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1 000350 โรงเรียนอ ำมำตย์พำนิชนุกูล มัธยมศึกษำ กระบ่ี
2 001430 โรงเรียนคลองยำงประชำนุสรณ์ มัธยมศึกษำ กระบ่ี
3 002742 โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพิทยำ มัธยมศึกษำ กระบ่ี
4 002940 โรงเรียนหนองทะเลวิทยำ มัธยมศึกษำ กระบ่ี
5 004223 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบ่ี มัธยมศึกษำ กระบ่ี
6 004573 โรงเรียนเขำดินประชำนุกูล มัธยมศึกษำ กระบ่ี
7 005014 โรงเรียนสันติวิทยำ (กระบ่ี) มัธยมศึกษำ กระบ่ี
8 005160 โรงเรียนอุทยำนศึกษำกระบ่ี มัธยมศึกษำ กระบ่ี
9 005520 โรงเรียนเทศบำล 2 (คลองจิหลำด) มัธยมศึกษำ กระบ่ี
10 005536 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบ่ี มัธยมศึกษำ กระบ่ี
11 001316 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี อำชีวศึกษำ กระบ่ี
12 001732 วิทยำลัยเทคนิคกระบ่ี อำชีวศึกษำ กระบ่ี
13 002045 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตกระบ่ี อุดมศึกษำ กระบ่ี
14 000039 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
15 000046 โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
16 000059 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
17 000449 โรงเรียนสันติรำษฎร์วิทยำลัย มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
18 000466 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
19 000607 โรงเรียนเบญจมรำชำลัย มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
20 000665 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
21 000674 โรงเรียนดอนเมืองทหำรอำกำศบ ำรุง มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
22 001366 โรงเรียนโยธินบูรณะ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
23 001375 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ 2 มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
24 001407 โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
25 001506 โรงเรียนวัดสุทธิวรำรำม มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
26 001569 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
27 002122 โรงเรียนสุวรรณำรำมวิทยำคม มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
28 002196 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
29 002210 โรงเรียนสีกัน (วัฒนำนันท์อุปถัมภ์) มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
30 002653 โรงเรียนวัดรำชำธิวำส มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
31 002730 โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
32 002965 โรงเรียนปัญญำวรคุณ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
33 003016 โรงเรียนมหรรณพำรำม มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
34 003263 โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
35 003292 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
36 003499 โรงเรียนพรตพิทยพยัต มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
37 003642 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
38 003687 โรงเรียนวัดอินทำรำม มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
39 003795 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
40 003815 โรงเรียนรำชวินิต มัธยม มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
41 003923 โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
42 003952 โรงเรียนเทพศิรินทร์ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
43 004544 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
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44 004550 โรงเรียนรำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย 2 มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
45 004759 โรงเรียนหนองจอกพิทยำนุสสรณ์มัธยม มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
46 005425 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
47 000028 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอำชีวศิลป์ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
48 000148 วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
49 000261 วิทยำลัยเทคโนโลยีสำยประสิทธ์ิบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
50 000673 วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
51 000885 วิทยำลัยช่ำงศิลป อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
52 001374 วิทยำลัยพณิชยกำรเชตุพน อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
53 001460 วิทยำลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยกำร อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
54 001576 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสันติรำษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
55 001682 วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชูทิศ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
56 001901 วิทยำลัยเทคโนโลยีหมู่บ้ำนครู อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
57 001989 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคบริหำรธุรกิจกรุงเทพ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
58 001997 วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงธน อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
59 002031 วิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
60 002140 วิทยำลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
61 002165 วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษก มหำนคร อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
62 002354 วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
63 002886 วิทยำลัยพณิชยกำรบำงนำ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
64 003390 โรงเรียนฐำนเทคโนโลยี อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
65 004497 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเอเซีย อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
66 004688 วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค) อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
67 004730 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเจริญพัฒนำบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
68 004886 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคโนโลยีเอเชีย อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
69 004912 วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
70 005430 วิทยำลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนำนำชำติ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
71 000271 สถำบันรัชต์ภำคย์ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
72 000544 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตอุเทนถวำย อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
73 001061 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
74 001286 มหำวิทยำลัยสยำม อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
75 001582 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
76 001728 มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
77 002235 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
78 002520 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
79 002558 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยำลัยเพำะช่ำง อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
80 002637 วิทยำลัยทองสุข อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
81 002796 มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตวังท่ำพระ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
82 004493 มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
83 004822 มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
84 004837 มหำวิทยำลัยธนบุรี อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
85 004857 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศำสตร์ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
86 004861 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะศิลปศำสตร์ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
87 004868 สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
88 005441 สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
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89 000605 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
90 001250 โรงเรียนวิสุทธรังษี มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
91 001312 โรงเรียนพนมทวนพิทยำคม สว่ำงเคล้ิมสุคนธสิทธ์ิอุปถัมภ์ มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
92 002311 โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
93 004262 โรงเรียนหนองรีประชำนิมิต มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
94 001239 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี อำชีวศึกษำ กำญจนบุรี
95 000511 วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธ์ุ มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
96 001341 โรงเรียนห้วยผ้ึงพิทยำ มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
97 001389 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยำคำร มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
98 001421 โรงเรียนกุฉินำรำยณ์ มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
99 001556 โรงเรียนบัวขำว มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
100 001580 โรงเรียนเขำพระนอนวิทยำคม มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
