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สถำนศึกษำ
ช่ือสถำนศึกษำ ประเภทกำรศึกษำ จังหวัด

1 005253 โรงเรียนวิทยำกำรอิสลำม มัธยมศึกษำ กระบ่ี
2 001081 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
3 001241 โรงเรียนสตรีวิทยำ 2 มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
4 001552 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
5 001781 โรงเรียนศรีพฤฒำ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
6 001964 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
7 002151 โรงเรียนเทพลีลำ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
8 002585 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
9 002621 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
10 002925 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
11 003418 โรงเรียนสิริรัตนำธร มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
12 003549 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
13 003605 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรยำนนำเวศ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
14 004100 โรงเรียนโพธิสำรพิทยำกร มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
15 000224 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรจ ำนงค์ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
16 000230 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจจ ำนงค์ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
17 000358 วิทยำลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยกำร อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
18 000929 วิทยำลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
19 000952 วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำมธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
20 001186 วิทยำลัยเทคโนโลยีวิมลบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
21 001372 วิทยำลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยกำร อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
22 001835 วิทยำลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
23 003930 วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนำภิเษกหนองจอก อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
24 004758 วิทยำลัยเทคโนโลยียำนยนต์ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
25 004869 วิทยำลัยเทคโนโลยีสหะพำณิชย์บริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
26 005153 วิทยำลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
27 000692 มหำวิทยำลัยเกริก อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
28 001830 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
29 002620 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
30 004356 วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
31 004856

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำร
ออกแบบ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร

32 004858 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
33 004863 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
34 001203 โรงเรียนท่ำม่วงรำษฎร์บ ำรุง มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
35 001215 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดำภิเษก มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
36 001231 โรงเรียนร่มเกล้ำ กำญจนบุรี มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
37 001669 โรงเรียนท่ำมะกำวิทยำคม มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
38 001671 โรงเรียนประชำมงคล มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
39 001790 โรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
40 002752 โรงเรียนพังตรุรำษฎร์รังสรรค์ มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
41 003301 โรงเรียนห้วยกระเจำพิทยำคม มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
42 004917 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลำดหญ้ำ กำญจนบุรี มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
43 005159 โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี

รำยช่ือสถำนศึกษำขอขยำยระยะเวลำรอบท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 วันท่ี 15 - 24 สิงหำคม 2565
ข้ันตอนผู้กู้ยืมเงินรำยใหม่ ย่ืนแบบค ำขอกู้ยืมเงิน สถำนศึกษำตรวจสอบแบบค ำขอกู้ยืมเงิน
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44 001202 วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี อำชีวศึกษำ กำญจนบุรี
45 000035 โรงเรียนไตรรัตนวิทยำคม มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
46 000092 โรงเรียนกำฬสินธ์ุพิทยำสรรพ์ มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
47 000469 โรงเรียนเหล่ำนำแกวิทยำนุสรณ์ มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
48 000776 โรงเรียนเหล่ำกลำงวิทยำคม มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
49 001163 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษำ มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
50 002950 โรงเรียนดอนไทรงำมพิทยำคม มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
51 004531 วิทยำลัยเทคโนโลยีกมลำไสย อำชีวศึกษำ กำฬสินธ์ุ
52 004982 โรงเรียนอำชีวศึกษำไทยเทคอีสำน อำชีวศึกษำ กำฬสินธ์ุ
53 005507 วิทยำลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ อำชีวศึกษำ กำฬสินธ์ุ
54 000139 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
55 000586 โรงเรียนลำนกระบือวิทยำ มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
56 002153 โรงเรียนปำงศิลำทองศึกษำ มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
57 003194 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยำ มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
58 003768 วิทยำลัยกำรอำชีพขำณุวรลักษบุรี อำชีวศึกษำ ก ำแพงเพชร
59 000019 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
60 001084 โรงเรียนชนบทศึกษำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
61 001829 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
62 001910 โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
63 001945 โรงเรียนฝำงวิทยำยน มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
64 002019 โรงเรียนประชำรัฐวิทยำเสริม มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
65 003593 โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
66 004167 โรงเรียนชุมแพวิทยำยน มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
67 004401 โรงเรียนมัธยมตลำดใหญ่วิทยำ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
68 004429 โรงเรียนเทศบำลวัดกลำง มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
