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สถำนศึกษำ
ช่ือสถำนศึกษำ ประเภทกำรศึกษำ จังหวัด

1 000680 โรงเรียนอ่ำวลึกประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ กระบ่ี
2 001386 โรงเรียนเมืองกระบ่ี มัธยมศึกษำ กระบ่ี
3 005081 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 37 มัธยมศึกษำ กระบ่ี
4 005520 โรงเรียนเทศบำล 2 (คลองจิหลำด) มัธยมศึกษำ กระบ่ี
5 001316 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี อำชีวศึกษำ กระบ่ี
6 002529 วิทยำลัยกำรอำชีพอ่ำวลึก อำชีวศึกษำ กระบ่ี
7 000160 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
8 000591 โรงเรียนรำชด ำริ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
9 001355 โรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
10 001840 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
11 002697 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
12 002786 โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
13 004027 โรงเรียนหอวัง มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
14 005046 โรงเรียนฐำนปัญญำ มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
15 005346 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี มัธยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
16 000212 วิทยำลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่ำน อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
17 001365 วิทยำลัยเทคนิคดุสิต อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
18 001380 วิทยำลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
19 001970 วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรจัดกำรเพชรเกษม อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
20 002409 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
21 002826 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเอ่ียมละออ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
22 002831 วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำมบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
23 003007 วิทยำลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
24 003074 วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเท่ียวกรุงเทพ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
25 004348 วิทยำลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหำรธุรกิจ รำมอินทรำ อำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
26 000367 สถำบันกำรบินพลเรือน อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
27 001738 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
28 002791 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตน์วชิระ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
29 004493 มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
30 004600 มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
31 004860 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะบริหำรธุรกิจ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
32 004861 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะศิลปศำสตร์ อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
33 004868 สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น อุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
34 003016 โรงเรียนมหรรณพำรำม มัธยมศึกษำ กรุงเทพฯ
35 001728 มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต อุดมศึกษำ กรุงเทพฯ
36 002637 วิทยำลัยทองสุข อุดมศึกษำ กรุงเทพฯ
37 004822 มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต อุดมศึกษำ กรุงเทพฯ
38 005441 วิทยำลัยเทคโนโลยีจิตรลดำ อุดมศึกษำ กรุงเทพฯ
39 000941 โรงเรียนทองผำภูมิวิทยำ มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
40 001670 โรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
41 004576 โรงเรียนท่ำเรือพิทยำคม มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี
42 005531 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 45 มัธยมศึกษำ กำญจนบุรี

รำยช่ือสถำนศึกษำขอขยำยระยะเวลำรอบท่ี 3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 

วันท่ี 22 - 31 สิงหำคม 2565
ข้ันตอนผู้กู้ยืมเงินรำยใหม่ ย่ืนแบบค ำขอกู้ยืมเงิน สถำนศึกษำตรวจสอบแบบค ำขอกู้ยืมเงิน
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43 001094 วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี อำชีวศึกษำ กำญจนบุรี
44 002781 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำญจนบุรี อำชีวศึกษำ กำญจนบุรี
45 000496 โรงเรียนอนุกูลนำรี มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
46 000773 โรงเรียนสมเด็จพิทยำคม มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
47 001330 โรงเรียนค ำม่วง มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
48 001943 โรงเรียนเนินยำงประชำสำมัคคี มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
49 002012 โรงเรียนจุมจังพลังรำษฎร์ มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
50 002148 โรงเรียนดงมูลวิทยำคม มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
51 002221 โรงเรียนทรำยมูลพิทยำคม มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
52 002892 โรงเรียนขม้ินพิทยำสรรพ์ มัธยมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
53 000525 วิทยำลัยเทคนิคกำฬสินธ์ุ อำชีวศึกษำ กำฬสินธ์ุ
54 005491 มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ อุดมศึกษำ กำฬสินธ์ุ