101 001602 โรงเรียนร่องค ำ มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
102 001943 โรงเรียนเนินยำงประชำสำมัคคี มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
103 002896 โรงเรียนนำไคร้พิทยำสรรพ์ มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
104 000481 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธ์ุ อำชีวศึกษำ กำฬสินธ์ุ
105 000936 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำฬสินธ์ุ อำชีวศึกษำ กำฬสินธ์ุ
106 003566 วิทยำลัยเทคนิคเขำวง อำชีวศึกษำ กำฬสินธ์ุ
107 004720 วิทยำลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยกำร อำชีวศึกษำ กำฬสินธ์ุ
108 004834 วิทยำลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล อำชีวศึกษำ กำฬสินธ์ุ
109 005344 วิทยำลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ อำชีวศึกษำ กำฬสินธ์ุ
110 005349 วิทยำลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต อำชีวศึกษำ กำฬสินธ์ุ
111 005024 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำลัยศำสนศำสตร์เฉลิมพระเกียรติกำฬสินธ์ุ อุดมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
112 005491 มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ อุดมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
113 000313 โรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
114 000429 โรงเรียนทุ่งโพธ์ิทะเลพิทยำ มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
115 000737 โรงเรียนพิไกรวิทยำ มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
116 001042 โรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
117 001074 โรงเรียนขำณุวิทยำ มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
118 001076 โรงเรียนคลองลำนวิทยำ มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
119 001792 โรงเรียนวัชรวิทยำ มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
120 002000 โรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
121 004519 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
122 003032 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงก ำแพงเพชร อำชีวศึกษำ ก ำแพงเพชร
123 000993 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร อุดมศึกษำ ก ำแพงเพชร
124 000032 โรงเรียนโคกสีพิทยำสรรพ์ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
125 000519 โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
126 000582 โรงเรียนนครขอนแก่น มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
127 000645 โรงเรียนขำมแก่นนคร มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
128 000682 โรงเรียนน้ ำพองศึกษำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
129 000880 โรงเรียนหนองนำค ำวิทยำคม มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
130 001031 โรงเรียนซ ำสูงพิทยำคม มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
131 001213 โรงเรียนพล มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
132 001235 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนแก่น มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
133 001404 โรงเรียนนำจำนศึกษำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
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134 001828 โรงเรียนเขำสวนกวำงวิทยำนุกูล มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
135 001845 โรงเรียนโคกนำงำมพิทยำสรรพ์ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
136 001865 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยำคม มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
137 002051 โรงเรียนกัลยำณวัตร มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
138 002299 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยำคม มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
139 002485 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
140 002639 โรงเรียนหนองเรือวิทยำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
141 002792 โรงเรียนชุมแพศึกษำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
142 003029 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
143 003075 โรงเรียนพระธำตุขำมแก่นพิทยำลัย มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
144 003306 โรงเรียนโนนข่ำวิทยำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
145 003318 โรงเรียนขอนแก่นวิทยำลัย มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
146 003391 โรงเรียนหนองตำไก้ศึกษำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
147 003574 โรงเรียนหนองโนประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
148 004085 โรงเรียนบ้ำนไผ่พิทยำคม มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
149 004165 โรงเรียนพูวัดพิทยำคม มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
150 004289 โรงเรียนพิศำลปุณณวิทยำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
151 005486 โรงเรียนวรวิมลศึกษำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
152 001325 วิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่น อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
153 001555 วิทยำลัยเทคนิคชุมแพ อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
154 001807 วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
155 002061 วิทยำลัยเทคโนโลยีขอนแก่น อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
156 002076 วิทยำลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
157 003783 วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนไผ่ อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
158 004495 วิทยำลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
159 005076 วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรหนองสองห้อง อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
160 001149 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น อุดมศึกษำ ขอนแก่น
161 001271 มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดมศึกษำ ขอนแก่น
162 001593 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อุดมศึกษำ ขอนแก่น
163 004522 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอีสำน อุดมศึกษำ ขอนแก่น
164 004601 วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย อุดมศึกษำ ขอนแก่น
165 000515 โรงเรียนท่ำใหม่ พูลสวัสด์ิรำษฎร์นุกูล มัธยมศึกษำ จันทบุรี
166 001208 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จันทบุรี มัธยมศึกษำ จันทบุรี
167 002191 โรงเรียนโป่งน้ ำร้อนวิทยำคม มัธยมศึกษำ จันทบุรี
168 004352 วิทยำลัยเทคโนโลยีจันทบุรี อำชีวศึกษำ จันทบุรี
169 001402 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจันทบุรี อุดมศึกษำ จันทบุรี
170 002309 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี มัธยมศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
171 003535 โรงเรียนบำงปะกง บวรวิทยำยน มัธยมศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
172 002313 วิทยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ (ลำดขวำง) อำชีวศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
173 003841 วิทยำลัยเทคนิคพนมสำรคำม อำชีวศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
174 005412 วิทยำลัยเทคโนโลยีอำเซียนไทยบ้ำนโพธ์ิ อำชีวศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
175 000642 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ อุดมศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
176 000535 โรงเรียนพำนทอง มัธยมศึกษำ ชลบุรี
177 001704 โรงเรียนบ้ำนสวน (จ่ันอนุสรณ์) มัธยมศึกษำ ชลบุรี
178 002425 โรงเรียนบ้ำนบึง มนูญวิทยำคำร มัธยมศึกษำ ชลบุรี
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179 003793 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยำคม มัธยมศึกษำ ชลบุรี
180 000836 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคบริหำรธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี อำชีวศึกษำ ชลบุรี
181 000971 วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี อำชีวศึกษำ ชลบุรี
182 000975 วิทยำลัยกำรอำชีพพนัสนิคม อำชีวศึกษำ ชลบุรี
183 001601 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี อำชีวศึกษำ ชลบุรี
184 002366 วิทยำลัยเทคโนโลยีชลบุรี อำชีวศึกษำ ชลบุรี
185 002917 วิทยำลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง อำชีวศึกษำ ชลบุรี
186 003733 วิทยำลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยกำร อำชีวศึกษำ ชลบุรี
187 004327 วิทยำลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง อำชีวศึกษำ ชลบุรี
188 004615 วิทยำลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ชลบุรี
189 005411 วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงทะเลแห่งเอเชีย อำชีวศึกษำ ชลบุรี
190 000374 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชลบุรี อุดมศึกษำ ชลบุรี
191 000706 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตบำงพระ อุดมศึกษำ ชลบุรี
192 002534 โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม มัธยมศึกษำ ชัยนำท
193 003971 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยนำท มัธยมศึกษำ ชัยนำท
194 001422 วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท อำชีวศึกษำ ชัยนำท
195 000222 โรงเรียนเจียงทองพิทยำคม มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
196 000570 โรงเรียนบ ำเหน็จณรงค์วิทยำคม มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
197 000926 โรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
198 001198 โรงเรียนคอนสวรรค์ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
