาคู] บา้นนาคู [เขาวง] เขาวงพิทยาคาร / 

ชุมชนกุดบอดวทิยาเสริม [นาคู] บา้นนาคูพฒันา "กรป.กลางอุปถมัภ"์ [ห้วยเม็ก] หวัหินวฒันาลยั / ทรายมูลพิทยาคม / หว้ยเมก็วทิยาคม [ท่าคันโท] ท่าคนัโท

วทิยาคาร [กมลาไสย] กมลาไสย 

  นครพนม [เมือง] นครพนมวทิยาคม / อนุบาลนครพนม / บา้นผึ�ง / บา้นสาํราญ / ชุมชนนามนวทิยาคาร / บา้นดอนแดงเจริญทอง / ศรีโคตรบูรณ์   

[เรณูนคร] เรณูนครวทิยานุกูล / บา้นโพนสาวเอ ้[ศรีสงคราม] บา้นท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอาํนวย) / นาเดื�อพิทยาคม / นาคาํราษฎร์รังสรรค ์/ สนธิราษฎร์วทิยา [นา

แก] นาแกพิทยาคม / บา้นปากบงั / หนองสังขร์าษฎร์บาํรุง / พระซองสามคัคีวทิยา / บา้นดงอินาํ / บา้นหนองยอโพนแพง / นาเหนือทุ่งทองวทิยา / พระซอง

วทิยาคาร / บา้นดินดาํหมากเฟือง / นาแกสามคัคีวทิยา [ท่าอุเทน] อุเทนพฒันา [ธาตุพนม] บา้นทรายมูลคาํผกัแพว / ธาตุพนม [ปลาปาก] ธรรมโฆษิตวทิยา 

[โพนสวรรค์] โพนสวรรคร์าษฎร์พฒันา [นาทม] นาทมวทิยา 

 มหาสารคาม [เมือง] อนุบาลมหาสารคาม / มหาชยัพิทยาคาร / ผดุงนารี / บา้นโคกบวัคอ้ / บา้นหนองโจดสวนมอน  [โกสุมพสัิย] โกสุมวทิยาสรรค ์

[บรบือ]โนนแดงวทิยาคม [ยางสีสุราช] มธัยมยางสีสุราช [นาเชือก] นาเชือกพิทยาสรรค ์/ ปอพานพิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก [บรบือ] บรบือ / บรบือวทิยาคาร 

[นาดูน] นาดูนประชาสรรพ ์/ มธัยมดงยาง / กองทุนพระบรมธาตุนาดูน [พยัคฆภูมิพสัิย] พยคัฆภูมิวทิยาคาร / บา้นทพัป่าจิก / บา้นหนองระเวยีง  [วาปีปทุม] 

บา้นหนองคลองใหม่หวันาคาํ / งวับาวทิยาคม [แกดาํ] มิตรภาพ [ชื�นชม] บา้นหนองนาไร่เดียว / ชื�นชมพิทยาคาร [กนัทรวิชัย] ท่าขอนยางพิทยาคม / บา้นสมศรี

มะแปบประชาบาํรุง 

 มุกดาหาร [เมือง] เมืองมุกวทิยาคม / นวมินทราชูทิศ อีสาน / มุกดาหาร / นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ / บา้นหนองบวั / บา้นสงเปือย / ดงเยน็วทิยาคม   

[คําชะอ]ี คาํชะอีวทิยาคาร [ดงหลวง] ดงหลวงวทิยา [คําชะอ]ี เหล่าประชาอุทิศ / คาํบกวทิยาคาร [หนองสูง] หนองสูงสามคัคีวทิยา [นิคมคําสร้อย] คาํสร้อย

พิทยาสรรค ์[หว้านใหญ่]หวา้นใหญ่วทิยา [นิคมคําสร้อย] ร่มเกลา้พิทยาสรรค ์

 ร้อยเอด็ [เมือง] พลาญชยัพิทยาคม / บา้นนาโพธิ� (สหพนัธ์พิทยาภรณ์) / เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ร้อยเอด็ / ขติัยะวงษา [เมยวด]ี เมยวดีพิทยาคม [เกษตร

วิสัย] หนองผึ�งวทิยาคาร [สุวรรณภูม]ิ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล [จตุรพกัครพมิาน] บา้นดงแดงหนองเพียขนัธ์ / โคกล่ามพิทยาคม [ธวัชบุรี] ธงธานี / ศึกษา

สงเคราะห์ธวชับุรี [พนมไพร] พนมไพรวทิยาคาร [อาจสามารถ] อาจสามารถวทิยา / บา้นแคน (วนัครู 2503) [เมืองสรวง] เมืองสรวงวทิยา [ศรีสมเดจ็] เฉลิม

พระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ร้อยเอด็ [โพธิ�ชัย] เชียงใหม่ประชานุสรณ์ [โพนทราย] สามขาวทิยา [จังหาร] ม่วงลาดวทิยาคาร [โพนทอง] คาํนาดีพิทยาคม 

[ปทุมรัตน์] ปทุมรัตน์พิทยาคม [หนองพอก] โพธ์แกว้ประชาสรรค ์

 อาํนาจเจริญ [เมือง] อาํนาจเจริญ / นาวงัวทิยา / บา้นหนองปลิง / ราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จงัหวดัอาํนาจเจริญ [เสนาคนิคม] นาเวยีงจุลดิศวทิยา / ชุมชนไร่