69 004752 โรงเรียนมหำไถ่ศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
70 001827 วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
71 003746 วิทยำลัยเทคนิคน้ ำพอง อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
72 003757 วิทยำลัยกำรอำชีพกระนวน อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
73 004999 วิทยำลัยเทคโนโลยีอมตะ อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
74 005514 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรมขอนแก่น อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
75 002342 มหำวิทยำลัยขอนแก่น อุดมศึกษำ ขอนแก่น
76 003324 โรงเรียนแก่งหำงแมวพิทยำคำร มัธยมศึกษำ จันทบุรี
77 003744 โรงเรียนบำงกะจะ มัธยมศึกษำ จันทบุรี
78 003752 โรงเรียนศรีรัตน์รำษฎร์นุเครำะห์ มัธยมศึกษำ จันทบุรี
79 004509 โรงเรียนเครือหวำยวิทยำคม มัธยมศึกษำ จันทบุรี
80 001093 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี อุดมศึกษำ จันทบุรี
81 000634 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยำ มัธยมศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
82 000816 โรงเรียนพนมสำรคำม พนมอดุลวิทยำ มัธยมศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
83 002038 โรงเรียนวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร มัธยมศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
84 002745 โรงเรียนช ำป่ำงำมวิทยำคม มัธยมศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
85 003922 โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรำ มัธยมศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
86 004760 โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนนำยำว มัธยมศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
87 003995 วิทยำลัยเทคโนโลยียำนยนต์โตโยต้ำ อำชีวศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
88 000097 โรงเรียนบ้ำนบึง อุตสำหกรรมนุเครำะห์ มัธยมศึกษำ ชลบุรี
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89 000596 โรงเรียนพนัสพิทยำคำร มัธยมศึกษำ ชลบุรี
90 000879 โรงเรียนเกำะโพธ์ิถ้วยงำมวิทยำ มัธยมศึกษำ ชลบุรี
91 000957 โรงเรียนหัวถนนวิทยำ มัธยมศึกษำ ชลบุรี
92 002367 โรงเรียนชลบุรี สุขบท มัธยมศึกษำ ชลบุรี
93 004215 โรงเรียนเกำะจันทร์พิทยำคำร มัธยมศึกษำ ชลบุรี
94 004622 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุรี มัธยมศึกษำ ชลบุรี
95 000067 วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีรำชำ อำชีวศึกษำ ชลบุรี
96 000611 วิทยำลัยเทคโนโลยีชลพินิจ อำชีวศึกษำ ชลบุรี
97 000854 วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ อำชีวศึกษำ ชลบุรี
98 003465 วิทยำลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยำ อำชีวศึกษำ ชลบุรี
99 003674 วิทยำลัยเทคโนโลยีพัทยำพณิชยกำร อำชีวศึกษำ ชลบุรี
100 003741 วิทยำลัยเทคโนโลยีพัทยำบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ชลบุรี
101 004360 วิทยำลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ชลบุรี
102 005709 วิทยำลัยเทคโนโลยีอักษรบำงละมุง อำชีวศึกษำ ชลบุรี
103 001440 มหำวิทยำลัยบูรพำ อุดมศึกษำ ชลบุรี
104 000337 โรงเรียนคุรุประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ ชัยนำท
105 000331 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชัยนำท อุดมศึกษำ ชัยนำท
106 000239 โรงเรียนโนนสะอำดวิทยำ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
107 000394 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
108 000932 โรงเรียนโนนคร้อวิทยำ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
109 002541 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
110 002631 โรงเรียนบ้ำนหันวิทยำ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
111 002754 โรงเรียนภูเขียว มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
112 002839 โรงเรียนกวำงโจนศึกษำ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
113 003189 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยำ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
114 004051 โรงเรียนเริงรมย์วิทยำคม มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
115 005145 โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่ง มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
116 001969 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเมืองชัยภูมิ อำชีวศึกษำ ชัยภูมิ
117 002010 วิทยำลัยเทคนิคชัยภูมิ อำชีวศึกษำ ชัยภูมิ
118 002600 วิทยำลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ชัยภูมิ
119 002838 วิทยำลัยกำรอำชีพแก้งคร้อ อำชีวศึกษำ ชัยภูมิ
120 003578 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจศิขรินทร์ อำชีวศึกษำ ชัยภูมิ
121 005418 วิทยำลัยเทคโนโลยีบ้ำนแท่น อำชีวศึกษำ ชัยภูมิ
122 005561 วิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำนครอำเซียน อำชีวศึกษำ ชัยภูมิ
123 001701 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตชัยภูมิ อุดมศึกษำ ชัยภูมิ
124 003162 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยำ มัธยมศึกษำ ชุมพร
125 003235 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม มัธยมศึกษำ ชุมพร
126 003714 วิทยำลัยกำรอำชีพหลังสวน อำชีวศึกษำ ชุมพร
127 004025 วิทยำลัยกำรอำชีพชุมพร อำชีวศึกษำ ชุมพร
128 000015 โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ มัธยมศึกษำ เชียงรำย
129 000805 โรงเรียนแม่สำยประสิทธ์ิศำสตร์ มัธยมศึกษำ เชียงรำย
130 000908 โรงเรียนบุญเรืองวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
131 001613 โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
132 001696 โรงเรียนวำวีวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
133 004873 โรงเรียนนุชนำถอนุสรณ์ มัธยมศึกษำ เชียงรำย
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134 005128 โรงเรียนบ้ำนเทอดไทย มัธยมศึกษำ เชียงรำย
135 001740 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย อุดมศึกษำ เชียงรำย
136 001337 โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
137 002058 โรงเรียนจอมทอง มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
138 002423 โรงเรียนธรรมรำชศึกษำ มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
139 005414 โรงเรียนแม่วินสำมัคคี มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
140 000655 วิทยำลัยเทคโนโลยีเมโทร อำชีวศึกษำ เชียงใหม่
141 000897 วิทยำลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลำนนำ เชียงใหม่ อำชีวศึกษำ เชียงใหม่
142 001451 วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ อำชีวศึกษำ เชียงใหม่
143 001487 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่ อำชีวศึกษำ เชียงใหม่
144 001657 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำชีวศึกษำ เชียงใหม่