199 001350 โรงเรียนนำยำงกลักพิทยำคม มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
200 001499 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
201 002927 โรงเรียนหนองสังข์วิทยำยน มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
202 002964 โรงเรียนเทพสถิตวิทยำ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
203 003010 โรงเรียนตรีประชำพัฒนศึกษำ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
204 003951 โรงเรียนโคกสะอำดวิทยำ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
205 005015 วิทยำลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ อำชีวศึกษำ ชัยภูมิ
206 005034 วิทยำลัยอำชีวศึกษำศรีภำมหำนคร อำชีวศึกษำ ชัยภูมิ
207 005446 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชัยภูมิ อำชีวศึกษำ ชัยภูมิ
208 004170 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ อุดมศึกษำ ชัยภูมิ
209 003726 โรงเรียนครนพิทยำคม มัธยมศึกษำ ชุมพร
210 001797 วิทยำลัยเทคนิคชุมพร อำชีวศึกษำ ชุมพร
211 002070 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อำชีวศึกษำ ชุมพร
212 005361 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร อำชีวศึกษำ ชุมพร
213 000106 โรงเรียนพำนพิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
214 000219 โรงเรียนห้วยสักวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
215 000431 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
216 000815 โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
217 001314 โรงเรียนจันจว้ำวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
218 001475 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
219 002211 โรงเรียนเทิงวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
220 004922 โรงเรียนเทศบำล 6 นครเชียงรำย มัธยมศึกษำ เชียงรำย
221 002572 วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรำย ไทย-เยอรมัน อำชีวศึกษำ เชียงรำย
222 000825 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย อุดมศึกษำ เชียงรำย
223 000179 โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
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224 000771 โรงเรียนพร้ำววิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
225 000831 โรงเรียนแม่หอพระวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
226 001028 โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
227 001159 โรงเรียนไชยปรำกำร มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
228 001637 โรงเรียนสำรภีพิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
229 001753 โรงเรียนแม่ริมวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
230 002057 โรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
231 002487 โรงเรียนแม่แจ่ม มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
232 002495 โรงเรียนสันก ำแพง มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
233 002526 โรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
234 003057 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
235 004767 โรงเรียนรัตนำเอ้ือวิทยำ มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
236 004931 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
237 002064 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรเชียงใหม่ อำชีวศึกษำ เชียงใหม่
238 002117 วิทยำลัยกำรอำชีพฝำง อำชีวศึกษำ เชียงใหม่
239 005454 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนอร์ทฝำง อำชีวศึกษำ เชียงใหม่
240 000958 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อุดมศึกษำ เชียงใหม่
241 001110 มหำวิทยำลัยพำยัพ อุดมศึกษำ เชียงใหม่
242 001249 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อุดมศึกษำ เชียงใหม่
243 001793 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ อุดมศึกษำ เชียงใหม่
244 004796 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตล้ำนนำ อุดมศึกษำ เชียงใหม่
245 005483 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1 อุดมศึกษำ เชียงใหม่
246 000870 โรงเรียนสภำรำชินี มัธยมศึกษำ ตรัง
247 001120 โรงเรียนสวัสด์ิรัตนำภิมุข มัธยมศึกษำ ตรัง
248 001535 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ มัธยมศึกษำ ตรัง
249 001882 โรงเรียนสิเกำประชำผดุงวิทย์ มัธยมศึกษำ ตรัง
250 001897 โรงเรียนวังวิเศษ มัธยมศึกษำ ตรัง
251 004110 โรงเรียนนำโยงวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตรัง
252 004189 โรงเรียนวิเชียรมำตุ 2 มัธยมศึกษำ ตรัง
253 004567 โรงเรียนวิเชียรมำตุ 3 มัธยมศึกษำ ตรัง
254 004934 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว มัธยมศึกษำ ตรัง
255 005122 โรงเรียนในเตำพิทยำคม มัธยมศึกษำ ตรัง
256 005359 โรงเรียนนูรุลอิงซำนมูลนิธิ มัธยมศึกษำ ตรัง
257 005398 โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) มัธยมศึกษำ ตรัง
258 000874 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสหตรัง อำชีวศึกษำ ตรัง
259 001478 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง อำชีวศึกษำ ตรัง
260 001508 วิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด อำชีวศึกษำ ตรัง
261 001982 วิทยำลัยอำชีวศึกษำโปลีเทคนิคตรัง อำชีวศึกษำ ตรัง
262 003842 วิทยำลัยกำรอำชีพกันตัง อำชีวศึกษำ ตรัง
263 004344 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง อุดมศึกษำ ตรัง
264 001359 โรงเรียนตรำดสรรเสริญวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตรำด
265 005280 โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง มัธยมศึกษำ ตำก
266 002214 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตำก อำชีวศึกษำ ตำก
267 001832 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก อุดมศึกษำ ตำก
268 002451 โรงเรียนปำกพลีวิทยำคำร มัธยมศึกษำ นครนำยก
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269 002278 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรนครนำยก อำชีวศึกษำ นครนำยก
270 001965 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ มัธยมศึกษำ นครปฐม
271 003745 โรงเรียนนำคประสิทธ์ิ มัธยมศึกษำ นครปฐม
272 002623 วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม อำชีวศึกษำ นครปฐม
273 005528 วิทยำลัยเทคโนโลยีนำคประสิทธ์ิบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ นครปฐม
274 002184 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม อุดมศึกษำ นครปฐม
275 002749 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยำเขตศำลำยำ อุดมศึกษำ นครปฐม
276 004077 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อุดมศึกษำ นครปฐม
277 005109 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย อุดมศึกษำ นครปฐม
278 001091 โรงเรียนพระซองสำมัคคีวิทยำ มัธยมศึกษำ นครพนม
279 001216 โรงเรียนอุเทนพัฒนำ มัธยมศึกษำ นครพนม
280 001426 โรงเรียนค ำเตยอุปถัมภ์ มัธยมศึกษำ นครพนม
281 001926 โรงเรียนนำแกสำมัคคีวิทยำ มัธยมศึกษำ นครพนม
282 002044 โรงเรียนธำตุพนม มัธยมศึกษำ นครพนม
283 002161 โรงเรียนพะทำยพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครพนม
284 002562 โรงเรียนนำถ่อนพัฒนำ มัธยมศึกษำ นครพนม
285 003110 โรงเรียนนำเด่ือพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครพนม
286 004543 วิทยำลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศำสตร์ อำชีวศึกษำ นครพนม
287 004609 วิทยำลัยอำชีวศึกษำศรีสงครำม อำชีวศึกษำ นครพนม
288 004896 มหำวิทยำลัยนครพนม อุดมศึกษำ นครพนม
289 000005 โรงเรียนโนนสูงศรีธำนี มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
290 000013 โรงเรียนพิมำยวิทยำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
291 000309 โรงเรียนปักธงชัยประชำนิรมิต มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
292 000558 โรงเรียนบ้ำนเหล่ือมพิทยำสรรพ์ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
293 000594 โรงเรียนบุญเหลือวิทยำนุสรณ์ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
294 000762 โรงเรียนวัดประชำนิมิตร มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
295 000876 โรงเรียนบัวใหญ่ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
296 001301 โรงเรียนปรำงค์ทองวิทยำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
297 001345 โรงเรียนเสิงสำง มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
298 002250 โรงเรียนสีดำวิทยำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
299 002322 โรงเรียนศรีสุขวิทยำ นครรำชสีมำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
300 003091 โรงเรียนเทพำรักษ์รำชวิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
301 003218 โรงเรียนสองครพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
302 003382 โรงเรียนดอนไพลพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
303 003950 โรงเรียนบุญเหลือวิทยำนุสรณ์ 2 มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
304 003977 โรงเรียนล ำทะเมนไชยพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
305 004061 โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม นครรำชสีมำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
306 004244 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
307 004930 โรงเรียนมัธยมวชิรำลงกรณวรำรำม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
308 000654 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
309 000931 วิทยำลัยเทคนิคพิมำย อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
310 001013 วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
311 001088 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรปำกช่อง อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