สีสุก [ปทุมราชวงศา] ลือวทิยาคม / ปทุมราชวงศา [หัวตะพาน] จิกดู่วทิยา / หวัตะพานวทิยาคม [พนา] พนาศึกษา [ชานุมาน] ชานุมานวทิยาคม [ลืออาํนาจ] ลือ

อาํนาจวทิยาคม [เสนางคนิคม] เสนางคนิคม 
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 นครราชสีมา [เมือง] บุญวฒันา ๒ / โคราชพิทยาคม / บา้นมะค่า / พระปริยติัธรรมวดับึงกิตติวทิยา [จักราช] บา้นหนองขาม / จกัราชวทิยา [คง] เทพาลยั 

[วังนํ�าเขียว] บา้นระเริง [โชคชัย] โชคชยัสามคัคี / ชลประทานนาตลิ�งชนั / บา้นบึงพระ / บา้นท่าอ่าง / โชคชยัพรหมบุตรบริหาร / ดอนไพลพิทยาคม [ปักธงชัย] 

ปักธงชยัชุณหะวณัวทิยาคาร / ปักธงชยัประชานิรมิต [เมืองยาง] เมืองยางศึกษา / เมืองจากวทิยา / บา้นโนนเพชรพิทยาคม [ชุมพวง] ตลาดไทรพิทยาคม /  

ชุมพวงศึกษา / ท่าลาด / พกิุลทอง [โนนสูง]โนนสูงศรีธานี [บา้นเหลื�อม] บา้นสระสี�เหลี�ยม [ปากช่อง] กลางดงปุณณวทิยา [เฉลมิพระเกยีรติ] ชุมชนวดัรวง  

[พมิาย] บา้นเตยประชาบาํรุง [เสิงสาง] เสิงสาง [หนองบุนมาก] หนองบุนมากพิทยาคม [สีคิ�ว] สีคิ�ว"สวสัดิ� ผดุงวทิยา" [ขามสะแกแสง] บา้นหนองไผ ่ 

[เทพารักษ์] บา้นหนองแวง [ครบุรี] บา้นแซะ 

 บุรีรัมย์ [เมือง] กลนัทาพิทยาคม / สวายจีกพิทยาคม / วดัพระพุทธบาทเขากระโดง / บา้นคูบอน / หนองตาดพิทยาคม / วดับา้นเมืองดู่ [ประโคนชัย] ประ

โคนชยัพิทยาคม / บา้นโคกมะขาม / เมืองตลุงพิทยาสรรพ ์/ บา้นหนองอาแมะ / บา้นโคกเพชรไสยา / วดับา้นเมืองตํ�า / บา้นหนองไผ ่/ วดับา้นไทร (เสคุรุ

ราษฏร์อนุสรณ์) [แคนดง] แคนดงพิทยาคม / บา้นหนองหญา้คา [หนองหงส์] หนองหงส์พิทยาคม / หว้ยหินพิทยาคม / บา้นหนองยา่งหมู [พลบัพลาชัย] บา้น

เสมด็ / วดับา้นจนัดุม (คุรุธาํรงราษฎร์อนุสรณ์) / วดับา้นแสลงคง / อนุบาลบา้นสะเดา / บา้นบุญช่วย / บา้นโคกขมิ�น  [นางรอง] นางรอง / นางรองพิทยาคม / 

ถนนหกัพิทยาคม / บา้นหนองทองลิ�ม / กมลลกัษณ์ [คูเมือง] คูเมืองวทิยาคม / บา้นโนนยานาง / ตูมใหญ่วทิยา [ละหานทราย] บา้นหนองยาง / บา้นหนองหม ี/ 

บา้นปากช่อง / บา้นบาระแนะ / บา้นสันติสุข / ชุมชนบา้นโคกวา่น / อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย / ตาจงพิทยาสรรค ์[หนองกี�] หนองกี�พิทยาคม / บา้นสระ

สะแก [ลาํปลายมาศ] ธารทองพิทยาคม / เมืองแฝกพิทยาคม [สตึก] เมืองแกพิทยาคม / จุฬาภรณราชวทิยาลยั บุรีรัมย ์/ บา้นหนองใหญ่ / สะแกพิทยาคม / บา้น

ท่าม่วง [โนนสุวรรณ] สามคัคีพทิยาคม / โนนสุวรรณพิทยาคม [ปะคํา] ปะคาํพิทยาคม / ไทยเจริญวทิยา / บา้นหินโคน / ดงใหญ่พฒันา(ดงใหญ่ 4) / ชุมชนบา้น

ดอนนางงาม [บ้านด่าน] บา้นดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) [บ้านกรวด] บา้นกรวดวทิยาคาร / นิคมสร้างตนเอง 9 / บา้นถนนนอ้ย / โนนเจริญพิทยาคม / นิคม

สร้างตนเอง � 

 ศรีสะเกษ [เมือง] ศรีสะเกษวทิยาลยั / อนุบาลศรีสะเกษ / สิริเกศนอ้มเกลา้ [เบญจลกัษ์พทิยา] เบญจลกัษพ์ิทยา [ปรางค์กู่] ตูมพิทยานุสรณ์ / พอกพิทยาคม 