55 000424 โรงเรียนวชิรปรำกำรวิทยำคม มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
56 003975 โรงเรียนวังตะเคียนประชำนุสรณ์ มัธยมศึกษำ ก ำแพงเพชร
57 000993 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร อุดมศึกษำ ก ำแพงเพชร
58 000818 โรงเรียนโนนศิลำวิทยำคม มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
59 002924 โรงเรียนนำง้ิววิทยำสรรค์ มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
60 003716 โรงเรียนบ้ำนลำนวิทยำคม มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
61 004753 โรงเรียนเหล่ำใหญ่นำข่ำวิทยำคม มัธยมศึกษำ ขอนแก่น
62 000427 วิทยำลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
63 001119 วิทยำลัยเทคโนโลยีพลพณิชยกำร อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
64 002810 วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรจัดกำรขอนแก่น อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
65 003699 วิทยำลัยกำรอำชีพพล อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
66 005551 วิทยำลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยกำร อำชีวศึกษำ ขอนแก่น
67 002787 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น อุดมศึกษำ ขอนแก่น
68 005100 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น อุดมศึกษำ ขอนแก่น
69 001208 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จันทบุรี มัธยมศึกษำ จันทบุรี
70 003807 โรงเรียนตกพรมวิทยำคำร มัธยมศึกษำ จันทบุรี
71 004371 โรงเรียนสะพำนเลือกวิทยำคม มัธยมศึกษำ จันทบุรี
72 000943 วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี อำชีวศึกษำ จันทบุรี
73 003224 วิทยำลัยกำรอำชีพนำยำยอำม อำชีวศึกษำ จันทบุรี
74 003987 วิทยำลัยกำรอำชีพสอยดำว อำชีวศึกษำ จันทบุรี
75 000627 วิทยำลัยพยำบำลพระปกเกล้ำ จันทบุรี อุดมศึกษำ จันทบุรี
76 001402 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจันทบุรี อุดมศึกษำ จันทบุรี
77 002035 วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ อำชีวศึกษำ ฉะเชิงเทรำ
78 000174 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ มัธยมศึกษำ ชลบุรี
79 000677 โรงเรียนชลรำษฎรอ ำรุง มัธยมศึกษำ ชลบุรี
80 002563 โรงเรียนพำนทองสภำชนูปถัมภ์ มัธยมศึกษำ ชลบุรี
81 004287 โรงเรียนทุ่งศุขลำพิทยำ กรุงไทยอนุเครำะห์ มัธยมศึกษำ ชลบุรี
82 000004 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรสัตหีบ อำชีวศึกษำ ชลบุรี
83 001037 วิทยำลัยเทคนิคบำงแสน อำชีวศึกษำ ชลบุรี
84 001273 วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) อำชีวศึกษำ ชลบุรี
85 002882 วิทยำลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ชลบุรี
86 003403 วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ อำชีวศึกษำ ชลบุรี
87 003733 วิทยำลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยกำร อำชีวศึกษำ ชลบุรี
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88 004880 วิทยำลัยเทคโนโลยีบำงละมุงอินเตอร์-เทค อำชีวศึกษำ ชลบุรี
89 005215 วิทยำลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ชลบุรี
90 005411 วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงทะเลแห่งเอเชีย อำชีวศึกษำ ชลบุรี
91 002597 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี อุดมศึกษำ ชลบุรี
92 000204 โรงเรียนหันคำรำษฎร์รังสฤษด์ิ มัธยมศึกษำ ชัยนำท
93 000300 โรงเรียนบุญนำคพิทยำคม มัธยมศึกษำ ชัยนำท
94 001684 โรงเรียนสรรพยำวิทยำ มัธยมศึกษำ ชัยนำท
95 003372 โรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
96 003818 โรงเรียนพระธำตุหนองสำมหม่ืน มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
97 003951 โรงเรียนโคกสะอำดวิทยำ มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
98 003957 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย มัธยมศึกษำ ชัยภูมิ
99 000662 โรงเรียนปะทิววิทยำ มัธยมศึกษำ ชุมพร
100 002152 โรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำ มัธยมศึกษำ ชุมพร
101 002755 โรงเรียนทุ่งคำพิทยำคำร มัธยมศึกษำ ชุมพร
102 003927 โรงเรียนศรียำภัย 2 มัธยมศึกษำ ชุมพร
103 001151 วิทยำลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ อำชีวศึกษำ ชุมพร
104 002070 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อำชีวศึกษำ ชุมพร
105 003478 วิทยำลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ชุมพร
106 003664 วิทยำลัยกำรอำชีพท่ำแซะ อำชีวศึกษำ ชุมพร
107 000017 โรงเรียนเชียงรำยวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
108 000944 โรงเรียนเวียงชัยวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
109 001033 โรงเรียนแม่ลำววิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
110 001034 โรงเรียนเชียงของวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
111 001315 โรงเรียนแม่จันวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
112 001613 โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม มัธยมศึกษำ เชียงรำย
113 004932 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15 มัธยมศึกษำ เชียงรำย
114 000907 วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย อำชีวศึกษำ เชียงรำย
115 002525 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย อำชีวศึกษำ เชียงรำย
116 004700 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจ ทวี เอสซี อินเตอร์เนช่ันแนล อำชีวศึกษำ เชียงรำย
117 005363 วิทยำลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเซีย อำชีวศึกษำ เชียงรำย
118 005407 วิทยำลัยเทคนิคเวียงป่ำเป้ำ อำชีวศึกษำ เชียงรำย
119 001160 โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