312 001228 วิทยำลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
313 002238 วิทยำลัยเทคโนโลยีช่ำงกลพณิชยกำรนครรำชสีมำ อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
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314 002587 วิทยำลัยเทคนิคบัวใหญ่ อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
315 002663 วิทยำลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
316 003734 วิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
317 003803 วิทยำลัยเทคนิคปำกช่อง อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
318 003869 วิทยำลัยเทคนิคปักธงชัย อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
319 000935 มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล อุดมศึกษำ นครรำชสีมำ
320 001455 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี อุดมศึกษำ นครรำชสีมำ
321 002249 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ อุดมศึกษำ นครรำชสีมำ
322 002254 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดมศึกษำ นครรำชสีมำ
323 000735 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยำคม มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
324 000741 โรงเรียนจรัสพิชำกร มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
325 000872 โรงเรียนเกำะขันธ์ประชำภิบำล มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
326 001297 โรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
327 001818 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมรำชอนุสรณ์ รัชมังคลำภิเษก มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
328 002510 โรงเรียนปำกพนัง มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
329 002569 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
330 002599 โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
331 002767 โรงเรียนโยธินบ ำรุง มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
332 002982 โรงเรียนบ้ำนเกำะวิทยำ มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
333 003099 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
334 003595 โรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
335 004096 โรงเรียนคงคำประชำรักษ์ มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
336 000807 วิทยำลัยกำรอำชีพหัวไทร อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
337 001135 วิทยำลัยเทคโนโลยีรัชต์ภำคย์ อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
338 001251 วิทยำลัยเทคโนโลยีทักษิณอำชีวศึกษำ อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
339 001489 วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
340 002059 วิทยำลัยกำรอำชีพนครศรีธรรมรำช อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
341 002282 โรงเรียนพณิชยกำรทุ่งสง อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
342 002691 วิทยำลัยเทคนิคสิชล อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
343 003252 วิทยำลัยเทคนิคทุ่งสง อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
344 002233 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย คณะเกษตรศำสตร์นครศรีธรรมรำช อุดมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
345 004518 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำรอุดมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
346 000962 โรงเรียนพยุหะพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
347 001550 โรงเรียนลำดยำววิทยำคม มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
348 003104 โรงเรียนทับกฤชพัฒนำ มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
349 004009 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
350 000585 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์ อำชีวศึกษำ นครสวรรค์
351 001796 วิทยำลัยอำชีวศึกษำวิริยำลัยนครสวรรค์ อำชีวศึกษำ นครสวรรค์
352 003157 วิทยำลัยเทคนิคแม่วงก์ อำชีวศึกษำ นครสวรรค์
353 004967 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครสวรรค์ อุดมศึกษำ นครสวรรค์
354 000328 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มัธยมศึกษำ นนทบุรี
355 000571 โรงเรียนปำกเกร็ด มัธยมศึกษำ นนทบุรี
356 001070 โรงเรียนรำษฎร์นิยม มัธยมศึกษำ นนทบุรี
357 002593 โรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม มัธยมศึกษำ นนทบุรี
358 002647 โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ มัธยมศึกษำ นนทบุรี
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359 002887 โรงเรียนรัตนำธิเบศร์ มัธยมศึกษำ นนทบุรี
360 004727 โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี มัธยมศึกษำ นนทบุรี
361 001057 วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ นนทบุรี
362 001388 วิทยำลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ อำชีวศึกษำ นนทบุรี
363 001814 วิทยำลัยเทคนิคนนทบุรี อำชีวศึกษำ นนทบุรี
364 004850 วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำมบริหำรธุรกิจ นนทบุรี อำชีวศึกษำ นนทบุรี
365 001928 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลำมียะห์ มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
366 002709 โรงเรียนบูกิตประชำอุปถัมภ์ มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
367 003279 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
368 004783 มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ อุดมศึกษำ นรำธิวำส
369 000366 โรงเรียนน่ำนประชำอุทิศ มัธยมศึกษำ น่ำน
370 001009 โรงเรียนสตรีศรีน่ำน มัธยมศึกษำ น่ำน
371 001603 โรงเรียนตำลชุมพิทยำคม มัธยมศึกษำ น่ำน
372 001721 โรงเรียนปัว มัธยมศึกษำ น่ำน
373 002115 วิทยำลัยเทคนิคน่ำน อำชีวศึกษำ น่ำน
374 002934 วิทยำลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนช่ันแนล อำชีวศึกษำ บึงกำฬ
375 005450 วิทยำลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหำรธุรกิจปำกคำด อำชีวศึกษำ บึงกำฬ
376 000103 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
377 000162 โรงเรียนพระครูพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
378 000186 โรงเรียนห้วยรำชพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
379 000225 โรงเรียนกระสังพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
380 000379 โรงเรียนคูเมืองวิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
381 000446 โรงเรียนเมืองแกพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
382 000614 โรงเรียนหนองก่ีพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
383 000657 โรงเรียนไพศำลพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
384 000974 โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
385 001317 โรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
386 001646 โรงเรียนไทยเจริญวิทยำ มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
387 002192 โรงเรียนแคนดงพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
388 003107 โรงเรียนเมืองโพธ์ิชัยพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
389 003108 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
390 003352 โรงเรียนพลับพลำชัยพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
391 003571 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
392 003596 โรงเรียนห้วยหินพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
393 004093 โรงเรียนถนนหักพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
394 000704 วิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อำชีวศึกษำ บุรีรัมย์
395 003848 วิทยำลัยกำรอำชีพสตึก อำชีวศึกษำ บุรีรัมย์
396 004748 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรบุรีรัมย์ อำชีวศึกษำ บุรีรัมย์
397 000208 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ อุดมศึกษำ บุรีรัมย์
398 005711 วิทยำลัยกำรอำชีพประโคนชัย อำชีวศึกษำ บุรีรัมย์
399 003266 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยำ กรุงเทพมหำนคร มัธยมศึกษำ ปทุมธำนี
400 004558 โรงเรียนวรรำชำทินัดดำมำตุวิทยำ มัธยมศึกษำ ปทุมธำนี
401 000821 วิทยำลัยกำรอำชีวศึกษำปทุมธำนี อำชีวศึกษำ ปทุมธำนี
402 002324 วิทยำลัยเทคโนโลยีช่ำงฝีมือปัญจวิทยำ อำชีวศึกษำ ปทุมธำนี
403 004337 วิทยำลัยเทคนิคธัญบุรี อำชีวศึกษำ ปทุมธำนี
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404 002341 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ อุดมศึกษำ ปทุมธำนี
405 002524 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตกรุงเทพ อุดมศึกษำ ปทุมธำนี
406 004353 มหำวิทยำลัยปทุมธำนี อุดมศึกษำ ปทุมธำนี
407 000534 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม มัธยมศึกษำ ประจวบคีรีขันธ์
408 002388 โรงเรียนทับสะแกวิทยำ มัธยมศึกษำ ประจวบคีรีขันธ์
409 002766 โรงเรียนประจวบวิทยำลัย มัธยมศึกษำ ประจวบคีรีขันธ์
410 001210 วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล อำชีวศึกษำ ประจวบคีรีขันธ์
411 002091 วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อำชีวศึกษำ ประจวบคีรีขันธ์
412 000719 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยำเขตวังไกลกังวล อุดมศึกษำ ประจวบคีรีขันธ์
413 000400 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง มัธยมศึกษำ ปรำจีนบุรี
414 000643 โรงเรียนปรำจีนกัลยำณี มัธยมศึกษำ ปรำจีนบุรี
415 000763 โรงเรียนร่มเกล้ำ ปรำจีนบุรี มัธยมศึกษำ ปรำจีนบุรี
416 001201 โรงเรียนศรีมโหสถ มัธยมศึกษำ ปรำจีนบุรี
417 002930 โรงเรียนวังดำลวิทยำคม มัธยมศึกษำ ปรำจีนบุรี
418 005134 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยำลัย มัธยมศึกษำ ปรำจีนบุรี
419 001205 วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี อำชีวศึกษำ ปรำจีนบุรี