รัชมงัคลาภิเษก/ กระต่ายด่อนวทิยา / บา้นเหลก็ [กนัทรลกัษณ์] กนัทรลกัษณ์วทิยา บา้นภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามคัคี) / อนุบาลดาํรงราชานุสรณ์ / กระแชง

วทิยา / บึงมะลูวทิยา / บา้นด่าน / บา้นกระแชงใหญ่ / บา้นหนองตึก-หว้ยนํ�าใส / กุดเสลาวทิยาคม / บา้นพรทิพย ์[ขุนหาญ] บา้นกนัทรอม / อนุบาลขนุหาญ (สิ) 

/ บา้นระหาร [พยุห์] พยหุ์วทิยา [อุทุมพรพสัิย] จตุรภูมิพิทยาคาร [ห้วยทับทัน] ผกัไหมวทิยานุกูล [ไพรบึง] บา้นสาํโรงพลนั / ไพรบึงวทิยาคม [ขุขันธ์] บา้น

สะเดาใหญ่ / ศรีตระกูลวทิยา / ขขุนัธ์ / อนุบาลศรีประชานุกูล [โนนคูณ] โนนคอ้วทิยาคม [อุทุมพรพสัิย] ทุ่งไชยพิทยา รัชมงัคลาภิเษก / ประชาพฒันศึกษา [ศรี

รัตนะ] โชติพนัธุ์วทิยาสามคัคี / ศรีรัตนวทิยา [นํ�าเกลี�ยง] บวัเจริญวทิยา [ภูสิงห์] บา้นธาตุพิทยาคม / บา้นพรหมเจริญ [กนัทรารมณ์] ประสานมิตรวทิยา / บา้น

บูรพา [นํ�าเกลี�ยง] บา้นคูบ [ยางชุมน้อย] ลิ�นฟ้าพิทยาคม [เบญจลกัษณ์] บา้นเพก็ [ศรีรัตนะ] บา้นโนนแก 

 สุรินทร์ [เมือง] สิรินธร / สุรินทร์พิทยาคม / วรีวฒัน์โยธิน / สุรวทิยาคาร / นาดีวทิยา / สุรินทร์ราชมงคล / รามวทิยา รัชมคัลาภิเษก / บา้นเขวา(เทพ

อนุสรณ์) / ท่าสวา่งวทิยา / หนองโตง “สุรวทิยาคม” [ปราสาท] ประสาทวทิยาคาร / ทุ่งมนวทิยาคาร / เชื�อเพลิงวทิยา / บา้นถนนหกั(สุวรรณราษฎร์บาํรุง) / โคก

ยางวทิยา [ท่าตูม] ลานทรายพิทยาคม / บา้นบะ / ทุ่งกุลาพิทยาคม / บา้นตระมูง [โนนนารายณ์] นารายณ์คาํผงวทิยา / ประดู่แกว้ประชาสรรค ์[ศีขรภูมิ] แตลศิริ

วทิยา / บา้นโพธิ� (โพธิ� ศรีวทิยา) / จารยว์ทิยาคาร / หนองแวงวทิยาคม / บา้นศรีตะวนั / บา้นขะเนก [สังขะ] สังขะ / เทพอุดมวทิยา / กระเทียมวทิยา /บา้นโดง  

[ลาํดวน] บา้นโชกเหนือ / พนาสนวทิยา [บัวเชด] กลาโหมราชเสนา ๒ [พนมดงรัก] พนมดงรัก วทิยา [กาบเชิง] กาบเชิงวทิยา / ปราสาทเบงวทิยา / กาบเชิง

มิตรภาพที� 190 [จอมพระ] จอมพระประชาสรรค ์[รัตนบุรี] รัตนบุรี 

 ชัยภูมิ [เมือง] สตรีชยัภูม ิ/ กุดตุม้วทิยา / กาญจนาภิเษกวทิยาลยั ชยัภูมิ [บ้านแท่น] สามสวนวทิยา [หนองบัวแดง] หนองบวัแดงวทิยา / บา้นบ่อทอง  

[เนินสง่า] บา้นขี� เหลก็ [เกษตรสมบูรณ์] บา้นนาสีดา / บา้นโจดพิทยาคาร / บา้นหนองบวั [ภูเขียว] เพชรราษฎร์บาํรุง [ภักดชุีมพล] บา้นพฒันาสามคัคี  

[เทพสถิตย์] นายางกลกัพิทยาคม [หนองบัวระเหว] ชุมชนบา้นหว้ยแย ้[คอนสาร] โนนคูณวทิยาคาร รัชมงัคลาภิเษก [จัตุรัส] จตุัรัสวทิยาคาร [แก้งคร้อ]  

แกง้คร้อวทิยา [คอนสวรรค์] คอนสวรรค ์

ภาคเหนือ 
 พษิณุโลก [เมือง] อนุบาลพิษณุโลก / จ่านกร้อง / วดัแหลมโพธิ�  / วดัจนัทร์ตะวนัออก / วงันํ� าคูศึ้กษา [พรหมพริาม] วงัมะด่านพิทยาคม / วดักระบงัมงัคลา