145 003118 วิทยำลัยเทคนิคสันก ำแพง อำชีวศึกษำ เชียงใหม่
146 004503 วิทยำลัยเทคโนโลยีพำยัพและบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ เชียงใหม่
147 001739 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่ อุดมศึกษำ เชียงใหม่
148 004355 มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น อุดมศึกษำ เชียงใหม่
149 004378 มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อุดมศึกษำ เชียงใหม่
150 001655 โรงเรียนวิเชียรมำตุ มัธยมศึกษำ ตรัง
151 002186 โรงเรียนรัษฎำ มัธยมศึกษำ ตรัง
152 002420 โรงเรียนสำมัคคีศึกษำ มัธยมศึกษำ ตรัง
153 002903 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษำ มัธยมศึกษำ ตรัง
154 001703 วิทยำลัยเทคนิคตรัง อำชีวศึกษำ ตรัง
155 002280 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตตรัง อุดมศึกษำ ตรัง
156 000090 โรงเรียนหนองบอนวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตรำด
157 000386 โรงเรียนตรำษตระกำรคุณ มัธยมศึกษำ ตรำด
158 001400 โรงเรียนแหลมงอบวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตรำด
159 002818 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยำคม มัธยมศึกษำ ตรำด
160 000093 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตำก
161 000392 โรงเรียนพบพระวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตำก
162 001496 โรงเรียนวังประจบวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตำก
163 001778 โรงเรียนตำกพิทยำคม มัธยมศึกษำ ตำก
164 004936 โรงเรียนเทศบำล 1 กิตติขจร มัธยมศึกษำ ตำก
165 005429 โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ มัธยมศึกษำ ตำก
166 005521 โรงเรียนท่ำนผู้หญิงวิไล อมำตยกุล (บ้ำนเปิงเคล่ิง) มัธยมศึกษำ ตำก
167 003928 วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก อำชีวศึกษำ ตำก
168 004511 วิทยำลัยเทคนิคตำก อำชีวศึกษำ ตำก
169 003961 วิทยำลัยนอร์ทเทิร์น อุดมศึกษำ ตำก
170 004801 วิทยำลัยชุมชนตำก อุดมศึกษำ ตำก
171 004350 โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยำคม มัธยมศึกษำ นครนำยก
172 003035 วิทยำลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำชีวศึกษำ นครนำยก
173 003854 วิทยำลัยกำรอำชีพองครักษ์ อำชีวศึกษำ นครนำยก
174 001563 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยำคม มัธยมศึกษำ นครปฐม
175 001786 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ มัธยมศึกษำ นครปฐม
176 001979 โรงเรียนสำมพรำนวิทยำ มัธยมศึกษำ นครปฐม
177 002069 โรงเรียนบำงเลนวิทยำ มัธยมศึกษำ นครปฐม
178 003188 โรงเรียนปรีดำรำมวิทยำคม มัธยมศึกษำ นครปฐม
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179 001803 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม อำชีวศึกษำ นครปฐม
180 002795 มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ อุดมศึกษำ นครปฐม
181 000965 โรงเรียนปิยะมหำรำชำลัย มัธยมศึกษำ นครพนม
182 001052 โรงเรียนนำแกพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครพนม
183 001217 โรงเรียนบ้ำนข่ำพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครพนม
184 001588 โรงเรียนโพนแพงพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครพนม
185 002054 โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล มัธยมศึกษำ นครพนม
186 002346 โรงเรียนนครพนมวิทยำคม มัธยมศึกษำ นครพนม
187 002559 โรงเรียนปลำปำกวิทยำ มัธยมศึกษำ นครพนม
188 003781 วิทยำลัยเทคโนโลยีธำตุพนม อำชีวศึกษำ นครพนม
189 005420 วิทยำลัยกำรอำชีพนำแก อำชีวศึกษำ นครพนม
190 005181 จุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์นครพนม อุดมศึกษำ นครพนม
191 000050 โรงเรียนบัวลำย มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
192 000577 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
193 000615 โรงเรียนโชคชัยสำมัคคี มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
194 000652 โรงเรียนมัธยมด่ำนขุนทด มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
195 000784 โรงเรียนพระทองค ำวิทยำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
196 000813 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
197 001029 โรงเรียนเมืองคง มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
198 001067 โรงเรียนปำกช่อง มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
199 001397 โรงเรียนหนองกรำดวัฒนำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
200 001500 โรงเรียนสำหร่ำยวิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
201 001659 วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
202 001725 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
203 001867 โรงเรียนสูงเนิน มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
204 002027 โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
205 002348 โรงเรียนบุญวัฒนำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
206 002489 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
207 002793 โรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
208 003868 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
209 004021 โรงเรียนตลำดไทรพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
210 004162 โรงเรียนหนองยำงพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
211 004635 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
212 001352 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกุสุมภ์เทคโนโลยี อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
213 004706 วิทยำลัยเทคโนโลยีสำยมิตรนครรำชสีมำ อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
214 004702 วิทยำลัยนครรำชสีมำ อุดมศึกษำ นครรำชสีมำ
215 001980 โรงเรียนช้ำงกลำงประชำนุกูล มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
216 002085 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
217 002131 โรงเรียนปำกพูน มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
218 002416 โรงเรียนเชียรใหญ่สำมัคคีวิทยำ มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
219 002426 โรงเรียนทรำยขำววิทยำ มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
220 004570 โรงเรียนไม้เรียงประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
221 005127 โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
222 005490 โรงเรียนเทพรำชพิทยำสรรค์ มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
223 000450 วิทยำลัยอำชีวศึกษำปำกพนัง อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
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224 001483 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรศักดิศิลปิน อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
225 001513 วิทยำลัยอำชีวศึกษำวีรศิลปิน อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