420 004304 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงปรำจีนบุรี อำชีวศึกษำ ปรำจีนบุรี
421 001664 โรงเรียนโพธ์ิคีรีรำชศึกษำ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
422 004405 โรงเรียนประสำนวิทยำมูลนิธิ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
423 004943 โรงเรียนพิทักษ์ศำสน์วิทยำมูลนิธิ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
424 002187 วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี อำชีวศึกษำ ปัตตำนี
425 003477 วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษก ปัตตำนี อำชีวศึกษำ ปัตตำนี
426 003866 วิทยำลัยกำรอำชีพสำยบุรี อำชีวศึกษำ ปัตตำนี
427 002340 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี อุดมศึกษำ ปัตตำนี
428 000401 โรงเรียนอยุธยำนุสรณ์ มัธยมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
429 001735 โรงเรียนลำดบัวหลวงไพโรจน์วิทยำ มัธยมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
430 003160 โรงเรียนหนองน้ ำส้มวิทยำคม มัธยมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
431 002028 วิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ อำชีวศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
432 003220 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร อำชีวศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
433 004265 วิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์ อำชีวศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
434 002014 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ อุดมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
435 005190 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อุดมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
436 000566 โรงเรียนถ้ ำปินวิทยำคม มัธยมศึกษำ พะเยำ
437 000794 โรงเรียนพะเยำพิทยำคม มัธยมศึกษำ พะเยำ
438 001888 โรงเรียนจุนวิทยำคม มัธยมศึกษำ พะเยำ
439 001095 วิทยำลัยเทคโนโลยีพะเยำ อำชีวศึกษำ พะเยำ
440 001469 โรงเรียนท้ำยเหมืองวิทยำ มัธยมศึกษำ พังงำ
441 002459 โรงเรียนทับปุดวิทยำ มัธยมศึกษำ พังงำ
442 002778 โรงเรียนดีบุกพังงำวิทยำยน มัธยมศึกษำ พังงำ
443 004181 โรงเรียนสังคมอิสลำมวิทยำ มัธยมศึกษำ พังงำ
444 005282 โรงเรียนเทศบำลบ้ำนย่ำนยำว มัธยมศึกษำ พังงำ
445 000305 วิทยำลัยกำรอำชีพท้ำยเหมือง อำชีวศึกษำ พังงำ
446 000786 วิทยำลัยเทคนิคพังงำ อำชีวศึกษำ พังงำ
447 000850 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ มัธยมศึกษำ พัทลุง
448 001553 โรงเรียนหำรเทำรังสีประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ พัทลุง
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449 001574 โรงเรียนตะโหมด มัธยมศึกษำ พัทลุง
450 001615 โรงเรียนควนขนุน มัธยมศึกษำ พัทลุง
451 001635 โรงเรียนศำสนูปถัมภ์ปำกพะยูนมูลนิธิ มัธยมศึกษำ พัทลุง
452 002137 โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม มัธยมศึกษำ พัทลุง
453 002690 โรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร มัธยมศึกษำ พัทลุง
454 005090 โรงเรียนพัฒนำวิทยำมูลนิธิ มัธยมศึกษำ พัทลุง
455 005396 โรงเรียนประทีปศำสน์วิทยำมูลนิธิ มัธยมศึกษำ พัทลุง
456 003627 วิทยำลัยเทคนิคป่ำพะยอม อำชีวศึกษำ พัทลุง
457 005189 มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง อุดมศึกษำ พัทลุง
458 000380 โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม มัธยมศึกษำ พิจิตร
459 000387 โรงเรียนสำกเหล็กวิทยำ มัธยมศึกษำ พิจิตร
460 003857 โรงเรียนวังโมกข์พิทยำคม มัธยมศึกษำ พิจิตร
461 004938 โรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง มัธยมศึกษำ พิจิตร
462 000164 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร อำชีวศึกษำ พิจิตร
463 004892 วิทยำลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนำบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ พิจิตร
464 000319 โรงเรียนประชำสงเครำะห์วิทยำ มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
465 001221 โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยำ มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
466 001236 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 23 มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
467 003374 โรงเรียนสฤษด์ิเสนำพิทยำคม มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
468 001064 วิทยำลัยพณิชยกำรบึงพระพิษณุโลก อำชีวศึกษำ พิษณุโลก
469 002120 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพิษณุโลก อำชีวศึกษำ พิษณุโลก
470 000915 มหำวิทยำลัยนเรศวร อุดมศึกษำ พิษณุโลก
471 002352 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต มัธยมศึกษำ เพชรบุรี
472 003039 โรงเรียนห้วยทรำยประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ เพชรบุรี
473 003149 โรงเรียนบำงจำนวิทยำ มัธยมศึกษำ เพชรบุรี
474 000188 วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี อำชีวศึกษำ เพชรบุรี
475 000670 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี อำชีวศึกษำ เพชรบุรี
476 001817 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อำชีวศึกษำ เพชรบุรี
477 004076 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเพชรบุรี อำชีวศึกษำ เพชรบุรี
478 005058 วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล 2 อำชีวศึกษำ เพชรบุรี
479 000364 โรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
480 000563 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
481 000576 โรงเรียนซับบอนวิทยำคม มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
482 000793 โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
483 001246 โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
484 001411 โรงเรียนชนแดนวิทยำคม มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
485 001694 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยำคม) มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
486 002898 โรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
487 005505 โรงเรียนบ้ำนห้วยลำด มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
488 003843 วิทยำลัยกำรอำชีพชนแดน อำชีวศึกษำ เพชรบูรณ์
489 003874 วิทยำลัยกำรอำชีพวิเชียรบุรี อำชีวศึกษำ เพชรบูรณ์
490 004864 วิทยำลัยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพชรบรูณ์ อำชีวศึกษำ เพชรบูรณ์
491 004989 วิทยำลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี อำชีวศึกษำ เพชรบูรณ์
492 005334 วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยกำร อำชีวศึกษำ เพชรบูรณ์
493 000942 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ อุดมศึกษำ เพชรบูรณ์
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494 000198 โรงเรียนเวียงเทพวิทยำ มัธยมศึกษำ แพร่
495 000199 โรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคม มัธยมศึกษำ แพร่
496 000345 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ มัธยมศึกษำ แพร่
497 000378 โรงเรียนพิริยำลัยจังหวัดแพร่ มัธยมศึกษำ แพร่
498 000961 โรงเรียนวังช้ินวิทยำ มัธยมศึกษำ แพร่
499 004572 โรงเรียนสำธิตเทศบำลบ้ำนเชตวัน มัธยมศึกษำ แพร่
500 000404 วิทยำลัยอำชีวศึกษำแพร่ อำชีวศึกษำ แพร่
501 003913 วิทยำลัยกำรอำชีพลอง อำชีวศึกษำ แพร่
502 004002 วิทยำลัยกำรอำชีพสอง อำชีวศึกษำ แพร่
503 000338 โรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย มัธยมศึกษำ ภูเก็ต
504 004143 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต มัธยมศึกษำ ภูเก็ต
505 000541 วิทยำลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำชีวศึกษำ ภูเก็ต
506 001527 วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต อำชีวศึกษำ ภูเก็ต
507 001303 มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต อุดมศึกษำ ภูเก็ต
508 005474 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 2 อุดมศึกษำ ภูเก็ต
509 000095 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
510 000257 โรงเรียนงัวบำวิทยำคม มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
511 000532 โรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
512 000533 โรงเรียนโคกก่อพิทยำคม มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
513 000663 โรงเรียนวำปีปทุม มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
514 001172 โรงเรียนบรบือวิทยำคำร มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
515 002197 โรงเรียนโนนแดงวิทยำคม มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
516 000203 วิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำสำรคำม อำชีวศึกษำ มหำสำรคำม
517 003630 วิทยำลัยเทคนิควำปีปทุม อำชีวศึกษำ มหำสำรคำม
518 005348 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรมหำสำรคำม อำชีวศึกษำ มหำสำรคำม
519 001234 โรงเรียนค ำชะอีวิทยำคำร มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
520 004294 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยำสรรค์ มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
521 002337 วิทยำลัยเทคโนโลยีมุกดำหำร อำชีวศึกษำ มุกดำหำร
522 002729 วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีมุกดำหำร อำชีวศึกษำ มุกดำหำร
523 004743 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจรักไทย มุกดำหำร อำชีวศึกษำ มุกดำหำร
524 000051 โรงเรียนบุ่งค้ำวิทยำคม มัธยมศึกษำ ยโสธร
525 000193 โรงเรียนศรีธรรมวิทยำ มัธยมศึกษำ ยโสธร
526 001457 โรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม มัธยมศึกษำ ยโสธร
527 001526 โรงเรียนค ำเตยวิทยำ มัธยมศึกษำ ยโสธร
528 002159 โรงเรียนเลิงนกทำ มัธยมศึกษำ ยโสธร
529 003213 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยำคม มัธยมศึกษำ ยโสธร
530 004066 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 28 มัธยมศึกษำ ยโสธร