120 002145 โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
121 002399 โรงเรียนแม่ออนวิทยำลัย มัธยมศึกษำ เชียงใหม่
122 002154 วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำชีวศึกษำ เชียงใหม่
123 005216 วิทยำลัยอำชีวศึกษำจันทร์รวี อำชีวศึกษำ เชียงใหม่
124 000940 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตเชียงใหม่ อุดมศึกษำ เชียงใหม่
125 000958 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อุดมศึกษำ เชียงใหม่
126 001110 มหำวิทยำลัยพำยัพ อุดมศึกษำ เชียงใหม่
127 001717 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ อุดมศึกษำ เชียงใหม่
128 001784 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ มัธยมศึกษำ ตรัง
129 002215 โรงเรียนหำดส ำรำญวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตรัง
130 002391 โรงเรียนคันธพิทยำคำร มัธยมศึกษำ ตรัง
131 003060 โรงเรียนตรังวิทยำ มัธยมศึกษำ ตรัง
132 005033 โรงเรียนบ้ำนบำตูปูเต๊ะ มัธยมศึกษำ ตรัง
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133 005359 โรงเรียนนูรุลอิงซำนมูลนิธิ มัธยมศึกษำ ตรัง
134 001508 วิทยำลัยกำรอำชีพห้วยยอด อำชีวศึกษำ ตรัง
135 001514 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง อุดมศึกษำ ตรัง
136 002528 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง อุดมศึกษำ ตรัง
137 004908 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง อุดมศึกษำ ตรัง
138 001359 โรงเรียนตรำดสรรเสริญวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตรำด
139 003675 โรงเรียนเกำะกูดวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตรำด
140 001516 วิทยำลัยเทคนิคตรำด อำชีวศึกษำ ตรำด
141 003800 วิทยำลัยกำรอำชีพบ่อไร่ อำชีวศึกษำ ตรำด
142 000250 โรงเรียนท่ำสองยำงวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตำก
143 000251 โรงเรียนด่ำนแม่ละเมำวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตำก
144 001060 โรงเรียนสรรพวิทยำคม มัธยมศึกษำ ตำก
145 002575 โรงเรียนบ้ำนตำก ประชำวิทยำคำร มัธยมศึกษำ ตำก
146 005205 โรงเรียนพลูหลวงวิทยำ(วัดโคกพลู) มัธยมศึกษำ ตำก
147 002451 โรงเรียนปำกพลีวิทยำคำร มัธยมศึกษำ นครนำยก
148 002650 โรงเรียนปิยชำติพัฒนำฯ มัธยมศึกษำ นครนำยก
149 005261 โรงเรียนผดุงอิสลำม มัธยมศึกษำ นครนำยก
150 002408 โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน มัธยมศึกษำ นครปฐม
151 001611 วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม อำชีวศึกษำ นครปฐม
152 001824 วิทยำลัยเทคโนโลยีนครปฐม อำชีวศึกษำ นครปฐม
153 002750 วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ์) อำชีวศึกษำ นครปฐม
154 005477 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 4 อุดมศึกษำ นครปฐม
155 000572 โรงเรียนนำทมวิทยำ มัธยมศึกษำ นครพนม
156 000968 โรงเรียนนำหว้ำพิทยำคม ธำตุประสิทธ์ิประชำนุเครำะห์ มัธยมศึกษำ นครพนม
157 001413 โรงเรียนกุตำไก้วิทยำคม มัธยมศึกษำ นครพนม
158 002279 โรงเรียนอุ่มเหม้ำประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ นครพนม
159 002555 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 1 นครพนม มัธยมศึกษำ นครพนม
160 002852 โรงเรียนธรรมำกรวิทยำนุกูล มัธยมศึกษำ นครพนม
161 003890 โรงเรียนสนธิรำษฎร์วิทยำ มัธยมศึกษำ นครพนม
162 004446 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษำ มัธยมศึกษำ นครพนม
163 001920 วิทยำลัยเทคนิคนครพนม อำชีวศึกษำ นครพนม
164 004673 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนำแก อำชีวศึกษำ นครพนม
165 000146 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญำณมุนี มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
166 000624 โรงเรียนมหิศรำธิบดี มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
167 000651 โรงเรียนปรำสำทวิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
168 000797 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ำนครรำชสีมำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
169 000876 โรงเรียนบัวใหญ่ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
170 001148 โรงเรียนล ำพระเพลิงพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
171 003198 โรงเรียนหนองน้ ำใสพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
172 003230 โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัยนครรำชสีมำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
173 003328 โรงเรียนทัพร้ังพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
174 003919 โรงเรียนปำกช่องพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
175 004056 โรงเรียนเมืองยำงศึกษำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
176 004200 โรงเรียนมำรีย์วิทยำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
177 004226 โรงเรียนเฉลียงพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
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178 004255 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
179 004423 โรงเรียนวังน้ ำเขียวพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
180 004818 โรงเรียนหนองบุญมำกประสงค์วิทยำ มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
181 005472 โรงเรียนเทศบำล 4 (เพำะช ำ) มัธยมศึกษำ นครรำชสีมำ
182 001102 วิทยำลัยเทคนิคนครโครำช อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
183 003624 วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเท่ียวนครรำชสีมำ อำชีวศึกษำ นครรำชสีมำ
184 001455 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี อุดมศึกษำ นครรำชสีมำ
185 002254 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดมศึกษำ นครรำชสีมำ