ราม (พิศาลประชาสรรค)์ [ชาติตระการ] บา้นหว้ยทอ้งฟาน [นครไทย] ภูขดัรวมไทยพฒันา / ยางโกลนวทิยา / นครไทย [วังทอง] บา้นกลางพิทยาคม / วงัพิกุล

วทิยศึกษา / บา้นวงัตาดราษฎร์อุทิศ [วัดโบสถ์] หว้ยปลาไหล 

 กาํแพงเพชร [เมือง] เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ กาํแพงเพชร / คณฑีพิทยาคม /  [ขาณุวรลกัษบุรี] ขาณุวทิยา [พรานกระต่าย] เรืองวทิย ์

พิทยาคม / พิไกรวทิยา [คลองลาน] คลองลานพฒันาจินดาศกัดิ�  / คลองลานวทิยา / บา้นมอสมบูรณ์มิตรภาพที� 189 [ทรายทองวัฒนา] ทุ่งทรายวทิยา [คลองขลุง] 

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค ์/ วงัแขมวทิยาคม [ลาานกระบือ] นิคมสร้างตนเองบางระกาํ 5 / ลานกระบือวทิยา [ปางศิลาทอง] บา้นคลองลึกพฒันา 

 



-5- 
ภาคเหนือ(ต่อ) 
 ตาก [เมือง]วงัหินกิตติวทิยาคม / ถนอมราษฏร์บาํรุง / บา้นลานเตง็ [ท่าสองยาง] ท่าสองยางวทิยาคม [แม่ระมาด] แม่จะเราวทิยาคม [บ้านตาก] บา้นตาก

(ประชาวทิยาคาร) / ชุมชนวดัสันป่าลาน [แม่สอด] บา้นแม่กาษา / แม่ปะวทิยาคม [พบพระ] บา้นร่มเกลา้ 4 / หว้ยนํ�านกัวทิยา [อุ้มผาง] บา้นกลอ้ทอ  

[ท่าสองยาง] ท่าสองยางวทิยาคม 

 พจิิตร [บางมูลนาก] วงัตะกูราษฎร์อุทิศ [โพทะเล] โพธิธรรมสุวฒัน์ / หว้ยยาวพิทยาคม [สามง่าม] บา้นหนองโสน [บางมูลนาก] วงัตะกูราษฎร์อุทิศ  

 เพชรบูรณ์ [เมือง] เพชรพิทยาคม / ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ / สวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ / วทิยานุกูลนารี [วังโป่ง] วงัโป่งพิทยาคม [ชนแดน] 

อนุบาลชนแดน / ชนแดนวทิยาคม [วิเชียรบุรี] พุขามครุฑมณีอุทิศ [หนองไผ่] นาเฉลียงพิทยาคม / หนองไผ ่[นํ�าหนาว] นํ� าหนาววทิยาคม [บึงสามพนั] วงัพิกุล

พิทยาคม / ซบับอนวทิยาคม / บา้นซบับอน / บึงสามพนัวทิยาคม [ชนแดน] ดงขยุวทิยาคม / สายสมร [หล่มสัก] บา้นชา้งตะลูด [หล่มเก่า] หล่มเก่าพิทยาคม 

 สุโขทัย [เมือง] สุโขทยัวทิยาคม / ลิไทพิทยาคม / อุดมดรุณี / วดัจนัทร์(ลอมราษฎร์บาํรุง) / บา้นสนามบิน(ประชาศึกษา) [สวรรคโลก] สวรรคอ์นนัตว์ทิยา / 

หนองกลบัวทิยาคม [ทุ่งเสลี�ยม] ชยัมงคลพิทยา [กงไกรลาศ] กงไกรลาศวทิยา / ไกรในวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก [บ้านด่านลานหอย] บา้นลานกระบือ /  

บา้นด่านลานหอยวทิยา [ศรีสําโรง] ศรีสาํโรงชนูปถมัภ ์

 อุตรดติถ์ [เมือง] อุตรดิถตด์รุณี [พชัิย] พิชยั / ชุมชนบา้นโคน / นาอินวทิยาคม [ลบัแล] ลบัแลศรีวทิยา 

 น่าน [เมือง] สตรีศรีน่าน [ปัว] ปัว / เมืองแงง [บ้านหลวง] บา้นหลวง [เชียงกลาง] เชียงกลาง "ประชาพฒันา" [นาน้อย] นานอ้ย [เวียงสา] ทุ่งศรีทอง  

[เชียงกลาง] พระธาตุพิทยาคม 

 เชียงใหม่ [สะเมิง] สะเมิงพิทยาคม [สันป่าตอง] เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ [อมก๋อย] แม่ตื�นวทิยาคม [ฝาง] ฝางชนูปถมัภ ์/ บา้นสันทรายคองนอ้ย [แม่แตง] 

สันป่ายางวทิยาคม [ไชยปราการ] ไชยปราการ / บา้นใหม่หนองบวั / บา้นถํ�าตบัเตา [เชียงดาว] เชียงดาววทิยาคม [ดอยหล่อ] สองแคววทิยาคม [พร้าว] พร้าว

วทิยาคม [แม่แจ่ม] บา้นทุ่งแก [แม่แตง] แม่แตง / สันป่าสักวทิยา [เวียงแหง] เวยีงแหงวทิยาคม [ดอยเต่า] ดอยเต่าวทิยาคม / บา้นบงตนั [หางดง] บา้นสันป่าสัก / 