531 000664 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อำชีวศึกษำ ยโสธร
532 003787 วิทยำลัยเทคนิคเลิงนกทำ อำชีวศึกษำ ยโสธร
533 004746 วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ อำชีวศึกษำ ยโสธร
534 005382 วิทยำลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร อำชีวศึกษำ ยโสธร
535 000890 โรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำน มัธยมศึกษำ ยะลำ
536 002636 โรงเรียนยะหำศิรยำนุกูล มัธยมศึกษำ ยะลำ
537 003340 โรงเรียนสตรีอิสลำมวิทยำมูลนิธิ มัธยมศึกษำ ยะลำ
538 004390 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ มัธยมศึกษำ ยะลำ
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539 004732 โรงเรียนอุดมศำสน์วิทยำ มัธยมศึกษำ ยะลำ
540 005285 โรงเรียนคอยรียะห์วิทยำมูลนิธิ มัธยมศึกษำ ยะลำ
541 000537 วิทยำลัยอำชีวศึกษำผดุงประชำยะลำ อำชีวศึกษำ ยะลำ
542 001169 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตยะลำ อุดมศึกษำ ยะลำ
543 001898 มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อุดมศึกษำ ยะลำ
544 000396 โรงเรียนโพธ์ิทองวิทยำคำร มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
545 000785 โรงเรียนเสลภูมิพิทยำคม มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
546 001636 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยำคม มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
547 001956 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
548 002075 โรงเรียนจตุรพักตรพิมำนรัชดำภิเษก มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
549 002461 โรงเรียนขวำววิทยำคำร มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
550 002545 โรงเรียนช้ำงเผือกวิทยำคม มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
551 002643 โรงเรียนสำมขำท่ำหำดยำววิทยำ มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
552 002678 โรงเรียนจันทรุเบกษำอนุสรณ์ มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
553 002704 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศำล มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
554 002724 โรงเรียนโคกล่ำมพิทยำคม มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
555 003395 โรงเรียนวังหลวงวิทยำคม มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
556 001445 วิทยำลัยกำรอำชีพโพนทอง อำชีวศึกษำ ร้อยเอ็ด
557 002532 วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำชีวศึกษำ ร้อยเอ็ด
558 003859 วิทยำลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ อำชีวศึกษำ ร้อยเอ็ด
559 005524 วิทยำลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ อำชีวศึกษำ ร้อยเอ็ด
560 004599 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด อุดมศึกษำ ร้อยเอ็ด
561 000372 โรงเรียนสตรีระนอง มัธยมศึกษำ ระนอง
562 005370 โรงเรียนด ำรงศำสน์วิทยำ มัธยมศึกษำ ระนอง
563 001995 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อำชีวศึกษำ ระนอง
564 000201 โรงเรียนบ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ มัธยมศึกษำ ระยอง
565 000514 โรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย มัธยมศึกษำ ระยอง
566 001182 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยำ มัธยมศึกษำ ระยอง
567 001260 โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ มัธยมศึกษำ ระยอง
568 004487 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง มัธยมศึกษำ ระยอง
569 005437 โรงเรียนนครระยองวิทยำคม (วัดโขดใต้) มัธยมศึกษำ ระยอง
570 002675 วิทยำลัยเทคนิคระยอง อำชีวศึกษำ ระยอง
571 002777 วิทยำลัยอำชีวศึกษำโปลีเทคนิคระยอง อำชีวศึกษำ ระยอง
572 005376 วิทยำลัยเทคโนโลยีอำเซียนบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ระยอง
573 000444 โรงเรียนดรุณำรำชบุรี มัธยมศึกษำ รำชบุรี
574 000632 โรงเรียนท่ำมะขำมวิทยำ มัธยมศึกษำ รำชบุรี
575 001024 โรงเรียนวัดสันติกำรำมวิทยำ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ มัธยมศึกษำ รำชบุรี
576 001470 โรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ มัธยมศึกษำ รำชบุรี
577 001640 โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์ มัธยมศึกษำ รำชบุรี
578 001754 โรงเรียนบ้ำนคำวิทยำ มัธยมศึกษำ รำชบุรี
579 003470 โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยำ มัธยมศึกษำ รำชบุรี
580 000119 วิทยำลัยอำชีวศึกษำดรุณำรำชบุรี อำชีวศึกษำ รำชบุรี
581 000264 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบุรี อำชีวศึกษำ รำชบุรี
582 002496 วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม อำชีวศึกษำ รำชบุรี
583 004017 วิทยำลัยกำรอำชีพปำกท่อ อำชีวศึกษำ รำชบุรี
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584 004057 วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี 2 อำชีวศึกษำ รำชบุรี
585 004935 วิทยำลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้ำนโป่ง อำชีวศึกษำ รำชบุรี
586 000091 โรงเรียนบ้ำนหม่ีวิทยำ มัธยมศึกษำ ลพบุรี
587 000644 โรงเรียนปิยะบุตร์ มัธยมศึกษำ ลพบุรี
588 002681 โรงเรียนหนองม่วงวิทยำ มัธยมศึกษำ ลพบุรี
589 003127 โรงเรียนโคกสลุงวิทยำ มัธยมศึกษำ ลพบุรี
590 003798 โรงเรียนพระนำรำยณ์ มัธยมศึกษำ ลพบุรี
591 000686 วิทยำลัยเทคนิคโคกส ำโรง อำชีวศึกษำ ลพบุรี
592 000731 วิทยำลัยเทคโนโลยีลพบุรี อำชีวศึกษำ ลพบุรี
593 001821 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี อำชีวศึกษำ ลพบุรี
594 001860 วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี อำชีวศึกษำ ลพบุรี
595 005133 วิทยำลัยเทคโนโลยีอำชีวศึกษำหนองม่วง อำชีวศึกษำ ลพบุรี
596 000646 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี อุดมศึกษำ ลพบุรี
597 000082 โรงเรียนแม่สันวิทยำ มัธยมศึกษำ ล ำปำง
598 000417 โรงเรียนวังเหนือวิทยำ มัธยมศึกษำ ล ำปำง
599 000484 โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี มัธยมศึกษำ ล ำปำง
600 000700 โรงเรียนเวียงมอกวิทยำ มัธยมศึกษำ ล ำปำง
601 000764 โรงเรียนเสด็จวนชยำงค์กูลวิทยำ มัธยมศึกษำ ล ำปำง
602 001062 โรงเรียนเสริมงำมวิทยำคม มัธยมศึกษำ ล ำปำง
603 003205 โรงเรียนเมืองมำยวิทยำ มัธยมศึกษำ ล ำปำง
604 003947 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ มัธยมศึกษำ ล ำปำง
605 004216 โรงเรียนอรุโณทัย มัธยมศึกษำ ล ำปำง
606 005171 โรงเรียนวิชชำนำรี มัธยมศึกษำ ล ำปำง
607 000002 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเถินเทคโนโลยี อำชีวศึกษำ ล ำปำง
608 001333 วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง อำชีวศึกษำ ล ำปำง
609 001713 วิทยำลัยเทคนิคนครล ำปำง อำชีวศึกษำ ล ำปำง
610 001683 มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง อุดมศึกษำ ล ำปำง
611 002180 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครล ำปำง อุดมศึกษำ ล ำปำง
612 000295 โรงเรียนอุโมงค์วิทยำคม มัธยมศึกษำ ล ำพูน
613 001393 โรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม มัธยมศึกษำ ล ำพูน
614 002490 วิทยำลัยเทคโนโลยีหมู่บ้ำนครู ภำคเหนือ อำชีวศึกษำ ล ำพูน
615 003182 วิทยำลัยกำรอำชีพป่ำซำง อำชีวศึกษำ ล ำพูน
616 005168 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ล ำพูน อุดมศึกษำ ล ำพูน
617 000024 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยำ มัธยมศึกษำ เลย
618 000258 โรงเรียนเชียงคำน มัธยมศึกษำ เลย
619 000317 โรงเรียนท่ำล่ีวิทยำ มัธยมศึกษำ เลย
620 000037 โรงเรียนนครศรีล ำดวนวิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
621 000074 โรงเรียนไพรบึงวิทยำคม มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
622 000510 โรงเรียนสตรีสิริเกศ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
623 000562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
624 000716 โรงเรียนละลมวิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
625 000972 โรงเรียนก ำแพง มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
626 000991 โรงเรียนสำยธำรวิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
627 001232 โรงเรียนไตรมิตร มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
628 001498 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
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629 001851 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
630 001883 โรงเรียนพอกพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
631 001935 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยำ รัชมังคลำภิเษก มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
632 002368 โรงเรียนปรำงค์กู่ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
633 003893 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยำคำร มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
634 004138 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
635 004145 โรงเรียนหนองคูวิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
636 004320 โรงเรียนบัวเจริญวิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
637 000628 วิทยำลัยกำรอำชีพศรีสะเกษ อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
638 003686 วิทยำลัยกำรอำชีพขุนหำญ อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
639 004112 วิทยำลัยอำชีวศึกษำศรีสะเกษบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
640 004716 วิทยำลัยอำชีวศึกษำจุลมณีอุทุมพรพิสัย อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
641 004830 วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
642 004901 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรรำษีไศล อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
643 005372 วิทยำลัยเทคนิคกันทรำรมย์ อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