186 004939 วิทยำลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ อุดมศึกษำ นครรำชสีมำ
187 000548 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
188 001573 โรงเรียนสิชลคุณำธำรวิทยำ มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
189 001641 โรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
190 001716 โรงเรียนนำบอน มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
191 001896 โรงเรียนท่ำศำลำประสิทธ์ิศึกษำ มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
192 002018 โรงเรียนฉวำงรัชดำภิเษก มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
193 005720 ประทีปศำสน์ มัธยมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
194 000862 วิทยำลัยกำรอำชีพพรหมคีรี อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
195 001277 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรสิชล อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
196 001944 วิทยำลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
197 002059 วิทยำลัยกำรอำชีพนครศรีธรรมรำช อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
198 002685 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมรำช อำชีวศึกษำ นครศรีธรรมรำช
199 001244 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช อุดมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
200 002505 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช อุดมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
201 003879 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ อุดมศึกษำ นครศรีธรรมรำช
202 002048 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
203 004058 โรงเรียนช่องแคพิทยำคม มัธยมศึกษำ นครสวรรค์
204 002293 วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์ อำชีวศึกษำ นครสวรรค์
205 002535 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ อำชีวศึกษำ นครสวรรค์
206 005457 วิทยำลัยเทคโนโลยีตำคลี อำชีวศึกษำ นครสวรรค์
207 002601 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี มัธยมศึกษำ นนทบุรี
208 002647 โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ มัธยมศึกษำ นนทบุรี
209 002912 โรงเรียนไทรน้อย มัธยมศึกษำ นนทบุรี
210 003721 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มัธยมศึกษำ นนทบุรี
211 005392 โรงเรียนญำโณทัย มัธยมศึกษำ นนทบุรี
212 004526 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรนนทบุรี อำชีวศึกษำ นนทบุรี
213 001045 วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำญจนำภิเษก อุดมศึกษำ นนทบุรี
214 002800 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จังหวัดนนทบุรี อุดมศึกษำ นนทบุรี
215 002574 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยำคม มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
216 002677 โรงเรียนมัธยมสุไหงปำดี มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
217 003634 โรงเรียนเรียงรำษฎร์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
218 003799 โรงเรียนธัญธำรวิทยำ มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
219 004393 โรงเรียนประทีปวิทยำ นรำธิวำส มัธยมศึกษำ นรำธิวำส
220 004715 วิทยำลัยชุมชนนรำธิวำส อุดมศึกษำ นรำธิวำส
221 004783 มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ อุดมศึกษำ นรำธิวำส
222 001759 โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม มัธยมศึกษำ น่ำน
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223 003473 โรงเรียนเมืองลีประชำสำมัคคี มัธยมศึกษำ น่ำน
224 003822 โรงเรียนศรีนครน่ำน มัธยมศึกษำ น่ำน
225 001192 โรงเรียนศรีวิไลวิทยำ มัธยมศึกษำ บึงกำฬ
226 001768 โรงเรียนบึงกำฬ มัธยมศึกษำ บึงกำฬ
227 003315 โรงเรียนหนองยองพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก มัธยมศึกษำ บึงกำฬ
228 003531 วิทยำลัยเทคนิคเซกำ อำชีวศึกษำ บึงกำฬ
229 005413 วิทยำลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย อำชีวศึกษำ บึงกำฬ
230 005450 วิทยำลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหำรธุรกิจปำกคำด อำชีวศึกษำ บึงกำฬ
231 000388 โรงเรียนล ำปลำยมำศ มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
232 000790 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยำ มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
233 003208 โรงเรียนสะแกพิทยำคม มัธยมศึกษำ บุรีรัมย์
234 003791 วิทยำลัยเทคนิคคูเมือง อำชีวศึกษำ บุรีรัมย์
235 004766 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจรักไทย พุทไธสง อำชีวศึกษำ บุรีรัมย์
236 004541 โรงเรียนหอวังปทุมธำนี มัธยมศึกษำ ปทุมธำนี
237 004926 โรงเรียนปทุมธำนี นันทมุนีบ ำรุง มัธยมศึกษำ ปทุมธำนี
238 002091 วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อำชีวศึกษำ ประจวบคีรีขันธ์
239 000060 โรงเรียนกบินทร์บุรี มัธยมศึกษำ ปรำจีนบุรี
240 000517 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยำคม มัธยมศึกษำ ปรำจีนบุรี
241 005134 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยำลัย มัธยมศึกษำ ปรำจีนบุรี
242 005307 โรงเรียนสำยมิตรศึกษำ มัธยมศึกษำ ปรำจีนบุรี
243 001205 วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี อำชีวศึกษำ ปรำจีนบุรี
244 004434 วิทยำลัยเทคโนโลยีสำยมิตรปรำจีนบุรี อำชีวศึกษำ ปรำจีนบุรี
245 002129 ท่ำข้ำมวิทยำคำร มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
246 003082 โรงเรียนยำบีบรรณวิทย์ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
247 003618 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลำม มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
248 004029 โรงเรียนอิสลำมประชำสงเครำะห์ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
249 004358 โรงเรียนรัศมีสถำปนำ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
250 004781 โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลำมศึกษำ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
251 005056 โรงเรียนพีระยำนำวินคลองหินวิทยำ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
252 005073 โรงเรียนบำกงพิทยำ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
253 005339 โรงเรียนอิสลำมพัฒนำ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
254 005448 โรงเรียนส่งเสริมอิสลำมศึกษำ มัธยมศึกษำ ปัตตำนี
255 001760 วิทยำลัยกำรอำชีพปัตตำนี อำชีวศึกษำ ปัตตำนี
256 002183 วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี อำชีวศึกษำ ปัตตำนี
257 002340 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี อุดมศึกษำ ปัตตำนี
258 004866 มหำวิทยำลัยฟำฏอนี อุดมศึกษำ ปัตตำนี
259 001578 โรงเรียนผักไห่ สุทธำประมุข มัธยมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
260 003706 โรงเรียนสำคลีวิทยำ มัธยมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
261 003897 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยำ) มัธยมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
262 000667 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ อำชีวศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
263 001806 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรอยุธยำ อำชีวศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
264 003220 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร อำชีวศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ
265 000390 โรงเรียนพญำลอวิทยำคม มัธยมศึกษำ พะเยำ
266 005210 โรงเรียนเทศบำล 2 (แม่ต  ำดรุณเวทย์) มัธยมศึกษำ พะเยำ
267 003081 วิทยำลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ อำชีวศึกษำ พะเยำ
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268 005142 วิทยำลัยกำรอำชีพปง อำชีวศึกษำ พะเยำ
269 005188 มหำวิทยำลัยพะเยำ อุดมศึกษำ พะเยำ
270 004173 โรงเรียนคลองเคียนรัฐรำษฎร์รังสรรค์ มัธยมศึกษำ พังงำ
271 005230 โรงเรียนตัรบียะห์อิสลำมียะห์ มัธยมศึกษำ พังงำ
272 004964 วิทยำลัยชุมชนพังงำ อุดมศึกษำ พังงำ
273 000554 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร พัทลุง มัธยมศึกษำ พัทลุง
274 002137 โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม มัธยมศึกษำ พัทลุง
275 000071 โรงเรียนสำมง่ำมชนูปถัมภ์ มัธยมศึกษำ พิจิตร
276 001509 โรงเรียนวังกรดพิทยำ มัธยมศึกษำ พิจิตร
277 003200 โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม มัธยมศึกษำ พิจิตร
278 003469 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ มัธยมศึกษำ พิจิตร
279 004815 วิทยำลัยชุมชนพิจิตร อุดมศึกษำ พิจิตร
280 000385 โรงเรียนเนินสะอำดวิทยำคม มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
281 001176 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
282 003023 โรงเรียนน้ ำรินพิทยำคม มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
283 003401 โรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
284 003577 โรงเรียนดงประค ำพิทยำคม มัธยมศึกษำ พิษณุโลก
285 002072 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม อุดมศึกษำ พิษณุโลก
286 005464 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 อุดมศึกษำ พิษณุโลก
287 000078 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยำ มัธยมศึกษำ เพชรบุรี
288 000147 โรงเรียนท่ำยำงวิทยำ มัธยมศึกษำ เพชรบุรี
289 002352 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต มัธยมศึกษำ เพชรบุรี
290 004065 โรงเรียนป่ำเด็งวิทยำ มัธยมศึกษำ เพชรบุรี
291 001106 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี อุดมศึกษำ เพชรบุรี
292 001229 วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำจังหวัดเพชรบุรี อุดมศึกษำ เพชรบุรี
293 000081 โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
294 000576 โรงเรียนซับบอนวิทยำคม มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
295 001590 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
296 001875 โรงเรียนวังโป่งศึกษำ มัธยมศึกษำ เพชรบูรณ์
297 002285 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ อำชีวศึกษำ เพชรบูรณ์
298 004877 วิทยำลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ อำชีวศึกษำ เพชรบูรณ์
299 000378 โรงเรียนพิริยำลัยจังหวัดแพร่ มัธยมศึกษำ แพร่
300 003728 โรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคม มัธยมศึกษำ แพร่
301 004400 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 25 มัธยมศึกษำ แพร่
302 001147 วิทยำลัยเทคนิคแพร่ อำชีวศึกษำ แพร่
303 004143 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต มัธยมศึกษำ ภูเก็ต
304 000689 โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
305 003855 โรงเรียนมัธยมดงยำง มัธยมศึกษำ มหำสำรคำม
306 000113 วิทยำลัยเทคนิคมหำสำรคำม อำชีวศึกษำ มหำสำรคำม
307 000707 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม อุดมศึกษำ มหำสำรคำม
308 001025 โรงเรียนอุดมวิทย์ มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
309 001504 โรงเรียนค ำสร้อยพิทยำสรรค์ มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
310 001515 โรงเรียนนำโสกวิทยำคำร มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
311 002231 โรงเรียนค ำบกวิทยำคำร มัธยมศึกษำ มุกดำหำร
312 000010 โรงเรียนยโสธรพิทยำคม มัธยมศึกษำ ยโสธร
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313 000057 โรงเรียนทรำยมูลวิทยำ มัธยมศึกษำ ยโสธร
314 001111 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยำ มัธยมศึกษำ ยโสธร
315 003620 โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์ มัธยมศึกษำ ยโสธร
316 004813 วิทยำลัยเทคโนโลยีมหำชนะชัย อำชีวศึกษำ ยโสธร
317 004963 วิทยำลัยชุมชนยโสธร อุดมศึกษำ ยโสธร
318 000248 โรงเรียนธำรโตวัฑฒนวิทย์ มัธยมศึกษำ ยะลำ
319 000890 โรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำน มัธยมศึกษำ ยะลำ
320 005268 โรงเรียนคัมภีร์วิทยำ มัธยมศึกษำ ยะลำ
321 005493 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๑ จังหวัดยะลำ มัธยมศึกษำ ยะลำ
322 001044 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ อุดมศึกษำ ยะลำ
323 001780 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ยะลำ อุดมศึกษำ ยะลำ
324 001898 มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ อุดมศึกษำ ยะลำ
325 000054 โรงเรียนโพนสูงประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
326 001783 โรงเรียนสตรีศึกษำ มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
327 001956 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
328 002001 โรงเรียนเสลภูมิ มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
329 002004 โรงเรียนท่ำม่วงวิทยำคม มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
330 002230 โรงเรียนหนองพอกวิทยำลัย มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
331 002644 โรงเรียนเช้ือจรูญวิทย์ มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
332 003313 โรงเรียนดูกอ่ึงประชำสำมัคคี มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
333 003329 โรงเรียนสตรีศึกษำ 2 มัธยมศึกษำ ร้อยเอ็ด
334 003978 วิทยำลัยเทคนิคเกษตรวิสัย อำชีวศึกษำ ร้อยเอ็ด
335 004500 วิทยำลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด อำชีวศึกษำ ร้อยเอ็ด
336 005245 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรโพนทอง อำชีวศึกษำ ร้อยเอ็ด
337 004599 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด อุดมศึกษำ ร้อยเอ็ด
338 004804 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 38 มัธยมศึกษำ ระนอง
339 000132 วิทยำลัยเทคนิคระนอง อำชีวศึกษำ ระนอง
340 001260 โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ มัธยมศึกษำ ระยอง
341 002669 โรงเรียนอำจสำมำรถวิทยำ มัธยมศึกษำ ระยอง
342 002962 วิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด อำชีวศึกษำ ระยอง
343 003710 วิทยำลัยกำรอำชีพแกลง อำชีวศึกษำ ระยอง
344 004469 วิทยำลัยเทคนิคนิคมอุตสำหกรรมระยอง อำชีวศึกษำ ระยอง
345 004693 วิทยำลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ อำชีวศึกษำ ระยอง
346 004925 วิทยำลัยเทคโนโลยีไออำร์พีซี อำชีวศึกษำ ระยอง
347 005376 วิทยำลัยเทคโนโลยีอำเซียนบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ ระยอง
348 004841 วิทยำลัยเฉลิมกำญจนำระยอง อุดมศึกษำ ระยอง
349 000340 โรงเรียนโพธำวัฒนำเสนี มัธยมศึกษำ รำชบุรี
350 000694 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ รำชบุรี มัธยมศึกษำ รำชบุรี
351 003185 โรงเรียนด่ำนทับตะโกรำษฎร์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษำ รำชบุรี
352 002756 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช อุดมศึกษำ รำชบุรี
353 000648 โรงเรียนพัฒนำนิคม มัธยมศึกษำ ลพบุรี
354 001450 โรงเรียนชัยบำดำลวิทยำ มัธยมศึกษำ ลพบุรี
355 002632 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยำคำร มัธยมศึกษำ ลพบุรี
356 000542 วิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล อำชีวศึกษำ ลพบุรี
357 000646 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี อุดมศึกษำ ลพบุรี
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358 004011 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตต์อำรีฯ มัธยมศึกษำ ล ำปำง
359 005458 โรงเรียนดอนไชยวิทยำ มัธยมศึกษำ ล ำปำง
360 003881 วิทยำลัยกำรอำชีพเถิน อำชีวศึกษำ ล ำปำง
361 001683 มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง อุดมศึกษำ ล ำปำง
362 004707 วิทยำลัยอินเตอร์เทคล ำปำง อุดมศึกษำ ล ำปำง
363 000760 โรงเรียนบ้ำนโฮ่งรัตนวิทยำ มัธยมศึกษำ ล ำพูน
364 001274 วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน อำชีวศึกษำ ล ำพูน
365 000317 โรงเรียนท่ำล่ีวิทยำ มัธยมศึกษำ เลย
366 001869 โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ มัธยมศึกษำ เลย
367 000133 โรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
368 000290 โรงเรียนพรำนวิบูลวิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
369 000310 โรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
370 000470 โรงเรียนหนองทุ่มศรีส ำรำญวิทยำ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
371 000603 โรงเรียนโคกสะอำดวิทยำคม มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
372 000647 โรงเรียนตระกำศประชำสำมัคคี มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
373 001511 โรงเรียนรำษีไศล มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
374 003839 โรงเรียนไผ่งำมพิทยำคม มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
375 004129 โรงเรียนสะเดำใหญ่ประชำสรรค์ มัธยมศึกษำ ศรีสะเกษ
376 000712 วิทยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
377 001424 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
378 002255 วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