226 001907 วิทยำลัยเทคโนโลยีจรัสพิชำกร อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
227 002123 วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือนครศรีธรรมรำช อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
228 002128 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช อุดมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
229 002505 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช อุดมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
230 004491 วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ อุดมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
231 005500 สถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคใต้ อุดมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
232 000314 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
233 000499 โรงเรียนพระบำงวิทยำ มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
234 000669 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
235 001942 โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
236 002449 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
237 002630 โรงเรียนนครสวรรค์ มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
238 002659 โรงเรียนตะคร้อพิทยำ มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
239 003551 โรงเรียนลำซำลโชติรวีนครสวรรค์ มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
240 004407 โรงเรียนวังข่อยพิทยำ มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
241 000966 วิทยำลัยกำรอำชีพนครสวรรค์ อำชีวศึกษำ นครสวรรค์
242 003921 มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ อุดมศึกษำ นครสวรรค์
243 000609 โรงเรียนบำงบัวทอง มัธยมศึกษำ นนทบุรี
244 002134 โรงเรียนนนทบุรีพิทยำคม มัธยมศึกษำ นนทบุรี
245 003347 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี มัธยมศึกษำ นนทบุรี
246 004153 โรงเรียนรำชวินิต นนทบุรี มัธยมศึกษำ นนทบุรี
247 005533 วิทยำลัยเทคโนโลยีนนทบุรี อำชีวศึกษำ นนทบุรี
248 001836 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อุดมศึกษำ นนทบุรี
249 004827 มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ อุดมศึกษำ นนทบุรี
250 001662 โรงเรียนบำเจำะ มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
251 002077 โรงเรียนนรำสิกขำลัย มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
252 002276 โรงเรียนสุไหงโก-ลก มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
253 002405 โรงเรียนแสงธรรมวิทยำ นรำธิวำส มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
254 002475 โรงเรียนตำกใบ มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
255 004030 โรงเรียนดำรุลรอห์มำฮ์ มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
256 004172 โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบำน มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
257 004714 โรงเรียนเจริญศำสตร์ มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
258 005117 โรงเรียนอัซซูลำมียะตูดีนียะห์ มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
259 005167 โรงเรียนพัฒนศำสน์วิทยำ นรำธิวำส มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
260 005380 โรงเรียนดีนนียะห์อิสลำมียะห์ มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
261 000994 โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยำคำร มัธยมศึกษำ น่ำน
262 003103 โรงเรียนสำรธรรมวิทยำคำร มัธยมศึกษำ น่ำน
263 003631 โรงเรียนหนองบัวพิทยำคม น่ำน มัธยมศึกษำ น่ำน
264 005256 โรงเรียนน่ำนคริสเตียนศึกษำ มัธยมศึกษำ น่ำน
265 003982 วิทยำลัยเทคนิคปัว อำชีวศึกษำ น่ำน
266 001486 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน อุดมศึกษำ น่ำน
267 000094 โรงเรียนนำสวรรค์พิทยำคม มัธยมศึกษำ บึงกำฬ
268 002009 โรงเรียนศรีชมภูวิทยำ มัธยมศึกษำ บึงกำฬ
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269 001711 วิทยำลัยเทคนิคบึงกำฬ อำชีวศึกษำ บึงกำฬ
270 000151 โรงเรียนภัทรบพิตร มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
271 000152 โรงเรียนร่มเกล้ำ บุรีรัมย์ มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
272 000173 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
273 000398 โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
274 000430 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
275 001233 โรงเรียนนำงรอง มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
276 001406 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์ มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
277 001419 โรงเรียนตลำดโพธ์ิพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
278 001741 โรงเรียนสตึก มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
279 002376 โรงเรียนพุทไธสง มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
280 005102 วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรโนนดินแดง อำชีวศึกษำ บุรีรัมย์
281 004119 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต มัธยมศึกษำ ปทุมธำนี
282 001633 วิทยำลัยเทคโนโลยีแหลมทอง อำชีวศึกษำ ปทุมธำนี
283 002383 วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี อำชีวศึกษำ ปทุมธำนี
284 004844 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี อุดมศึกษำ ปทุมธำนี
285 000589 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรปรำณบุรี มัธยมศึกษำ ประจวบคีรีขันธ์
286 003518 โรงเรียนยำงชุมวิทยำ มัธยมศึกษำ ประจวบคีรีขันธ์
287 000034 โรงเรียนศรีรักษ์รำษฎร์บ ำรุง มัธยมศึกษำ ปรำจีนบุรี
288 000835 โรงเรียนกบินทร์วิทยำ มัธยมศึกษำ ปรำจีนบุรี
289 003610 วิทยำลัยเทคนิคบูรพำปรำจีน อำชีวศึกษำ ปรำจีนบุรี
290 004202 วิทยำลัยกำรอำชีพกบินทร์บุรี อำชีวศึกษำ ปรำจีนบุรี
291 000323 โรงเรียนสำยบุรี แจ้งประชำคำร มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
292 001140 โรงเรียนศิริรำษฎร์สำมัคคี มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
293 003958 โรงเรียนมูฮัมมำดียะห์ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
294 004071 โรงเรียนศำสนศึกษำ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
295 004381 โรงเรียนศำสน์สำมัคคี มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
296 004579 โรงเรียนบ ำรุงมุสลีมีน มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
297 004664 โรงเรียนศำนติธรรมวิทยำ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
298 004723 โรงเรียนสันติวิทยำ (ปัตตำนี) มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
299 004993 โรงเรียนวิทยำอิสลำมมูลนิธิ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
300 005333 โรงเรียนนิติอิสลำม มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