644 004426 มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ อุดมศึกษำ ศรีสะเกษ
645 004708 มหำวิทยำลัยเฉลิมกำญจนำ อุดมศึกษำ ศรีสะเกษ
646 005713 วิทยำลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนำ อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
647 000020 โรงเรียนธำตุทองอ ำนวยวิทย์ มัธยมศึกษำ สกลนคร
648 000087 โรงเรียนพังโคนวิทยำคม มัธยมศึกษำ สกลนคร
649 000713 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ มัธยมศึกษำ สกลนคร
650 000814 โรงเรียนพรรณำวุฒำจำรย์ มัธยมศึกษำ สกลนคร
651 000911 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ มัธยมศึกษำ สกลนคร
652 000924 โรงเรียนกุดเรือค ำพิทยำคำร มัธยมศึกษำ สกลนคร
653 000950 โรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยำ มัธยมศึกษำ สกลนคร
654 002605 โรงเรียนโพนพิทยำคม มัธยมศึกษำ สกลนคร
655 002715 โรงเรียนศึกษำประชำสำมัคคี มัธยมศึกษำ สกลนคร
656 002845 โรงเรียนบะฮีวิทยำคม มัธยมศึกษำ สกลนคร
657 003250 โรงเรียนสกลทวำปี มัธยมศึกษำ สกลนคร
658 003589 โรงเรียนหนองแวงวิทยำ มัธยมศึกษำ สกลนคร
659 004109 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มัธยมศึกษำ สกลนคร
660 001974 วิทยำลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย อำชีวศึกษำ สกลนคร
661 002318 วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร อำชีวศึกษำ สกลนคร
662 004620 วิทยำลัยเทคโนโลยีสว่ำงแดนดิน อำชีวศึกษำ สกลนคร
663 004655 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรบ้ำนม่วง อำชีวศึกษำ สกลนคร
664 002453 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร อุดมศึกษำ สกลนคร
665 000893 โรงเรียนหำดใหญ่รัฐประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ สงขลำ
666 001238 โรงเรียนเทพำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
667 003993 โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย 2 มัธยมศึกษำ สงขลำ
668 004978 โรงเรียนคลองแดนวิทยำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
669 005140 โรงเรียนพะตงวิทยำมูลนิธิ มัธยมศึกษำ สงขลำ
670 005266 โรงเรียนดีนูลอิสลำม มัธยมศึกษำ สงขลำ
671 001795 วิทยำลัยประมงติณสูลำนนท์ อำชีวศึกษำ สงขลำ
672 001816 วิทยำลัยเทคโนโลยีช่ำงกลภำคใต้ อำชีวศึกษำ สงขลำ
673 002127 วิทยำลัยเทคโนโลยีสงขลำ อำชีวศึกษำ สงขลำ
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674 002281 วิทยำลัยเทคโนโลยีนครหำดใหญ่ อำชีวศึกษำ สงขลำ
675 002598 วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎร์นิกร อำชีวศึกษำ สงขลำ
676 003073 วิทยำลัยเทคนิคจะนะ อำชีวศึกษำ สงขลำ
677 004933 วิทยำลัยอำชีวศึกษำบริหำรธุรกิจวิทยำสงขลำ อำชีวศึกษำ สงขลำ
678 005492 วิทยำลัยอำชีวศึกษำฮอไรซอนบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ สงขลำ
679 002319 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ อุดมศึกษำ สงขลำ
680 002464 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ อุดมศึกษำ สงขลำ
681 002469 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตภำคใต้ อุดมศึกษำ สงขลำ
682 002783 มหำวิทยำลัยทักษิณ อุดมศึกษำ สงขลำ
683 002814 มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ อุดมศึกษำ สงขลำ
684 003427 โรงเรียนละงูพิทยำคม มัธยมศึกษำ สตูล
685 005439 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยำ มัธยมศึกษำ สตูล
686 005526 โรงเรียนทุ่งหว้ำวิทยำคำร มัธยมศึกษำ สตูล
687 002260 วิทยำลัยเทคนิคสตูล อำชีวศึกษำ สตูล
688 004269 วิทยำลัยกำรอำชีพละงู อำชีวศึกษำ สตูล
689 000980 โรงเรียนป้อมนำครำชสวำทยำนนท์ มัธยมศึกษำ สมุทรปรำกำร
690 001377 โรงเรียนรำชประชำสมำสัยฝ่ำยมัธยมรัชดำภิเษกในพระบรมรำชูปถัมภ มัธยมศึกษำ สมุทรปรำกำร
691 002301 โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว มัธยมศึกษำ สมุทรปรำกำร
692 002603 โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนีย์)สมุทรปรำกำร มัธยมศึกษำ สมุทรปรำกำร
693 002648 โรงเรียนวัดทรงธรรม มัธยมศึกษำ สมุทรปรำกำร
694 002999 โรงเรียนบำงพลีรำษฎร์บ ำรุง มัธยมศึกษำ สมุทรปรำกำร
695 003361 โรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ มัธยมศึกษำ สมุทรปรำกำร
696 004914 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ สมุทรปรำกำร มัธยมศึกษำ สมุทรปรำกำร
697 005137 โรงเรียนรำชวินิตสุวรรณภูมิ มัธยมศึกษำ สมุทรปรำกำร
698 002052 วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษก สมุทรปรำกำร อำชีวศึกษำ สมุทรปรำกำร
699 001726 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ อุดมศึกษำ สมุทรปรำกำร
700 000922 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ มัธยมศึกษำ สมุทรสำคร
701 001050 โรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย มัธยมศึกษำ สมุทรสำคร
702 002533 โรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์ มัธยมศึกษำ สมุทรสำคร
703 001370 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตสมุทรสำคร อุดมศึกษำ สมุทรสำคร
704 000509 โรงเรียนอรัญประเทศ มัธยมศึกษำ สระแก้ว
705 000740 โรงเรียนวัฒนำนคร มัธยมศึกษำ สระแก้ว
706 000904 โรงเรียนท่ำเกษมพิทยำ มัธยมศึกษำ สระแก้ว
707 001391 โรงเรียนตำพระยำ มัธยมศึกษำ สระแก้ว
708 002011 วิทยำลัยเทคโนโลยีสระแก้ว อำชีวศึกษำ สระแก้ว
709 004035 วิทยำลัยเทคนิควังน้ ำเย็น อำชีวศึกษำ สระแก้ว
710 000029 โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม มัธยมศึกษำ สระบุรี
711 001844 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค มัธยมศึกษำ สระบุรี
712 004219 วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก อำชีวศึกษำ สระบุรี
713 004266 วิทยำลัยเทคโนโลยีช่ืนชมไทย-เยอรมัน สระบุรี อำชีวศึกษำ สระบุรี
714 000014 โรงเรียนสิงห์บุรี มัธยมศึกษำ สิงห์บุรี
715 000084 โรงเรียนบำงระจันวิทยำ มัธยมศึกษำ สิงห์บุรี
716 002564 โรงเรียนอินทร์บุรี มัธยมศึกษำ สิงห์บุรี
717 004825 โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม มัธยมศึกษำ สิงห์บุรี
718 000254 วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี อำชีวศึกษำ สิงห์บุรี
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719 002088 โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ มัธยมศึกษำ สุโขทัย
720 002110 โรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม มัธยมศึกษำ สุโขทัย
721 003704 โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม มัธยมศึกษำ สุโขทัย
722 004802 โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำลเมืองสวรรคโลก มัธยมศึกษำ สุโขทัย
723 001313 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย อำชีวศึกษำ สุโขทัย
724 002460 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำชีวศึกษำ สุโขทัย
725 004020 วิทยำลัยกำรอำชีพศรีส ำโรง อำชีวศึกษำ สุโขทัย
726 000675 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
727 001742 โรงเรียนสงวนหญิง มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
728 002339 โรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
729 002588 โรงเรียนบำงปลำม้ำ สูงสุมำรผดุงวิทย์ มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
730 003880 โรงเรียนอู่ทองศึกษำลัย มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
731 003911 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยำ มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
732 001336 วิทยำลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ สุพรรณบุรี
733 002539 วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำชีวศึกษำ สุพรรณบุรี
734 000618 โรงเรียนท่ำชนะ มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
735 001058 โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
736 001650 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
737 002523 โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
738 002737 โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
739 003495 โรงเรียนมัธยมบ้ำนท ำเนียบ มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
740 004098 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุรำษฎร์ธำนี มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
741 001624 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี อำชีวศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
742 002099 วิทยำลัยกำรอำชีพไชยำ อำชีวศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
743 002317 วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี อำชีวศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
744 002428 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี อุดมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
745 003450 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี อุดมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
746 004107 มหำวิทยำลัยตำปี อุดมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
747 000567 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย มัธยมศึกษำ สุรินทร์
748 001492 โรงเรียนกระเทียมวิทยำ มัธยมศึกษำ สุรินทร์
749 001622 โรงเรียนประสำทวิทยำคำร มัธยมศึกษำ สุรินทร์
750 002273 โรงเรียนสุรวิทยำคำร มัธยมศึกษำ สุรินทร์
751 004186 โรงเรียนมัธยมศรีส ำเภำลูน มัธยมศึกษำ สุรินทร์
752 004461 โรงเรียนยำงวิทยำคำร มัธยมศึกษำ สุรินทร์
753 001856 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรินทร์ อำชีวศึกษำ สุรินทร์
754 003908 วิทยำลัยกำรอำชีพสังขะ อำชีวศึกษำ สุรินทร์
755 001266 โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร มัธยมศึกษำ หนองคำย
756 001480 โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร มัธยมศึกษำ หนองคำย
757 002806 โรงเรียนเวียงค ำวิทยำคำร มัธยมศึกษำ หนองคำย
758 004079 โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย หนองคำย อำชีวศึกษำ หนองคำย
