กรุงเทพฯและปริมณฑล
ลำดับที่

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

1

ครูสายันต์ จุปะมัดถา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 499 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

2

ครูปฐมา สิมะวัฒนา

โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ 26 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

3

ครูจีระนันทน์ ระวีย์วรากร

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

4

ครูภัททิรา จวบความสุข

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 22/24 ถนนรามคำแหง แขวง
ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

5

ครูนงลักษณ์ สุริยะฉันทะนา
นนท์

โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงห
เสนี)

โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 40 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

6

ครูนัญญา ชำนาญภักดี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 248/89 หมู่บ้านสัมมากร
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

7

ครูเกศกร ชื่นค้า

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 254 ซอยจุฬาฯ 11 ถนน
พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

8

ครูอัจจิมา อาภานันท์

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

9

ครูวชิรา กุดแถลง

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3151 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220

10

ครูพงษ์ดนัย นามปักใต้

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 6 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
ปทุมธานี 12130

กรุงเทพฯและปริมณฑล
ลำดับที่

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

11

ครูนริศรา มาลาธร

โรงเรียนโยธินบูรณะ

โรงเรียนโยธินบูรณะ 1313 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขต
บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

12

ครูภัสนี มะรังศรี

โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
2

โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2
333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

13

ครูปวีณา ตั้งภมรจิตร

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

14

ครูศิริวรรณ คำยนต์

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

15

ครูฉัตรชัย เหรียญทอง

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

16

ครูวรรณมณี ภาคภูมิ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 200 ซอยนิมิตใหม่ 64 ถนนนิมิตใหม่
สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

17

ครูอรทัย จันทรังษี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัชดา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 170 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

18

ครูประพิณ กุลวานิช

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ. 10700

กรุงเทพฯและปริมณฑล
ลำดับที่
19

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ
ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ

ศูนย์สอบ
โรงเรียนเทพศิรินทร์

ที่อยู่จัดส่ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1466 ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร. 10100

ครูวธิดา พรมโคตรค้า
ครูกรวิทย์
20

ครูกำไลทิพย์ เสมสง่า (ครูดาว) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

21

ครูบุปผา ฉัตรเงิน

โรงเรียนศึกษานารี

โรงเรียนศึกษานารี 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10600

22

ครูกรณ์กันต์ คล่องแคล่ว (ครู
แอ้ม)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เลขที่ 2 ซอย ไอซีดี 8 แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

23

ครูพรพิมล เพ็ญจันทร์

โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนหอวัง 16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

24

ครูดลยา เกียรติเอี่ยม

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ มีนบุรี

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี 151 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510

25

ครูมาลิสา เลิศพฤกษ์พนา

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 181 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร : 0-2-282-7897

ภาคเหนือ
ลำดับที่
1

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ
อาจารย์ชนิดา ศรีสองเมือง

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อาจารย์อำพล อินต๊ะกัน
2

อาจารย์บุษยมาลี ธีรัทธานนท์

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-94-4248

3

อาจารย์ชัญญา สุริโยดร

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โรงเรียนดาราวิทยาลัย 196 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

4

อาจารย์ผ่องศรี

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร 053-277151

5

อาจารย์บุษบา วานิชสรรพ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 7/1 ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

6

อาจารย์ศิริพร แพงสวัสดิ์

โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 230 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทร. 054-227603

อาจารย์วัชราวรรณ ธีรนัยกุล
7

อาจารย์นิภาวรรณ นฤเปรมปรีดิ์

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 054-466-666

8

อาจารย์อเนรี ใจวงศ์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1202 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทร.
054 430 012

ภาคเหนือ
ลำดับที่

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

9

อาจารย์รัชชา เล้าสกุล
โทร.085-867-4095

โรงเรียนนารีรัตน์

โรงเรียนนารีรัตน์ 1 ถนนคุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร. 054 511124

10

อาจารย์ต่าย

โรงเรียนพิริยาลัย

โรงเรียนพิริยาลัย 151 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ โทร 054 511104

11

อาจารย์พรวีนัส วุฒิสารวัฒนา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย โทร.053-711018

12

อาจารย์อรวรรณ

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน 226 /24 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน

13

อาจารย์นิคม โท๊ะลงธง

โรงเรียนจักรคำคณาทร

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 426 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

อาจารย์ศยานันท์ ยารังฝั้น
14

อาจารย์บุษบา ไพสิฐสิริรักษา
(ครูน้อง)

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดลำพูน 51000

15

อาจารย์วราภรณ์ น้อยวงศ์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัด
พิษณุโลก

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 28 ถนนพุทธบูชา ตำบลใน
เมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

16

อาจารย์พิมลสิริ เถาว์แล เอี่ยม
ลออ

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 1 ถนนสนามบิน อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

17

อาจารย์ชัยวัฒน์ หอวรรณภากร

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

1

อาจารย์อลงกรณ์ สีลาพันธ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เลขที่ 66 ถนนอรรถเปศล ต. กาฬสินธุ์ อ. เมือง
กาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000

2

คุณดวงเนตร รัตนชูวงศ์

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด
นครราชสีมา

คุณดวงเนตร รัตนชูวงศ์ 479/4 ถ. อัษฏางค์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

3

อาจารย์สุดาดวง เกิดโมฬี

4

อาจารย์มะลิวัลย์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 248 ถนนมิตรภาพ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044255740

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เลขที่ 1753 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044 214 557

5

อาจารย์รุรีวรรณ (ครูแม้ว)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้านครราชสีมา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 347 หมู่ 12 ถ. โคกเพชร หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

6

อาจารย์เครือวัลย์ ทองวันดี

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เลขที่ 275/14 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000

7

อาจารย์เบญจมาพร ใจหาญ

โรงเรียนสตรีศึกษา

โรงเรียนสตรีศึกษา ถนนสุริยเดชบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000.
โทรศัพท์ 0-4351-1410

8

อาจารย์อรุณรัตน์ วรรณ
สถิตย์ โทร.

9

อาจารย์อรไท อิสาน

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หมู่ที่ 5 หนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ 33000 โทร. 045612611

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่
10

11

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ
อาจารย์อนุช พลลาภ
อาจารย์สกล มาบุญธรรม

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ต.ตลาด ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
44000 โทร.043 711 585

โรงเรียนผดุงนารี

โรงเรียนผดุงนารี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 043 711
269

อาจารย์ศิริวัฒนา ต่อนี

12

อาจารย์ชื่นชม พระนาศรี (อ.โรส)

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 4 หมู่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000 เบอร์ 043-225636

อาจารย์ขนิษฐา โสระธิวา
13

อาจารย์ณัฐนันท์ ภควัตศิตานนท์

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 257หมู่ 7 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านหว้า อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

14

อาจารย์เบญจวรรณ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043-343019

15

อาจารย์ขวัญพิศ ทองคำวงศ์
(อ.แต)

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40000 โทร. 043236217

16

อาจารย์สุขสราญ เข็มทอง
(อ.แตง)

โรงเรียนกัลยาณวัตร

โรงเรียนกัลยาณวัตร 240 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่
17
18
19
20
21

22

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ
อาจารย์สุขนิรันดร์
อาจารย์วรวีร์ บุญวีรบุตร
อาจารย์พงษ์พร
อาจารย์บัณฑิต สกนธวัฒน์
อาจารย์จินต์ภาณี กองจินดา

ที่อยู่จัดส่ง

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 53/4 ถ.แจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045711655

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000 โทร.044-611098

โรงเรียนอำนาจเจริญ

โรงเรียนอำนาจเจริญ 212 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร. 045 511 959

โรงเรียนนารีนุกูล

โรงเรียนนารีนุกูล 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4524-5800

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

โรงเรียนสตรีสิริเกศ 879 ปลัดมณฑล อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีษะเกษ
33000 โทร.045 612 330

อาจารย์กิ่งแก้ว มะนะสิม
อาจารย์ธิดาวรรณ เดิมศรีภูมิ

23

ศูนย์สอบ

อาจารย์ณัฐนิจ ศรีปัดถา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง
หนองคาย หนองคาย 43000

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 103 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 41000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

อาจารย์ปิยวรรณ ชโลธร
24
อาจารย์พัสตาภรณ์ สวรรค์พร
(อ.จิน)

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 74/26 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

25

อาจารย์ศักดิ์เกียรติ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 121 หมู่ที่12 ตำบล
สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

26

อาจารย์เพ็ญแข จันทนา
(อ.อเล็กซ์)

โรงเรียนเลยพิทยาคม

โรงเรียนเลยพิทยาคม บ้านนาหนอง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัด
เลย 42000

27

อาจารย์วชิรา บัวมี (ครูเปิ้ล)

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หมู่ที่11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย 42130

28

อาจารย์รุจินันท์ กองสุข (ครูโซดา) โรงเรียนสิรินธร

29

อาจารย์สุบรรณิภา แก่นแก้ว

โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ 32120

30

อาจารย์สุทธินี แก้วงามสอง

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

โรงเรียนสุรวิทยาคาร 372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044 511 193

31

อาจารย์สุพร สิงห์ศรี

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม 48000

โรงเรียนสิรินธร 360 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ 32000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

32

อาจารย์อรพิน

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู 60110

33

อาจารย์โศภิษฐ์ ไมยละ

โรงเรียนมุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาหาร 147 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบล
มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

ภาคใต้
ลำดับ
ที่

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

1

อาจารย์แวอารีนา แวหะยี

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

2

อาจารย์สุไรยา ลามะทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที 181 ถ.เจริญ
นครินทร์
ประดิษฐ์ ต. รุสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

3

Mr. Elme Makuwing (อาจารย์โอ)

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต 33/270 สุภาลัยพาร์ค ภูเก็ตซิตี้ ซอย นคร ตำบล
ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

4

อาจารย์ศิริลักษณ์ ช่วยค้ำ

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 81000

5

อาจารย์คณิตา

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ตรัง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
196 หมู่ที่ 4 ถนน ตรัง-สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง
92000

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง142 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอ
เมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

อาจารย์เพ็ญแข
6

อาจารย์ธมลวรรณ ฤทธิ์หมุน

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

7

อาจารย์ณัฐนิชาช์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

8

อาจารย์พรรณนพ สิกกะ

โรงเรียนพัทลุง

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เลขที่ 8 ถนนวัฒนธรรม ตำบลสะบารัง
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

โรงเรียนสตรีพัทลุง ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000
โรงเรียนพัทลุง เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง 93000

ภาคใต้
ลำดับที่
9

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ
อาจารย์จตุพร บุญเลี้ยง

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 159 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

อาจารย์อรศรี สุราราช
10

อาจารย์สัณฐิตา ชินวงษ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนน
สุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330

11

อาจารย์นพปฎล แสนเรือง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ถนนนครศรีธรรมราช - ร่อนพิบูลย์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

12

อาจารย์ระพีภรณ์ ทองเชิด

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อ.ละแม จังหวัดชุมพร

อาจารย์สุจิตตรา จันทรัตน์
13

อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารีย์

ภาคใต้
ลำดับที่
14

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ
อาจารย์จรรยา คนซื่อ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

โรงเรียนสวนศรีวิทยา 280 ถนนหลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110

อาจารย์ทิวา อนันตเมฆ
15

อาจารย์จีรพันธ์ ดันสูงเนิน

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000

16

อาจารย์ปราณี กาลพัฒน์

โรงเรียนศรียาภัย

โรงเรียนศรียาภัย 149 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร 86000

อาจารย์สุวรรณา ธรรม
การัณย์
17

อาจารย์จิราพร ทะริทอง

โรงเรียนสตรียะลา

18

อาจารย์คอฟเสาะ บาเน็ง

โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา

อาจารย์ สุจิตรา โชติกุลรัตน์

โรงเรียนสตรียะลา 25 ถนนสุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะ
เตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ภาคใต้
ลำดับที่

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

19

อาจารย์ชุติมา แก้วคำแสง

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี 1 ถนนนิพัทธิ์สงเคราะห์ 1 ตำบล
หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

20

อาจารย์นิศานาท จันทรมณี

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบล
บ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

21

อาจารย์พงษ์นิภา สืบวงศ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100

22

อาจารย์อทิตยา ศรีวิรัตน์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 468 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

23

อาจารย์ศิชล สิงคมาศ

โรงเรียนวรนารีเฉลิม

โรงเรียนวรนารีเฉลิม เลขที่ 1 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา 90000

24

ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เลขที่ 5 ถนนแสงศรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 90110

25

อาจารย์วิมล สร้อยสุวรรณ

โรงเรียนมอ. พิทยานุสรณ์ วิทยาเขต
หาดใหญ่

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 424/18 ถนนปุณณกัณฑ์
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

26

อาจารย์ศศิ แก้วไทย

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เลขที่ 388, ถนนตลาดใหม่, ตำบลตลาด
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84000

ภาคตะวันออก
ลำดับที่

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

1

อาจารย์กรรณภัทร เรียงเทียม
ขวา

โรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนระยองวิทยาคม 179 ตากสินมหาราช อำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 21000

2

อาจารย์ณาตยา ลำบอง

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

3

อาจารย์เบญจวรรณ

โรงเรียนปราจีณกัลยาณี

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 664 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร.037-211071

4

อาจารย์จุไรรัตน์ สังข์ไชย

โรงเรียนชลราษฏรอำรุง

โรงเรียนชลราษฏรอำรุง 215หมู่ 3ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

5

อาจารย์พิตยา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เลขที่ 700/3 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบล
คลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 โทร.
038-458701-5

6

อาจารย์นฤพัชร

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เลขที่ 11/2 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

7

อาจารย์จิรนุช ขาวเมืองน้อย

โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ 73 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
20131

8

อาจารย์ณัฐพล พุทธเกิด

โรงเรียนชลกันยานุกูล

โรงเรียนชลกันยานุกูล เลขที่ 31 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000

ภาคตะวันออก
ลำดับที่

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

9

อาจารย์ปรญา เรือนเงิน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร.039-311170

10

อาจารย์กฤษณา วงศ์สำราญ

โรงเรียนศรียานุสรณ์

โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร.039-301692

11

อาจารย์อนันต์

โรงเรียนสระแก้ว

โรงเรียนสระแก้ว 58 ถนน สุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
27000 โทรศัพท์ 037-241091

อาจารย์พัชรวลัย

ภาคกลาง
ลำดับที่
1

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ
อาจารย์พิมล เสงี่ยมพงษ์

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์
ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

อาจารย์ศุภาลี บัวงามประเสริฐ
2

อาจารย์ทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ

โรงเรียนดัดดรุณี

โรงเรียนดัดดรุณี 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-512547

3

อาจารย์ปาริชาติ (อ.โอ๋)

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 489 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร 02-3880030-1

4

อาจารย์นัชชา

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก 26000 โทร. 037-311467

5

อาจารย์ณัฐณิชา ราษีมิน

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-312720

6

อาจารย์นงเยาว์

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เลขที่ 532 ถ.พหลโยธิน(สระบุรี-หล่มสัก) ต.ปาก
เพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทร. 036 210 119

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96
ถ.ปรีดีพนมยงค์
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา

อาจารย์กวิตา คงสำราญ (ครู
เน)
7

อาจารย์พิมผกา (อ.แต๊ก)

ภาคกลาง
ลำดับที่

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

8

อาจารย์ปัณฑิต์พันธุ์ พึ่งจิตร

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 334 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง 14000

9

อาจารย์สุธาศิน (อ.สอง)

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

โรงเรียนสตรีอ่างทอง เลขที่ 66 ถนน โพธิ์พระยา-ท่าเรือ อำเภอ เมือง
จังหวัด อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000

โรงเรียนสิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

ครูน้ำ
10

อาจารย์ตวงทิพย์ โสภาจารีย์
อาจารย์ศิริจิตต์ แก้วแสน

11

อาจารย์มนัสวีร์ สรรพชัยยุทธ์

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หมู่ที่1 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท 17000

12

อาจารย์ภาณุภาพ

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 55 ถนน พหลโยธิน ตำบล สะแกกรัง อำเภอเมือง
อุทัยธานี อุทัยธานี 61000

13

อาจารย์นันทวัญ ใยยวง

โรงเรียนวัชรวิทยา

โรงเรียนวัชรวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด
กำแพงเพชร 62000

ภาคกลาง
ลำดับที่

อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่จัดส่ง

14

อาจารย์วรลักษณ์ คำเพ็ญ

โรงเรียนกำแพงเพชร
พิทยาคม

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 188 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด
กำแพงเพชร 62000

15

อาจารย์มลสิการ (อ.แอม)

โรงเรียนตากพิทยาคม

โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

16

อาจารย์เนติวัฒน์ คำธานี
(อ.เนเน่)

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สามพราน

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
73110

17

อาจารย์สุพดี จันทร์ลา (อ.ทิ)

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 210 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67000

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 51/4 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

อาจารย์ธนกร สีเสือ
18

คุณครูจันทร์จีรา หัตถยาธิพล