301 000979 โรงเรียนบำงซ้ำยวิทยำ มัธยมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
302 001493 โรงเรียนบ้ำนแพรกประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
303 003150 โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
304 003419 โรงเรียนบำงบำล มัธยมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
305 003147 วิทยำลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยำบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
306 001887 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ อุดมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
307 003343 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี อุดมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
308 004840 สถำบันวิทยำกำรประกอบกำรแห่งอโยธยำ อุดมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
309 000490 โรงเรียนเชียงค ำวิทยำคม มัธยมศึกษำ พะเยำ
310 000921 โรงเรียนภูซำงวิทยำคม มัธยมศึกษำ พะเยำ
311 001043 โรงเรียนฝำยกวำงวิทยำคม มัธยมศึกษำ พะเยำ
312 001068 โรงเรียนปงรัชดำภิเษก มัธยมศึกษำ พะเยำ
313 001264 โรงเรียนแม่ใจวิทยำคม มัธยมศึกษำ พะเยำ
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314 001605 โรงเรียนดอกค ำใต้วิทยำคม มัธยมศึกษำ พะเยำ
315 002351 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยำคม มัธยมศึกษำ พะเยำ
316 003193 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ อำชีวศึกษำ พะเยำ
317 003655 วิทยำลัยเทคนิคดอกค ำใต้ อำชีวศึกษำ พะเยำ
318 000312 โรงเรียนตะก่ัวป่ำ เสนำนุกูล มัธยมศึกษำ พังงำ
319 004151 วิทยำลัยกำรอำชีพตะก่ัวป่ำ อำชีวศึกษำ พังงำ
320 000851 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยำคม มัธยมศึกษำ พัทลุง
321 000865 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยำ มัธยมศึกษำ พัทลุง
322 001096 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต มัธยมศึกษำ พัทลุง
323 003801 โรงเรียนหำนโพธ์ิพิทยำคม มัธยมศึกษำ พัทลุง
324 004685 โรงเรียนสันติธรรมวิทยำมูลนิธิ มัธยมศึกษำ พัทลุง
325 005304 โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย พัทลุง มัธยมศึกษำ พัทลุง
326 002007 วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง อำชีวศึกษำ พัทลุง
327 001731 โรงเรียนวังทรำยพูนวิทยำ มัธยมศึกษำ พิจิตร
328 003236 โรงเรียนโพธ์ิไทรงำมวิทยำคม มัธยมศึกษำ พิจิตร
329 000121 โรงเรียนบำงกระทุ่มพิทยำคม มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
330 000217 โรงเรียนผดุงรำษฎร์ มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
331 000334 โรงเรียนวังทองพิทยำคม มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
332 000395 โรงเรียนเนินมะปรำงศึกษำวิทยำ มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
333 001038 โรงเรียนชุมแสงสงครำม อุดรคณำรักษ์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
334 001161 โรงเรียนจ่ำนกร้อง มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
335 001930 โรงเรียนท่ำทองพิทยำคม มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
336 001933 โรงเรียนนครไทย มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
337 003050 โรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
338 000324 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรพิษณุโลก อำชีวศึกษำ พิษณุโลก
339 000593 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจพิษณุโลก อำชีวศึกษำ พิษณุโลก
340 003543 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพิษณุโลก อำชีวศึกษำ พิษณุโลก
341 000683 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก อุดมศึกษำ พิษณุโลก
342 000902 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก อุดมศึกษำ พิษณุโลก
343 004709 มหำวิทยำลัยพิษณุโลก อุดมศึกษำ พิษณุโลก
344 001256 โรงเรียนอรุณประดิษฐ มัธยมศึกษำ เพชรบุรี
345 002865 โรงเรียนบ้ำนแหลมวิทยำ มัธยมศึกษำ เพชรบุรี
346 004924 มหำวิทยำลัยนำนำชำติแสตมฟอร์ด อุดมศึกษำ เพชรบุรี
347 000288 โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
348 000382 โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
349 000422 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย เพชรบูรณ์ มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
350 004382 โรงเรียนผำแดงวิทยำคม มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
351 004997 โรงเรียนบ้ำนสงเปลือย มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
352 004831 วิทยำลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ อำชีวศึกษำ เพชรบูรณ์
353 005088 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลหล่มสัก อำชีวศึกษำ เพชรบูรณ์
354 000168 โรงเรียนนำรีรัตน์จังหวัดแพร่ มัธยมศึกษำ แพร่
355 000263 โรงเรียนสองพิทยำคม มัธยมศึกษำ แพร่
356 001099 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ มัธยมศึกษำ แพร่
357 004571 โรงเรียนกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนำประชำอุปถัมภ์) มัธยมศึกษำ แพร่
358 001296 โรงเรียนสตรีภูเก็ต มัธยมศึกษำ ภูเก็ต
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359 001472 โรงเรียนดำวรุ่งวิทยำ มัธยมศึกษำ ภูเก็ต
360 004991 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต มัธยมศึกษำ ภูเก็ต
361 005071 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอำเซียนวิทยำ มัธยมศึกษำ ภูเก็ต
362 000497 วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต อำชีวศึกษำ ภูเก็ต
363 004245 วิทยำลัยเทคนิคถลำง อำชีวศึกษำ ภูเก็ต
364 000488 โรงเรียนเสือโก้กวิทยำสรรค์ มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
365 000866 โรงเรียนเมืองเตำวิทยำคม มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
366 000903 โรงเรียนนำภูพิทยำคม มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
367 001437 โรงเรียนมหำชัยพิทยำคำร มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
368 002695 โรงเรียนบรบือ มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
369 003183 โรงเรียนท่ำขอนยำงพิทยำคม มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
370 003909 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษำ มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
371 003976 โรงเรียนมัธยมยำงสีสุรำช มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
372 004303 โรงเรียนกู่ทองพิทยำคม มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
373 001307 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม อุดมศึกษำ มหำสำรคำม
374 001387 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตมหำสำรคำม อุดมศึกษำ มหำสำรคำม
375 005408 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อุดมศึกษำ มหำสำรคำม
376 000581 โรงเรียนร่มเกล้ำพิทยำสรรค์ มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