379 005713 วิทยำลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนำ อำชีวศึกษำ ศรีสะเกษ
380 004426 มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ อุดมศึกษำ ศรีสะเกษ
381 002022 โรงเรียนโพธิแสนวิทยำ มัธยมศึกษำ สกลนคร
382 002552 โรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม มัธยมศึกษำ สกลนคร
383 003589 โรงเรียนหนองแวงวิทยำ มัธยมศึกษำ สกลนคร
384 004208 โรงเรียนวำริชวิทยำ มัธยมศึกษำ สกลนคร
385 004238 โรงเรียนด่ำนม่วงค ำพิทยำคม มัธยมศึกษำ สกลนคร
386 002455 วิทยำลัยเทคนิคสว่ำงแดนดิน อำชีวศึกษำ สกลนคร
387 002760 วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร อำชีวศึกษำ สกลนคร
388 004510 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสกลนคร อำชีวศึกษำ สกลนคร
389 005132 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอำกำศอ ำนวย อำชีวศึกษำ สกลนคร
390 005402 วิทยำลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต อำชีวศึกษำ สกลนคร
391 005511 วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียวไทย อำชีวศึกษำ สกลนคร
392 000299 โรงเรียนสทิงพระวิทยำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
393 000478 โรงเรียนระโนดวิทยำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
394 000752 โรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
395 001007 โรงเรียนสงขลำวิทยำคม มัธยมศึกษำ สงขลำ
396 001238 โรงเรียนเทพำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
397 003597 โรงเรียนสำมบ่อวิทยำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
398 004554 โรงเรียนสมบูรณ์ศำสน์ มัธยมศึกษำ สงขลำ
399 004875 โรงเรียนปำกจ่ำวิทยำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
400 004947 โรงเรียนสรรเสริญอิสลำม มัธยมศึกษำ สงขลำ
401 005151 โรงเรียนส่งเสริมอิสลำม มัธยมศึกษำ สงขลำ
402 005467 โรงเรียนป่ำเรียนวิทยำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
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403 005498 โรงเรียนส่องแสงวิทยำ มัธยมศึกษำ สงขลำ
404 002209 วิทยำลัยเทคโนโลยีหำดใหญ่อ ำนวยวิทย์ อำชีวศึกษำ สงขลำ
405 001227 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ อุดมศึกษำ สงขลำ
406 002464 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ อุดมศึกษำ สงขลำ
407 002469 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตภำคใต้ อุดมศึกษำ สงขลำ
408 002814 มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ อุดมศึกษำ สงขลำ
409 000025 โรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์ มัธยมศึกษำ สตูล
410 000333 โรงเรียนพิมำนพิทยำสรรค์ มัธยมศึกษำ สตูล
411 005439 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยำ มัธยมศึกษำ สตูล
412 004916 วิทยำลัยชุมชนสตูล อุดมศึกษำ สตูล
413 001958 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร อำชีวศึกษำ สมุทรปรำกำร
414 005293 วิทยำลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ สมุทรปรำกำร
415 001252 โรงเรียนอัมพวันวิทยำลัย มัธยมศึกษำ สมุทรสงครำม
416 003049 โรงเรียนเทพสุวรรณชำญวิทยำ มัธยมศึกษำ สมุทรสงครำม
417 005103 โรงเรียนเทศบำลวัดประทุมคณำวำส (นิพันธ์หริณสูตร์) มัธยมศึกษำ สมุทรสงครำม
418 000187 โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ มัธยมศึกษำ สมุทรสำคร
419 002533 โรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์ มัธยมศึกษำ สมุทรสำคร
420 000740 โรงเรียนวัฒนำนคร มัธยมศึกษำ สระแก้ว
421 000983 วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว อำชีวศึกษำ สระแก้ว
422 004849 วิทยำลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว อำชีวศึกษำ สระแก้ว
423 002548 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี มัธยมศึกษำ สระบุรี
424 000130 โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยำ มัธยมศึกษำ สิงห์บุรี
425 000161 โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ อีสำน มัธยมศึกษำ สิงห์บุรี
426 000118 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี อำชีวศึกษำ สิงห์บุรี
427 003755 วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 อำชีวศึกษำ สิงห์บุรี
428 000321 โรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ มัธยมศึกษำ สุโขทัย
429 002610 โรงเรียนเมืองเชลียง มัธยมศึกษำ สุโขทัย
430 003704 โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม มัธยมศึกษำ สุโขทัย
431 001313 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย อำชีวศึกษำ สุโขทัย
432 002460 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำชีวศึกษำ สุโขทัย
433 004020 วิทยำลัยกำรอำชีพศรีส ำโรง อำชีวศึกษำ สุโขทัย
434 001577 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5 มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
435 002312 โรงเรียนหนองหญ้ำไซวิทยำ มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
436 003911 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยำ มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
437 004086 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
438 004372 โรงเรียนด่ำนช้ำงวิทยำ มัธยมศึกษำ สุพรรณบุรี
439 001545 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี อำชีวศึกษำ สุพรรณบุรี
440 000697 โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
441 001978 โรงเรียนบำงสวรรค์วิทยำคม มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
442 002717 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 3 สุรำษฎร์ธำนี มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
443 004556 โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ มัธยมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
444 002718 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรำษฎร์ธำนี อุดมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
445 003450 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี อุดมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี
446 000143 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ มัธยมศึกษำ สุรินทร์
447 001318 โรงเรียนสวำยวิทยำคำร มัธยมศึกษำ สุรินทร์
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448 001540 โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม มัธยมศึกษำ สุรินทร์
449 001968 โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ มัธยมศึกษำ สุรินทร์
450 002015 โรงเรียนสังขะ มัธยมศึกษำ สุรินทร์
451 002237 โรงเรียนสิรินธร มัธยมศึกษำ สุรินทร์
452 002549 โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม มัธยมศึกษำ สุรินทร์
453 003307 โรงเรียนโชคเพชรพิทยำ มัธยมศึกษำ สุรินทร์
454 004249 โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ มัธยมศึกษำ สุรินทร์
455 005197 โรงเรียนเทศบำล3  เทศบำลอนุสรณ์ มัธยมศึกษำ สุรินทร์
456 003407 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสุรินทร์ อำชีวศึกษำ สุรินทร์
457 003408 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์ อุดมศึกษำ สุรินทร์
458 000178 โรงเรียนถ่อนวิทยำ มัธยมศึกษำ หนองคำย
459 004079 โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย หนองคำย อำชีวศึกษำ หนองคำย
460 000672 โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง มัธยมศึกษำ อ่ำงทอง
461 002645 โรงเรียนสำมโก้วิทยำคม มัธยมศึกษำ อ่ำงทอง
462 003994 โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยำคม อ่ำงทอง มัธยมศึกษำ อ่ำงทอง
463 005381 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุล อุปถัมถ์) มัธยมศึกษำ อ่ำงทอง
464 000080 โรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
465 000154 โรงเรียนเสนำงคนิคม มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
466 000780 โรงเรียนลืออ ำนำจวิทยำคม มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
467 002655 โรงเรียนอ ำนำจเจริญ มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
468 004204 โรงเรียนอ ำนำจเจริญพิทยำคม มัธยมศึกษำ อ ำนำจเจริญ
469 000153 วิทยำลัยเทคนิคอ ำนำจเจริญ อำชีวศึกษำ อ ำนำจเจริญ
470 001128 โรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
471 001800 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยำ มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
472 001996 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยำคม มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
473 002508 โรงเรียนจ ำปำโมงวิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
474 002844 โรงเรียนสุมเส้ำพิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
475 004023 โรงเรียนสำมพำดพิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุดรธำนี
476 002493 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี อุดมศึกษำ อุดรธำนี
477 004012 วิทยำลัยสันตพล อุดมศึกษำ อุดรธำนี
478 000491 โรงเรียนท่ำปลำประชำอุทิศ มัธยมศึกษำ อุตรดิตถ์
479 002918 โรงเรียนด่ำนแม่ค ำมันพิทยำคม มัธยมศึกษำ อุตรดิตถ์
480 001293 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์ อำชีวศึกษำ อุตรดิตถ์
481 000031 โรงเรียนบ้ำนไร่วิทยำ มัธยมศึกษำ อุทัยธำนี
482 000256 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยำ มัธยมศึกษำ อุทัยธำนี
483 000407 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ มัธยมศึกษำ อุทัยธำนี
484 000920 โรงเรียนตลุกดู่วิทยำคม มัธยมศึกษำ อุทัยธำนี
485 005704 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำลัยสงฆ์อุทัยธำนี อุดมศึกษำ อุทัยธำนี
486 000579 โรงเรียนศรีน้ ำค ำศึกษำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
487 000829 โรงเรียนม่วงสำมสิบอัมพวันวิทยำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
488 001329 โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยำคำร มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
489 001537 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
490 001811 โรงเรียนอ่ำงศิลำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
491 001812 โรงเรียนน้ ำยืนวิทยำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
492 002315 โรงเรียนหนองบ่อสำมัคคีวิทยำ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
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493 003282 โรงเรียนโคกสว่ำงคุ้มวิทยำนุสรณ์ มัธยมศึกษำ อุบลรำชธำนี
494 000301 วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี
495 000315 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี
496 003990 วิทยำลัยเทคนิคตระกำรพืชผล อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี
497 004829 วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจรักไทย สิรินธร อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี
498 005365 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุติญำบริหำรธุรกิจ อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี
499 005723 วิทยำลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ อำชีวศึกษำ อุบลรำชธำนี
500 000910 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี อุดมศึกษำ อุบลรำชธำนี
501 001452 มหำวิทยำลัยรำชธำนี อุดมศึกษำ อุบลรำชธำนี
502 001876 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุดมศึกษำ อุบลรำชธำนี