759 005318 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเอกปัญญำ อำชีวศึกษำ หนองคำย
760 005415 วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ อำชีวศึกษำ หนองคำย
761 005513 วิทยำลัยเทคโนโลยีวิชำชีพท่ำบ่อ อำชีวศึกษำ หนองคำย
762 005462 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อุดมศึกษำ หนองคำย
763 005515 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตหนองคำย อุดมศึกษำ หนองคำย
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764 001289 โรงเรียนนำวังศึกษำวิช มัธยมศึกษำ หนองบัวล ำภู
765 004116 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยำคำร มัธยมศึกษำ หนองบัวล ำภู
766 001621 วิทยำลัยเทคนิคหนองบัวล ำภู อำชีวศึกษำ หนองบัวล ำภู
767 001785 โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม มัธยมศึกษำ อ่ำงทอง
768 002201 โรงเรียนวิเศษไชยชำญ ตันติวิทยำภูมิ มัธยมศึกษำ อ่ำงทอง
769 000905 วิทยำลัยเทคนิคอ่ำงทอง อำชีวศึกษำ อ่ำงทอง
770 002891 วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ อำชีวศึกษำ อ่ำงทอง
771 000411 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตอ่ำงทอง อุดมศึกษำ อ่ำงทอง
772 000754 โรงเรียนชำนุมำนวิทยำคม มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
773 002655 โรงเรียนอ ำนำจเจริญ มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
774 003139 โรงเรียนนำวังวิทยำ มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
775 003196 โรงเรียนนำเวียงจุลดิศวิทยำ มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
776 003363 โรงเรียนค ำเข่ือนแก้ววิทยำคม มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
777 004204 โรงเรียนอ ำนำจเจริญพิทยำคม มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
778 000153 วิทยำลัยเทคนิคอ ำนำจเจริญ อำชีวศึกษำ อ ำนำจเจริญ
779 004351 วิทยำลัยเทคโนโลยีอ ำนำจเจริญ อำชีวศึกษำ อ ำนำจเจริญ
780 004475 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเอกวรรณ อำชีวศึกษำ อ ำนำจเจริญ
781 004614 วิทยำลัยอำชีวศึกษำโปลีเทคอ ำนำจเจริญ อำชีวศึกษำ อ ำนำจเจริญ
782 000767 โรงเรียนนิคมสงเครำะห์วิทยำ มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
783 000951 โรงเรียนกุมภวำปี มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
784 001128 โรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
785 001129 โรงเรียนเพ็ญพิทยำคม มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
786 001269 โรงเรียนอุดรธำนีพิทยำคม มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
787 001409 โรงเรียนวังสำมหมอวิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
788 001800 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยำ มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
789 002331 โรงเรียนโนนสูงพิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
790 002508 โรงเรียนจ ำปำโมงวิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
791 002876 โรงเรียนไชยวำนวิทยำ มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
792 004041 โรงเรียนทมนำงำมวิทยำคม มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
793 004235 โรงเรียนสำมัคคีพิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
794 004410 โรงเรียนมัธยมเทศบำล 6 นครอุดรธำนี มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
795 005178 โรงเรียนบ้ำนหมำกแข้ง มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
796 001066 โรงเรียนช่ำงกลอุดรธำนี อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
797 001594 วิทยำลัยกำรอำชีพกุมภวำปี อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
798 002176 วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
799 002447 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุดรธำนี อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
800 002872 วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษก อุดรธำนี อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
801 003724 วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเท่ียวอุดรธำนี อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
802 004537 วิทยำลัยเทคโนโลยีอีสำนเหนือ อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
803 004650 วิทยำลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
804 004652 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรบ้ำนดุง อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
805 004653 วิทยำลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
806 004772 วิทยำลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
807 004823 วิทยำลัยอำชีวศึกษำหนองหำน อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
808 004847 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจอุดรธำนี อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
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809 004854 วิทยำลัยเทคโนโลยีบ้ำนจ่ัน อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
810 005246 โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
811 002493 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี อุดมศึกษำ อุดรธำนี
812 004821 มหำวิทยำลัยรำชธำนี วิทยำเขตอุดรธำนี อุดมศึกษำ อุดรธำนี
813 000612 โรงเรียนอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษำ อุตรดิตถ์
814 000744 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มัธยมศึกษำ อุตรดิตถ์
815 000799 โรงเรียนพิชัย มัธยมศึกษำ อุตรดิตถ์
816 001272 โรงเรียนแสนตอวิทยำ มัธยมศึกษำ อุตรดิตถ์
817 001604 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ อุตรดิตถ์ มัธยมศึกษำ อุตรดิตถ์
818 002113 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มัธยมศึกษำ อุตรดิตถ์
819 002287 โรงเรียนน้ ำปำดชนูปถัมภ์ มัธยมศึกษำ อุตรดิตถ์
820 000522 วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ อำชีวศึกษำ อุตรดิตถ์
821 003770 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย อำชีวศึกษำ อุตรดิตถ์
822 001667 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ อุดมศึกษำ อุตรดิตถ์
823 000617 โรงเรียนหนองฉำงวิทยำ มัธยมศึกษำ อุทัยธำนี
824 001114 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำวิทยำ มัธยมศึกษำ อุทัยธำนี
825 001115 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธำนี อำชีวศึกษำ อุทัยธำนี
826 004290 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี อำชีวศึกษำ อุทัยธำนี
827 005704 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำลัยสงฆ์อุทัยธำนี อุดมศึกษำ อุทัยธำนี
828 000056 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยำคม มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
829 000269 โรงเรียนสะพือวิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
830 000556 โรงเรียนมัธยมตระกำรพืชผล มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
831 000727 โรงเรียนนำรีนุกูล มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
832 000755 โรงเรียนนำจะหลวย มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
833 000777 โรงเรียนกุดข้ำวปุ้นวิทยำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
834 000829 โรงเรียนม่วงสำมสิบอัมพวันวิทยำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
835 001300 โรงเรียนบุณฑริกวิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
836 001973 โรงเรียนวิจิตรำพิทยำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
837 002298 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยำคม มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
838 002316 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรอุบลรำชธำนี มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
839 002522 โรงเรียนลือค ำหำญวำรินช ำรำบ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
840 002710 โรงเรียนศรีเมืองวิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
841 002811 โรงเรียนดงสว่ำงวิทยำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
842 002953 โรงเรียนโขงเจียมวิทยำคม มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
843 003777 โรงเรียนนำรีนุกูล 2 มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
844 003850 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
845 004293 โรงเรียนขุมค ำวิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
846 004581 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 32 มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
847 005297 โรงเรียนอนุบำลพุทธเมตตำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
848 000184 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุบลรำชธำนี อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี
849 000301 วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี
850 003796 วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี
851 004735 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจรักไทย บุณฑริก อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี
852 004768 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจรักไทย น้ ำยืน อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี
853 004829 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจรักไทย สิรินธร อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี
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854 001857 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี อุดมศึกษำ อุบลรำชธำนี
855 003304 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี อุดมศึกษำ อุบลรำชธำนี