377 000714 โรงเรียนดงเย็นวิทยำคม มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
378 001619 โรงเรียนหว้ำนใหญ่วิทยำ มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
379 002095 โรงเรียนนำวำรำชกิจพิทยำนุสรณ์ มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
380 002284 โรงเรียนดอนตำลวิทยำ มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
381 002359 โรงเรียนหนองสูงสำมัคคีวิทยำ มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
382 002438 โรงเรียนมุกดำหำร มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
383 003190 โรงเรียนผ่ึงแดดวิทยำคำร มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
384 003773 วิทยำลัยกำรอำชีพนิคมค ำสร้อย อำชีวศึกษำ มุกดำหำร
385 004788 วิทยำลัยอำชีวศึกษำดงหลวง อำชีวศึกษำ มุกดำหำร
386 004660 วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร อุดมศึกษำ มุกดำหำร
387 000308 โรงเรียนขุนยวมวิทยำ มัธยมศึกษำ แม่ฮ่องสอน
388 002743 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษำ มัธยมศึกษำ แม่ฮ่องสอน
389 003428 โรงเรียนสบเมยวิทยำคม มัธยมศึกษำ แม่ฮ่องสอน
390 002116 วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีแม่ฮ่องสอน อำชีวศึกษำ แม่ฮ่องสอน
391 000011 โรงเรียนค ำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ มัธยมศึกษำ ยโสธร
392 000405 โรงเรียนศรีฐำนกระจำยศึกษำ มัธยมศึกษำ ยโสธร
393 000413 โรงเรียนสมเด็จพระญำณสังวร ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ มัธยมศึกษำ ยโสธร
394 000998 วิทยำลัยเทคนิคยโสธร อำชีวศึกษำ ยโสธร
395 004959 วิทยำลัยอำชีวศึกษำยโสธร อำชีวศึกษำ ยโสธร
396 005025 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำลัยศำสนศำสตร์ยโสธร อุดมศึกษำ ยโสธร
397 000169 โรงเรียนพัฒนำวิทยำ มัธยมศึกษำ ยะลำ
398 000399 โรงเรียนคณะรำษฎรบ ำรุงจังหวัดยะลำ มัธยมศึกษำ ยะลำ
399 000770 โรงเรียนสตรียะลำ มัธยมศึกษำ ยะลำ
400 003114 โรงเรียนบันนังสตำวิทยำ มัธยมศึกษำ ยะลำ
401 005180 โรงเรียนดำรุลอูโลมนิบงบำรู มัธยมศึกษำ ยะลำ
402 005276 โรงเรียนอิสลำฮุดดีนวิทยำ มัธยมศึกษำ ยะลำ
403 005375 โรงเรียนพัฒนศำสน์วิทยำโกตำบำรู มัธยมศึกษำ ยะลำ
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404 005384 โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนกำแป๊ะฮูลู) มัธยมศึกษำ ยะลำ
405 000759 วิทยำลัยเทคนิคยะลำ อำชีวศึกษำ ยะลำ
406 003146 วิทยำลัยอำชีวศึกษำยะลำ อำชีวศึกษำ ยะลำ
407 003692 วิทยำลัยกำรอำชีพเบตง อำชีวศึกษำ ยะลำ
408 003709 วิทยำลัยกำรอำชีพรำมัน อำชีวศึกษำ ยะลำ
409 004929 วิทยำลัยชุมชนยะลำ อุดมศึกษำ ยะลำ
410 001777 โรงเรียนขัติยะวงษำ มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
411 002003 โรงเรียนทุ่งกุลำประชำนุสรณ์ มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
412 002216 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
413 002633 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
414 002744 โรงเรียนเทอดไทยวิทยำคม มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
415 003225 โรงเรียนผำน้ ำทิพย์วิทยำ มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
416 005351 โรงเรียนเทศบำลหนองหญ้ำม้ำ(โรงเรียนกีฬำเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด) มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
417 004026 วิทยำลัยกำรอำชีพพนมไพร อำชีวศึกษำ ร้อยเอ็ด
418 005465 สถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดมศึกษำ ร้อยเอ็ด
419 000213 โรงเรียนพิชัยรัตนำคำร มัธยมศึกษำ ระนอง
420 003680 วิทยำลัยกำรอำชีพกระบุรี อำชีวศึกษำ ระนอง
421 002536 โรงเรียนปลวกแดงพิทยำคม มัธยมศึกษำ ระยอง
422 002726 โรงเรียนระยองวิทยำคม มัธยมศึกษำ ระยอง
423 002923 โรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม มัธยมศึกษำ ระยอง
424 003011 วิทยำลัยเทคโนโลยีระยองบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ระยอง
425 004955 วิทยำลัยเทคโนโลยีอักษรบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ระยอง
426 005484 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก อุดมศึกษำ ระยอง
427 000840 โรงเรียนหนองโพวิทยำ มัธยมศึกษำ รำชบุรี
428 001021 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม มัธยมศึกษำ รำชบุรี
429 001610 โรงเรียนสำยธรรมจันทร์ มัธยมศึกษำ รำชบุรี
430 000987 วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี อำชีวศึกษำ รำชบุรี
431 002381 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี อุดมศึกษำ รำชบุรี
432 000982 โรงเรียนท่ำวุ้งวิทยำคำร มัธยมศึกษำ ลพบุรี
433 001755 โรงเรียนโคกเจริญวิทยำ มัธยมศึกษำ ลพบุรี
434 000447 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรลพบุรี อำชีวศึกษำ ลพบุรี
435 003723 วิทยำลัยกำรอำชีพชัยบำดำล อำชีวศึกษำ ลพบุรี
436 003849 วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี แห่งท่ี 2 อำชีวศึกษำ ลพบุรี
437 004496 วิทยำลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี อำชีวศึกษำ ลพบุรี
438 000245 โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม มัธยมศึกษำ ล ำปำง
439 000710 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษำ มัธยมศึกษำ ล ำปำง
440 004385 โรงเรียนมัธยมวิทยำ มัธยมศึกษำ ล ำปำง
441 001820 วิทยำลัยเทคนิคล ำปำง อำชีวศึกษำ ล ำปำง
442 001212 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง อุดมศึกษำ ล ำปำง
443 000108 โรงเรียนวชิรป่ำซำง มัธยมศึกษำ ล ำพูน
444 001894 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ มัธยมศึกษำ ล ำพูน
445 002195 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน มัธยมศึกษำ ล ำพูน
446 000273 โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ มัธยมศึกษำ เลย
447 000280 โรงเรียนผำสำมยอดวิทยำคม มัธยมศึกษำ เลย
448 000597 โรงเรียนผำอินทร์แปลงวิทยำ มัธยมศึกษำ เลย
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449 001632 โรงเรียนเลยพิทยำคม มัธยมศึกษำ เลย
450 001986 โรงเรียนนำด้วงวิทยำ มัธยมศึกษำ เลย
451 001698 วิทยำลัยกำรอำชีพด่ำนซ้ำย อำชีวศึกษำ เลย
452 001853 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย อุดมศึกษำ เลย
453 000023 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยำคม มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
454 000560 โรงเรียนศรีแก้วพิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
455 000630 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
456 000649 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
457 000896 โรงเรียนขุขันธ์ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
458 001059 โรงเรียนโนนค้อวิทยำคม มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
459 001432 โรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
460 002700 โรงเรียนคูซอดประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