หางดงรัฐราษฎร์อุปถมัภ ์[ฮอด] ฮอดพิทยาคม [สันทราย] สันทรายวทิยาคม  / ศรีสังวาลเชียงใหม่ [แม่ริม] นวมินทราชูทิศ พายพั / ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา � จงัหวดัเชียงใหม่ [แม่แจ่ม] แม่แจ่ม 

 เชียงราย [เมือง] อนุบาลเชียงราย [เชียงของ] เชียงของวทิยาคม [แม่จัน] วดัหมื�นพุทธวทิยา [เทิง] เทิงวทิยาคม / ปลอ้งวทิยาคม [แม่สรวย] วาววีทิยาคม / แม่

สรวยวทิยาคม [เวียงป่าเป้า] เวยีงป่าเป้าวทิยาคม [แม่ลาว] แม่ลาววทิยาคม [พาน] พานพิเศษพิทยา / พานพิทยาคม [เวียงแก่น] เวยีงแก่นวทิยาคม 

 พะเยา [เมือง] ฟากกวา๊นวทิยาคม / พะเยาประสานธน์วทิย ์/ บา้นแม่กา [เชียงคํา] อนุบาลเชียงคาํ (วดัพระธาตุสบแวน) /บา้นแวน / บา้นร่องส้าน / บา้นแวน

โคง้ [ภูกามยาว] ดงเจนวทิยาคม / เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ พะเยา [ดอกคําใต้] ดอกคาํใตว้ทิยาคม / ถ ํ�าปินวทิยาคม [จุน] จุนวทิยาคม [ภูซาง] ภู

ซางวทิยาคม [แม่ใจ] แม่ใจวทิยาคม 

 แพร่ [เมือง] แพร่ปัญญานุกูล / ถิ�นโอภาสวทิยา [สูงเม่น] ชุมชนบา้นร่องกาศ(ศรีวทิยาคาร) / สูงเม่นชนูปถมัภ ์/ บา้นกาศประชานุเคราะห ์[วังชิ�น] วงัชิ�น

วทิยา [ร้องกวาง] ร้องกวางอนุสรณ์ [หนองม่วงไข่] ม่วงไข่พิทยาคม 

 แม่ฮ่องสอน [เมือง] อนุบาลแม่ฮ่องสอน / ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน / บา้นป่าลาน [แม่สะเรียง] ชุมชนบา้นนํ�าดิบ / สังวาลยว์ทิยา [ปาย] บา้นแกงหอม / 

ราชประชานุเคราะห์ 22 / ปายวทิยาคาร [สบเมย] เฉลิมรัชวทิยาคม 

 ลาํปาง [ห้างฉัตร] หา้งฉตัรวทิยา [เมืองปาน] เมืองปานวทิยา [แม่เมาะ] สบจางวทิยา [เถิน] อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถมัภ)์ 

 ลาํพูน [เมือง] ส่วนบุญโญปถมัภ ์ลาํพูน [ป่าซาง] ป่าซาง / วชิรป่าซาง [ลี�] เวยีงเจดียว์ทิยา [บ้านธิ] ป่าตาลบา้นธิพิทยา 

ภาคกลาง 
 นครปฐม [เมือง] พระปฐมวทิยาลยั / สระกะเทียมวทิยา / สระกะเทียมวทิยาคม / อนุบาลไผทวทิยา (มูลนิธิชยัพฒันา) [ดอนตูม] คงทองวทิยา [สามพราน] 

วดัดอนหวาย(นครรัฐประสาท) / วดัสรรเพชญ(ทววีทิยาคม) / คลองบางกระทึก [พุทธมลฑล] กาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัย / 

บุณยศรีสวสัดิ�  / รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา [นครชัยศรี] งิ�วรายบุญมีรังสฤษดิ�  [บางเลน] วดันราภิรมย ์/ บางหลวงวทิยา 

 นนทบุรี [เมือง] สตรีนนทบุรี / วดัทางหลวงโพธิ� ทอง / ทานสัมฤทธิ� วทิยา [บางกรวย] ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย [บางใหญ่] เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 

[ไทรน้อย] วดัสโมสร 

 ปทุมธานี [เมือง] สิงห์ปทุมราษฎร์วทิยา ปทุมธานี / วดัไพร่ฟ้า [ลาํลูกกา] วดัปัญจทายกิาวาส / เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี [สามโคก] เตรียม

อุดมศึกษานอ้มเกลา้ ปทุมธานี [ธัญบุรี] สาธิตนวตักรรมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี / ธญัรัตน ์[ลาดหลุมแก้ว] วรราชาทินดัดามาตุวทิยา / จุฬาภรณ 

ราชวทิยาลยั ปทุมธานี 

 สมุทรปราการ [เมือง] นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลยั สมทุรปราการ [บางพล]ี วดับางพลีใหญ่กลาง / วดัหนามแดง [พระประแดง] วดัครุนอก /  

ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมธัยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ ์/ วดัทรงธรรม / สันติดรุณ 
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ภาคกลาง(ต่อ) 
 สมุทรสาคร [เมือง] วดัปัจจนัตาราม / วดับางหญา้แพรก / สมุทรสาครวทิยาลยั / พนัทา้ยนรสิงห์วทิยา / สมุทรสาครบูรณะ /วดัศรีสุทธาราม [บ้านแพ้ว]  

วดัธรรมจริยาภิรมย ์

 กาญจนบุรี [เมือง] ลาดหญา้พิทยาคม / [พนมทวน] ราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จงัหวดักาญจนบุรี / ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน [ไทรโยค] ไทรโยคมณีกาญจน์

วทิยา / ไทรโยคนอ้ยวทิยา / พุทธวมิุติวทิยา [บ่อพลอย] ชุมชนบา้นหลุมรัง [สังขละบุรี] บา้นท่าดินแดง [เลาขวัญ] วดัใหม่ภูมิเจริญ [ท่าม่วง] เขาดินวทิยาคาร / 

หนองตากยาตั�งวริิยะราษฎร์บาํรุง 

 ประจวบคีรีขันธ์ [เมือง] เนินแกว้วทิยาคาร / อ่าวนอ้ยวทิยานิคม [หัวหิน] หวัหินวทิยาคม / วงัไกลกงัวล  

  เพชรบุรี [เมือง] คงคาราม / เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี / วดัดอนไก่เตี�ย [ชะอาํ] วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั เพชรบุรี / เพชรบุรีปัญญานุกูล  

[แก่งกระจาน] ป่าเดง็วิทยา / บา้นป่าเดง็ [หนองหญ้าปล้อง] หนองหญา้ปลอ้งวทิยา [ท่ายาง] ท่ายางวทิยา 

 สุพรรณบุรี [เมือง] สงวนหญิง / กาญจนาภิเษกวทิยาลยั สุพรรณบุรี [ดอนเจดย์ี] วดัราษฎรบาํรุง / สระกระโจมโสภณพิทยา / บรรหารแจ่มใสวทิยา 1  

[ด่านช้าง] บา้นใหม่กิโล 8 [เดมิบางนางบวช] ทุ่งคลีโคกชา้งวทิยา / ธรรมโชติศึกษาลยั [อู่ทอง] วดัช่องลม [ด่านช้าง] ด่านชา้งวทิยา / บรรหารแจ่มใสวทิยา 3 

[สองพี�น้อง] อนุบาลเตือนจิตร / บางลี�วทิยา / วดัใหม่เพชรรัตน ์/ สองพี�นอ้งวทิยา [ศรีประจันต์] วดับา้นกลว้ย 

 ลพบุรี [โคกสําโรง] จุฬาภรณราชวทิยาลยั ลพบุรี [ชัยบาดาล] ชยับาดาลวทิยา / บา้นท่าดินดาํ / เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ลพบุรี [ท่าหลวง] 

บา้นหนองประดู่ [โคกสําโรง] จุฬาภรณราชวทิยาลยั ลพบุรี [บ้านหมี�] ชุมชนตาํบลหินปัก / ปิยะบุตร์ / โสตศึกษาปานเลิศจงัหวดัลพบุรี / บา้นชีวทิยา 

ภาคกลาง(ต่อ) 

 พระนครศรีอยุธยา [บางไทร] บางไทรวทิยา [ท่าเรือ] เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ลพบุรี [บางปะอนิ] อุดมศีลวทิยา [บางไทร] บางไทรวทิยา 

[เสนา] เสนา"เสนาประสิทธิ� " [อุทัย] อุทยั [วังน้อย] มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั [บ้านแพรก] วดันครโปรดสัตว ์[ภาชี] ตะโกดอนหญา้นาง  

[บางบาล] บางบาล  

 สระบุรี [เมือง] ปากเพรียววทิยาคม [มวกเหลก็] บา้นหนองผกัหนอก / บา้นโป่งไทร / วดัสวนทองรวมมิตร / อนุบาลมวกเหลก็ / บา้นคลองไทร [แก่งคอย] 

สองคอนวทิยาคม / แก่งคอย / วดัชาํผกัแพว / วดับุรีการาม / วดัหว้ยคงคาวราวาส / วดัท่ามะปราง [วังม่วงวิทยาคม] วงัม่วงวทิยาคม [พระพุทธบาท] สุธีวทิยา 

[หนองแค] หินกองวทิยาคม / หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) / ชุมชนวดัไทยงาม 

 สิงห์บุรี [บางระจนั] บางระจนัวทิยา 

 อุทัยธานี [เมือง] อุทยัวทิยาคม / อนุบาลเมีองอุทยัธานี  [หนองฉาง] หนองฉางวทิยา [ลานสัก] ชุมชนบา้นทุ่งนางาม [ทัพทัน] ทพัทนัอนุสรณ์  

 นครสวรรค์ [เมือง] กีฬาจงัหวดันครสวรรค ์/ พระบางวทิยา / คีรีวงศว์ทิยา [ลาดยาว] วงัเมืองชนประสิทธิ� วทิยาคม / บา้นหนองชาํนาญ [ตาคล]ี  

ทหารอากาศอนุสรณ์ [ชุมแสง] วดัพนัลาน [ชุมตาบง] หว้ยนํ�าหอมวทิยาคาร [พยุหะคีรี] พยหุะพิทยาคม [ตาคลี] บา้นหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ� สุทธิสุวรรณ) 

 ชัยนาท [เมือง]ราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จงัหวดัชยันาท / ชยันาทพิทยาคม [หันคา] หนัคาพิทยาคม / หนัคาราษฎร์รังสฤษถ ์[สรรคบุรี] คุรุประชาสรรค ์

[เนินขาม] เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ / อนุบาลเนินขาม 

 ราชบุรี [จอมบึง] ด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์[บ้านโป่ง] กรับใหญ่วอ่งกุศลกิจพิทยาคม [โพธาราม] ท่ามะขามวทิยา 

ภาคตะวนัออก 
       ชลบุรี [เมือง] ชลราษฎร์อาํรุง / อนุบาลชลบุรี / พระตาํหนกัมหาราช [หนองใหญ่] หนองใหญ่ศิริวรวาทวทิยา [พานทอง] วดัโป่งตามุข [พนัสนิคม] ทุ่งเหียง

พิทยาคม [ศรีราชา] สวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุรี [บ้านบึง] จุฬาภรณราชวทิยาลยั ชลบุรี / บา้นบึง "มนูญวทิยาคาร" [บ่อทอง] บ่อทองวงษจ์นัทร์วทิยา [บางละ

มุง] อนุบาลบางละมุง 

 ตราด [เขาสมิง] บา้นหนองบวั [บ่อไร่] บา้นหนองบอน 

 ฉะเชิงเทรา [พนมสารคาม] วดันาเหล่าบก(สัมฤทธิ� ราษฎร์วทิยา) / วดัหนองเสือ(รัฐราษฎร์พฒันา) / วดัลาํมหาชยั(รัฐอนุสรณ์) [บางปะกง] สามคัคีราษฎร์

บาํรุง [แปลงยาว] ไทรทองอุปถมัภ ์[สนามชัยเขต] บา้นหนองยาง / ชาํป่างามวทิยาคม [บางนํ�าเปรี�ยว] วดัเกตุสโมสร 

 จนัทบุรี [เมือง] เบญจทราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี / เบญจมานุสรณ์ [ท่าใหม่] ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ [เขาคิชฌกูฎ] ราชประชานุเคราะห์๔๘ จงัหวดัจนัทบุรี 

 นครนายก [เมือง] นครนายกวทิยาคม [บ้านนา] บา้นนา "นายกพิทยากร" [องครักษ์] องครักษ ์/ วดัเขม็ทอง 

 ปราจีนบุรี [ประจันตคาม] วดัพรหมประสิทธิ�  / ประจนัตราษฎร์บาํรุง [กบินทร์บุรี] เตรียมพุทธศาสตร์ [บ้านสร้าง] ชิตใจชื�น  

 ระยอง [เมือง] วดัป่าประดู่ / ชุมชนวดับา้นแลง / ระยองวทิยาคม นิคมอุตสาหกรรม / วดัชากลูกหญา้ / มาบตาพุดพนัพิทยาคาร [แกลง] ชาํนาญสามคัคีวทิยา 

บา้นเนินสุขสาํรอง / หว้ยยางศึกษา [วังจันทน์] ชุมชนบา้นวงัจนัทน์ [บ้านค่าย] บ้านค่าย  

 สระแก้ว [เมือง] สระแกว้ [อรัญประเทศ] อรัญประเทศ [ตาพระยา] ตาพระยา / ซบัม่วงวทิยา [วัฒนานคร] วฒันานคร [เขาฉกรรจ์] ทรัพยส์มบูรณ์วทิยาคม  
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ภาคใต้ 
 ยะลา [เมือง] บา้นเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์) / บา้นเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) [รามัน] บา้นกาลอ / พฒันาบาลอ [บันนังสตา] บา้นเจาะปันตงั 

 นราธิวาส [สุไหงปาด]ี บา้นสากอ / บา้นจือแร / บา้นกาวะ [ตากใบ] ตากใบ / บา้นหวัคลอง / บา้นสะหริ�ง [สุไหงโกลก] บา้นปาดงัยอ [สุคิริน] สุคิรินวทิยา 

[แว้ง] บา้นจะมาแกะ / เวยีงสุวรรณวทิยาคม / ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส [ระแงะ] ตนัหยงมสั [บาเจาะ] บาเจาะ 

 ปัตตานี [เมือง] อามานะศกัดิ�  [ยะรัง] บา้นกระโด / บา้นบากง / บา้นระแวง้ [มายอ] บา้นนํ�าใส [วังกะพ้อ] วงักะพอ้พิทยาคม [ยะหริ�ง] บา้นตาหมน  

[โคกโพธิ�] ราชมุนีรังสฤษฏ ์

 สตูล [เมือง] พิมานพิทยาสรรค ์/ บา้นตนัหยงกาโบยชยัพฒันา / บา้นเขาจีน [ท่าแพ] บา้นสาคร / ท่าแพผดุงวทิย ์[ควนโด] ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 

 ระนอง [กะเปอร์] กะเปอร์วทิยา 

 สงขลา [เมือง] สงขลาพฒันาปัญญา / อนุบาลสงขลา / มหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา / แจง้วทิยา [หาดใหญ่] หาดใหญ่วทิยาลยั / โสตศึกษาจงัหวดัสงขลา / 

บา้นทุ่งตาํเสา [นาหม่อม] ธรรมโฆสิต / บา้นควนจง [จะนะ] ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จงัหวดัสงขลา [ควนเนียง] ควนเนียงวทิยา [รัตภูมิ] รัตภูมิ

วทิยา [คลองหอยโข่ง] รัตนพลวทิยา [สะเดา] ปาดงัติณสูลานนท ์/ บา้นคลองแงะ(ชาติบุณยวทิยาคาร) [กระแสสินธ์ุ] กระแสสินธุ์วทิยา [ระโนด]ระโนดวทิยา 

[จะนะ] จะนะวทิยา 

 ชุมพร [เมือง] ศรียาภยั [หลงัสวน] ปากนํ�าหลงัสวนวทิยา / สวนศรีวทิยา / บา้นควนตะวนัออก [สว]ี สววีทิยา / ด่านสววีทิยา / ครนพิทยาคม [ท่าแซะ] ราช

ประชานุเคราะห์ �� จงัหวดัชุมพร 

 นครศรีธรรมราช [เมือง] นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จงัหวดันครศรีธรรมราช / พระบรมธาตุพิทกัษว์ทิยา / จุฬาภรณ์ราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช / เมือง

นครศรีธรรมราช / กลัยาณีศรีธรรมราช [ชะอวด] บา้นขอนหาด / ชะอวด / ชะอวดวทิยาคาร [พระพรหม] เฉลิมราชประชาอุทิศ [ท่าศาลา] ท่าศาลาประสิทธิ�

ศึกษา [ขุนทะเล] ขนุทะเลวทิยาคม [ทุ่งใหญ่] ทุ่งใหญ่วทิยาคม [เชียรใหญ่] ธญัญาวดีศึกษา [ช้างกลาง] ชา้งกลางประชานุกูล [ทุ่งสง] โสตศึกษาจงัหวดั

นครศรีธรรมราช [ร่อนพบูิลย์] เสาธงวทิยา 

 พทัลุง [เมือง] พทัลุง จงัหวดัพทัลุง / วชิรธรรมสถิต / พนางตุง [ป่าบอน] ป่าบอนพิทยาคม [ป่าพยอม] วดัคลองใหญ่ [ตะโหมด] ตะโหมด [ปากพะยูน] ปาก

พะยนูพิทยาคาร [เขาชัยสน] เขาชยัสน 

 ภูเกต็ [ถลาง] วรีสตรีอนุสรณ์ 

 สุราษฎร์ธานี [เมือง] เมืองสุราษฎร์ธานี / สุราษฎร์พิทยา ๒ / มธัยมพชัรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี / ศึกษาสงเคราะหสุ์ราษฎร์ธานี [พระแสง] บางสวรรค์

วทิยาคม / พระแสงวทิยา [ไชยา] วดัรัตนาราม / บา้นคลองไมแ้ดง [เกาะสมุย] เกาะสมุย / ทีปราษฎร์พิทยา [พระแสง] บา้นหว้ยแหง้ [บ้านนาสาร] บา้นนาสาร 

[วิภาวด]ี ตะกุกใตศึ้กษา [พุนพนิ] วดัท่าตลิ�งชนั [คีรีรัฐนิคม] มธัยมบา้นทาํเนียบ 

 กระบี� [เมือง] หนองทะเลวทิยา / วดัโพธิ� เรียง [เขาพนม] ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จงัหวดักระบี� / พนมเบญจา / เขาดินประชานุกูล [คลองท่อม] กาญจนา

ภิเษกวทิยาลยั กระบี� / คลองพนสฤษดิ� พิทยา [ปลายพระยา] ปลายพระยาวทิยาคม  

 ตรัง [ปะเหลยีน] ปะเหลียนผดุงศิษย ์/ ทุ่งยาวผดุงศิษย ์[กนัตัง] บา้นบาตูปูเต๊ะ [วังวิเศษ] วงัวเิศษ / รัษฎานุประดิษฐอ์นุสรณ์ [ย่านตาขาว] ยา่นตาขาวรัฐ 

ชนูปถมัภ ์[ปะเหลยีน] ทุ่งยาวผดุงศิษย ์/ ปะเหลียนผดุงศิษย ์[นาโยง] นาโยงวทิยาคม  

 พงังา [เมือง] สตรีพงังา / อนุบาลพงังา [ตะกั�วทุ่ง] บา้นท่านุ่น / บา้นกะไหล [ทับปุด] ทบัปุดวทิยา [ท้ายเหมือง] ทา้ยเหมืองวทิยา [ตะกั�วป่า] ราชประชานุ

เคราะห์ ๓๕ [เกาะยาว] เกาะยาววทิยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสั�งซื�อโปรแกรม พสัดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั�น 4.02.3 
 

 

 ขา้พเจา้…………………………………….โทรศพัท…์…………………………Email……………………………………. 

มคีวามประสงค์  สั�งซื�อโปรแกรมพสัดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั�น 4.02.3 ในราคา 4,000 บาท (สี�พนับาทถว้น) 

โปรดจดัส่งไปที�  ชื�อ-สกลุ   …………………………………………………………………………….. 

  โรงเรียน (ตวับรรจง)…………………………………………………………………. 

   ที�อยู…่………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 
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