
 
 
ท่ี ศธ  04127/3882                                                        สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                                                                       ราชบุรี เขต 1 ถนนไกรเพชร ตําบลหนาเมือง 
        อําเภอเมืองฯ    จังหวดัราชบุรี   70000 
  

     27 สิงหาคม   2555       
  

เร่ือง   การอบรมปฏิบัติการการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน(ฉบับแกไข) 
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสพป.รบ.1 ,สช. ,อบจ.,ตชด.,เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย    1. ตารางอบรมปฏิบัติการครูช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  จํานวน  1 ฉบับ 
2.รายช่ือโรงเรียนท่ีครูเขารับการประชุมปฏิบัติการ  จํานวน  1 ฉบับ 

 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กําหนดจัดประชุมปฏิบัติการตาม
หลักสูตรการอบรมใหแกครูช้ันประถมศึกษาปท่ี 1   ของโรงเรียนในสังกัดสพป.รบ.1 จํานวน  181  โรงเรียน   
และสังกัดอ่ืน ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัด  สช., ตชด. ,อบจ., เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล  จํานวน           
18  โรงเรียน ใหสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Tablet) ไดอยางมีคุณภาพและ
สรางสรรคอันเปนการเติมปญญาดวย ICT ใหแกครูช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  จํานวน 6 รุน ๆละ 2 วัน  เวลา 8.30 – 
16.30 น. ณ หองประชุมแสงตะวัน โรงแรมโกลเดนซิตี้ และขอใหโรงเรียนสงครูไปเขารับการอบรมใหครบตาม
จํานวนท่ีลงทะเบียนไวกับสพฐ.พรอมนําคอมพิวเตอรโนตบุก (ขอยกเลิกหนังสือท่ี ศธ04127/3819 ลงวันท่ี 23 
สิงหาคม 2555) ไปเขารับการอบรมตามกําหนดดังนี้ 
   รุน 1 วันท่ี      3 - 4  กันยายน  2555 
   รุน 2 วันท่ี      5 - 6  กันยายน  2555 
   รุน 3 วันท่ี  10 - 11  กันยายน  2555 

รุน 4 วันท่ี  12 - 13  กันยายน  2555    
   รุน 5 วันท่ี  14, 17  กันยายน  2555 
   รุน 6 วันท่ี  18 – 19 กันยายน 2555 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ       

 

(นายอํานาจ  งามยิ่งยวด) 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ปฏิบัติราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

 
 
 
 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
โทรศัพท/โทรสาร 032 – 338984 



 
ตารางอบรมปฏิบัติการครูชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 

การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน 
สังกัด สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

รุนท่ี1-6 วันท่ี  3 – 19 กันยายน 2555 
 ณ โรงแรมโกลเดนซิตี้  หองประชุมแสงตะวัน จังหวัดราชบุรี  

วันท่ี 1 ของการอบรม 
 

เวลา สาระหลักสูตร หมายเหตุ 

08.00 น.- 09.00 น รายงานตัว  

09.00 น.- 09.30 น พิธีเปด  

09.30 น.- 10.30 น ภาพอนาคตการศึกษาไทย  

10.30 น.- 12.00 น แนวทางการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา(Tablet) ไปใช  

13.00 น.- 16.00 น ความรูพื้นฐานและการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา(Tablet)  

16.00 น.- 16.30 น การใชบริการศูนยสนับสนนุการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา
(Tablet) 

 

 

วันท่ี 2 ของการอบรม 
 

เวลา สาระหลักสูตร หมายเหตุ 

08.00 น.- 09.00 น รายงานตัว  

09.00 น.- 12.00 น ความรูพื้นฐานและการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา(Tablet)  

13.00 น.- 15.00 น ความรูพื้นฐานและการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา(Tablet)  

15.00 น.- 16.00 น แนวทางการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา(Tablet) ไปใช  

16.00 น.- 16.30 น การใชบริการศูนยสนับสนนุการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา(Tablet)  

 
  หมายเหตุ พักรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน เวลา  12.00 น. 
                                          พักรับประทานอาหารวางทุกวันเวลา 10.30 น.และ 14.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อโรงเรียนท่ีครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เขารับการอบรมปฏิบตัิการ           

การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (Tablet) 

รายชื่อโรงเรียนท่ีครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เขารับการอบรม รุน 1 วันท่ี  3 - 4  กันยายน  2555 
 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน สังกัด สถานะ นักเรียน ครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี [1070010044] [701] สพฐ. นําเขาแลว 449 16 

2 โรงเรียนเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช) [1070010045] [701] สพฐ. นําเขาแลว 367 13 

3 โรงเรียนแคทราย(บุญประชาสรรค) [1070010014] [701] สพฐ. นําเขาแลว 32 2 

4 โรงเรียนดอนแจง(ไสวราษฎรวิทยาคาร) [1070010023] [701] สพฐ. นําเขาแลว 38 3 

5 โรงเรียนดอนตลุง(ราษฎรศรัทธาทาน) [1070010001] [701]0. สพฐ. นําเขาแลว 42 7 

6 โรงเรียนบางลี่(วุฒิพันธุวิทยา) [1070010018] [701] สพฐ. นําเขาแลว 28 6 

7 โรงเรียนน้ําพุ [1070010032] [701] สพฐ. นําเขาแลว 56 5 

8 โรงเรียนบานกลวย(เฟอราษฎรบํารุง) [1070010029] [701] สพฐ. นําเขาแลว 17 1 

โรงเรียนเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) [1070010002] [701] สพฐ. นําเขาแลว 1 20 5  

โรงเรียนเกตุนอย [1070010009] [701] สพฐ. นําเขาแลว 2 8 4  

โรงเรียนเกาตนมะคา [1070010183] [701] สพฐ. นําเขาแลว 3 7 1  

โรงเรียนโกรกสิงขร [1070010078] [701] สพฐ. นําเขาแลว 4 7 1  

โรงเรียนเกาะศาลพระ [1070010172] [701] สพฐ. นําเขาแลว 5 3 2  

โรงเรียนกลุมนักขาวหญิงสอง บอหวี [1070010100]  สพฐ. นําเขาแลว 6 42 7  

โรงเรียนกลวย [1070010109] [701] สพฐ. นําเขาแลว 7 12 1  

โรงเรียนเขากรวด [1070010043] [701] สพฐ. นําเขาแลว 8 12 1  

โรงเรียนเขากลิ้ง(รุงเจริญธรรม) [1070010105] [701] สพฐ. นําเขาแลว 9 4 1  

โรงเรียนเขาไกแจ [1070010103] [701] สพฐ. นําเขาแลว 10 21 2  

โรงเรียนเขางูสันติธรรม [1070010021] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 9 1  

โรงเรียนเขาชาง [1070010157] [701] สพฐ. นําเขาแลว 12 12 1  

รวม 80 
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34      โรงเรียนดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ) [1070010025] [701] สพฐ. นําเขาแลว 15 1 

35 โรงเรียนดอนทราย(ไชยประชาสรรค) [1070010119] [701] สพฐ. นําเขาแลว 10 1 

36 โรงเรียนดานทับตะโก [1070010073] [701] สพฐ. นําเขาแลว 92 6 

37 โรงเรียนตลาดควาย(ประชานุกูล) [1070010071] [701] สพฐ. นําเขาแลว 10 1 

38 โรงเรียนตะโกลาง [1070010115] [701] สพฐ. นําเขาแลว 68 7 

39 โรงเรียนทาโขลง(พยุงประชานุกูล) [1070010046] [701] สพฐ. นําเขาแลว 6 1 

40 โรงเรียนทามะขาม [1070010098] [701] สพฐ. นําเขาแลว 56 2 

41 โรงเรียนทายเมือง [1070010038] [701] สพฐ. นําเขาแลว 19 3 

42 โรงเรียนทายาง [1070010145] [701] สพฐ. นําเขาแลว 17 1 

43 โรงเรียนทุงกระถิน [1070010075] [701] สพฐ. นําเขาแลว 24 5 

44 โรงเรียนทุงแจง [1070010065] [701] สพฐ. นําเขาแลว 17 1 

45 โรงเรียนทุงนอย(มิตรภาพท่ี 12) [1070010051] [701] สพฐ. นําเขาแลว 7 1 

46 โรงเรียนทุงแฝก [1070010063] [701] สพฐ. นําเขาแลว 12 2 

47 โรงเรียนทุงศาลา [1070010110] [701] สพฐ. นําเขาแลว 19 1 

48 โรงเรียนทุงหญาคมบาง [1070010026] [701] สพฐ. นําเขาแลว 18 1 

49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บานหนองเกตุ) [1070010140]  สพฐ. นําเขาแลว 17 1 

50 โรงเรียนไทรงาม [1070010149] [701] สพฐ. นําเขาแลว 16 1 

51 โรงเรียนธรรมศาสตร - จุฬา 2  สพฐ. นําเขาแลว 20 6 

รวม 80 

…….. 
 
 

รายชื่อโรงเรียนท่ีครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เขารับการอบรม รุน 2 วันท่ี  5 - 6  กันยายน  2555 

13 โรงเรียนเขาถาน [1070010124] [701] สพฐ. นําเขาแลว 17 1 

14 โรงเรียนเขาถ้ํา [1070010120] [701] สพฐ. นําเขาแลว 16 1 

15 โรงเรียนเขาถ้ํากุญชร [1070010047] [701] สพฐ. นําเขาแลว 15 1 

16 โรงเรียนเขาปนทอง [1070010088] [701] สพฐ. นําเขาแลว 33 1 

17 โรงเรียนเขาพระเอก [1070010129] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 1 

18 โรงเรียนเขาอีสาน [1070010121] [701] สพฐ. นําเขาแลว 1 1 

19 โรงเรียนคุงกระถิน(ราษฎรสามัคคึอุทิศ) [1070010010] [ สพฐ. นําเขาแลว 6 1 

20 โรงเรียนโคกพระเจริญ [1070010139] [701] สพฐ. นําเขาแลว 7 1 

21 โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล [1070010175] [701] สพฐ. นําเขาแลว 8 1 

22 โรงเรียนจอมบึง(วาปพรอมประชาศึกษา) [1070010067]  สพฐ. นําเขาแลว 156 4 

23 โรงเรียนจันทคามวิทยา [1070010013] [701] สพฐ. นําเขาแลว 0 0 

24 โรงเรียนเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)   สพฐ. นําเขาแลว 21 3 

25 โรงเรียนแจงเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห) [  สพฐ. นําเขาแลว 11 1 

26 โรงเรียนชองลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) [  สพฐ. นําเขาแลว 18 1 

27 โรงเรียนชัฎเจริญ [1070010031] [701] สพฐ. นําเขาแลว 7 1 

28 โรงเรียนชัฎหนองหมี [1070010106] [701] สพฐ. นําเขาแลว 16 1 

29 โรงเรียนชัฎใหญ [1070010092] [701] สพฐ. นําเขาแลว 7 2 

30 โรงเรียนชุมชนบานบอ [1070010116] [701] สพฐ. นําเขาแลว 107 5 

31 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว [1070010015] [701] สพฐ. นําเขาแลว 12 3 

32 โรงเรียนชุมชนวัดทุงหลวง [1070010125] [701] สพฐ. นําเขาแลว 18 1 

33 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎรบํารุง) [  สพฐ. นําเขาแลว 21 7 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เขารับการอบรม รุน 3 วันท่ี  10-11  กันยายน  2555 

52 โรงเรียนนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) [1070010117] [701] สพฐ. นําเขาแลว 13 1 

53 โรงเรียนนาคอก มิตรภาพท่ี 104 [1070010170] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 1 

54 โรงเรียนนาสมอ [1070010090] [701] สพฐ. นําเขาแลว 1 1 

55 โรงเรียนนาหนอง(วิธานราษฎรอนุกูล) [1070010027] [701] สพฐ. นําเขาแลว 5 1 

56 โรงเรียนนํ้าตกหวยสวนพลู [1070010189] [701] สพฐ. นําเขาแลว 18 1 

57 โรงเรียนบอตะครอ [1070010136] [701] สพฐ. นําเขาแลว 3 1 

58 โรงเรียนบางกระ [1070010041] [701] สพฐ. นําเขาแลว 18 2 

59 โรงเรียนเบิกไพร [1070010083] [701] สพฐ. นําเขาแลว 38 2 

60 โรงเรียนบึง(สันติมโนประชาสรรค) [1070010180] [701] สพฐ. นําเขาแลว 24 3 

61 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย [1070010182] [701] สพฐ. นําเขาแลว 12 1 

62 โรงเรียนประเสริฐราษฎรรังสรรควิทยา [1070010042] [701] สพฐ. นําเขาแลว 7 1 

63 โรงเรียนปากชอง [1070010089] [701] สพฐ. นําเขาแลว 22 6 

64 โรงเรียนปากทอ(ปากทอวิทยาคาร) [1070010138] [701] สพฐ. นําเขาแลว 40 2 

65 โรงเรียนปากสระ [1070010174] [701] สพฐ. นําเขาแลว 2 1 

66 โรงเรียนปาไก(สวนประชานุกูล) [1070010141] [701] สพฐ. นําเขาแลว 13 3 

67 โรงเรียนปาเขาสัมมะงา [1070010081] [701] สพฐ. นําเขาแลว 4 1 

68 โรงเรียนโปง [1070010165] [701] สพฐ. นําเขาแลว 16 2 

69 โรงเรียนโปงกระทิงบน [1070010184] [701] สพฐ. นําเขาแลว 39 6 

70 โรงเรียนโปงกระทิงลาง [1070010185] [701] สพฐ. นําเขาแลว 33 6 

71 โรงเรียนโปงเจ็ด [1070010181] [701] สพฐ. นําเขาแลว 15 1 

72 โรงเรียนไผลอม(เจริญราษฎรวิทยาคม) [1070010035] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 1 

73 โรงเรียนพเนินพลู [1070010034] [701] สพฐ. นําเขาแลว 10 2 

74 โรงเรียนพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) [1070010039] [701] สพฐ. นําเขาแลว 51 2 

75 โรงเรียนพิบูลวนาราม [1070010160] [701] สพฐ. นําเขาแลว 13 1 

76 โรงเรียนพุเกตุ [1070010163] [701] สพฐ. นําเขาแลว 8 1 

77 โรงเรียนพุคาย [1070010126] [701] สพฐ. นําเขาแลว 12 1 

78 โรงเรียนพุแค [1070010087] [701] สพฐ. นําเขาแลว 15 1 

79 โรงเรียนพุตะเคียน [1070010062] [701] สพฐ. นําเขาแลว 1 1 

80 โรงเรียนพุบอนบน [1070010187] [701] สพฐ. นําเขาแลว 9 1 

81 โรงเรียนพุมวงราษฎรบํารุง [1070010059] [701] สพฐ. นําเขาแลว 15 2 

82 โรงเรียนโพธิ์ [1070010016] [701] สพฐ. นําเขาแลว 9 1 

83 โรงเรียนโพธิ์ดก [1070010054] [701] สพฐ. นําเขาแลว 10 1 

84 โรงเรียนโพธิ์ราษฏรศรัทธาธรรม [1070010040] [701] สพฐ. นําเขาแลว 18 2 

85 โรงเรียนโพธิศรี [1070010159] [701] สพฐ. นําเขาแลว 4 1 

86 โรงเรียนไพรสะเดา [1070010123] [701] สพฐ. นําเขาแลว 31 3 

87 โรงเรียนมณีลอย [1070010151] [701] สพฐ. นําเขาแลว 5 1 

88 โรงเรียนมหาราช 7 [1070010058] [701] สพฐ. นําเขาแลว 54 2 

89 โรงเรียนมะขามเอน [1070010101] [701] สพฐ. นําเขาแลว 15 1 
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90 โรงเรียนแมประจัน [1070010144] [701] สพฐ. นําเขาแลว 12 1 

91 โรงเรียนยอดสุวรรณคีรี [1070010193] [701] สพฐ. นําเขาแลว 15 3 

92 โรงเรียนยางคู [1070010147] [701] สพฐ. นําเขาแลว 7 1 

93 โรงเรียนยางงาม [1070010153] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 3 

94 โรงเรียนรองเจริญ [1070010188] [701] สพฐ. นําเขาแลว 8 1 

95 โรงเรียนรางเฆ [1070010061] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 1 

96 โรงเรียนรางมวง [1070010070] [701] สพฐ. นําเขาแลว 12 2 

รวม 80 

 

รายชื่อโรงเรียนท่ีครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เขารับการอบรม รุน 4 วันท่ี  12 - 13  กันยายน  2555 
 

97 โรงเรียนรางเสนหนครจันทร [1070010102] [701] สพฐ. นําเขาแลว 14 1 

98 โรงเรียนราษฎรสมานฉันท [1070010158] [701] สพฐ. นําเขาแลว 19 1 

99 โรงเรียนรุจิรพัฒน [1070010097] [701] สพฐ. นําเขาแลว 172 1 

100 โรงเรียนโรตาร่ี 1 บานพุน้ํารอน (สาขาบานพุหิน) [  สพฐ. นําเขาแลว 1 1 

101 โรงเรียนโรตาร่ี 1 บานพุน้ํารอน [1070010190] [701] สพฐ. นําเขาแลว 15 1 

102 โรงเรียนลําพระ [1070010178] [701] สพฐ. นําเขาแลว 44 7 

103 โรงเรียนวังปลา [1070010066] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 6 

104 โรงเรียนวังมะนาว [1070010152] [701] สพฐ. นําเขาแลว 6 1 

105 โรงเรียนวันครู 2503 (บานหนองบัว) [1070010068] [701] สพฐ. นําเขาแลว 16 1 

106 โรงเรียนวันดาว [1070010155] [701] สพฐ. นําเขาแลว 16 1 

107 โรงเรียนวิมลมรรคาราม [1070010134] [701] สพฐ. นําเขาแลว 9 1 

108 โรงเรียนเวียงทุน [1070010171] [701] สพฐ. นําเขาแลว 14 4 

109 โรงเรียนศรัทธาราษฎร [1070010177] [701] สพฐ. นําเขาแลว 15 1 

110 โรงเรียนศาลเจา(เรือง เล็บครุฑ) [1070010007] [701] สพฐ. นําเขาแลว 9 1 

111 โรงเรียนสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) [1070010131]  สพฐ. นําเขาแลว 22 1 

112 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ [1070010104] [701] สพฐ. นําเขาแลว 5 1 

113 โรงเรียนสวนผ้ึง [1070010099] [701] สพฐ. นําเขาแลว 31 1 

114 โรงเรียนสวางอารมณ [1070010150] [701] สพฐ. นําเขาแลว 26 1 

115 โรงเรียนสันดอน [1070010064] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 4 

116 โรงเรียนสันติการาม [1070010128] [701] สพฐ. นําเขาแลว 54 7 

117 โรงเรียนสินแรสยาม [1070010114] [701] สพฐ. นําเขาแลว 58 3 

118 โรงเรียนสีวะรา [1070010148] [701] สพฐ. นําเขาแลว 12 1 

119 โรงเรียนโสดาประดิษฐาราม [1070010005] [701] สพฐ. นําเขาแลว 17 1 

120 โรงเรียนสูงเนินราษฎรบํารุง [1070010084] [701] สพฐ. นําเขาแลว 14 1 

121 โรงเรียนหนองกระทุม [1070010057] [701] สพฐ. นําเขาแลว 30 2 

122 โรงเรียนหนองกระทุม(สังฆรักษราษฎรบํารุง) [1070010052]  สพฐ. นําเขาแลว 13 1 

123 โรงเรียนหนองโก [1070010191] [701] สพฐ. นําเขาแลว 7 1 

124 โรงเรียนหนองไกเถื่อน [1070010079] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 1 
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125 โรงเรียนหนองขนาก [1070010072] [701] สพฐ. นําเขาแลว 6 1 

126 โรงเรียนหนองขาม [1070010107] [701] สพฐ. นําเขาแลว 8 1 

127 โรงเรียนหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) [1070010194] [701] สพฐ. นําเขาแลว 12 5 

128 โรงเรียนหนองตาเนิด [1070010085] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 3 

129 โรงเรียนหนองตาหลวง [1070010053] [701] สพฐ. นําเขาแลว 5 1 

130 โรงเรียนหนองนกกะเรียน [1070010096] [701] สพฐ. นําเขาแลว 29 3 

131 โรงเรียนหนองนางแพรว [1070010030] [701] สพฐ. นําเขาแลว 15 1 

132 โรงเรียนหนองน้ําใส [1070010127] [701] สพฐ. นําเขาแลว 14 1 

133 โรงเรียนหนองบัว [1070010135] [701] สพฐ. นําเขาแลว 2 1 

134 โรงเรียนหนองบัวคาย [1070010095] [701] สพฐ. นําเขาแลว 5 1 

135 โรงเรียนหนองบัวห่ิง(สนิทราษฎรบํารุง) [1070010122] [701] สพฐ. นําเขาแลว 9 1 

136 โรงเรียนหนองปรือ [1070010082] [701] สพฐ. นําเขาแลว 9 5 

137 โรงเรียนหนองปากชัฎ [1070010060] [701] สพฐ. นําเขาแลว 8 1 

138 โรงเรียนหนองไผ [1070010086] [701] สพฐ. นําเขาแลว 4 1 

รวม 80 

 

รายชื่อโรงเรียนท่ีครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เขารับการอบรม รุน 5 วันท่ี 14,17  กันยายน  2555 
 

139 โรงเรียนหนองไผ [1070010130] [701] สพฐ. นําเขาแลว 25 2 

140 โรงเรียนหนองพันจันทร [1070010192] [701] สพฐ. นําเขาแลว 13 1 

141 โรงเรียนหนองแรง(แหลมสุขประชานุกูล) [1070010094]  สพฐ. นําเขาแลว 14 1 

142 โรงเรียนหนองลังกา [1070010161] [701] สพฐ. นําเขาแลว 15 1 

143 โรงเรียนหนองวัวดํา [1070010132] [701] สพฐ. นําเขาแลว 21 1 

144 โรงเรียนหนองศาลเจา [1070010080] [701] สพฐ. นําเขาแลว 5 1 

145 โรงเรียนหนองสีนวล [1070010076] [701] สพฐ. นําเขาแลว 14 1 

146 โรงเรียนหนองหมอขาว(ศิริทวีอุปถัมภ) [1070010108] [701] สพฐ. นําเขาแลว 10 1 

147 โรงเรียนหนามพุงดอ [1070010017] [701] สพฐ. นําเขาแลว 18 2 

148 โรงเรียนหวยตะแคง(พรประชานุกูล) [1070010003] [701] สพฐ. นําเขาแลว 17 1 

149 โรงเรียนหวยทาชาง [1070010074] [701] สพฐ. นําเขาแลว 17 3 

150 โรงเรียนหวยผาก [1070010113] [701] สพฐ. นําเขาแลว 52 6 

151 โรงเรียนหวยไผ [1070010048] [701] สพฐ. นําเขาแลว 42 2 

152 โรงเรียนหวยยาง [1070010091] [701] สพฐ. นําเขาแลว 1 1 

153 โรงเรียนหวยยางโทน [1070010164] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 5 

154 โรงเรียนหวยศาลา [1070010143] [701] สพฐ. นําเขาแลว 37 2 

155 โรงเรียนหวยหมู(อมรธรรมรัตราษฎรบํารุง) [1070010020]  สพฐ. นําเขาแลว 35 1 

156 โรงเรียนหัวเขาจีน [1070010162] [701] สพฐ. นําเขาแลว 5 1 

157 โรงเรียนหัวปา [1070010154] [701] สพฐ. นําเขาแลว 3 1 

158 โรงเรียนหินสี [1070010146] [701] สพฐ. นําเขาแลว 28 1 

159 โรงเรียนหินสี สาขาบานลานคา [1070010142] [701] สพฐ. นําเขาแลว 4 1 
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160 โรงเรียนหุบพริก [1070010077] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 1 

161 โรงเรียนเหนือวน [1070010011] [701] สพฐ. นําเขาแลว 8 1 

162 โรงเรียนใหญอางทอง(เทียนประชาสรรค) [1070010055]  สพฐ. นําเขาแลว 20 1 

163 โรงเรียนใหมนครบาล [1070010024] [701] สพฐ. นําเขาแลว 11 1 

164 โรงเรียนใหมราษฎรบํารุงเจริญธรรม [1070010036] [701] สพฐ. นําเขาแลว 31 1 

165 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง [1070010069] [701] สพฐ. นําเขาแลว 56 6 

166 โรงเรียนอนุบาลบานคา [1070010179] [701] สพฐ. นําเขาแลว 51 2 

167 โรงเรียนอนุบาลปากทอ [1070010137] [701] สพฐ. นําเขาแลว 27 3 

168 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี [1070010056] [701] สพฐ. นําเขาแลว 64 2 

169 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) [1070010176] [701] สพฐ. นําเขาแลว 26 11 

170 โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง [1070010111] [701] สพฐ. นําเขาแลว 48 2 

171 โรงเรียนอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) [1070010022] [701] สพฐ. นําเขาแลว 7 1 

172 โรงเรียนอรุณรัตนคีรี [1070010049] [701] สพฐ. นําเขาแลว 9 1 

173 โรงเรียนอัมพวัน [1070010033] [701] สพฐ. นําเขาแลว 12 1 

174 โรงเรียนอางหิน [1070010166] [701] สพฐ. นําเขาแลว 10 1 
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175 พิบูลสงครามอุปถัมภ สช. นําเขาแลว 11 2 

176 ดรุณาราชบุรี สช. นําเขาแลว 306 15 

177 นารีวิทยา สช. นําเขาแลว 266 12 

178 สุริยวงศ สช. นําเขาแลว 39 14 

179 กองทัพบกอุปถัมภโยธินวิทยา สช. นําเขาแลว 18 2 

180 กองทัพบกอุปถัมภโยธินบูรณวิทยา สช. นําเขาแลว 55 2 

181 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สช. นําเขาแลว 79 3 

182 ธรรมจารินีวิทยา สช. นําเขาแลว 16 7 

183 เรืองวิทยพระหฤทัย สช. นําเขาแลว 38 2 

184 วัดหวยปลาดุก ปถ. นําเขาแลว 18 2 

185 เทศบาล 1 ปถ. นําเขาแลว 65 9 

186 เทศบาล2 ปถ. นําเขาแลว 92 4 

187 เทศบาล3 ปถ. นําเขาแลว 62 7 

188 เทศบาล 4 ปถ. นําเขาแลว 71 2 

189 เทศบาล 5 ปถ. นําเขาแลว 73 2 

190 อนุบาลเทศบาลตําบลเขางู ปถ. นําเขาแลว 52 2 

191 ตะโกปดทอง ตชด. นําเขาแลว 40 2 

192 บานถ้ําหิน ตชค. นําเขาแลว 50 2 
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