461 003053 โรงเรียนล้ินฟ้ำพิทยำคม มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
462 003393 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
463 003967 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 29 มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
464 004134 โรงเรียนร่มโพธ์ิวิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
465 004135 โรงเรียนโพธ์ิธำตุประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
466 004141 โรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
467 004150 โรงเรียนหนองถ่มวิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
468 004164 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
469 004629 โรงเรียนเบญจประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
470 004722 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
471 000457 โรงเรียนแวงพิทยำคม มัธยมศึกษำ สกลนคร
472 001977 โรงเรียนค ำเพ่ิมพิทยำ มัธยมศึกษำ สกลนคร
473 002005 โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล มัธยมศึกษำ สกลนคร
474 002606 โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ มัธยมศึกษำ สกลนคร
475 002916 โรงเรียนภูดินแดงวิทยำ มัธยมศึกษำ สกลนคร
476 002942 โรงเรียนล ำปลำหำงวิทยำ มัธยมศึกษำ สกลนคร
477 003635 โรงเรียนช้ำงม่ิงพิทยำนุกูล มัธยมศึกษำ สกลนคร
478 004126 โรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ มัธยมศึกษำ สกลนคร
479 004617 โรงเรียนสว่ำงแดนดิน มัธยมศึกษำ สกลนคร
480 002931 วิทยำลัยเทคโนโลยีพุทธรักษำ อำชีวศึกษำ สกลนคร
481 004121 วิทยำลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพำน อำชีวศึกษำ สกลนคร
482 005031 วิทยำลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ สกลนคร
483 005315 วิทยำลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร อำชีวศึกษำ สกลนคร
484 001438 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร อุดมศึกษำ สกลนคร
485 000181 โรงเรียนวรนำรีเฉลิม มัธยมศึกษำ สงขลำ
486 000453 วิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี มัธยมศึกษำ สงขลำ
487 000638 โรงเรียนรัตภูมิวิทยำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
488 001116 โรงเรียนสะเดำ ขรรค์ชัยกัมพลำนนท์อนุสรณ์ มัธยมศึกษำ สงขลำ
489 002090 โรงเรียนสะบ้ำย้อยวิทยำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
490 002302 โรงเรียนเทพพิทยำภำณุมำศ มัธยมศึกษำ สงขลำ
491 002344 โรงเรียนแสงทองวิทยำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
492 002542 โรงเรียนปำดังติณสูลำนนท์ มัธยมศึกษำ สงขลำ
493 003325 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ มัธยมศึกษำ สงขลำ
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494 004115 โรงเรียนท่ำใหญ่วิทยำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
495 004584 โรงเรียนระโนด มัธยมศึกษำ สงขลำ
496 005275 โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ มัธยมศึกษำ สงขลำ
497 005496 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ มัธยมศึกษำ สงขลำ
498 005534 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 43 จังหวัดสงขลำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
499 000439 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ อำชีวศึกษำ สงขลำ
500 001416 วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ อำชีวศึกษำ สงขลำ
501 002164 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรหำดใหญ่ อำชีวศึกษำ สงขลำ
502 002224 วิทยำลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษำพณิชยกำร อำชีวศึกษำ สงขลำ
503 002783 มหำวิทยำลัยทักษิณ อุดมศึกษำ สงขลำ
504 005481 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 อุดมศึกษำ สงขลำ
505 000414 โรงเรียนสตูลวิทยำ มัธยมศึกษำ สตูล
506 000688 โรงเรียนควนกำหลงวิทยำคม นิคมวัฒนำ มัธยมศึกษำ สตูล
507 002471 โรงเรียนก ำแพงวิทยำ มัธยมศึกษำ สตูล
508 004779 โรงเรียนจริยธรรมอิสลำมมูลนิธิ มัธยมศึกษำ สตูล
509 002821 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำชีวศึกษำ สตูล
510 003059 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร มัธยมศึกษำ สมุทรปรำกำร
511 004611 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม มัธยมศึกษำ สมุทรปรำกำร
512 001912 โรงเรียนเกริกวิทยำลัย อำชีวศึกษำ สมุทรปรำกำร
513 003864 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจสมุทรปรำกำร อำชีวศึกษำ สมุทรปรำกำร
514 005501 วิทยำลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ สมุทรปรำกำร
515 002325 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม อำชีวศึกษำ สมุทรสงครำม
516 005113 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลอ้อมน้อย อำชีวศึกษำ สมุทรสำคร
517 000361 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยำ มัธยมศึกษำ สระแก้ว
518 000666 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยำคม มัธยมศึกษำ สระแก้ว
519 003614 โรงเรียนไทรเด่ียววิทยำ มัธยมศึกษำ สระแก้ว
520 003660 โรงเรียนซับม่วงวิทยำ มัธยมศึกษำ สระแก้ว
521 000296 โรงเรียนสองคอนวิทยำคม มัธยมศึกษำ สระบุรี
522 002226 โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยำ มัธยมศึกษำ สระบุรี
523 004906 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี มัธยมศึกษำ สระบุรี
524 002083 วิทยำลัยกำรอำชีพสระบุรี อำชีวศึกษำ สระบุรี
525 004490 วิทยำลัยกำรอำชีพหนองแค อำชีวศึกษำ สระบุรี
526 004897 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลพระพุทธบำท อำชีวศึกษำ สระบุรี
527 002190 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พระพุทธบำท อุดมศึกษำ สระบุรี
528 000197 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย มัธยมศึกษำ สุโขทัย
529 000459 โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม มัธยมศึกษำ สุโขทัย
530 000758 โรงเรียนอุดมดรุณี มัธยมศึกษำ สุโขทัย
531 001321 โรงเรียนลิไทพิทยำคม มัธยมศึกษำ สุโขทัย
532 001658 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 2 มัธยมศึกษำ สุโขทัย
533 001908 โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม มัธยมศึกษำ สุโขทัย
534 004449 โรงเรียนขุนไกรพิทยำคม มัธยมศึกษำ สุโขทัย
535 001383 วิทยำลัยเทคนิคสุโขทัย อำชีวศึกษำ สุโขทัย
536 001331 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุโขทัย อุดมศึกษำ สุโขทัย
537 000316 โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
538 000440 โรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
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539 001240 โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
540 003013 โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
541 000452 วิทยำลัยกำรอำชีพอู่ทอง อำชีวศึกษำ สุพรรณบุรี
542 001295 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุพรรณบุรี อุดมศึกษำ สุพรรณบุรี
543 001737 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุพรรณบุรี อุดมศึกษำ สุพรรณบุรี
544 002519 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี อุดมศึกษำ สุพรรณบุรี
545 000590 โรงเรียนไชยำวิทยำ มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
546 001645 โรงเรียนบ้ำนนำสำร มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
547 001748 โรงเรียนเมืองสุรำษฎร์ธำนี มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
548 002629 โรงเรียนพระแสงวิทยำ มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
549 003383 โรงเรียนท่ำชีวิทยำคม มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
550 003953 โรงเรียนเสวียดวิทยำ รัชมังคลำภิเษก มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
551 004016 โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี 2 มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
552 001884 วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ อำชีวศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
553 002194 วิทยำลัยเทคโนโลยีสุรำษฎร์พำณิชยกำร อำชีวศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
554 003863 วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงสระ อำชีวศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
555 000559 โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ มัธยมศึกษำ สุรินทร์
556 001899 โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม มัธยมศึกษำ สุรินทร์
557 001922 โรงเรียนโคกยำงวิทยำ มัธยมศึกษำ สุรินทร์
558 002008 โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ มัธยมศึกษำ สุรินทร์
559 002142 โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ มัธยมศึกษำ สุรินทร์
560 002590 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน มัธยมศึกษำ สุรินทร์
561 004442 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยำ มัธยมศึกษำ สุรินทร์
562 004578 โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม มัธยมศึกษำ สุรินทร์
563 000927 วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์ อำชีวศึกษำ สุรินทร์
564 001488 วิทยำลัยกำรอำชีพท่ำตูม อำชีวศึกษำ สุรินทร์
565 001441 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ อุดมศึกษำ สุรินทร์
566 001959 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ อุดมศึกษำ สุรินทร์
567 000778 โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม มัธยมศึกษำ หนองคำย
568 000812 โรงเรียนพำนพร้ำว มัธยมศึกษำ หนองคำย
569 003356 โรงเรียนเด่ือวิทยำคำร มัธยมศึกษำ หนองคำย
570 003394 โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม มัธยมศึกษำ หนองคำย
571 000009 วิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือหนองคำย อำชีวศึกษำ หนองคำย
572 000145 วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย อำชีวศึกษำ หนองคำย
573 004593 วิทยำลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย อำชีวศึกษำ หนองคำย
574 002452 โรงเรียนหนองบัวพิทยำคำร มัธยมศึกษำ หนองบัวล ำภู
575 002753 โรงเรียนยำงหล่อวิทยำคำร มัธยมศึกษำ หนองบัวล ำภู
576 005124 วิทยำลัยพิชญบัณฑิต อุดมศึกษำ หนองบัวล ำภู
577 002101 โรงเรียนโพธ์ิทอง จินดำมณี มัธยมศึกษำ อ่ำงทอง
578 001465 โรงเรียนหัวตะพำนวิทยำคม มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
579 001596 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยำ มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
580 003441 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
581 000410 โรงเรียนหนองหำนวิทยำ มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
582 000477 โรงเรียนบ้ำนดุงวิทยำ มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
583 001258 โรงเรียนสำมพร้ำววิทยำ มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
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584 001339 โรงเรียนอุดรธรรมำนุสรณ์ มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
585 002030 โรงเรียนสตรีรำชินูทิศ มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
586 002454 โรงเรียนกุดจับประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
587 002994 โรงเรียนน้ ำซึมพิทยำคม มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
588 004024 โรงเรียนกุงเจริญพิทยำคม มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
589 005548 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
590 001262 วิทยำลัยเทคโนโลยีสันตพล อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
591 002098 วิทยำลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธำนี อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
592 004651 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคนิคพิชญบัณฑิต อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
593 004761 วิทยำลัยเทคโนโลยีอีสำนเหนือ 2 กุมภวำปี อำชีวศึกษำ อุดรธำนี
594 002380 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุดรธำนี อุดมศึกษำ อุดรธำนี
595 004012 วิทยำลัยสันตพล อุดมศึกษำ อุดรธำนี
596 002358 โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ มัธยมศึกษำ อุตรดิตถ์
597 001324 วิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อำชีวศึกษำ อุตรดิตถ์
598 000255 โรงเรียนอุทัยวิทยำคม มัธยมศึกษำ อุทัยธำนี
599 000919 โรงเรียนสว่ำงอำรมณ์วิทยำคม มัธยมศึกษำ อุทัยธำนี
600 002728 โรงเรียนร่องตำทีวิทยำ มัธยมศึกษำ อุทัยธำนี
601 004455 โรงเรียนวังหินวิทยำคม อุทัยธำนี มัธยมศึกษำ อุทัยธำนี
602 004724 โรงเรียนพระสุธรรมยำนเถระวิทยำ มัธยมศึกษำ อุทัยธำนี
603 005487 โรงเรียนอุทัยธรรมำนุวัตรวิทยำ มัธยมศึกษำ อุทัยธำนี
604 001892 วิทยำลัยเทคนิคอุทัยธำนี อำชีวศึกษำ อุทัยธำนี
605 000116 โรงเรียนนำกระแซงศึกษำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
606 000409 โรงเรียนเดชอุดม มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
607 001727 โรงเรียนสิรินธรวิทยำนุสรณ์ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
608 001833 โรงเรียนพิบูลมังสำหำร มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
609 001834 โรงเรียนส ำโรงวิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
610 002016 โรงเรียนนำเยียศึกษำ รัชมังคลำภิเษก มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
611 003046 โรงเรียนน้ ำขุ่นวิทยำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
612 003298 โรงเรียนสหธำตุศึกษำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
613 003570 โรงเรียนนำสะไมพิทยำคม มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
614 005442 โรงเรียนปทุมวิทยำกร มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
615 005045 วิทยำลัยเทคนิคพิบูลมังสำหำร อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี


