


บัญชีแนบทาย 1

ระดับมัธยมศึกษา

1 005536 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี รัฐ กระบี่

2 000325 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ รัฐ กระบ่ี 

3 000350 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล รัฐ กระบ่ี 

4 000680 โรงเรียนอาวลึกประชาสรรค รัฐ กระบ่ี 

5 000917 โรงเรียนลําทับประชานุเคราะห รัฐ กระบ่ี 

6 001142 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม รัฐ กระบ่ี 

7 001386 โรงเรียนเมืองกระบ่ี รัฐ กระบ่ี 

8 001430 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ รัฐ กระบ่ี 

9 002067 โรงเรียนคลองทอมราษฎรรังสรรค รัฐ กระบ่ี 

10 002150 โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง รัฐ กระบ่ี 

11 002162 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม รัฐ กระบ่ี 

12 002369 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ รัฐ กระบ่ี 

13 002400 โรงเรียนพนมเบญจา รัฐ กระบ่ี 

14 002742 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา รัฐ กระบ่ี 

15 002940 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา รัฐ กระบ่ี 

16 004223 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รัฐ กระบ่ี 

17 004573 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล รัฐ กระบ่ี 

18 005081 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 37 รัฐ กระบ่ี 

19 005520 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) รัฐ กระบ่ี 

20 004574 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม เอกชน กระบี ่

21 005014 โรงเรียนสันติวิทยา (กระบ่ี) เอกชน กระบี ่

22 005067 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ เอกชน กระบี ่

23 005160 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบ่ี เอกชน กระบี ่

24 005253 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม เอกชน กระบี ่

25 000021 โรงเรียนมักกะสันพิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

26 000039 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

27 000045 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

รายช่ือสถานศึกษาที่เขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่สามารถดําเนินการใหกูยืมเงินแทนกองทุน ในปการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 4)

(สําหรับผูกูยืมเงินรายเกาและรายใหม)
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28 000046 โรงเรียนแจงรอนวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

29 000059 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

30 000062 โรงเรียนวัดสระเกศ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

31 000124 โรงเรียนสายปญญา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

32 000160 โรงเรียนวัดนอยนพคุณ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

33 000262 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 

34 000448 โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

35 000449 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

36 000466 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

37 000467 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

38 000527 โรงเรียนทวีธาภิเศก รัฐ กรุงเทพมหานคร 

39 000591 โรงเรียนราชดําริ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

40 000592 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

41 000622 โรงเรียนวัดสังเวช รัฐ กรุงเทพมหานคร 

42 000665 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห รัฐ กรุงเทพมหานคร 

43 000674 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

44 000949 โรงเรียนวัดพุทธบูชา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

45 000989 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

46 001081 โรงเรียนฤทธิณรงครอน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

47 001155 โรงเรียนวัดรางบัว รัฐ กรุงเทพมหานคร 

48 001241 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 

49 001255 โรงเรียนวัดบวรมงคล รัฐ กรุงเทพมหานคร 

50 001355 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

51 001357 โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

52 001366 โรงเรียนโยธินบูรณะ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

53 001371 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

54 001375 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 

55 001379 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

56 001392 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

57 001394 โรงเรียนบางกะป รัฐ กรุงเทพมหานคร 

58 001407 โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

59 001408 โรงเรียนปทุมคงคา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

60 001436 โรงเรียนสวนอนันต รัฐ กรุงเทพมหานคร 
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61 001506 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

62 001552 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

63 001569 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

64 001687 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

65 001691 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

66 001709 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

67 001724 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก รัฐ กรุงเทพมหานคร 

68 001736 โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

69 001779 โรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

70 001781 โรงเรียนศรีพฤฒา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

71 001840 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

72 001862 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

73 001962 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

74 001964 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

75 002122 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

76 002151 โรงเรียนเทพลีลา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

77 002196 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

78 002204 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

79 002210 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) รัฐ กรุงเทพมหานคร 

80 002263 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รัฐ กรุงเทพมหานคร 

81 002392 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

82 002466 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

83 002578 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

84 002585 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

85 002613 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดนอยใน) ในพระบรมอุปถัมภฯ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

86 002621 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

87 002653 โรงเรียนวัดราชาธิวาส รัฐ กรุงเทพมหานคร 

88 002680 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

89 002697 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

90 002713 โรงเรียนศรีอยุธยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

91 002730 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รัฐ กรุงเทพมหานคร 

92 002747 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

93 002768 โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) รัฐ กรุงเทพมหานคร 

3/127



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

94 002785 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

95 002786 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

96 002847 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

97 002878 โรงเรียนวัดราชโอรส รัฐ กรุงเทพมหานคร 

98 002913 โรงเรียนราชวินิตบางเขน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

99 002925 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

100 002965 โรงเรียนปญญาวรคุณ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

101 003016 โรงเรียนมหรรณพาราม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

102 003154 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

103 003263 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

104 003292 โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

105 003418 โรงเรียนสิริรัตนาธร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

106 003422 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

107 003499 โรงเรียนพรตพิทยพยัต รัฐ กรุงเทพมหานคร 

108 003549 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

109 003605 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

110 003642 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

111 003645 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภฯ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

112 003654 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

113 003687 โรงเรียนวัดอินทาราม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

114 003738 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

115 003751 โรงเรียนวัดราชบพิธ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

116 003795 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

117 003815 โรงเรียนราชวินิต มัธยม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

118 003896 โรงเรียนศึกษานารี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

119 003915 โรงเรียนนนทรีวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

120 003917 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค รัฐ กรุงเทพมหานคร 

121 003923 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) รัฐ กรุงเทพมหานคร 

122 003932 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ กรุงเทพมหานคร 

123 003933 โรงเรียนสารวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

124 003952 โรงเรียนเทพศิรินทร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

125 004027 โรงเรียนหอวัง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

126 004100 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รัฐ กรุงเทพมหานคร 
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127 004148 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

128 004415 โรงเรียนสตรีวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

129 004544 โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

130 004550 โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 

131 004698 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)4 รัฐ กรุงเทพมหานคร 

132 004792 โรงเรียนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎรบูรณะ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

133 004800 โรงเรียนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตลาดพราว รัฐ กรุงเทพมหานคร 

134 004890 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 

135 005173 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

136 005223 โรงเรียนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตมีนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

137 005231 โรงเรียนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

138 005242 โรงเรียนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกะป รัฐ กรุงเทพมหานคร 

139 005346 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

140 005425 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

141 001575 โรงเรียนผะดุงศิษยพิทยา เอกชน กรุงเทพมหานคร 

142 003373 โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต เอกชน กรุงเทพมหานคร 

143 003490 โรงเรียนลาซาล เอกชน กรุงเทพมหานคร 

144 003998 โรงเรียนอุดมศึกษา เอกชน กรุงเทพมหานคร 

145 004759 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณมัธยม เอกชน กรุงเทพมหานคร 

146 005328 โรงเรียนประเทืองทิพยวิทยา เอกชน กรุงเทพมหานคร 

147 000605 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รัฐ กาญจนบุร ี

148 000941 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา รัฐ กาญจนบุร ี

149 001105 โรงเรียนเทพมงคลรังษี รัฐ กาญจนบุร ี

150 001181 โรงเรียนบานเกาวิทยา รัฐ กาญจนบุร ี

151 001203 โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง รัฐ กาญจนบุร ี

152 001215 โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก รัฐ กาญจนบุร ี

153 001231 โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุร ี

154 001250 โรงเรียนวิสุทธรังษี รัฐ กาญจนบุร ี

155 001312 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สวางเคลิ้มสุคนธสิทธ์ิอุปถัมภ รัฐ กาญจนบุร ี

156 001431 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา รัฐ กาญจนบุร ี

157 001669 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม รัฐ กาญจนบุร ี

158 001670 โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ รัฐ กาญจนบุร ี

159 001671 โรงเรียนประชามงคล รัฐ กาญจนบุร ี
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160 001672 โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง รัฐ กาญจนบุร ี

161 001676 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร รัฐ กาญจนบุร ี

162 001790 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา รัฐ กาญจนบุร ี

163 002002 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง รัฐ กาญจนบุร ี

164 002291 โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม รัฐ กาญจนบุร ี

165 002311 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห รัฐ กาญจนบุร ี

166 002435 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ รัฐ กาญจนบุร ี

167 002752 โรงเรียนพังตรุราษฎรรังสรรค รัฐ กาญจนบุร ี

168 002763 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม รัฐ กาญจนบุร ี

169 003301 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม รัฐ กาญจนบุร ี

170 003338 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม รัฐ กาญจนบุร ี

171 003891 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม รัฐ กาญจนบุร ี

172 004262 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต รัฐ กาญจนบุร ี

173 004441 โรงเรียนทามะกาปุญสิริวิทยา รัฐ กาญจนบุร ี

174 004576 โรงเรียนทาเรือพิทยาคม รัฐ กาญจนบุร ี

175 004684 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุร ี

176 004799 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต รัฐ กาญจนบุร ี

177 004917 โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุร ี

178 005123 โรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศ รัฐ กาญจนบุร ี

179 005126 โรงเรียนวัดปาถํ้าภูเตย รัฐ กาญจนบุร ี

180 005159 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ รัฐ กาญจนบุร ี

181 005332 โรงเรียนชุมชนบานหนองฝาย รัฐ กาญจนบุร ี

182 005531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 45 รัฐ กาญจนบุร ี

183 005532 โรงเรียนบานทาดินแดง รัฐ กาญจนบุร ี

184 000035 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

185 000092 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ รัฐ กาฬสินธุ 

186 000381 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

187 000469 โรงเรียนเหลานาแกวิทยานุสรณ รัฐ กาฬสินธุ 

188 000496 โรงเรียนอนุกูลนารี รัฐ กาฬสินธุ 

189 000511 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ รัฐ กาฬสินธุ 

190 000512 โรงเรียนลําปาววิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

191 000751 โรงเรียนกมลาไสย รัฐ กาฬสินธุ 

192 000773 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 
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193 000776 โรงเรียนเหลากลางวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

194 000809 โรงเรียนสามขาสวางวิทย รัฐ กาฬสินธุ 

195 000820 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา รัฐ กาฬสินธุ 

196 000832 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค รัฐ กาฬสินธุ 

197 000928 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร รัฐ กาฬสินธุ 

198 001163 โรงเรียนสหัสขันธศึกษา รัฐ กาฬสินธุ 

199 001330 โรงเรียนคํามวง รัฐ กาฬสินธุ 

200 001341 โรงเรียนหวยผึ้งพิทยา รัฐ กาฬสินธุ 

201 001389 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธุ 

202 001421 โรงเรียนกุฉินารายณ รัฐ กาฬสินธุ 

203 001517 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

204 001556 โรงเรียนบัวขาว รัฐ กาฬสินธุ 

205 001559 โรงเรียนนามนพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

206 001580 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

207 001599 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธุ 

208 001602 โรงเรียนรองคํา รัฐ กาฬสินธุ 

209 001660 โรงเรียนสามชัย รัฐ กาฬสินธุ 

210 001893 โรงเรียนทาคันโทวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธุ 

211 001937 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ รัฐ กาฬสินธุ 

212 001943 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี รัฐ กาฬสินธุ 

213 002012 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร รัฐ กาฬสินธุ 

214 002094 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

215 002148 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

216 002221 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

217 002227 โรงเรียนบานนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ รัฐ กาฬสินธุ 

218 002457 โรงเรียนหวยเม็กวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

219 002703 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

220 002892 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ รัฐ กาฬสินธุ 

221 002896 โรงเรียนนาไครพิทยาสรรพ รัฐ กาฬสินธุ 

222 002901 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย รัฐ กาฬสินธุ 

223 002929 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา รัฐ กาฬสินธุ 

224 002950 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

225 003036 โรงเรียนโคกศรีเมือง รัฐ กาฬสินธุ 
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226 003178 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

227 003565 โรงเรียนบอแกวพระเทพญาณวิศิษฏพัฒนา รัฐ กาฬสินธุ 

228 003598 โรงเรียนแกงนาจารยพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

229 003607 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ รัฐ กาฬสินธุ 

230 003617 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธุ 

231 003712 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ รัฐ กาฬสินธุ 

232 003717 โรงเรียนวังลิ้นฟาวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

233 003747 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

234 003765 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย รัฐ กาฬสินธุ 

235 003782 โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

236 003810 โรงเรียนโนนคําวิทยา รัฐ กาฬสินธุ 

237 003877 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

238 003902 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย รัฐ กาฬสินธุ 

239 003945 โรงเรียนเมืองสมเด็จ รัฐ กาฬสินธุ 

240 004072 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธุ 

241 004308 โรงเรียนฆองชัยวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

242 004311 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ รัฐ กาฬสินธุ 

243 004316 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค รัฐ กาฬสินธุ 

244 004406 โรงเรียนพระเทพญานวิศิษฏอุดมวิทย รัฐ กาฬสินธุ 

245 004438 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ รัฐ กาฬสินธุ 

246 004452 โรงเรียนหนองหางพิทยา รัฐ กาฬสินธุ 

247 004459 โรงเรียนคําเจริญวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุ 

248 005198 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา รัฐ กาฬสินธุ 

249 000044 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม รัฐ กําแพงเพชร 

250 000139 โรงเรียนนครไตรตรึงษ รัฐ กําแพงเพชร 

251 000167 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม รัฐ กําแพงเพชร 

252 000313 โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม รัฐ กําแพงเพชร 

253 000424 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม รัฐ กําแพงเพชร 

254 000429 โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

255 000586 โรงเรียนลานกระบือวิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

256 000737 โรงเรียนพิไกรวิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

257 000871 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กําแพงเพชร รัฐ กําแพงเพชร 

258 001042 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม รัฐ กําแพงเพชร 
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259 001074 โรงเรียนขาณุวิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

260 001075 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

261 001076 โรงเรียนคลองลานวิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

262 001097 โรงเรียนนาบอคําวิทยาคม รัฐ กําแพงเพชร 

263 001162 โรงเรียนโคงไผวิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

264 001168 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม รัฐ กําแพงเพชร 

265 001282 โรงเรียนปางมะคาวิทยาคม รัฐ กําแพงเพชร 

266 001358 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม รัฐ กําแพงเพชร 

267 001756 โรงเรียนทุงทรายวิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

268 001792 โรงเรียนวัชรวิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

269 002000 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค รัฐ กําแพงเพชร 

270 002055 โรงเรียนระหานวิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

271 002153 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา รัฐ กําแพงเพชร 

272 003194 โรงเรียนบอแกววิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

273 003346 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

274 003355 โรงเรียนราษฎรปรีชาวิทยาคม รัฐ กําแพงเพชร 

275 003895 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม รัฐ กําแพงเพชร 

276 003975 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ รัฐ กําแพงเพชร 

277 004048 โรงเรียนสักงามวิทยา รัฐ กําแพงเพชร 

278 004274 โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม รัฐ กําแพงเพชร 

279 004275 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ รัฐ กําแพงเพชร 

280 004519 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร รัฐ กําแพงเพชร 

281 005229 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร รัฐ กําแพงเพชร 

282 005485 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) รัฐ กําแพงเพชร 

283 000019 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

284 000032 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ รัฐ ขอนแกน 

285 000311 โรงเรียนบานไผ รัฐ ขอนแกน 

286 000426 โรงเรียนบัวใหญพิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

287 000480 โรงเรียนทานางแนววิทยายน รัฐ ขอนแกน 

288 000519 โรงเรียนแวงนอยศึกษา รัฐ ขอนแกน 

289 000582 โรงเรียนนครขอนแกน รัฐ ขอนแกน 

290 000583 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ รัฐ ขอนแกน 

291 000598 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา รัฐ ขอนแกน 
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292 000645 โรงเรียนขามแกนนคร รัฐ ขอนแกน 

293 000682 โรงเรียนน้ําพองศึกษา รัฐ ขอนแกน 

294 000728 โรงเรียนแวงใหญวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

295 000818 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

296 000823 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร รัฐ ขอนแกน 

297 000878 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร รัฐ ขอนแกน 

298 000880 โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

299 001031 โรงเรียนซําสูงพิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

300 001084 โรงเรียนชนบทศึกษา รัฐ ขอนแกน 

301 001127 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

302 001134 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

303 001213 โรงเรียนพล รัฐ ขอนแกน 

304 001235 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแกน รัฐ ขอนแกน 

305 001243 โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย รัฐ ขอนแกน 

306 001253 โรงเรียนโนนหันวิทยายน รัฐ ขอนแกน 

307 001362 โรงเรียนกานเหลืองวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

308 001404 โรงเรียนนาจานศึกษา รัฐ ขอนแกน 

309 001479 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร รัฐ ขอนแกน 

310 001482 โรงเรียนภูผามาน รัฐ ขอนแกน 

311 001525 โรงเรียนผาขามวิทยายน รัฐ ขอนแกน 

312 001536 โรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก รัฐ ขอนแกน 

313 001828 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล รัฐ ขอนแกน 

314 001829 โรงเรียนเปอยนอยศึกษา รัฐ ขอนแกน 

315 001845 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ รัฐ ขอนแกน 

316 001865 โรงเรียนกุดขอนแกนวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

317 001866 โรงเรียนจระเขวิทยายน รัฐ ขอนแกน 

318 001910 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

319 001945 โรงเรียนฝางวิทยายน รัฐ ขอนแกน 

320 002019 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม รัฐ ขอนแกน 

321 002051 โรงเรียนกัลยาณวัตร รัฐ ขอนแกน 

322 002244 โรงเรียนสีชมพูศึกษา รัฐ ขอนแกน 

323 002299 โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

324 002364 โรงเรียนมัญจาศึกษา รัฐ ขอนแกน 

10/127



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

325 002485 โรงเรียนหนองสองหองวิทยา รัฐ ขอนแกน 

326 002502 โรงเรียนบานแฮดศึกษา รัฐ ขอนแกน 

327 002596 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

328 002639 โรงเรียนหนองเรือวิทยา รัฐ ขอนแกน 

329 002731 โรงเรียนขอนแกนวิทยายน รัฐ ขอนแกน 

330 002792 โรงเรียนชุมแพศึกษา รัฐ ขอนแกน 

331 002848 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก รัฐ ขอนแกน 

332 002849 โรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร รัฐ ขอนแกน 

333 002858 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท รัฐ ขอนแกน 

334 002866 โรงเรียนมวงหวานพัฒนศึกษา รัฐ ขอนแกน 

335 002924 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค รัฐ ขอนแกน 

336 003029 โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา รัฐ ขอนแกน 

337 003075 โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย รัฐ ขอนแกน 

338 003203 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รัฐ ขอนแกน 

339 003242 โรงเรียนคําแคนวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

340 003306 โรงเรียนโนนขาวิทยา รัฐ ขอนแกน 

341 003318 โรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย รัฐ ขอนแกน 

342 003391 โรงเรียนหนองตาไกศึกษา รัฐ ขอนแกน 

343 003489 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา รัฐ ขอนแกน 

344 003574 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค รัฐ ขอนแกน 

345 003593 โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2 รัฐ ขอนแกน 

346 003671 โรงเรียนดงบังวิทยายน รัฐ ขอนแกน 

347 003677 โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา รัฐ ขอนแกน 

348 003694 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา รัฐ ขอนแกน 

349 003716 โรงเรียนบานลานวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

350 003786 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ รัฐ ขอนแกน 

351 003832 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ขอนแกน รัฐ ขอนแกน 

352 004085 โรงเรียนบานไผพิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

353 004108 โรงเรียนทุงใหญรัตนศึกษา รัฐ ขอนแกน 

354 004165 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

355 004166 โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

356 004167 โรงเรียนชุมแพวิทยายน รัฐ ขอนแกน 

357 004192 โรงเรียนดงมันพิทยาคม รัฐ ขอนแกน 
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358 004210 โรงเรียนปาหวายวิทยายน รัฐ ขอนแกน 

359 004272 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา รัฐ ขอนแกน 

360 004289 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา รัฐ ขอนแกน 

361 004322 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

362 004323 โรงเรียนบัวแกวพิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

363 004330 โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2 รัฐ ขอนแกน 

364 004370 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม รัฐ ขอนแกน 

365 004386 โรงเรียนทาศาลาประชานุสรณ รัฐ ขอนแกน 

366 004401 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญวิทยา รัฐ ขอนแกน 

367 004413 โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 3 รัฐ ขอนแกน 

368 004429 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง รัฐ ขอนแกน 

369 004484 โรงเรียนกูทองพิทยาลัย รัฐ ขอนแกน 

370 004623 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๐ รัฐ ขอนแกน 

371 004672 โรงเรียนซํายางวิทยายน รัฐ ขอนแกน 

372 004753 โรงเรียนเหลาใหญนาขาวิทยาคม รัฐ ขอนแกน 

373 004826 โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน รัฐ ขอนแกน 

374 005427 โรงเรียนเทศบาลบานไผ รัฐ ขอนแกน 

375 005510 โรงเรียนชุมชนดูนสาด รัฐ ขอนแกน 

376 002275 โรงเรียนอมตวิทยา เอกชน ขอนแกน 

377 004752 โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน ขอนแกน 

378 005486 โรงเรียนวรวิมลศึกษา เอกชน ขอนแกน 

379 000320 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก รัฐ จันทบุร ี

380 000359 โรงเรียนเบญจมานุสรณ รัฐ จันทบุร ี

381 000373 โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม รัฐ จันทบุร ี

382 000472 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา รัฐ จันทบุร ี

383 000515 โรงเรียนทาใหม พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล รัฐ จันทบุร ี

384 000970 โรงเรียนศรียานุสรณ รัฐ จันทบุร ี

385 001208 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี รัฐ จันทบุร ี

386 001625 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ รัฐ จันทบุร ี

387 002191 โรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยาคม รัฐ จันทบุร ี

388 002666 โรงเรียนสอยดาววิทยา รัฐ จันทบุร ี

389 002908 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม รัฐ จันทบุร ี

390 003002 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม รัฐ จันทบุร ี
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391 003214 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รัฐ จันทบุร ี

392 003324 โรงเรียนแกงหางแมวพิทยาคาร รัฐ จันทบุร ี

393 003539 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร รัฐ จันทบุร ี

394 003582 โรงเรียนมัธยมทาแคลง รัฐ จันทบุร ี

395 003644 โรงเรียนทุงขนานวิทยา รัฐ จันทบุร ี

396 003744 โรงเรียนบางกะจะ รัฐ จันทบุร ี

397 003752 โรงเรียนศรีรัตนราษฎรนุเคราะห รัฐ จันทบุร ี

398 003756 โรงเรียนคลองพลูวิทยา รัฐ จันทบุร ี

399 003807 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร รัฐ จันทบุร ี

400 004371 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม รัฐ จันทบุร ี

401 004509 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม รัฐ จันทบุร ี

402 004595 โรงเรียนบอวิทยาคาร รัฐ จันทบุร ี

403 005506 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 รัฐ จันทบุร ี

404 001825 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) เอกชน จันทบุรี 

405 004846 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว เอกชน จันทบุรี 

406 004876 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ เอกชน จันทบุรี 

407 000501 โรงเรียนบางคลาพิทยาคม รัฐ ฉะเชิงเทรา 

408 000634 โรงเรียนหนองไมแกนวิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

409 000730 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

410 000816 โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

411 001950 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม รัฐ ฉะเชิงเทรา 

412 001954 โรงเรียนสนามชัยเขต รัฐ ฉะเชิงเทรา 

413 002037 โรงเรียนผาณิตวิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

414 002038 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร รัฐ ฉะเชิงเทรา 

415 002097 โรงเรียนดัดดรุณี รัฐ ฉะเชิงเทรา 

416 002107 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล รัฐ ฉะเชิงเทรา 

417 002309 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี รัฐ ฉะเชิงเทรา 

418 002365 โรงเรียนบางน้ําเปรี้ยววิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

419 002377 โรงเรียนราชสาสนวิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

420 002434 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

421 002521 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

422 002711 โรงเรียนกอนแกวพิทยาคม รัฐ ฉะเชิงเทรา 

423 002745 โรงเรียนชําปางามวิทยาคม รัฐ ฉะเชิงเทรา 
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424 002919 โรงเรียนไผแกววิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

425 003144 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม รัฐ ฉะเชิงเทรา 

426 003535 โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน รัฐ ฉะเชิงเทรา 

427 003587 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

428 003922 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

429 004092 โรงเรียนวัดเปยมนิโครธาราม รัฐ ฉะเชิงเทรา 

430 004559 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

431 004977 โรงเรียนการทํามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษ รัฐ ฉะเชิงเทรา 

432 005336 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ รัฐ ฉะเชิงเทรา 

433 004760 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว เอกชน ฉะเชิงเทรา 

434 000043 โรงเรียนสิงหสมุทร รัฐ ชลบุรี 

435 000097 โรงเรียนบานบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห รัฐ ชลบุรี 

436 000099 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม รัฐ ชลบุรี 

437 000174 โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา รัฐ ชลบุรี 

438 000177 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา รัฐ ชลบุรี 

439 000360 โรงเรียนชลกันยานุกูล รัฐ ชลบุรี 

440 000535 โรงเรียนพานทอง รัฐ ชลบุรี 

441 000596 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร รัฐ ชลบุรี 

442 000677 โรงเรียนชลราษฎรอํารุง รัฐ ชลบุรี 

443 000733 โรงเรียนทุงเหียงพิทยาคม รัฐ ชลบุรี 

444 000879 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถวยงามวิทยา รัฐ ชลบุรี 

445 000957 โรงเรียนหัวถนนวิทยา รัฐ ชลบุรี 

446 001679 โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร รัฐ ชลบุรี 

447 001704 โรงเรียนบานสวน (จั่นอนุสรณ) รัฐ ชลบุรี 

448 002367 โรงเรียนชลบุรี สุขบท รัฐ ชลบุรี 

449 002425 โรงเรียนบานบึง มนูญวิทยาคาร รัฐ ชลบุรี 

450 002563 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ รัฐ ชลบุรี 

451 002996 โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาทวิทยา รัฐ ชลบุรี 

452 003092 โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยา รัฐ ชลบุรี 

453 003532 โรงเรียนอุทกวิทยาคม รัฐ ชลบุรี 

454 003678 โรงเรียนศรีราชา รัฐ ชลบุรี 

455 003679 โรงเรียนแสนสุข รัฐ ชลบุรี 

456 003793 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม รัฐ ชลบุรี 
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457 003870 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ รัฐ ชลบุรี 

458 004215 โรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร รัฐ ชลบุรี 

459 004227 โรงเรียนเกาะสีชัง รัฐ ชลบุรี 

460 004251 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม รัฐ ชลบุรี 

461 004287 โรงเรียนทุงศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห รัฐ ชลบุรี 

462 004398 โรงเรียนอางศิลาพิทยาคม รัฐ ชลบุรี 

463 004616 โรงเรียนผินแจมวิชาสอน รัฐ ชลบุรี 

464 004622 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

465 005251 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรนิยมธรรม รัฐ ชลบุรี 

466 002775 โรงเรียนดาราสมุทร เอกชน ชลบุร ี

467 004424 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เอกชน ชลบุร ี

468 000204 โรงเรียนหันคาราษฎรรังสฤษดิ์ รัฐ ชัยนาท 

469 000206 โรงเรียนหันคาพิทยาคม รัฐ ชัยนาท 

470 000300 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม รัฐ ชัยนาท 

471 000337 โรงเรียนคุรุประชาสรรค รัฐ ชัยนาท 

472 000930 โรงเรียนวัดสิงห รัฐ ชัยนาท 

473 001449 โรงเรียนสาครพิทยาคม รัฐ ชัยนาท 

474 001684 โรงเรียนสรรพยาวิทยา รัฐ ชัยนาท 

475 001967 โรงเรียนอุลิตไพบูลยชนูปถัมภ รัฐ ชัยนาท 

476 002534 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รัฐ ชัยนาท 

477 002889 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห รัฐ ชัยนาท 

478 003276 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา รัฐ ชัยนาท 

479 003776 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม รัฐ ชัยนาท 

480 003971 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท รัฐ ชัยนาท 

481 004394 โรงเรียนหวยกรดวิทยา รัฐ ชัยนาท 

482 004488 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 รัฐ ชัยนาท 

483 000222 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

484 000239 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

485 000394 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รัฐ ชัยภูมิ 

486 000557 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน รัฐ ชัยภูมิ 

487 000570 โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

488 000601 โรงเรียนเนินสงาวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

489 000808 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 
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490 000926 โรงเรียนบานคายวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

491 000932 โรงเรียนโนนครอวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

492 000992 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

493 001083 โรงเรียนทามะไฟหวาน รัฐ ชัยภูมิ 

494 001198 โรงเรียนคอนสวรรค รัฐ ชัยภูมิ 

495 001199 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร รัฐ ชัยภูมิ 

496 001248 โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

497 001265 โรงเรียนแกงครอวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

498 001350 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

499 001499 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

500 001560 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก รัฐ ชัยภูมิ 

501 001581 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

502 001921 โรงเรียนสามหมอวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

503 002074 โรงเรียนโนนกอกวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

504 002516 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

505 002541 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

506 002568 โรงเรียนบานแทนวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

507 002631 โรงเรียนบานหันวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

508 002640 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร รัฐ ชัยภูมิ 

509 002754 โรงเรียนภูเขียว รัฐ ชัยภูมิ 

510 002839 โรงเรียนกวางโจนศึกษา รัฐ ชัยภูมิ 

511 002870 โรงเรียนภูพระวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

512 002927 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน รัฐ ชัยภูมิ 

513 002928 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 รัฐ ชัยภูมิ 

514 002961 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

515 002964 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

516 003010 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา รัฐ ชัยภูมิ 

517 003051 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน รัฐ ชัยภูมิ 

518 003132 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค รัฐ ชัยภูมิ 

519 003133 โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

520 003189 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

521 003209 โรงเรียนหวยแยวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

522 003228 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร รัฐ ชัยภูมิ 
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523 003372 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ ชัยภูมิ 

524 003685 โรงเรียนหนองขามวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

525 003818 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รัฐ ชัยภูมิ 

526 003951 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

527 003954 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา รัฐ ชัยภูมิ 

528 003957 โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย รัฐ ชัยภูมิ 

529 003964 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม รัฐ ชัยภูมิ 

530 003966 โรงเรียนสระพังวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

531 003973 โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

532 004051 โรงเรียนเริงรมยวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

533 004196 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

534 004310 โรงเรียนคูเมืองวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

535 004549 โรงเรียนหวยยางวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

536 004621 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี รัฐ ชัยภูมิ 

537 004754 โรงเรียนซับใหญวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

538 005145 โรงเรียนบานทาโปง รัฐ ชัยภูมิ 

539 005146 โรงเรียนบานหนองฉิม (สิงหจันทรบํารุง) รัฐ ชัยภูมิ 

540 000662 โรงเรียนปะทิววิทยา รัฐ ชุมพร 

541 000914 โรงเรียนสวนศรีวิทยา รัฐ ชุมพร 

542 001118 โรงเรียนละแมวิทยา รัฐ ชุมพร 

543 001230 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา รัฐ ชุมพร 

544 001529 โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา รัฐ ชุมพร 

545 001799 โรงเรียนศรียาภัย รัฐ ชุมพร 

546 002152 โรงเรียนทาขามวิทยา รัฐ ชุมพร 

547 002175 โรงเรียนสวีวิทยา รัฐ ชุมพร 

548 002234 โรงเรียนทุงตะโกวิทยา รัฐ ชุมพร 

549 002477 โรงเรียนทาแซะรัชดาภิเษก รัฐ ชุมพร 

550 002755 โรงเรียนทุงคาพิทยาคาร รัฐ ชุมพร 

551 002757 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม รัฐ ชุมพร 

552 003162 โรงเรียนพะโตะวิทยา รัฐ ชุมพร 

553 003235 โรงเรียนหงษเจริญวิทยาคม รัฐ ชุมพร 

554 003336 โรงเรียนปากน้ําชุมพรวิทยา รัฐ ชุมพร 

555 003359 โรงเรียนเมืองหลังสวน รัฐ ชุมพร 
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556 003586 โรงเรียนนาสักวิทยา รัฐ ชุมพร 

557 003726 โรงเรียนครนพิทยาคม รัฐ ชุมพร 

558 003900 โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวิทยา รัฐ ชุมพร 

559 003927 โรงเรียนศรียาภัย 2 รัฐ ชุมพร 

560 004624 โรงเรียนดานสวีวิทยา รัฐ ชุมพร 

561 005471 โรงเรียนบานทับวัง รัฐ ชุมพร 

562 005504 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร รัฐ ชุมพร 

563 005314 โรงเรียนนิรมลชุมพร เอกชน ชุมพร 

564 000015 โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห รัฐ เชียงราย 

565 000042 โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ เชียงราย 

566 000101 โรงเรียนนครวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

567 000104 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รัฐ เชียงราย 

568 000106 โรงเรียนพานพิทยาคม รัฐ เชียงราย 

569 000219 โรงเรียนหวยสักวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

570 000431 โรงเรียนแมเจดียวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

571 000526 โรงเรียนบานแซววิทยาคม รัฐ เชียงราย 

572 000546 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รัฐ เชียงราย 

573 000599 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

574 000684 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

575 000687 โรงเรียนปลองวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

576 000791 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

577 000805 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร รัฐ เชียงราย 

578 000815 โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

579 000908 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

580 000944 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

581 001033 โรงเรียนแมลาววิทยาคม รัฐ เชียงราย 

582 001034 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

583 001035 โรงเรียนไมยาวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

584 001281 โรงเรียนแมสรวยวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

585 001314 โรงเรียนจันจวาวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

586 001315 โรงเรียนแมจันวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

587 001453 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

588 001475 โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม รัฐ เชียงราย 
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589 001613 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

590 001630 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

591 001696 โรงเรียนวาวีวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

592 001846 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

593 002208 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก รัฐ เชียงราย 

594 002211 โรงเรียนเทิงวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

595 002239 โรงเรียนแมต๋ําตาดควันวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

596 002334 โรงเรียนพญาเม็งราย รัฐ เชียงราย 

597 002618 โรงเรียนปาแดดวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

598 002707 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย รัฐ เชียงราย 

599 002926 โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

600 003406 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน รัฐ เชียงราย 

601 003690 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 รัฐ เชียงราย 

602 003705 โรงเรียนแมออวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

603 003750 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

604 004922 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รัฐ เชียงราย 

605 004927 โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ รัฐ เชียงราย 

606 004932 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 รัฐ เชียงราย 

607 004937 โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา รัฐ เชียงราย 

608 005016 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย รัฐ เชียงราย 

609 005120 โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี รัฐ เชียงราย 

610 005128 โรงเรียนบานเทอดไทย รัฐ เชียงราย 

611 000017 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เอกชน เชียงราย 

612 004782 โรงเรียนสันติวิทยา เอกชน เชียงราย 

613 004873 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ เอกชน เชียงราย 

614 004969 โรงเรียนลูกรักเชียงของ เอกชน เชียงราย 

615 000179 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

616 000196 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

617 000771 โรงเรียนพราววิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

618 000831 โรงเรียนแมหอพระวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

619 000901 โรงเรียนแมแตง รัฐ เชียงใหม 

620 001028 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

621 001098 โรงเรียนสันปายางวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 
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622 001104 โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

623 001159 โรงเรียนไชยปราการ รัฐ เชียงใหม 

624 001160 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ รัฐ เชียงใหม 

625 001337 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รัฐ เชียงใหม 

626 001485 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รัฐ เชียงใหม 

627 001637 โรงเรียนสารภีพิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

628 001665 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม รัฐ เชียงใหม 

629 001753 โรงเรียนแมริมวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

630 002050 โรงเรียนหอพระ รัฐ เชียงใหม 

631 002057 โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

632 002058 โรงเรียนจอมทอง รัฐ เชียงใหม 

633 002060 โรงเรียนสองแคววิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

634 002093 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รัฐ เชียงใหม 

635 002145 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รัฐ เชียงใหม 

636 002212 โรงเรียนแมอายวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

637 002262 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ รัฐ เชียงใหม 

638 002277 โรงเรียนบานกาดวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

639 002399 โรงเรียนแมออนวิทยาลัย รัฐ เชียงใหม 

640 002441 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

641 002467 โรงเรียนฮอดพิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

642 002487 โรงเรียนแมแจม รัฐ เชียงใหม 

643 002495 โรงเรียนสันกําแพง รัฐ เชียงใหม 

644 002498 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

645 002526 โรงเรียนอมกอยวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

646 002770 โรงเรียนแมตื่นวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

647 003485 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม รัฐ เชียงใหม 

648 003912 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

649 004514 โรงเรียนสันติสุข รัฐ เชียงใหม 

650 004931 โรงเรียนเทพศิรินทร เชียงใหม รัฐ เชียงใหม 

651 005157 โรงเรียนบานสันตนหมื้อ รัฐ เชียงใหม 

652 005209 โรงเรียนบานแมแฮเหนือ รัฐ เชียงใหม 

653 005211 โรงเรียนบานบอแกว รัฐ เชียงใหม 

654 005250 โรงเรียนบานปางอุง รัฐ เชียงใหม 
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655 005414 โรงเรียนแมวินสามัคคี รัฐ เชียงใหม 

656 005438 โรงเรียนแมโถวิทยาคม รัฐ เชียงใหม 

657 005453 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ รัฐ เชียงใหม 

658 000492 โรงเรียนรังษีวิทยา เอกชน เชียงใหม 

659 002206 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เอกชน เชียงใหม 

660 002307 โรงเรียนมงฟอรดวิทยาลัย เอกชน เชียงใหม 

661 002423 โรงเรียนธรรมราชศึกษา เอกชน เชียงใหม 

662 002571 โรงเรียนเชียงใหมมัธยม เอกชน เชียงใหม 

663 002997 โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม เอกชน เชียงใหม 

664 003057 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เอกชน เชียงใหม 

665 004090 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เอกชน เชียงใหม 

666 004123 โรงเรียนพระหฤทัย เอกชน เชียงใหม 

667 004767 โรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา เอกชน เชียงใหม 

668 004824 โรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุง เอกชน เชียงใหม 

669 004848 โรงเรียนวชิราลัย เอกชน เชียงใหม 

670 004867 โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน เอกชน เชียงใหม 

671 005278 โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม เอกชน เชียงใหม 

672 005432 โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม เอกชน เชียงใหม 

673 000870 โรงเรียนสภาราชินี รัฐ ตรัง 

674 001120 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข รัฐ ตรัง 

675 001335 โรงเรียนทุงหนองแหงประชาสรรค รัฐ ตรัง 

676 001535 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย รัฐ ตรัง 

677 001655 โรงเรียนวิเชียรมาตุ รัฐ ตรัง 

678 001798 โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ รัฐ ตรัง 

679 001882 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย รัฐ ตรัง 

680 001897 โรงเรียนวังวิเศษ รัฐ ตรัง 

681 001987 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รัฐ ตรัง 

682 002087 โรงเรียนลําภูราเรืองวิทย รัฐ ตรัง 

683 002112 โรงเรียนหวยนางราษฎรบํารุง รัฐ ตรัง 

684 002186 โรงเรียนรัษฎา รัฐ ตรัง 

685 002215 โรงเรียนหาดสําราญวิทยาคม รัฐ ตรัง 

686 002333 โรงเรียนกันตังพิทยากร รัฐ ตรัง 

687 002391 โรงเรียนคันธพิทยาคาร รัฐ ตรัง 

21/127



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

688 002420 โรงเรียนสามัคคีศึกษา รัฐ ตรัง 

689 002476 โรงเรียนหวยยอด รัฐ ตรัง 

690 002481 โรงเรียนน้ําผุด รัฐ ตรัง 

691 002615 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ รัฐ ตรัง 

692 002635 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา รัฐ ตรัง 

693 002804 โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย รัฐ ตรัง 

694 003883 โรงเรียนสภาราชินี 2 รัฐ ตรัง 

695 004110 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม รัฐ ตรัง 

696 004189 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 รัฐ ตรัง 

697 004557 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ รัฐ ตรัง 

698 004567 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 รัฐ ตรัง 

699 004631 โรงเรียนบางดีวิทยาคม รัฐ ตรัง 

700 005033 โรงเรียนบานบาตูปูเตะ รัฐ ตรัง 

701 005122 โรงเรียนในเตาพิทยาคม รัฐ ตรัง 

702 005398 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) รัฐ ตรัง 

703 005518 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) รัฐ ตรัง 

704 001784 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ เอกชน ตรัง 

705 002764 โรงเรียนบูรณะรําลึก เอกชน ตรัง 

706 002903 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา เอกชน ตรัง 

707 003060 โรงเรียนตรังวิทยา เอกชน ตรัง 

708 004920 โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ เอกชน ตรัง 

709 004934 โรงเรียนจุงฮัวโซะเซียว เอกชน ตรัง 

710 005291 โรงเรียนปญญาวิทย เอกชน ตรัง 

711 005359 โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ เอกชน ตรัง 

712 005523 โรงเรียนอิสมาอีลียะหมูลนิธิ เอกชน ตรัง 

713 000047 โรงเรียนบอไรวิทยาคม รัฐ ตราด 

714 000073 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ รัฐ ตราด 

715 000090 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม รัฐ ตราด 

716 000386 โรงเรียนตราษตระการคุณ รัฐ ตราด 

717 001209 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป รัฐ ตราด 

718 001359 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม รัฐ ตราด 

719 001400 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม รัฐ ตราด 

720 002818 โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม รัฐ ตราด 
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721 003643 โรงเรียนเขานอยวิทยาคม รัฐ ตราด 

722 003675 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม รัฐ ตราด 

723 003735 โรงเรียนอาวใหญพิทยาคาร รัฐ ตราด 

724 003763 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ ตราด 

725 004124 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ รัฐ ตราด 

726 004470 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม รัฐ ตราด 

727 004471 โรงเรียนประณีตวิทยาคม รัฐ ตราด 

728 005254 โรงเรียนเกาะชางวิทยาคม รัฐ ตราด 

729 000093 โรงเรียนแมปะวิทยาคม รัฐ ตาก 

730 000129 โรงเรียนแมระมาดวิทยาคม รัฐ ตาก 

731 000218 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม รัฐ ตาก 

732 000232 โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม รัฐ ตาก 

733 000250 โรงเรียนทาสองยางวิทยาคม รัฐ ตาก 

734 000251 โรงเรียนดานแมละเมาวิทยาคม รัฐ ตาก 

735 000253 โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม รัฐ ตาก 

736 000392 โรงเรียนพบพระวิทยาคม รัฐ ตาก 

737 000564 โรงเรียนผดุงปญญา รัฐ ตาก 

738 000616 โรงเรียนอุมผางวิทยาคม รัฐ ตาก 

739 001060 โรงเรียนสรรพวิทยาคม รัฐ ตาก 

740 001496 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม รัฐ ตาก 

741 001778 โรงเรียนตากพิทยาคม รัฐ ตาก 

742 002575 โรงเรียนบานตาก ประชาวิทยาคาร รัฐ ตาก 

743 002815 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม รัฐ ตาก 

744 002880 โรงเรียนแมกุวิทยาคม รัฐ ตาก 

745 002900 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม รัฐ ตาก 

746 003068 โรงเรียนถนอมราษฎรบํารุง รัฐ ตาก 

747 003472 โรงเรียนทุงฟาวิทยาคม รัฐ ตาก 

748 004047 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม รัฐ ตาก 

749 004936 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร รัฐ ตาก 

750 005060 โรงเรียนปาไมอุทิศ 4 รัฐ ตาก 

751 005075 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี รัฐ ตาก 

752 005279 โรงเรียนบานกลอทอ รัฐ ตาก 

753 005280 โรงเรียนบานแมระเมิง รัฐ ตาก 
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754 005429 โรงเรียนบานแมสลิดหลวงวิทยา รัฐ ตาก 

755 005431 โรงเรียนบานแมอุสุวิทยา รัฐ ตาก 

756 005521 โรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) รัฐ ตาก 

757 005078 โรงเรียนเซนตโยเซฟแมระมาด เอกชน ตาก 

758 005205 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) เอกชน ตาก 

759 005377 โรงเรียนราษฎรวิทยา (ตี่มิ้ง) เอกชน ตาก 

760 000192 โรงเรียนองครักษ รัฐ นครนายก 

761 001420 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม รัฐ นครนายก 

762 001579 โรงเรียนเมืองนครนายก รัฐ นครนายก 

763 001631 โรงเรียนบานนา นายกพิทยากร รัฐ นครนายก 

764 001823 โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา รัฐ นครนายก 

765 001923 โรงเรียนนวมราชานุสรณ รัฐ นครนายก 

766 002451 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร รัฐ นครนายก 

767 002650 โรงเรียนปยชาติพัฒนาฯ รัฐ นครนายก 

768 003126 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย รัฐ นครนายก 

769 003960 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย รัฐ นครนายก 

770 004350 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม รัฐ นครนายก 

771 005172 โรงเรียนมาลาสวรรคพิทยา เอกชน นครนายก 

772 005261 โรงเรียนผดุงอิสลาม เอกชน นครนายก 

773 000342 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา รัฐ นครปฐม 

774 000610 โรงเรียนสระกะเทียม สังวรเจษฎประชาคมอุปถัมภ รัฐ นครปฐม 

775 000693 โรงเรียนบานหลวงวิทยา รัฐ นครปฐม 

776 000695 โรงเรียนบางหลวงวิทยา รัฐ นครปฐม 

777 001177 วิทยาลัยนาฏศิลป รัฐ นครปฐม 

778 001310 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา รัฐ นครปฐม 

779 001563 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม รัฐ นครปฐม 

780 001565 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ รัฐ นครปฐม 

781 001566 โรงเรียนราชินีบูรณะ รัฐ นครปฐม 

782 001567 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รัฐ นครปฐม 

783 001623 โรงเรียนคงทองวิทยา รัฐ นครปฐม 

784 001685 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม รัฐ นครปฐม 

785 001764 โรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ รัฐ นครปฐม 

786 001786 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา รัฐ นครปฐม 
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787 001961 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา รัฐ นครปฐม 

788 001965 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ รัฐ นครปฐม 

789 001979 โรงเรียนสามพรานวิทยา รัฐ นครปฐม 

790 002069 โรงเรียนบางเลนวิทยา รัฐ นครปฐม 

791 002408 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน รัฐ นครปฐม 

792 002538 โรงเรียนแหลมบัววิทยา รัฐ นครปฐม 

793 002682 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา รัฐ นครปฐม 

794 002683 โรงเรียนสถาพรวิทยา รัฐ นครปฐม 

795 002812 โรงเรียนบัวปากทาวิทยา รัฐ นครปฐม 

796 002911 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ รัฐ นครปฐม 

797 003116 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม รัฐ นครปฐม 

798 003188 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม รัฐ นครปฐม 

799 004069 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม รัฐ นครปฐม 

800 004070 โรงเรียนเพ่ิมวิทยา รัฐ นครปฐม 

801 004851 โรงเรียนทวารวดี รัฐ นครปฐม 

802 003745 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ เอกชน นครปฐม 

803 004580 โรงเรียนบอสโกพิทักษ เอกชน นครปฐม 

804 005135 โรงเรียนนักบุญเปโตร เอกชน นครปฐม 

805 005144 โรงเรียนสุคนธีรวิทย เอกชน นครปฐม 

806 005416 โรงเรียนสกลวิทยา เอกชน นครปฐม 

807 000572 โรงเรียนนาทมวิทยา รัฐ นครพนม 

808 000573 โรงเรียนนาคําราษฎรรังสรรค รัฐ นครพนม 

809 000602 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม รัฐ นครพนม 

810 000965 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย รัฐ นครพนม 

811 000967 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ รัฐ นครพนม 

812 000968 โรงเรียนนาหวาพิทยาคม ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห รัฐ นครพนม 

813 001052 โรงเรียนนาแกพิทยาคม รัฐ นครพนม 

814 001091 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา รัฐ นครพนม 

815 001197 โรงเรียนบานแพงพิทยาคม รัฐ นครพนม 

816 001216 โรงเรียนอุเทนพัฒนา รัฐ นครพนม 

817 001217 โรงเรียนบานขาพิทยาคม รัฐ นครพนม 

818 001288 โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ รัฐ นครพนม 

819 001413 โรงเรียนกุตาไกวิทยาคม รัฐ นครพนม 
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820 001426 โรงเรียนคําเตยอุปถัมภ รัฐ นครพนม 

821 001587 โรงเรียนบานผึ้งวิทยาคม รัฐ นครพนม 

822 001588 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม รัฐ นครพนม 

823 001925 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห รัฐ นครพนม 

824 001926 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รัฐ นครพนม 

825 002044 โรงเรียนธาตุพนม รัฐ นครพนม 

826 002054 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รัฐ นครพนม 

827 002056 โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา รัฐ นครพนม 

828 002161 โรงเรียนพะทายพิทยาคม รัฐ นครพนม 

829 002279 โรงเรียนอุมเหมาประชาสรรค รัฐ นครพนม 

830 002346 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม รัฐ นครพนม 

831 002375 โรงเรียนสามผงวิทยาคม รัฐ นครพนม 

832 002555 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม รัฐ นครพนม 

833 002559 โรงเรียนปลาปากวิทยา รัฐ นครพนม 

834 002560 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รัฐ นครพนม 

835 002562 โรงเรียนนาถอนพัฒนา รัฐ นครพนม 

836 002799 โรงเรียนโคกสวางประชาสรรค รัฐ นครพนม 

837 002801 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม รัฐ นครพนม 

838 002832 โรงเรียนหนองบอวิทยานุกูล รัฐ นครพนม 

839 002852 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล รัฐ นครพนม 

840 002902 โรงเรียนโพนสวรรคราษฎรพัฒนา รัฐ นครพนม 

841 003110 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม รัฐ นครพนม 

842 003161 โรงเรียนรามราชพิทยาคม รัฐ นครพนม 

843 003300 โรงเรียนวังยางวิทยาคม รัฐ นครพนม 

844 003339 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา รัฐ นครพนม 

845 003421 โรงเรียนนางัวราษฎรรังสรรค รัฐ นครพนม 

846 003651 โรงเรียนคอวิทยาคม รัฐ นครพนม 

847 003656 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม รัฐ นครพนม 

848 003691 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม รัฐ นครพนม 

849 003759 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม รัฐ นครพนม 

850 003806 โรงเรียนลังกาพิทยาคม รัฐ นครพนม 

851 003890 โรงเรียนสนธิราษฎรวิทยา รัฐ นครพนม 

852 004094 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา รัฐ นครพนม 
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853 004411 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม รัฐ นครพนม 

854 004428 โรงเรียนทาจําปาวิทยา รัฐ นครพนม 

855 004446 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา รัฐ นครพนม 

856 004447 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม รัฐ นครพนม 

857 004751 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ) รัฐ นครพนม 

858 004819 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล รัฐ นครพนม 

859 005085 โรงเรียนบานระเริง  รัฐ นครราชสีมา 

860 000005 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี รัฐ นครราชสีมา 

861 000013 โรงเรียนพิมายวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

862 000050 โรงเรียนบัวลาย รัฐ นครราชสีมา 

863 000068 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา รัฐ นครราชสีมา 

864 000146 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี รัฐ นครราชสีมา 

865 000309 โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต รัฐ นครราชสีมา 

866 000558 โรงเรียนบานเหลื่อมพิทยาสรรพ รัฐ นครราชสีมา 

867 000577 โรงเรียนจระเขหินสังฆกิจวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

868 000594 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ รัฐ นครราชสีมา 

869 000615 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รัฐ นครราชสีมา 

870 000624 โรงเรียนมหิศราธิบดี รัฐ นครราชสีมา 

871 000651 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

872 000652 โรงเรียนมัธยมดานขุนทด รัฐ นครราชสีมา 

873 000762 โรงเรียนวัดประชานิมิตร รัฐ นครราชสีมา 

874 000781 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รัฐ นครราชสีมา 

875 000784 โรงเรียนพระทองคําวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

876 000792 โรงเรียนดานเกวียนวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

877 000797 โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลานครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

878 000813 โรงเรียนโนนสมบูรณวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

879 000856 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

880 000876 โรงเรียนบัวใหญ รัฐ นครราชสีมา 

881 000988 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ รัฐ นครราชสีมา 

882 001002 โรงเรียนจักราชวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

883 001016 โรงเรียนทาชางราษฎรบํารุง รัฐ นครราชสีมา 

884 001017 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

885 001027 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญาขาว รัฐ นครราชสีมา 

27/127



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

886 001029 โรงเรียนเมืองคง รัฐ นครราชสีมา 

887 001067 โรงเรียนปากชอง รัฐ นครราชสีมา 

888 001101 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

889 001148 โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

890 001196 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

891 001206 โรงเรียนบานใหญพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

892 001301 โรงเรียนปรางคทองวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

893 001345 โรงเรียนเสิงสาง รัฐ นครราชสีมา 

894 001369 โรงเรียนครบุรี รัฐ นครราชสีมา 

895 001397 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา รัฐ นครราชสีมา 

896 001456 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

897 001500 โรงเรียนสาหรายวิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

898 001546 โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

899 001551 โรงเรียนหวยลึกผดุงวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

900 001659 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

901 001725 โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

902 001822 โรงเรียนสุรนารีวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

903 001867 โรงเรียนสูงเนิน รัฐ นครราชสีมา 

904 001873 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

905 002027 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

906 002245 โรงเรียนขามสะแกแสง รัฐ นครราชสีมา 

907 002250 โรงเรียนสีดาวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

908 002322 โรงเรียนศรีสุขวิทยา นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

909 002348 โรงเรียนบุญวัฒนา รัฐ นครราชสีมา 

910 002355 โรงเรียนโคราชพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

911 002412 โรงเรียนพิมายดํารงวิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

912 002444 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 รัฐ นครราชสีมา 

913 002489 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ รัฐ นครราชสีมา 

914 002514 โรงเรียนประทาย รัฐ นครราชสีมา 

915 002515 โรงเรียนชุมพวงศึกษา รัฐ นครราชสีมา 

916 002518 โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

917 002595 โรงเรียนชองแมววิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

918 002619 โรงเรียนหนองหวาพิทยาสรรค รัฐ นครราชสีมา 
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919 002624 โรงเรียนมะคาวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

920 002793 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

921 003008 โรงเรียนปากชอง 2 รัฐ นครราชสีมา 

922 003091 โรงเรียนเทพารักษราชวิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

923 003151 โรงเรียนภูวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

924 003187 โรงเรียนวังรางพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

925 003198 โรงเรียนหนองน้ําใสพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

926 003218 โรงเรียนสองครพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

927 003230 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

928 003328 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

929 003350 โรงเรียนหินดาดวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

930 003382 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

931 003410 โรงเรียนหันหวยทรายพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

932 003486 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

933 003492 โรงเรียนโตนดพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

934 003697 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 รัฐ นครราชสีมา 

935 003736 โรงเรียนแกงสนามนางพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

936 003834 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา รัฐ นครราชสีมา 

937 003868 โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทโธ รัฐ นครราชสีมา 

938 003919 โรงเรียนปากชองพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

939 003926 โรงเรียนบานใหมพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

940 003950 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ 2 รัฐ นครราชสีมา 

941 003977 โรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

942 004021 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

943 004056 โรงเรียนเมืองยางศึกษา รัฐ นครราชสีมา 

944 004061 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

945 004063 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

946 004083 โรงเรียนกุดจิกวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

947 004089 โรงเรียนเทพาลัย รัฐ นครราชสีมา 

948 004137 โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

949 004149 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร รัฐ นครราชสีมา 

950 004162 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

951 004199 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 
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952 004226 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

953 004244 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 รัฐ นครราชสีมา 

954 004255 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

955 004319 โรงเรียนบึงพะไล รัฐ นครราชสีมา 

956 004361 โรงเรียนอรพิมพวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

957 004423 โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

958 004628 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

959 004635 โรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา รัฐ นครราชสีมา 

960 004745 โรงเรียนวังโปงพิทยาคม นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

961 004818 โรงเรียนหนองบุญมากประสงควิทยา รัฐ นครราชสีมา 

962 004930 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม รัฐ นครราชสีมา 

963 005021 โรงเรียนดานขุนทด รัฐ นครราชสีมา 

964 005041 โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย รัฐ นครราชสีมา 

965 005042 โรงเรียนกุดตาดํา(คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี) รัฐ นครราชสีมา 

966 005084 โรงเรียนบานไทยสามัคคี รัฐ นครราชสีมา 

967 005115 โรงเรียนกฤษณาวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

968 005311 โรงเรียนทาลาด รัฐ นครราชสีมา 

969 005321 โรงเรียนวัดบานโคกหนองแวง รัฐ นครราชสีมา 

970 005345 โรงเรียนโยธินนุกูล รัฐ นครราชสีมา 

971 005410 โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 รัฐ นครราชสีมา 

972 005472 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) รัฐ นครราชสีมา 

973 005537 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ รัฐ นครราชสีมา 

974 000782 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 

975 004200 โรงเรียนมารียวิทยา เอกชน นครราชสีมา 

976 004992 โรงเรียนรุงอรุณวิทยา เอกชน นครราชสีมา 

977 001818 โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณ รัชมังคลาภิเษก รัฐ นครศรีธรรมราช

978 000445 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

979 000494 โรงเรียนสตรีปากพนัง รัฐ นครศรีธรรมราช 

980 000524 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค รัฐ นครศรีธรรมราช 

981 000548 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

982 000631 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร รัฐ นครศรีธรรมราช 

983 000724 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมราช 

984 000729 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 
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985 000735 โรงเรียนทุงใหญวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

986 000855 โรงเรียนเชียรใหญ รัฐ นครศรีธรรมราช 

987 000894 โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา รัฐ นครศรีธรรมราช 

988 001297 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร รัฐ นครศรีธรรมราช 

989 001299 โรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง รัฐ นครศรีธรรมราช 

990 001308 โรงเรียนขนอมพิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

991 001405 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

992 001572 โรงเรียนสิชลประชาสรรค รัฐ นครศรีธรรมราช 

993 001573 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

994 001589 โรงเรียนเขาพังไกร รัฐ นครศรีธรรมราช 

995 001641 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ รัฐ นครศรีธรรมราช 

996 001651 โรงเรียนบางขันวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

997 001663 โรงเรียนโศภนคณาภรณ รัฐ นครศรีธรรมราช 

998 001673 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

999 001706 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1000 001716 โรงเรียนนาบอน รัฐ นครศรีธรรมราช 

1001 001802 โรงเรียนชะอวด รัฐ นครศรีธรรมราช 

1002 001896 โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1003 001980 โรงเรียนชางกลางประชานุกูล รัฐ นครศรีธรรมราช 

1004 002018 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก รัฐ นครศรีธรรมราช 

1005 002047 โรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก รัฐ นครศรีธรรมราช 

1006 002085 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

1007 002105 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1008 002131 โรงเรียนปากพูน รัฐ นครศรีธรรมราช 

1009 002271 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1010 002416 โรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1011 002422 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค รัฐ นครศรีธรรมราช 

1012 002426 โรงเรียนทรายขาววิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1013 002510 โรงเรียนปากพนัง รัฐ นครศรีธรรมราช 

1014 002569 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

1015 002570 โรงเรียนทุงสงวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1016 002582 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค รัฐ นครศรีธรรมราช 

1017 002599 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 
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1018 002609 โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร รัฐ นครศรีธรรมราช 

1019 002627 โรงเรียนสตรีทุงสง รัฐ นครศรีธรรมราช 

1020 002767 โรงเรียนโยธินบํารุง รัฐ นครศรีธรรมราช 

1021 002773 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร รัฐ นครศรีธรรมราช 

1022 002982 โรงเรียนบานเกาะวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1023 003065 โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1024 003099 โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย รัฐ นครศรีธรรมราช 

1025 003277 โรงเรียนตระพังพิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

1026 003331 โรงเรียนอินทรธานีวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

1027 003415 โรงเรียนเสาธงวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1028 003425 โรงเรียนทุงสง รัฐ นครศรีธรรมราช 

1029 003584 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

1030 003585 โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1031 003595 โรงเรียนกางปลาวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

1032 003600 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

1033 003619 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค รัฐ นครศรีธรรมราช 

1034 003622 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1035 003649 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต รัฐ นครศรีธรรมราช 

1036 003681 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

1037 003774 โรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค รัฐ นครศรีธรรมราช 

1038 003775 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1039 004037 โรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง รัฐ นครศรีธรรมราช 

1040 004096 โรงเรียนคงคาประชารักษ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1041 004101 โรงเรียนนบพิตําวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1042 004175 โรงเรียนทองเนียนคณาภิบาล รัฐ นครศรีธรรมราช 

1043 004569 โรงเรียนทุงสังพิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

1044 004570 โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค รัฐ นครศรีธรรมราช 

1045 004637 โรงเรียนวังหินวิทยาคม นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

1046 005489 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทาแพ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1047 005490 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค รัฐ นครศรีธรรมราช 

1048 000741 โรงเรียนจรัสพิชากร เอกชน นครศรีธรรมราช 

1049 001278 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช เอกชน นครศรีธรรมราช 

1050 004539 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป เอกชน นครศรีธรรมราช 
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1051 005107 โรงเรียนปญญาสารธรรมมูลนิธิ เอกชน นครศรีธรรมราช 

1052 005121 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮมูลนิธิ เอกชน นครศรีธรรมราช 

1053 005127 โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ เอกชน นครศรีธรรมราช 

1054 000102 โรงเรียนเกาเลี้ยววิทยา รัฐ นครสวรรค 

1055 000238 โรงเรียนบานแกงชัชวลิตวิทยา รัฐ นครสวรรค 

1056 000314 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ รัฐ นครสวรรค 

1057 000376 โรงเรียนหนองโพพิทยา รัฐ นครสวรรค 

1058 000499 โรงเรียนพระบางวิทยา รัฐ นครสวรรค 

1059 000584 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค รัฐ นครสวรรค 

1060 000660 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ รัฐ นครสวรรค 

1061 000668 โรงเรียนไพศาลีพิทยา รัฐ นครสวรรค 

1062 000669 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค รัฐ นครสวรรค 

1063 000846 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ รัฐ นครสวรรค 

1064 000962 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม รัฐ นครสวรรค 

1065 000996 โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร รัฐ นครสวรรค 

1066 001190 โรงเรียนหนองบัว รัฐ นครสวรรค 

1067 001367 โรงเรียนโกรกพระ รัฐ นครสวรรค 

1068 001461 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค รัฐ นครสวรรค 

1069 001550 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม รัฐ นครสวรรค 

1070 001751 โรงเรียนพนมรอกวิทยา รัฐ นครสวรรค 

1071 001843 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม รัฐ นครสวรรค 

1072 001906 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ รัฐ นครสวรรค 

1073 001942 โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม รัฐ นครสวรรค 

1074 002048 โรงเรียนสตรีนครสวรรค รัฐ นครสวรรค 

1075 002135 โรงเรียนแมวงกพิทยาคม รัฐ นครสวรรค 

1076 002449 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม รัฐ นครสวรรค 

1077 002625 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห รัฐ นครสวรรค 

1078 002630 โรงเรียนนครสวรรค รัฐ นครสวรรค 

1079 002659 โรงเรียนตะครอพิทยา รัฐ นครสวรรค 

1080 002689 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รัฐ นครสวรรค 

1081 003104 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา รัฐ นครสวรรค 

1082 003246 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม รัฐ นครสวรรค 

1083 003341 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม รัฐ นครสวรรค 
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1084 003493 โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธ์ิ รัฐ นครสวรรค 

1085 004006 โรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ รัฐ นครสวรรค 

1086 004009 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา รัฐ นครสวรรค 

1087 004058 โรงเรียนชองแคพิทยาคม รัฐ นครสวรรค 

1088 004364 โรงเรียนวังบอวิทยา รัฐ นครสวรรค 

1089 004402 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม รัฐ นครสวรรค 

1090 004407 โรงเรียนวังขอยพิทยา รัฐ นครสวรรค 

1091 004515 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต รัฐ นครสวรรค 

1092 004878 โรงเรียนอนุบาลแมเปน(บานตลุกตาสาม) รัฐ นครสวรรค 

1093 002616 โรงเรียนเซนตโยเซฟนครสวรรค เอกชน นครสวรรค 

1094 003551 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค เอกชน นครสวรรค 

1095 004668 โรงเรียนจันทรฉายวิทยา เอกชน นครสวรรค 

1096 000322 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม รัฐ นนทบุรี 

1097 000328 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1098 000433 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1099 000571 โรงเรียนปากเกร็ด รัฐ นนทบุรี 

1100 000609 โรงเรียนบางบัวทอง รัฐ นนทบุรี 

1101 001070 โรงเรียนราษฎรนิยม รัฐ นนทบุรี 

1102 001520 โรงเรียนสตรีนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1103 002134 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม รัฐ นนทบุรี 

1104 002593 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม รัฐ นนทบุรี 

1105 002601 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1106 002647 โรงเรียนศรีบุณยานนท รัฐ นนทบุรี 

1107 002751 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ รัฐ นนทบุรี 

1108 002887 โรงเรียนรัตนาธิเบศร รัฐ นนทบุรี 

1109 002912 โรงเรียนไทรนอย รัฐ นนทบุรี 

1110 003347 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1111 003721 โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1112 004153 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1113 004727 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1114 000114 โรงเรียนอัมพรไพศาล เอกชน นนทบุรี 

1115 004891 โรงเรียนทาอิฐศึกษา เอกชน นนทบุรี 

1116 005392 โรงเรียนญาโณทัย เอกชน นนทบุรี 
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1117 001662 โรงเรียนบาเจาะ รัฐ นราธิวาส 

1118 001879 โรงเรียนรมเกลา นราธิวาส รัฐ นราธิวาส 

1119 001880 โรงเรียนศรีวารินทร รัฐ นราธิวาส 

1120 001985 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ รัฐ นราธิวาส 

1121 002017 โรงเรียนนราธิวาส รัฐ นราธิวาส 

1122 002077 โรงเรียนนราสิกขาลัย รัฐ นราธิวาส 

1123 002222 โรงเรียนสุคิรินวิทยา รัฐ นราธิวาส 

1124 002246 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา รัฐ นราธิวาส 

1125 002276 โรงเรียนสุไหงโก-ลก รัฐ นราธิวาส 

1126 002407 โรงเรียนตันหยงมัส รัฐ นราธิวาส 

1127 002475 โรงเรียนตากใบ รัฐ นราธิวาส 

1128 002574 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม รัฐ นราธิวาส 

1129 002677 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี รัฐ นราธิวาส 

1130 002709 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ รัฐ นราธิวาส 

1131 003279 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร รัฐ นราธิวาส 

1132 003634 โรงเรียนเรียงราษฎรอุปถัมภ รัฐ นราธิวาส 

1133 003799 โรงเรียนธัญธารวิทยา รัฐ นราธิวาส 

1134 005274 โรงเรียนเทศบาล 3 บานยะกัง รัฐ นราธิวาส 

1135 001928 โรงเรียนอัตตัรกียะหอิสลามียะห เอกชน นราธิวาส 

1136 002219 โรงเรียนอัครศาสนวิทยา เอกชน นราธิวาส 

1137 002379 โรงเรียนรอมาเนีย เอกชน นราธิวาส 

1138 002405 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา นราธิวาส เอกชน นราธิวาส 

1139 002418 โรงเรียนดารุสสาลาม เอกชน นราธิวาส 

1140 003026 โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ เอกชน นราธิวาส 

1141 003030 โรงเรียนศิริธรรมวิทยา เอกชน นราธิวาส 

1142 003143 โรงเรียนนะหฎอฎลอิสลาฮียะห เอกชน นราธิวาส 

1143 003528 โรงเรียนสัมพันธวิทยา เอกชน นราธิวาส 

1144 003633 โรงเรียนสุกัญศาสนวิทยา เอกชน นราธิวาส 

1145 003684 โรงเรียนจริยธรรมวิทยา เอกชน นราธิวาส 

1146 004030 โรงเรียนดารุลรอหมาฮ เอกชน นราธิวาส 

1147 004172 โรงเรียนนะหฎอตุลสูบาน เอกชน นราธิวาส 

1148 004376 โรงเรียนนูรุดดิน เอกชน นราธิวาส 

1149 004377 โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห เอกชน นราธิวาส 
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1150 004393 โรงเรียนประทีปวิทยา นราธิวาส เอกชน นราธิวาส 

1151 004711 โรงเรียนตายุลอิสลาม เอกชน นราธิวาส 

1152 004714 โรงเรียนเจริญศาสตร เอกชน นราธิวาส 

1153 004805 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา เอกชน นราธิวาส 

1154 004810 โรงเรียนตนตันหยง เอกชน นราธิวาส 

1155 004985 โรงเรียนนราวิทยอิสลาม เอกชน นราธิวาส 

1156 005003 โรงเรียนอิสลามอนุศาสน เอกชน นราธิวาส 

1157 005039 โรงเรียนดารุลฮิกมะห เอกชน นราธิวาส 

1158 005114 โรงเรียนโตะดามียะห เอกชน นราธิวาส 

1159 005117 โรงเรียนอัซซูลามียะตูดีนียะห เอกชน นราธิวาส 

1160 005167 โรงเรียนพัฒนศาสนวิทยา นราธิวาส เอกชน นราธิวาส 

1161 005309 โรงเรียนจรรยาอิสลาม เอกชน นราธิวาส 

1162 005356 โรงเรียนดารุลอิสละห เอกชน นราธิวาส 

1163 005364 โรงเรียนธรรมสตัมภวิทยา เอกชน นราธิวาส 

1164 005380 โรงเรียนดีนนียะหอิสลามียะห เอกชน นราธิวาส 

1165 005417 โรงเรียนอัลอียะวิทยา เอกชน นราธิวาส 

1166 000366 โรงเรียนนานประชาอุทิศ รัฐ นาน 

1167 000461 โรงเรียนบอสวกวิทยาคาร รัฐ นาน 

1168 000463 โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา รัฐ นาน 

1169 000994 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร รัฐ นาน 

1170 000995 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม รัฐ นาน 

1171 001009 โรงเรียนสตรีศรีนาน รัฐ นาน 

1172 001175 โรงเรียนแมจริม รัฐ นาน 

1173 001194 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา รัฐ นาน 

1174 001415 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค รัฐ นาน 

1175 001423 โรงเรียนนานนคร รัฐ นาน 

1176 001427 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก รัฐ นาน 

1177 001495 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม รัฐ นาน 

1178 001530 โรงเรียนทุงชาง รัฐ นาน 

1179 001603 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม รัฐ นาน 

1180 001721 โรงเรียนปว รัฐ นาน 

1181 001759 โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม รัฐ นาน 

1182 002046 โรงเรียนสา รัฐ นาน 
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1183 002063 โรงเรียนบานหลวง รัฐ นาน 

1184 002193 โรงเรียนนานอย รัฐ นาน 

1185 003103 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร รัฐ นาน 

1186 003342 โรงเรียนมัธยมปากลาง รัฐ นาน 

1187 003473 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี รัฐ นาน 

1188 003529 โรงเรียนเมืองแงง รัฐ นาน 

1189 003538 โรงเรียนบอเกลือ รัฐ นาน 

1190 003540 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รัฐ นาน 

1191 003631 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม นาน รัฐ นาน 

1192 003822 โรงเรียนศรีนครนาน รัฐ นาน 

1193 004284 สถาบันศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปว รัฐ นาน 

1194 004286 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร รัฐ นาน 

1195 004582 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา รัฐ นาน 

1196 004583 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 56 รัฐ นาน 

1197 005111 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รัฐ นาน 

1198 005256 โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา เอกชน นาน 

1199 000094 โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1200 000329 โรงเรียนโซพิสัยพิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1201 000857 โรงเรียนเซกา รัฐ บึงกาฬ 

1202 001192 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา รัฐ บึงกาฬ 

1203 001471 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1204 001528 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1205 001661 โรงเรียนบุงคลานคร รัฐ บึงกาฬ 

1206 001768 โรงเรียนบึงกาฬ รัฐ บึงกาฬ 

1207 001774 โรงเรียนพรเจริญวิทยา รัฐ บึงกาฬ 

1208 002009 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา รัฐ บึงกาฬ 

1209 002141 โรงเรียนหนองห้ิงพิทยา รัฐ บึงกาฬ 

1210 002511 โรงเรียนเหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ บึงกาฬ 

1211 002910 โรงเรียนโนนคําพิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1212 003054 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล รัฐ บึงกาฬ 

1213 003105 โรงเรียนศรีสําราญวิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1214 003315 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ บึงกาฬ 

1215 003399 โรงเรียนทาดอกคําวิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

37/127



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

1216 003688 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1217 003934 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค รัฐ บึงกาฬ 

1218 004154 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1219 004169 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร รัฐ บึงกาฬ 

1220 004440 โรงเรียนภูทอกวิทยา รัฐ บึงกาฬ 

1221 005118 โรงเรียนบานหนองแกงทราย รัฐ บึงกาฬ 

1222 000103 โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1223 000136 โรงเรียนธารทองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1224 000151 โรงเรียนภัทรบพิตร รัฐ บุรีรัมย 

1225 000152 โรงเรียนรมเกลา บุรีรัมย รัฐ บุรีรัมย 

1226 000162 โรงเรียนพระครูพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1227 000173 โรงเรียนรมยบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ บุรีรัมย 

1228 000180 โรงเรียนจตุราษฎรพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1229 000186 โรงเรียนหวยราชพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1230 000225 โรงเรียนกระสังพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1231 000379 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1232 000388 โรงเรียนลําปลายมาศ รัฐ บุรีรัมย 

1233 000398 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก รัฐ บุรีรัมย 

1234 000430 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1235 000446 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1236 000482 โรงเรียนตูมใหญวิทยา รัฐ บุรีรัมย 

1237 000614 โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1238 000650 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1239 000653 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1240 000657 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1241 000790 โรงเรียนรวมจิตตวิทยา รัฐ บุรีรัมย 

1242 000806 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1243 000974 โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร รัฐ บุรีรัมย 

1244 001179 โรงเรียนหนองหงสพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1245 001233 โรงเรียนนางรอง รัฐ บุรีรัมย 

1246 001290 โรงเรียนสิงหวิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1247 001317 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1248 001343 โรงเรียนบานบุวิทยาสรรค รัฐ บุรีรัมย 
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1249 001406 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย รัฐ บุรีรัมย 

1250 001419 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1251 001542 โรงเรียนพนมรุง รัฐ บุรีรัมย 

1252 001646 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา รัฐ บุรีรัมย 

1253 001741 โรงเรียนสตึก รัฐ บุรีรัมย 

1254 001813 โรงเรียนลําดวนพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1255 001837 โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1256 002082 โรงเรียนปะคําพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1257 002192 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1258 002203 โรงเรียนนางรองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1259 002283 โรงเรียนกูสวนแตงพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1260 002376 โรงเรียนพุทไธสง รัฐ บุรีรัมย 

1261 002883 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1262 002986 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ รัฐ บุรีรัมย 

1263 003037 โรงเรียนสองหองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1264 003107 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1265 003108 โรงเรียนทุงแสงทองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1266 003206 โรงเรียนรอนทองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1267 003208 โรงเรียนสะแกพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1268 003229 โรงเรียนมัธยมพรสําราญ รัฐ บุรีรัมย 

1269 003295 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1270 003337 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 51 รัฐ บุรีรัมย 

1271 003352 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1272 003474 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1273 003488 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1274 003571 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1275 003596 โรงเรียนหวยหินพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1276 003676 โรงเรียนกนกศิลปพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1277 003698 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1278 003833 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค รัฐ บุรีรัมย 

1279 003956 โรงเรียนพิมพรัฐประชาสรรค รัฐ บุรีรัมย 

1280 004064 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1281 004093 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 
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1282 004118 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1283 004373 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1284 004392 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1285 004474 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1286 004833 โรงเรียนชํานิพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย 

1287 005101 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) รัฐ บุรีรัมย 

1288 005368 โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร รัฐ บุรีรัมย 

1289 005369 โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎรดรุณวิทยา รัฐ บุรีรัมย 

1290 005366 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา เอกชน บุรีรัมย 

1291 000027 โรงเรียนปทุมวิไล รัฐ ปทุมธาน ี

1292 000298 โรงเรียนธัญบุรี รัฐ ปทุมธาน ี

1293 002266 โรงเรียนสายปญญารังสิต รัฐ ปทุมธาน ี

1294 002289 โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม รัฐ ปทุมธาน ี

1295 002437 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี รัฐ ปทุมธาน ี

1296 002614 โรงเรียนธัญรัตน รัฐ ปทุมธาน ี

1297 002748 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รัฐ ปทุมธาน ี

1298 003174 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงปทุมธานี รัฐ ปทุมธาน ี

1299 003266 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร รัฐ ปทุมธาน ี

1300 003280 โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธานี รัฐ ปทุมธาน ี

1301 003762 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รัฐ ปทุมธาน ี

1302 003790 โรงเรียนบัวแกวเกษร รัฐ ปทุมธาน ี

1303 004033 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รัฐ ปทุมธาน ี

1304 004042 โรงเรียนสามโคก รัฐ ปทุมธาน ี

1305 004119 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รัฐ ปทุมธาน ี

1306 004541 โรงเรียนหอวังปทุมธานี รัฐ ปทุมธาน ี

1307 004545 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค รัฐ ปทุมธาน ี

1308 004555 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) รัฐ ปทุมธาน ี

1309 004558 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รัฐ ปทุมธาน ี

1310 004820 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี รัฐ ปทุมธาน ี

1311 004926 โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบํารุง รัฐ ปทุมธาน ี

1312 005141 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี รัฐ ปทุมธาน ี

1313 005200 โรงเรียนวัดเขียนเขต รัฐ ปทุมธาน ี

1314 005447 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส เอกชน ปทุมธานี 
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1315 000534 โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1316 000589 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1317 000659 โรงเรียนหัวหิน รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1318 000918 โรงเรียนหนองพลับวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1319 001200 โรงเรียนเมืองปราณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1320 001305 โรงเรียนวังไกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1321 001548 โรงเรียนรัชตวิทยาคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1322 001878 โรงเรียนบางสะพานนอยวิทยาคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1323 002294 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1324 002388 โรงเรียนทับสะแกวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1325 002736 โรงเรียนบางสะพานวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1326 002766 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1327 002957 โรงเรียนธงชัยวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1328 003083 โรงเรียนหวยยางวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1329 003088 โรงเรียนหวากอวิทยาลัย รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1330 003354 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1331 003511 โรงเรียนอาวนอยวิทยานิคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1332 003518 โรงเรียนยางชุมวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1333 003550 โรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1334 003647 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1335 005161 โรงเรียนธนาคารออมสิน รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1336 005248 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

1337 004678 โรงเรียนอรุณวิทยา เอกชน ประจวบคีรีขันธ 

1338 005247 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เอกชน ประจวบคีรีขันธ 

1339 000003 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง รัฐ ปราจีนบุร ี

1340 000006 โรงเรียนศรีมหาโพธิ รัฐ ปราจีนบุร ี

1341 000034 โรงเรียนศรีรักษราษฎรบํารุง รัฐ ปราจีนบุร ี

1342 000060 โรงเรียนกบินทรบุรี รัฐ ปราจีนบุร ี

1343 000063 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ รัฐ ปราจีนบุร ี

1344 000070 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 รัฐ ปราจีนบุร ี

1345 000105 โรงเรียนสุวรรณวิทยา รัฐ ปราจีนบุร ี

1346 000209 โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง รัฐ ปราจีนบุร ี

1347 000220 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบํารุง รัฐ ปราจีนบุร ี
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1348 000270 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 2 อดุลศาสนกิจศึกษา รัฐ ปราจีนบุร ี

1349 000353 โรงเรียนมัธยมวัดปามะไฟ รัฐ ปราจีนบุร ี

1350 000517 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม รัฐ ปราจีนบุร ี

1351 000643 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี รัฐ ปราจีนบุร ี

1352 000763 โรงเรียนรมเกลา ปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุร ี

1353 000835 โรงเรียนกบินทรวิทยา รัฐ ปราจีนบุร ี

1354 001201 โรงเรียนศรีมโหสถ รัฐ ปราจีนบุร ี

1355 002136 โรงเรียนกรอกสมบูรณวิทยาคม รัฐ ปราจีนบุร ี

1356 002859 โรงเรียนทุงใหญวิทยาคาร รัฐ ปราจีนบุร ี

1357 002930 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม รัฐ ปราจีนบุร ี

1358 002936 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ รัฐ ปราจีนบุร ี

1359 003006 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม รัฐ ปราจีนบุร ี

1360 003164 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรบุรี รัฐ ปราจีนบุร ี

1361 003567 โรงเรียนชิตใจชื่น รัฐ ปราจีนบุร ี

1362 004589 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา รัฐ ปราจีนบุร ี

1363 000400 โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง เอกชน ปราจีนบุรี 

1364 004586 โรงเรียนมารีวิทยากบินทรบุรี เอกชน ปราจีนบุรี 

1365 004808 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี เอกชน ปราจีนบุรี 

1366 005134 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภจักรพงษพิทยาลัย เอกชน ปราจีนบุรี 

1367 005307 โรงเรียนสายมิตรศึกษา เอกชน ปราจีนบุรี 

1368 000323 โรงเรียนสายบุรี แจงประชาคาร รัฐ ปตตาน ี

1369 000745 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล รัฐ ปตตาน ี

1370 000748 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย รัฐ ปตตาน ี

1371 001011 โรงเรียนทุงยางแดงพิทยาคม รัฐ ปตตาน ี

1372 001136 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ รัฐ ปตตาน ี

1373 001140 โรงเรียนศิริราษฎรสามัคคี รัฐ ปตตาน ี

1374 001141 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปตตานี รัฐ ปตตาน ี

1375 001571 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา รัฐ ปตตาน ี

1376 001664 โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา รัฐ ปตตาน ี

1377 002129 โรงเรียนทาขามวิทยาคาร รัฐ ปตตาน ี

1378 002576 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รัฐ ปตตาน ี

1379 002869 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ รัฐ ปตตาน ี

1380 003082 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย รัฐ ปตตาน ี
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1381 003117 โรงเรียนวังกะพอพิทยาคม รัฐ ปตตาน ี

1382 003542 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา รัฐ ปตตาน ี

1383 003865 โรงเรียนไมแกนกิตติวิทย รัฐ ปตตาน ี

1384 003887 โรงเรียนแมลานวิทยา รัฐ ปตตาน ี

1385 003962 โรงเรียนสะนอพิทยาคม รัฐ ปตตาน ี

1386 004728 โรงเรียนเทศบาล 1 บานจะบังติกอ รัฐ ปตตาน ี

1387 000241 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา เอกชน ปตตานี 

1388 000798 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน เอกชน ปตตานี 

1389 001656 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา เอกชน ปตตานี 

1390 003248 โรงเรียนบํารุงอิสลาม เอกชน ปตตานี 

1391 003618 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม เอกชน ปตตานี 

1392 003958 โรงเรียนมูฮัมมาดียะห เอกชน ปตตานี 

1393 004029 โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห เอกชน ปตตานี 

1394 004032 โรงเรียนลาลอวิทยา เอกชน ปตตานี 

1395 004044 โรงเรียนจงรักสัตยวิทยา เอกชน ปตตานี 

1396 004071 โรงเรียนศาสนศึกษา เอกชน ปตตานี 

1397 004358 โรงเรียนรัศมีสถาปนา เอกชน ปตตานี 

1398 004381 โรงเรียนศาสนสามัคคี เอกชน ปตตานี 

1399 004384 โรงเรียนซอลีฮียะห อัดดีนียะห เอกชน ปตตานี 

1400 004405 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ เอกชน ปตตานี 

1401 004480 โรงเรียนอัลอิสลามียะหวิทยา เอกชน ปตตานี 

1402 004564 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม เอกชน ปตตานี 

1403 004579 โรงเรียนบํารุงมุสลีมีน เอกชน ปตตานี 

1404 004618 โรงเรียนสงเสริมศาสน เอกชน ปตตานี 

1405 004664 โรงเรียนศานติธรรมวิทยา เอกชน ปตตานี 

1406 004674 โรงเรียนศาสนูปถัมภ เอกชน ปตตานี 

1407 004679 โรงเรียนสมบูรณศาสนอิสลาม เอกชน ปตตานี 

1408 004723 โรงเรียนสันติวิทยา (ปตตานี) เอกชน ปตตานี 

1409 004736 โรงเรียนศาสนอิสลาม เอกชน ปตตานี 

1410 004781 โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา เอกชน ปตตานี 

1411 004852 โรงเรียนลําหยังวิทยามูลนิธิ เอกชน ปตตานี 

1412 004904 โรงเรียนปูยุดประชารักษ เอกชน ปตตานี 

1413 004943 โรงเรียนพิทักษศาสนวิทยามูลิธิ เอกชน ปตตานี 
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1414 004993 โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ เอกชน ปตตานี 

1415 005001 โรงเรียนอัลยามีอะหอัลอิสลามียะห เอกชน ปตตานี 

1416 005043 โรงเรียนบานดอนวิทยามูลนิธิ เอกชน ปตตานี 

1417 005048 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร เอกชน ปตตานี 

1418 005056 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา เอกชน ปตตานี 

1419 005069 โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปตตานี เอกชน ปตตานี 

1420 005070 โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ เอกชน ปตตานี 

1421 005073 โรงเรียนบากงพิทยา เอกชน ปตตานี 

1422 005333 โรงเรียนนิติอิสลาม เอกชน ปตตานี 

1423 005339 โรงเรียนอิสลามพัฒนา เอกชน ปตตานี 

1424 005342 โรงเรียนดรุณวิทยา เอกชน ปตตานี 

1425 005448 โรงเรียนสงเสริมอิสลามศึกษา เอกชน ปตตานี 

1426 000052 โรงเรียนบางปะหัน รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1427 000156 โรงเรียนมหาราช ประชานิมิต รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1428 000291 โรงเรียนปากกรานพิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1429 000401 โรงเรียนอยุธยานุสรณ รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1430 000456 โรงเรียนอุทัย รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1431 000465 โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1432 000750 โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธ์ิ รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1433 000803 โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชตวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1434 000955 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1435 000979 โรงเรียนบางซายวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1436 000984 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1437 001015 โรงเรียนทาเรือ นิตยานุกูล รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1438 001214 โรงเรียนทาชางวิทยาคม รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1439 001254 โรงเรียนบางไทรวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1440 001464 โรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูล รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1441 001493 โรงเรียนบานแพรกประชาสรรค รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1442 001578 โรงเรียนผักไห สุทธาประมุข รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1443 001735 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1444 002066 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ) รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1445 002909 โรงเรียนลาดงาประชาบํารุง รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1446 003150 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
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1447 003160 โรงเรียนหนองน้ําสมวิทยาคม รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1448 003168 โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห 1 รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1449 003419 โรงเรียนบางบาล รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1450 003706 โรงเรียนสาคลีวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1451 003897 โรงเรียนวังนอย (พนมยงควิทยา) รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1452 004502 โรงเรียนชุมชนปอมเพชร รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1453 004689 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1454 005353 โรงเรียนวัดปาคาเจริญวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1455 002611 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ เอกชน พระนครศรีอยุธยา 

1456 000115 โรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย รัฐ พะเยา 

1457 000221 โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1458 000390 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1459 000471 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1460 000490 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1461 000528 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1462 000566 โรงเรียนถํ้าปนวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1463 000721 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1464 000794 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รัฐ พะเยา 

1465 000921 โรงเรียนภูซางวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1466 001043 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1467 001068 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก รัฐ พะเยา 

1468 001264 โรงเรียนแมใจวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1469 001605 โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1470 001888 โรงเรียนจุนวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1471 001934 โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1472 002351 โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1473 003487 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 รัฐ พะเยา 

1474 004501 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา รัฐ พะเยา 

1475 005210 โรงเรียนเทศบาล 2 (แมต๋ําดรุณเวทย) รัฐ พะเยา 

1476 005096 โรงเรียนประชาบํารุง เอกชน พะเยา 

1477 000163 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม รัฐ พังงา 

1478 000191 โรงเรียนสตรีพังงา รัฐ พังงา 

1479 000284 โรงเรียนตะก่ัวปาคีรีเขต รัฐ พังงา 
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1480 000312 โรงเรียนตะก่ัวปา เสนานุกูล รัฐ พังงา 

1481 000339 โรงเรียนทุงมะพราววิทยา รัฐ พังงา 

1482 000822 โรงเรียนกะปงพิทยาคม รัฐ พังงา 

1483 001137 โรงเรียนเกาะยาววิทยา รัฐ พังงา 

1484 001279 โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา รัฐ พังงา 

1485 001469 โรงเรียนทายเหมืองวิทยา รัฐ พังงา 

1486 002459 โรงเรียนทับปุดวิทยา รัฐ พังงา 

1487 002778 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน รัฐ พังงา 

1488 004173 โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎรรังสรรค รัฐ พังงา 

1489 004729 โรงเรียนอาวกะพอ รัฐ พังงา 

1490 005282 โรงเรียนเทศบาลบานยานยาว รัฐ พังงา 

1491 004181 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา เอกชน พังงา 

1492 005230 โรงเรียนตัรบียะหอิสลามียะห เอกชน พังงา 

1493 005281 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา เอกชน พังงา 

1494 000008 โรงเรียนประภัสสรรังสิต รัฐ พัทลุง 

1495 000049 โรงเรียนกงหราพิชากร รัฐ พัทลุง 

1496 000554 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม รัฐ พัทลุง 

1497 000588 โรงเรียนประชาบํารุง รัฐ พัทลุง 

1498 000849 โรงเรียนอุดมวิทยายน รัฐ พัทลุง 

1499 000850 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ รัฐ พัทลุง 

1500 000851 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม รัฐ พัทลุง 

1501 000865 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา รัฐ พัทลุง 

1502 000892 โรงเรียนดอนศาลานําวิทยา รัฐ พัทลุง 

1503 001010 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง รัฐ พัทลุง 

1504 001096 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต รัฐ พัทลุง 

1505 001126 โรงเรียนพนางตุง รัฐ พัทลุง 

1506 001165 โรงเรียนพัทลุง รัฐ พัทลุง 

1507 001519 โรงเรียนปาบอนพิทยาคม รัฐ พัทลุง 

1508 001553 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค รัฐ พัทลุง 

1509 001574 โรงเรียนตะโหมด รัฐ พัทลุง 

1510 001615 โรงเรียนควนขนุน รัฐ พัทลุง 

1511 001680 โรงเรียนปญญาวุธ รัฐ พัทลุง 

1512 001794 โรงเรียนสตรีพัทลุง รัฐ พัทลุง 
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1513 002137 โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม รัฐ พัทลุง 

1514 002690 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร รัฐ พัทลุง 

1515 002824 โรงเรียนบางแกวพิทยาคม รัฐ พัทลุง 

1516 002879 โรงเรียนเขาชัยสน รัฐ พัทลุง 

1517 002888 โรงเรียนควนพระสาครินทร รัฐ พัทลุง 

1518 003579 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก รัฐ พัทลุง 

1519 003708 โรงเรียนตะแพนพิทยา รัฐ พัทลุง 

1520 003801 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม รัฐ พัทลุง 

1521 005304 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง รัฐ พัทลุง 

1522 001635 โรงเรียนศาสนูปถัมภปากพะยูนมูลนิธิ เอกชน พัทลุง 

1523 004534 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ เอกชน พัทลุง 

1524 004535 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ) เอกชน พัทลุง 

1525 004685 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ เอกชน พัทลุง 

1526 004692 โรงเรียนอะมาดิยะห เอกชน พัทลุง 

1527 004777 โรงเรียนอิสลามิยะฮสหวิทยา เอกชน พัทลุง 

1528 004968 โรงเรียนอิสลามศาสตร มูลนิธิ เอกชน พัทลุง 

1529 005092 โรงเรียนภักดีอนุสรณ เอกชน พัทลุง 

1530 005396 โรงเรียนประทีปศาสนวิทยามูลนิธิ เอกชน พัทลุง 

1531 000040 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ รัฐ พิจิตร 

1532 000071 โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ รัฐ พิจิตร 

1533 000100 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1534 000229 โรงเรียนทุงโพธิ์พิทยา รัฐ พิจิตร 

1535 000265 โรงเรียนวังตะกูราษฎรอุทิศ รัฐ พิจิตร 

1536 000304 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1537 000330 โรงเรียนบางลายพิทยา จิตตภาวันอุปถัมภ รัฐ พิจิตร 

1538 000355 โรงเรียนวังสําโรงวังหวา รัฐ พิจิตร 

1539 000380 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1540 000387 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา รัฐ พิจิตร 

1541 000800 โรงเรียนตะพานหิน รัฐ พิจิตร 

1542 001087 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1543 001219 โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา รัฐ พิจิตร 

1544 001443 โรงเรียนทาเสาพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1545 001509 โรงเรียนวังกรดพิทยา รัฐ พิจิตร 
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1546 001554 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน รัฐ พิจิตร 

1547 001647 โรงเรียนกําแพงดินพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1548 001731 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา รัฐ พิจิตร 

1549 003200 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1550 003416 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1551 003423 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1552 003469 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ รัฐ พิจิตร 

1553 003731 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา รัฐ พิจิตร 

1554 003737 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1555 003769 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1556 003857 โรงเรียนวังโมกขพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1557 003903 โรงเรียนเมธีพิทยา รัฐ พิจิตร 

1558 004291 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1559 004507 โรงเรียนหวยยาวพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1560 004612 โรงเรียนวันทีสถิตยพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1561 004762 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน รัฐ พิจิตร 

1562 004938 โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง รัฐ พิจิตร 

1563 000007 โรงเรียนบานกรางวิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1564 000120 โรงเรียนเนินกุมวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1565 000121 โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1566 000170 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1567 000172 โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา รัฐ พิษณุโลก 

1568 000242 โรงเรียนหนองพระพิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1569 000319 โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1570 000334 โรงเรียนวังทองพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1571 000335 โรงเรียนบานกลางพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1572 000385 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1573 000395 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1574 000437 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1575 000685 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รัฐ พิษณุโลก 

1576 000696 โรงเรียนดอนทองวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1577 000960 โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา รัฐ พิษณุโลก 

1578 000963 โรงเรียนวัดโบสถศึกษา รัฐ พิษณุโลก 
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1579 001038 โรงเรียนชุมแสงสงคราม อุดรคณารักษอุปถัมภ รัฐ พิษณุโลก 

1580 001161 โรงเรียนจานกรอง รัฐ พิษณุโลก 

1581 001176 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รัฐ พิษณุโลก 

1582 001221 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1583 001236 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 รัฐ พิษณุโลก 

1584 001237 โรงเรียนนาบัววิทยา พิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

1585 001473 โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1586 001505 โรงเรียนคันโชงพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1587 001626 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1588 001666 โรงเรียนชาติตระการวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1589 001744 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

1590 001930 โรงเรียนทาทองพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1591 001933 โรงเรียนนครไทย รัฐ พิษณุโลก 

1592 002170 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1593 002494 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1594 002735 โรงเรียนบอโพธ์ิวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1595 002842 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา รัฐ พิษณุโลก 

1596 003023 โรงเรียนน้ํารินพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1597 003050 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ พิษณุโลก 

1598 003322 โรงเรียนศรีอินทราทิตยพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1599 003374 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1600 003401 โรงเรียนบางกลางทาวพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1601 003577 โรงเรียนดงประคําพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1602 003718 โรงเรียนยางโกลนวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1603 004577 โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1604 005063 โรงเรียนบานน้ําจวง รัฐ พิษณุโลก 

1605 005290 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐ พิษณุโลก 

1606 000217 โรงเรียนผดุงราษฎร เอกชน พิษณุโลก 

1607 001356 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา เอกชน พิษณุโลก 

1608 004765 โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง เอกชน พิษณุโลก 

1609 000038 โรงเรียนแกงกระจานวิทยา รัฐ เพชรบุร ี

1610 000078 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา รัฐ เพชรบุร ี

1611 000147 โรงเรียนทายางวิทยา รัฐ เพชรบุร ี
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1612 000513 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร) รัฐ เพชรบุร ี

1613 000848 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี รัฐ เพชรบุร ี

1614 001187 โรงเรียนคงคาราม รัฐ เพชรบุร ี

1615 001188 โรงเรียนเขายอยวิทยา รัฐ เพชรบุร ี

1616 001261 โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา รัฐ เพชรบุร ี

1617 002182 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี รัฐ เพชรบุร ี

1618 002188 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี รัฐ เพชรบุร ี

1619 002352 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต รัฐ เพชรบุร ี

1620 002410 โรงเรียนบานลาดวิทยา รัฐ เพชรบุร ี

1621 002436 โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี รัฐ เพชรบุร ี

1622 002865 โรงเรียนบานแหลมวิทยา รัฐ เพชรบุร ี

1623 003039 โรงเรียนหวยทรายประชาสรรค รัฐ เพชรบุร ี

1624 003149 โรงเรียนบางจานวิทยา รัฐ เพชรบุร ี

1625 003308 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา รัฐ เพชรบุร ี

1626 004065 โรงเรียนปาเด็งวิทยา รัฐ เพชรบุร ี

1627 004136 โรงเรียนหนองจอกวิทยา รัฐ เพชรบุร ี

1628 004563 โรงเรียนดอนยางวิทยา รัฐ เพชรบุร ี

1629 004619 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา รัฐ เพชรบุร ี

1630 001256 โรงเรียนอรุณประดิษฐ เอกชน เพชรบุร ี

1631 000190 โรงเรียนเมืองศรีเทพ รัฐ เพชรบูรณ

1632 000081 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1633 000134 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1634 000233 โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1635 000240 โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ เพชรบูรณ 

1636 000282 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1637 000288 โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1638 000364 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1639 000382 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1640 000422 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ รัฐ เพชรบูรณ 

1641 000495 โรงเรียนรมเกลาเขาคอเพชรบูรณ รัฐ เพชรบูรณ 

1642 000563 โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณ รัฐ เพชรบูรณ 

1643 000576 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1644 000765 โรงเรียนเนินพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 
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1645 000793 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี รัฐ เพชรบูรณ 

1646 000839 โรงเรียนเพชรละครวิทยา รัฐ เพชรบูรณ 

1647 000997 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1648 000999 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ รัฐ เพชรบูรณ 

1649 001246 โรงเรียนน้ําหนาววิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1650 001294 โรงเรียนหนองไผ รัฐ เพชรบูรณ 

1651 001320 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1652 001411 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1653 001590 โรงเรียนเพชรบูรณวิทยา รัฐ เพชรบูรณ 

1654 001694 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม) รัฐ เพชรบูรณ 

1655 001697 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1656 001752 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค รัฐ เพชรบูรณ 

1657 001849 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1658 001875 โรงเรียนวังโปงศึกษา รัฐ เพชรบูรณ 

1659 001975 โรงเรียนติ้ววิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1660 002073 โรงเรียนวังโปงพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1661 002109 โรงเรียนเพชรพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1662 002898 โรงเรียนนาสนุนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1663 003171 โรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1664 003588 โรงเรียนทาดวงพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1665 003592 โรงเรียนซับสมบูรณวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1666 003636 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1667 004171 โรงเรียนพัชรพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1668 004188 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ รัฐ เพชรบูรณ 

1669 004382 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1670 004553 โรงเรียนวังใหญวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ 

1671 004905 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) รัฐ เพชรบูรณ 

1672 004979 โรงเรียนบานโคกมน รัฐ เพชรบูรณ 

1673 004980 โรงเรียนดงน้ําเดื่อ รัฐ เพชรบูรณ 

1674 004997 โรงเรียนบานสงเปลือย รัฐ เพชรบูรณ 

1675 005005 โรงเรียนเทศบาลหลมสัก รัฐ เพชรบูรณ 

1676 005059 โรงเรียนหนาศูนยเครื่องมือกล รัฐ เพชรบูรณ 

1677 005074 โรงเรียนบานเข็กนอย รัฐ เพชรบูรณ 
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1678 005082 โรงเรียนบานบุงคลา รัฐ เพชรบูรณ 

1679 005174 โรงเรียนบานวังกวาง รัฐ เพชรบูรณ 

1680 005243 โรงเรียนบานบอรัง รัฐ เพชรบูรณ 

1681 005295 โรงเรียนบานหวยระหงส รัฐ เพชรบูรณ 

1682 005505 โรงเรียนบานหวยลาด รัฐ เพชรบูรณ 

1683 004872 โรงเรียนวัชรชัย เอกชน เพชรบูรณ 

1684 005035 โรงเรียนเมตตาวิทยา เอกชน เพชรบูรณ 

1685 005319 โรงเรียนฤทัยทิพย เอกชน เพชรบูรณ 

1686 005326 โรงเรียนเสรีศึกษา เอกชน เพชรบูรณ 

1687 005329 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ เอกชน เพชรบูรณ 

1688 000018 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม รัฐ แพร 

1689 000168 โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร รัฐ แพร 

1690 000198 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา รัฐ แพร 

1691 000199 โรงเรียนหวยมาวิทยาคม รัฐ แพร 

1692 000205 โรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา รัฐ แพร 

1693 000263 โรงเรียนสองพิทยาคม รัฐ แพร 

1694 000345 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ รัฐ แพร 

1695 000378 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร รัฐ แพร 

1696 000861 โรงเรียนรองกวางอนุสรณ รัฐ แพร 

1697 000961 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา รัฐ แพร 

1698 001099 โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ รัฐ แพร 

1699 001124 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา รัฐ แพร 

1700 001267 โรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห รัฐ แพร 

1701 001410 โรงเรียนลองวิทยา รัฐ แพร 

1702 003243 โรงเรียนเมืองแพร รัฐ แพร 

1703 003728 โรงเรียนทาขามวิทยาคม รัฐ แพร 

1704 004400 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 25 รัฐ แพร 

1705 004571 โรงเรียนกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร (พัฒนาประชาอุปถัมภ) รัฐ แพร 

1706 004572 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน รัฐ แพร 

1707 005023 โรงเรียนเจริญราษฎร เอกชน แพร 

1708 005119 โรงเรียนเซนตฟรังซิสเซเวียรแพร เอกชน แพร 

1709 000338 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รัฐ ภูเก็ต 

1710 000859 โรงเรียนกะทูวิทยา รัฐ ภูเก็ต 
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1711 001296 โรงเรียนสตรีภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

1712 002198 โรงเรียนเมืองถลาง รัฐ ภูเก็ต 

1713 003202 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ-กองอนุสรณ รัฐ ภูเก็ต 

1714 004143 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

1715 004991 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 36 จังหวัดภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

1716 005011 โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู 2502) รัฐ ภูเก็ต 

1717 005012 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

1718 005055 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา รัฐ ภูเก็ต 

1719 005301 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ รัฐ ภูเก็ต 

1720 005343 โรงเรียนวิชิตสงคราม รัฐ ภูเก็ต 

1721 001472 โรงเรียนดาวรุงวิทยา เอกชน ภูเก็ต 

1722 005071 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เอกชน ภูเก็ต 

1723 005169 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เอกชน ภูเก็ต 

1724 005434 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เอกชน ภูเก็ต 

1725 000095 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1726 000183 โรงเรียนผดุงนารี รัฐ มหาสารคาม 

1727 000257 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1728 000292 โรงเรียนมิตรภาพ รัฐ มหาสารคาม 

1729 000318 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค รัฐ มหาสารคาม 

1730 000425 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ รัฐ มหาสารคาม 

1731 000488 โรงเรียนเสือโกกวิทยาสรรค รัฐ มหาสารคาม 

1732 000489 โรงเรียนแกดําวิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1733 000532 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1734 000533 โรงเรียนโคกกอพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1735 000549 โรงเรียนมหาวิชานุกูล รัฐ มหาสารคาม 

1736 000550 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ มหาสารคาม 

1737 000574 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบํารุง รัฐ มหาสารคาม 

1738 000580 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1739 000635 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ รัฐ มหาสารคาม 

1740 000663 โรงเรียนวาปปทุม รัฐ มหาสารคาม 

1741 000689 โรงเรียนสารคามพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1742 000725 โรงเรียนมะคาพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1743 000866 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 
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1744 000877 โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาสรรพ รัฐ มหาสารคาม 

1745 000903 โรงเรียนนาภูพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1746 001036 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค รัฐ มหาสารคาม 

1747 001056 โรงเรียนดงใหญวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ มหาสารคาม 

1748 001172 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1749 001349 โรงเรียนนาขาวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1750 001428 โรงเรียนกันทรวิชัย รัฐ มหาสารคาม 

1751 001437 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1752 001693 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค รัฐ มหาสารคาม 

1753 002039 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค รัฐ มหาสารคาม 

1754 002197 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1755 002332 โรงเรียนเขวาไรศึกษา รัฐ มหาสารคาม 

1756 002565 โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค รัฐ มหาสารคาม 

1757 002695 โรงเรียนบรบือ รัฐ มหาสารคาม 

1758 002992 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1759 003015 โรงเรียนประชาพัฒนา รัฐ มหาสารคาม 

1760 003097 โรงเรียนเหลายาววิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1761 003183 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1762 003541 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1763 003702 โรงเรียนโนนราษีวิทยา รัฐ มหาสารคาม 

1764 003703 โรงเรียนยางวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1765 003855 โรงเรียนมัธยมดงยาง รัฐ มหาสารคาม 

1766 003909 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา รัฐ มหาสารคาม 

1767 003968 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล รัฐ มหาสารคาม 

1768 003976 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช รัฐ มหาสารคาม 

1769 004303 โรงเรียนกูทองพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1770 004315 โรงเรียนหนองมวงวิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1771 005099 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1772 005214 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1773 000158 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา เอกชน มหาสารคาม 

1774 003673 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม เอกชน มหาสารคาม 

1775 004404 โรงเรียนกระทุมแพววิทยา ปราจีนบุรี มัธยมศึกษา

1776 000161 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน รัฐ มุกดาหาร 
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1777 000226 โรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ รัฐ มุกดาหาร 

1778 000581 โรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค รัฐ มุกดาหาร 

1779 000714 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม รัฐ มุกดาหาร 

1780 001018 โรงเรียนดงหลวงวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1781 001025 โรงเรียนอุดมวิทย รัฐ มุกดาหาร 

1782 001234 โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร รัฐ มุกดาหาร 

1783 001283 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค รัชมังคลาภิเษก รัฐ มุกดาหาร 

1784 001504 โรงเรียนคําสรอยพิทยาสรรค รัฐ มุกดาหาร 

1785 001515 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร รัฐ มุกดาหาร 

1786 001524 โรงเรียนโพธ์ิไทรวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1787 001619 โรงเรียนหวานใหญวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1788 001864 โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ รัฐ มุกดาหาร 

1789 002096 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รัฐ มุกดาหาร 

1790 002231 โรงเรียนคําบกวิทยาคาร รัฐ มุกดาหาร 

1791 002284 โรงเรียนดอนตาลวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1792 002359 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1793 002438 โรงเรียนมุกดาหาร รัฐ มุกดาหาร 

1794 003141 โรงเรียนคําชะอีพิทยาคม รัฐ มุกดาหาร 

1795 003176 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม รัฐ มุกดาหาร 

1796 003177 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล รัฐ มุกดาหาร 

1797 003190 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร รัฐ มุกดาหาร 

1798 003210 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม รัฐ มุกดาหาร 

1799 003247 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร รัฐ มุกดาหาร 

1800 003273 โรงเรียนคําปาหลายสรรพวิทย รัฐ มุกดาหาร 

1801 003650 โรงเรียนเหลาประชาอุทิศ รัฐ มุกดาหาร 

1802 004294 โรงเรียนแวงใหญพิทยาสรรค รัฐ มุกดาหาร 

1803 004321 โรงเรียนผาเทิบวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1804 004379 โรงเรียนโชคชัยวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1805 000308 โรงเรียนขุนยวมวิทยา รัฐ แมฮองสอน 

1806 000753 โรงเรียนปายวิทยาคาร รัฐ แมฮองสอน 

1807 001699 โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี รัฐ แมฮองสอน 

1808 002743 โรงเรียนแมสะเรียง บริพัตรศึกษา รัฐ แมฮองสอน 

1809 002861 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 22 รัฐ แมฮองสอน 
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1810 003384 โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกข รัฐ แมฮองสอน 

1811 003428 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม รัฐ แมฮองสอน 

1812 003764 โรงเรียนปางมะผาพิทยาสรรพ รัฐ แมฮองสอน 

1813 004190 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม รัฐ แมฮองสอน 

1814 004634 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 รัฐ แมฮองสอน 

1815 004755 โรงเรียนสังวาลยวิทยา รัฐ แมฮองสอน 

1816 000010 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1817 000011 โรงเรียนคําเข่ือนแกวชนูปถัมภ รัฐ ยโสธร 

1818 000051 โรงเรียนบุงคาวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1819 000057 โรงเรียนทรายมูลวิทยา รัฐ ยโสธร 

1820 000083 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค รัฐ ยโสธร 

1821 000144 โรงเรียนคอวังวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1822 000149 โรงเรียนกําแมดขันติธรรมวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1823 000369 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1824 000405 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา รัฐ ยโสธร 

1825 000413 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ รัฐ ยโสธร 

1826 000468 โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค รัฐ ยโสธร 

1827 000485 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1828 000698 โรงเรียนปาติ้ววิทยา รัฐ ยโสธร 

1829 000858 โรงเรียนหองแซงวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1830 001004 โรงเรียนสิงหสามัคคีวิทยา รัฐ ยโสธร 

1831 001111 โรงเรียนสอนแกววองไววิทยา รัฐ ยโสธร 

1832 001457 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1833 001526 โรงเรียนคําเตยวิทยา รัฐ ยโสธร 

1834 001531 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1835 002159 โรงเรียนเลิงนกทา รัฐ ยโสธร 

1836 002583 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร รัฐ ยโสธร 

1837 002851 โรงเรียนกูจานวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1838 002935 โรงเรียนน้ําคําวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1839 003213 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1840 003620 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค รัฐ ยโสธร 

1841 004066 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 28 รัฐ ยโสธร 

1842 004155 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย รัฐ ยโสธร 
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1843 004212 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล รัฐ ยโสธร 

1844 005374 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 รัฐ ยโสธร 

1845 000193 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา เอกชน ยโสธร 

1846 000248 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย รัฐ ยะลา 

1847 000399 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงจังหวัดยะลา รัฐ ยะลา 

1848 000770 โรงเรียนสตรียะลา รัฐ ยะลา 

1849 000890 โรงเรียนเบตง วีระราษฎรประสาน รัฐ ยะลา 

1850 001049 โรงเรียนรามันหศิริวิทย รัฐ ยะลา 

1851 002636 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล รัฐ ยะลา 

1852 003114 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา รัฐ ยะลา 

1853 003662 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย รัฐ ยะลา 

1854 004367 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 2 รัฐ ยะลา 

1855 004390 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ยะลา รัฐ ยะลา 

1856 004675 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานมลายูบางกอก) รัฐ ยะลา 

1857 004976 โรงเรียนกาบังพิทยาคม รัฐ ยะลา 

1858 005384 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานกาแปะฮูลู) รัฐ ยะลา 

1859 005493 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๑ จังหวัดยะลา รัฐ ยะลา 

1860 000169 โรงเรียนพัฒนาวิทยา เอกชน ยะลา 

1861 001905 โรงเรียนอาลาวียะหวิทยา เอกชน ยะลา 

1862 002458 โรงเรียนประทีปวิทยา ยะลา เอกชน ยะลา 

1863 003340 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ เอกชน ยะลา 

1864 003502 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา เอกชน ยะลา 

1865 003639 โรงเรียนดารุลฮูดาหวิทยา เอกชน ยะลา 

1866 003658 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห เอกชน ยะลา 

1867 003715 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เอกชน ยะลา 

1868 004130 โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา เอกชน ยะลา 

1869 004421 โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา เอกชน ยะลา 

1870 004457 โรงเรียนสุทธิศาสนวิทยา เอกชน ยะลา 

1871 004596 โรงเรียนอิสลามประสานวิทย เอกชน ยะลา 

1872 004726 โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา เอกชน ยะลา 

1873 004732 โรงเรียนอุดมศาสนวิทยา เอกชน ยะลา 

1874 004803 โรงเรียนผดุงศีลวิทยา เอกชน ยะลา 

1875 005177 โรงเรียนสมบูรณศาสน เอกชน ยะลา 
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1876 005180 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู เอกชน ยะลา 

1877 005268 โรงเรียนคัมภีรวิทยา เอกชน ยะลา 

1878 005270 โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา เอกชน ยะลา 

1879 005276 โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา เอกชน ยะลา 

1880 005277 โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม เอกชน ยะลา 

1881 005375 โรงเรียนพัฒนศาสนวิทยาโกตาบารู เอกชน ยะลา 

1882 005512 โรงเรียนดารุลไอตัมวัลมาซากีน เอกชน ยะลา 

1883 000054 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค รัฐ รอยเอ็ด 

1884 000396 โรงเรียนโพธ์ิทองวิทยาคาร รัฐ รอยเอ็ด 

1885 000785 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1886 001429 โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1887 001586 โรงเรียนน้ําใสวรวิทย รัฐ รอยเอ็ด 

1888 001628 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา รัฐ รอยเอ็ด 

1889 001636 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1890 001777 โรงเรียนขัติยะวงษา รัฐ รอยเอ็ด 

1891 001783 โรงเรียนสตรีศึกษา รัฐ รอยเอ็ด 

1892 001808 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร รัฐ รอยเอ็ด 

1893 001938 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา รัฐ รอยเอ็ด 

1894 001953 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย รัฐ รอยเอ็ด 

1895 001956 โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย รัฐ รอยเอ็ด 

1896 002001 โรงเรียนเสลภูมิ รัฐ รอยเอ็ด 

1897 002003 โรงเรียนทุงกุลาประชานุสรณ รัฐ รอยเอ็ด 

1898 002004 โรงเรียนทามวงวิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1899 002075 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก รัฐ รอยเอ็ด 

1900 002108 โรงเรียนมวงลาดวิทยาคาร รัฐ รอยเอ็ด 

1901 002144 โรงเรียนโพนทองวิทยายน รัฐ รอยเอ็ด 

1902 002146 โรงเรียนหนองหมื่นถานวิทยา รัฐ รอยเอ็ด 

1903 002149 โรงเรียนดูนอยประชาสรรค รัฐ รอยเอ็ด 

1904 002216 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด รัฐ รอยเอ็ด 

1905 002230 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย รัฐ รอยเอ็ด 

1906 002329 โรงเรียนคํานาดีพิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1907 002357 โรงเรียนมวงมิตรวิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1908 002402 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค รัฐ รอยเอ็ด 
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1909 002411 โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ รัฐ รอยเอ็ด 

1910 002413 โรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ รัฐ รอยเอ็ด 

1911 002427 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา รัฐ รอยเอ็ด 

1912 002433 โรงเรียนธงธานี รัฐ รอยเอ็ด 

1913 002442 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1914 002461 โรงเรียนขวาววิทยาคาร รัฐ รอยเอ็ด 

1915 002544 โรงเรียนทุงหลวงพลับพลาไชย รัฐ รอยเอ็ด 

1916 002545 โรงเรียนชางเผือกวิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1917 002547 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา รัฐ รอยเอ็ด 

1918 002566 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย รัฐ รอยเอ็ด 

1919 002573 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย รัฐ รอยเอ็ด 

1920 002592 โรงเรียนหัวโทนวิทยา รัฐ รอยเอ็ด 

1921 002617 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1922 002633 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด รัฐ รอยเอ็ด 

1923 002642 โรงเรียนข้ีเหล็กพิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1924 002643 โรงเรียนสามขาทาหาดยาววิทยา รัฐ รอยเอ็ด 

1925 002664 โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยาคม รอยเอ็ด รัฐ รอยเอ็ด 

1926 002665 โรงเรียนทรายทองวิทยา รัฐ รอยเอ็ด 

1927 002669 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา รัฐ รอยเอ็ด 

1928 002676 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร รัฐ รอยเอ็ด 

1929 002678 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ รัฐ รอยเอ็ด 

1930 002704 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล รัฐ รอยเอ็ด 

1931 002724 โรงเรียนโคกลามพิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1932 002744 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1933 003225 โรงเรียนผาน้ําทิพยวิทยา รัฐ รอยเอ็ด 

1934 003313 โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี รัฐ รอยเอ็ด 

1935 003316 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร รัฐ รอยเอ็ด 

1936 003329 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 รัฐ รอยเอ็ด 

1937 003380 โรงเรียนเมืองนอยวิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1938 003395 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1939 003411 โรงเรียนเหลาหลวงประชานุสรณ รัฐ รอยเอ็ด 

1940 003466 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม รัฐ รอยเอ็ด 

1941 003467 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ รัฐ รอยเอ็ด 
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1942 003481 โรงเรียนกูกาสิงหประชาสรรค รัฐ รอยเอ็ด 

1943 003491 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค รัฐ รอยเอ็ด 

1944 004234 โรงเรียนโพธ์ิศรีสวางวิทยา รัฐ รอยเอ็ด 

1945 004263 โรงเรียนโพธ์ิแกวประชาสรรค รัฐ รอยเอ็ด 

1946 004530 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด รัฐ รอยเอ็ด 

1947 004658 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี รัฐ รอยเอ็ด 

1948 005260 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง รัฐ รอยเอ็ด 

1949 005351 โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) รัฐ รอยเอ็ด 

1950 002644 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย เอกชน รอยเอ็ด 

1951 004903 โรงเรียนศรีอรุณวิทยเสลภูมิ เอกชน รอยเอ็ด 

1952 005143 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ) เอกชน รอยเอ็ด 

1953 000213 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร รัฐ ระนอง 

1954 000372 โรงเรียนสตรีระนอง รัฐ ระนอง 

1955 002509 โรงเรียนกะเปอรวิทยา รัฐ ระนอง 

1956 002628 โรงเรียนกระบุรีวิทยา รัฐ ระนอง 

1957 002946 โรงเรียนละอุนวิทยาคาร รัฐ ระนอง 

1958 003284 โรงเรียนปากจั่นวิทยา รัฐ ระนอง 

1959 004095 โรงเรียนสุขสําราญราษฏรรังสรรค รัฐ ระนอง 

1960 004804 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 38 รัฐ ระนอง 

1961 005370 โรงเรียนดํารงศาสนวิทยา เอกชน ระนอง 

1962 005538 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา เอกชน ระยอง

1963 000201 โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา รัฐ ระยอง 

1964 000357 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา รัฐ ระยอง 

1965 000514 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย รัฐ ระยอง 

1966 001182 โรงเรียนสุนทรภูพิทยา รัฐ ระยอง 

1967 001223 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รัฐ ระยอง 

1968 001259 โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร รัฐ ระยอง 

1969 001260 โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา รัฐ ระยอง 

1970 001466 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร รัฐ ระยอง 

1971 002248 โรงเรียนหวยยางศึกษา รัฐ ระยอง 

1972 002360 โรงเรียนวังจันทรวิทยา รัฐ ระยอง 

1973 002445 โรงเรียนบานคาย รัฐ ระยอง 

1974 002536 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม รัฐ ระยอง 
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1975 002537 โรงเรียนนิคมวิทยา รัฐ ระยอง 

1976 002726 โรงเรียนระยองวิทยาคม รัฐ ระยอง 

1977 002727 โรงเรียนวัดปาประดู รัฐ ระยอง 

1978 002923 โรงเรียนชําฆอพิทยาคม รัฐ ระยอง 

1979 003581 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา รัฐ ระยอง 

1980 003819 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม รัฐ ระยอง 

1981 004487 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง รัฐ ระยอง 

1982 005397 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รัฐ ระยอง 

1983 005437 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) รัฐ ระยอง 

1984 000340 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี รัฐ ราชบุรี 

1985 000371 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร รัฐ ราชบุรี 

1986 000428 โรงเรียนแคทรายวิทยา รัฐ ราชบุรี 

1987 000475 โรงเรียนคุรุราษฎรรังสฤษฏ รัฐ ราชบุรี 

1988 000632 โรงเรียนทามะขามวิทยา รัฐ ราชบุรี 

1989 000694 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

1990 000749 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

1991 000837 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา รัฐ ราชบุรี 

1992 000840 โรงเรียนหนองโพวิทยา รัฐ ราชบุรี 

1993 000986 โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ รัฐ ราชบุรี 

1994 001021 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม รัฐ ราชบุรี 

1995 001024 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห รัฐ ราชบุรี 

1996 001195 โรงเรียนปากทอพิทยาคม รัฐ ราชบุรี 

1997 001470 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รัฐ ราชบุรี 

1998 001608 โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง รัฐ ราชบุรี 

1999 001609 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม รัฐ ราชบุรี 

2000 001610 โรงเรียนสายธรรมจันทร รัฐ ราชบุรี 

2001 001640 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห รัฐ ราชบุรี 

2002 001754 โรงเรียนบานคาวิทยา รัฐ ราชบุรี 

2003 001924 โรงเรียนเนกขัมวิทยา รัฐ ราชบุรี 

2004 002033 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รัฐ ราชบุรี 

2005 002719 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม รัฐ ราชบุรี 

2006 003185 โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ รัฐ ราชบุรี 

2007 003455 โรงเรียนชองพรานวิทยา รัฐ ราชบุรี 
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2008 003470 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา รัฐ ราชบุรี 

2009 005106 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) รัฐ ราชบุรี 

2010 000444 โรงเรียนดรุณาราชบุรี เอกชน ราชบุร ี

2011 000756 โรงเรียนนารีวุฒิ เอกชน ราชบุร ี

2012 002158 โรงเรียนนารีวิทยา เอกชน ราชบุร ี

2013 004607 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎรอุปถัมภ เอกชน ราชบุร ี

2014 005195 โรงเรียนวัดบานโปง สามัคคีคุณูปถัมภ เอกชน ราชบุร ี

2015 005470 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เอกชน ราชบุร ี

2016 000033 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม รัฐ ลพบุรี 

2017 000041 โรงเรียนดงตาลวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2018 000076 โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม รัฐ ลพบุรี 

2019 000091 โรงเรียนบานหมี่วิทยา รัฐ ลพบุรี 

2020 000354 โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2021 000483 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย รัฐ ลพบุรี 

2022 000644 โรงเรียนปยะบุตร รัฐ ลพบุรี 

2023 000648 โรงเรียนพัฒนานิคม รัฐ ลพบุรี 

2024 000982 โรงเรียนทาวุงวิทยาคาร รัฐ ลพบุรี 

2025 001020 โรงเรียนโคกตูมวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2026 001311 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รัฐ ลพบุรี 

2027 001373 โรงเรียนบานเบิกวิทยาคม รัฐ ลพบุรี 

2028 001450 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2029 001507 โรงเรียนลําสนธิวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2030 001755 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2031 002632 โรงเรียนสระโบสถวิทยาคาร รัฐ ลพบุรี 

2032 002681 โรงเรียนหนองมวงวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2033 002998 โรงเรียนขุนรามวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2034 003095 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี รัฐ ลพบุรี 

2035 003127 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2036 003207 โรงเรียนบานชีวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2037 003468 โรงเรียนยางรากวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2038 003798 โรงเรียนพระนารายณ รัฐ ลพบุรี 

2039 004540 โรงเรียนบานขอยวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2040 005257 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ลพบุรี รัฐ ลพบุรี 
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2041 001220 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ เอกชน ลพบุร ี

2042 004941 โรงเรียนสัตยาไส เอกชน ลพบุร ี

2043 000082 โรงเรียนแมสันวิทยา รัฐ ลําปาง 

2044 000140 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม รัฐ ลําปาง 

2045 000245 โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม รัฐ ลําปาง 

2046 000346 โรงเรียนหางฉัตรวิทยา รัฐ ลําปาง 

2047 000417 โรงเรียนวังเหนือวิทยา รัฐ ลําปาง 

2048 000418 โรงเรียนเถินวิทยา รัฐ ลําปาง 

2049 000419 โรงเรียนแมเมาะวิทยา รัฐ ลําปาง 

2050 000420 โรงเรียนแมพริกวิทยา รัฐ ลําปาง 

2051 000484 โรงเรียนลําปางกัลยาณี รัฐ ลําปาง 

2052 000547 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รัฐ ลําปาง 

2053 000691 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รัฐ ลําปาง 

2054 000700 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา รัฐ ลําปาง 

2055 000701 โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย รัฐ ลําปาง 

2056 000709 โรงเรียนแมทะวิทยา รัฐ ลําปาง 

2057 000710 โรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา รัฐ ลําปาง 

2058 000711 โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี รัฐ ลําปาง 

2059 000764 โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา รัฐ ลําปาง 

2060 000948 โรงเรียนเมืองปานวิทยา รัฐ ลําปาง 

2061 001062 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รัฐ ลําปาง 

2062 001285 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร รัฐ ลําปาง 

2063 002594 โรงเรียนแจหมวิทยา รัฐ ลําปาง 

2064 002972 โรงเรียนสบจางวิทยา รัฐ ลําปาง 

2065 003067 โรงเรียนประชาราชวิทยา รัฐ ลําปาง 

2066 003119 โรงเรียนก่ิวลมวิทยา รัฐ ลําปาง 

2067 003205 โรงเรียนเมืองมายวิทยา รัฐ ลําปาง 

2068 003312 โรงเรียนไหลหินวิทยา รัฐ ลําปาง 

2069 003557 โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ ลําปาง 

2070 003937 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม รัฐ ลําปาง 

2071 003947 โรงเรียนทุงอุดมวิทยา รัฐ ลําปาง 

2072 004011 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ รัฐ ลําปาง 

2073 004366 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย รัฐ ลําปาง 
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2074 002780 โรงเรียนศักดิ์สุนันทวิทยา เอกชน ลําปาง 

2075 003080 โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง เอกชน ลําปาง 

2076 004216 โรงเรียนอรุโณทัย เอกชน ลําปาง 

2077 004385 โรงเรียนมัธยมวิทยา เอกชน ลําปาง 

2078 004945 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา เอกชน ลําปาง 

2079 004994 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธ์ิ เอกชน ลําปาง 

2080 005171 โรงเรียนวิชชานารี เอกชน ลําปาง 

2081 005458 โรงเรียนดอนไชยวิทยา เอกชน ลําปาง 

2082 000108 โรงเรียนวชิรปาซาง รัฐ ลําพูน 

2083 000259 โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม รัฐ ลําพูน 

2084 000295 โรงเรียนอุโมงควิทยาคม รัฐ ลําพูน 

2085 000397 โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา รัฐ ลําพูน 

2086 000521 โรงเรียนบานแปนพิทยาคม รัฐ ลําพูน 

2087 000699 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รัฐ ลําพูน 

2088 000760 โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา รัฐ ลําพูน 

2089 000833 โรงเรียนปาซาง รัฐ ลําพูน 

2090 001393 โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม รัฐ ลําพูน 

2091 001745 โรงเรียนแมตืนวิทยา รัฐ ลําพูน 

2092 001894 โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา รัฐ ลําพูน 

2093 002167 โรงเรียนจักรคําคณาทร รัฐ ลําพูน 

2094 002174 โรงเรียนแมทาวิทยาคม รัฐ ลําพูน 

2095 002195 โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน รัฐ ลําพูน 

2096 002543 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 26 รัฐ ลําพูน 

2097 002693 โรงเรียนธีรกานทบานโฮง รัฐ ลําพูน 

2098 003240 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ลําพูน รัฐ ลําพูน 

2099 002638 โรงเรียนเมธีวุฒิกร เอกชน ลําพูน 

2100 003725 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา เอกชน ลําพูน 

2101 000001 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา รัฐ เลย 

2102 000024 โรงเรียนศรีสองรักษวิทยา รัฐ เลย 

2103 000088 โรงเรียนภูหลวงวิทยา รัฐ เลย 

2104 000137 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม รัฐ เลย 

2105 000194 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา รัฐ เลย 

2106 000235 โรงเรียนนาออวิทยา รัฐ เลย 
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2107 000258 โรงเรียนเชียงคาน รัฐ เลย 

2108 000273 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา รัฐ เลย 

2109 000280 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม รัฐ เลย 

2110 000317 โรงเรียนทาลี่วิทยา รัฐ เลย 

2111 000332 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม รัฐ เลย 

2112 000363 โรงเรียนเหมืองแบงวิทยาคม รัฐ เลย 

2113 000551 โรงเรียนนาแหววิทยา รัฐ เลย 

2114 000597 โรงเรียนผาอินทรแปลงวิทยา รัฐ เลย 

2115 001121 โรงเรียนปากชมวิทยา รัฐ เลย 

2116 001122 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา รัฐ เลย 

2117 001342 โรงเรียนภูเรือวิทยา รัฐ เลย 

2118 001632 โรงเรียนเลยพิทยาคม รัฐ เลย 

2119 001869 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา รัฐ เลย 

2120 001986 โรงเรียนนาดวงวิทยา รัฐ เลย 

2121 002253 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ รัฐ เลย 

2122 002414 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม รัฐ เลย 

2123 002696 โรงเรียนเขาแกววิทยาสรรพ รัฐ เลย 

2124 002860 โรงเรียนธาตุพิทยาคม รัฐ เลย 

2125 003089 โรงเรียนผานอยวิทยาคม รัฐ เลย 

2126 003180 โรงเรียนพระแกวอาสาวิทยา รัฐ เลย 

2127 003924 โรงเรียนคอนสาวิทยา รัฐ เลย 

2128 003992 โรงเรียนเลยสวางวิทยาคม รัฐ เลย 

2129 004538 โรงเรียนเซไลวิทยาคม รัฐ เลย 

2130 005255 โรงเรียนเทศบาล 5 บานหนองผักกาม รัฐ เลย 

2131 000023 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2132 000026 โรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2133 000037 โรงเรียนนครศรีลําดวนวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2134 000074 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2135 000133 โรงเรียนสมปอยพิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2136 000202 โรงเรียนบัวนอยวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2137 000290 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2138 000310 โรงเรียนยางชุมนอยพิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2139 000389 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 
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2140 000421 โรงเรียนกันทรารมณ รัฐ ศรีสะเกษ 

2141 000442 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2142 000470 โรงเรียนหนองทุมศรีสําราญวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2143 000510 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รัฐ ศรีสะเกษ 

2144 000531 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รัฐ ศรีสะเกษ 

2145 000555 โรงเรียนละทายวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2146 000560 โรงเรียนศรีแกวพิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2147 000562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2148 000575 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2149 000603 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2150 000626 โรงเรียนผักแพววิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2151 000630 โรงเรียนสิริเกศนอมเกลา รัฐ ศรีสะเกษ 

2152 000647 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี รัฐ ศรีสะเกษ 

2153 000649 โรงเรียนเบญจลักษพิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2154 000716 โรงเรียนละลมวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2155 000718 โรงเรียนพยุหวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2156 000723 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2157 000896 โรงเรียนขุขันธ รัฐ ศรีสะเกษ 

2158 000972 โรงเรียนกําแพง รัฐ ศรีสะเกษ 

2159 000991 โรงเรียนสายธารวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2160 001059 โรงเรียนโนนคอวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2161 001173 โรงเรียนดานอุดมศึกษา รัฐ ศรีสะเกษ 

2162 001232 โรงเรียนไตรมิตร รัฐ ศรีสะเกษ 

2163 001287 โรงเรียนกระแชงวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2164 001326 โรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2165 001403 โรงเรียนเข่ือนชางวิทยาคาร รัฐ ศรีสะเกษ 

2166 001432 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค รัฐ ศรีสะเกษ 

2167 001494 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ รัฐ ศรีสะเกษ 

2168 001497 โรงเรียนบึงบูรพ รัฐ ศรีสะเกษ 

2169 001498 โรงเรียนหวยทับทันวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2170 001511 โรงเรียนราษีไศล รัฐ ศรีสะเกษ 

2171 001700 โรงเรียนภูสิงหประชาเสริมวิทย รัฐ ศรีสะเกษ 

2172 001810 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา รัฐ ศรีสะเกษ 
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2173 001851 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2174 001874 โรงเรียนปรือใหญวิทยบัลลังก รัฐ ศรีสะเกษ 

2175 001883 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ ศรีสะเกษ 

2176 001935 โรงเรียนทุงไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ ศรีสะเกษ 

2177 002143 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร รัฐ ศรีสะเกษ 

2178 002240 โรงเรียนทุงสิมวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2179 002326 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 หวยคลา (พรหมดิเรกอนุสรณ) รัฐ ศรีสะเกษ 

2180 002368 โรงเรียนปรางคกู รัฐ ศรีสะเกษ 

2181 002700 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค รัฐ ศรีสะเกษ 

2182 002834 โรงเรียนแวงแกววิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2183 002945 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2184 002968 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล รัฐ ศรีสะเกษ 

2185 003053 โรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2186 003321 โรงเรียนหนองหวาประชาสรรค รัฐ ศรีสะเกษ 

2187 003358 โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2188 003393 โรงเรียนกันทรลักษวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2189 003659 โรงเรียนนาแกววิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2190 003821 โรงเรียนบกวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2191 003839 โรงเรียนไผงามพิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2192 003893 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร รัฐ ศรีสะเกษ 

2193 003894 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2194 003936 โรงเรียนดงรักวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2195 003967 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 29 รัฐ ศรีสะเกษ 

2196 004099 โรงเรียนน้ําคําวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2197 004120 โรงเรียนสวงษวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2198 004129 โรงเรียนสะเดาใหญประชาสรรค รัฐ ศรีสะเกษ 

2199 004132 โรงเรียนหวายคําวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2200 004134 โรงเรียนรมโพธิ์วิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2201 004135 โรงเรียนโพธ์ิธาตุประชาสรรค รัฐ ศรีสะเกษ 

2202 004138 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2203 004141 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ รัฐ ศรีสะเกษ 

2204 004145 โรงเรียนหนองคูวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2205 004150 โรงเรียนหนองถมวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 
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2206 004152 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2207 004163 โรงเรียนโพธ์ิศรีสุวรรณวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2208 004164 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย รัฐ ศรีสะเกษ 

2209 004228 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2210 004233 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2211 004237 โรงเรียนโคกหลามวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2212 004240 โรงเรียนมัธยมโพนคอ รัฐ ศรีสะเกษ 

2213 004242 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 

2214 004320 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2215 004335 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2216 004450 โรงเรียนโพธ์ิวงศวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2217 004473 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2218 004561 โรงเรียนจิกสังขทองวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2219 004629 โรงเรียนเบญจประชาสรรค รัฐ ศรีสะเกษ 

2220 004691 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 

2221 004921 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2222 005020 โรงเรียนบานกันทรารมย รัฐ ศรีสะเกษ 

2223 005062 โรงเรียนบานเปอย รัฐ ศรีสะเกษ 

2224 005150 โรงเรียนบานตาอุด รัฐ ศรีสะเกษ 

2225 003845 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เอกชน ศรีสะเกษ 

2226 000020 โรงเรียนธาตุทองอํานวยวิทย รัฐ สกลนคร 

2227 000087 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2228 000110 โรงเรียนบานมวงพิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2229 000111 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค รัฐ สกลนคร 

2230 000126 โรงเรียนภูริทัตตวิทยา รัฐ สกลนคร 

2231 000155 โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา โพธ์ิคําอนุสรณ รัฐ สกลนคร 

2232 000268 โรงเรียนนิคมน้ําอูนเจริญวิทยา รัฐ สกลนคร 

2233 000272 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รัฐ สกลนคร 

2234 000457 โรงเรียนแวงพิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2235 000671 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา รัฐ สกลนคร 

2236 000713 โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา รัฐ สกลนคร 

2237 000814 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย รัฐ สกลนคร 

2238 000906 โรงเรียนรมเกลาสกลนคร รัฐ สกลนคร 
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2239 000911 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รัฐ สกลนคร 

2240 000924 โรงเรียนกุดเรือคําพิทยาคาร รัฐ สกลนคร 

2241 000950 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา รัฐ สกลนคร 

2242 000954 โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา รัฐ สกลนคร 

2243 001344 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ รัฐ สกลนคร 

2244 001361 โรงเรียนสองดาววิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2245 001977 โรงเรียนคําเพ่ิมพิทยา รัฐ สกลนคร 

2246 001990 โรงเรียนบานบัวราษฎรบํารุง รัฐ สกลนคร 

2247 001991 โรงเรียนทาแรศึกษา รัฐ สกลนคร 

2248 002005 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐ สกลนคร 

2249 002006 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา รัฐ สกลนคร 

2250 002022 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา รัฐ สกลนคร 

2251 002488 โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห รัฐ สกลนคร 

2252 002500 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2253 002552 โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2254 002605 โรงเรียนโพนพิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2255 002606 โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา รัฐ สกลนคร 

2256 002607 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา รัฐ สกลนคร 

2257 002715 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี รัฐ สกลนคร 

2258 002845 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2259 002916 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา รัฐ สกลนคร 

2260 002942 โรงเรียนลําปลาหางวิทยา รัฐ สกลนคร 

2261 003250 โรงเรียนสกลทวาป รัฐ สกลนคร 

2262 003436 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา รัฐ สกลนคร 

2263 003589 โรงเรียนหนองแวงวิทยา รัฐ สกลนคร 

2264 003635 โรงเรียนชางมิ่งพิทยานุกูล รัฐ สกลนคร 

2265 004109 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐ สกลนคร 

2266 004126 โรงเรียนทาสงครามวิทยา รัฐ สกลนคร 

2267 004208 โรงเรียนวาริชวิทยา รัฐ สกลนคร 

2268 004238 โรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2269 004617 โรงเรียนสวางแดนดิน รัฐ สกลนคร 

2270 004928 โรงเรียนบานโพนแพงเจียรวนนทอุทิศ 5 รัฐ สกลนคร 

2271 005047 โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี รัฐ สกลนคร 
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2272 005130 โรงเรียนบานดงหมอทอง รัฐ สกลนคร 

2273 005131 โรงเรียนบานนาสีนวล รัฐ สกลนคร 

2274 005517 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา รัฐ สกลนคร 

2275 005534 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 43 จังหวัดสงขลา รัฐ สงขลา

2276 005535 โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ รัฐ สงขลา

2277 000181 โรงเรียนวรนารีเฉลิม รัฐ สงขลา 

2278 000299 โรงเรียนสทิงพระวิทยา รัฐ สงขลา 

2279 000306 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย รัฐ สงขลา 

2280 000478 โรงเรียนระโนดวิทยา รัฐ สงขลา 

2281 000638 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา รัฐ สงขลา 

2282 000752 โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา รัฐ สงขลา 

2283 000893 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค รัฐ สงขลา 

2284 000913 โรงเรียนบางกล่ําวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ สงขลา 

2285 001007 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม รัฐ สงขลา 

2286 001116 โรงเรียนสะเดา ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ รัฐ สงขลา 

2287 001117 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ รัฐ สงขลา 

2288 001224 โรงเรียนจะนะวิทยา รัฐ สงขลา 

2289 001238 โรงเรียนเทพา รัฐ สงขลา 

2290 001385 โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค รัฐ สงขลา 

2291 001417 โรงเรียนควนเนียงวิทยา รัฐ สงขลา 

2292 001722 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน รัฐ สงขลา 

2293 001881 โรงเรียนมหาวชิราวุธ รัฐ สงขลา 

2294 001941 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม รัฐ สงขลา 

2295 002090 โรงเรียนสะบายอยวิทยา รัฐ สงขลา 

2296 002295 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม รัฐ สงขลา 

2297 002302 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ รัฐ สงขลา 

2298 002328 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม รัฐ สงขลา 

2299 002429 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ รัฐ สงขลา 

2300 002542 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท รัฐ สงขลา 

2301 002550 โรงเรียนธรรมโฆสิต รัฐ สงขลา 

2302 003014 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา รัฐ สงขลา 

2303 003291 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา รัฐ สงขลา 

2304 003325 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ รัฐ สงขลา 
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2305 003597 โรงเรียนสามบอวิทยา รัฐ สงขลา 

2306 003668 โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม รัฐ สงขลา 

2307 003888 โรงเรียนรัตนพลวิทยา รัฐ สงขลา 

2308 003955 โรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา รัฐ สงขลา 

2309 003993 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 รัฐ สงขลา 

2310 004103 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม รัฐ สงขลา 

2311 004114 โรงเรียนคูเตาวิทยา รัฐ สงขลา 

2312 004575 โรงเรียนไมแกนประชาอุทิศ รัฐ สงขลา 

2313 004584 โรงเรียนระโนด รัฐ สงขลา 

2314 004585 โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพิทยา รัฐ สงขลา 

2315 004875 โรงเรียนปากจาวิทยา รัฐ สงขลา 

2316 004971 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) รัฐ สงขลา 

2317 004978 โรงเรียนคลองแดนวิทยา รัฐ สงขลา 

2318 005072 โรงเรียนทับชางวิทยาคม รัฐ สงขลา 

2319 005264 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) รัฐ สงขลา 

2320 001512 โรงเรียนธิดานุเคราะห เอกชน สงขลา 

2321 002344 โรงเรียนแสงทองวิทยา เอกชน สงขลา 

2322 004115 โรงเรียนทาใหญวิทยา เอกชน สงขลา 

2323 004271 โรงเรียนบุสตานุดดีน เอกชน สงขลา 

2324 004334 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา สงขลา เอกชน สงขลา 

2325 004414 โรงเรียนสงเสริมวิทยามูลนิธิ เอกชน สงขลา 

2326 004554 โรงเรียนสมบูรณศาสน เอกชน สงขลา 

2327 004566 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ เอกชน สงขลา 

2328 004627 โรงเรียนวชิรานุกูล เอกชน สงขลา 

2329 004638 โรงเรียนดรุณวิทยา เอกชน สงขลา 

2330 004670 โรงเรียนรุงโรจนวิทยา เอกชน สงขลา 

2331 004763 โรงเรียนตัสดีกียะห เอกชน สงขลา 

2332 004883 โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา เอกชน สงขลา 

2333 004884 โรงเรียนกีญามุดดีน เอกชน สงขลา 

2334 004947 โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม เอกชน สงขลา 

2335 004987 โรงเรียนประทีปศาสตรอิสลามวิทยา เอกชน สงขลา 

2336 004996 โรงเรียนศาสนบํารุง (สอลิหุดีน) เอกชน สงขลา 

2337 005136 โรงเรียนพัฒนาศาสตรมูลนิธิ เอกชน สงขลา 
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2338 005139 โรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ เอกชน สงขลา 

2339 005140 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ เอกชน สงขลา 

2340 005151 โรงเรียนสงเสริมอิสลาม เอกชน สงขลา 

2341 005152 โรงเรียนเราะหมานียะห เอกชน สงขลา 

2342 005266 โรงเรียนดีนูลอิสลาม เอกชน สงขลา 

2343 005275 โรงเรียนสงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ เอกชน สงขลา 

2344 005322 โรงเรียนพลวิทยา เอกชน สงขลา 

2345 005337 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เอกชน สงขลา 

2346 005467 โรงเรียนปาเรียนวิทยา เอกชน สงขลา 

2347 005469 โรงเรียนแจงวิทยา เอกชน สงขลา 

2348 005496 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ เอกชน สงขลา 

2349 005498 โรงเรียนสองแสงวิทยา เอกชน สงขลา 

2350 005527 โรงเรียนรัศมีอนุสรณ เอกชน สงขลา 

2351 005539 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา เอกชน สงขลา 

2352 000025 โรงเรียนทาแพผดุงวิทย รัฐ สตูล 

2353 000072 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล รัฐ สตูล 

2354 000333 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค รัฐ สตูล 

2355 000414 โรงเรียนสตูลวิทยา รัฐ สตูล 

2356 000688 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม นิคมวัฒนา รัฐ สตูล 

2357 000860 โรงเรียนทุงหวาวรวิทย รัฐ สตูล 

2358 000959 โรงเรียนควนโดนวิทยา รัฐ สตูล 

2359 002471 โรงเรียนกําแพงวิทยา รัฐ สตูล 

2360 003233 โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร รัฐ สตูล 

2361 003299 โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย รัฐ สตูล 

2362 003367 โรงเรียนสาครพิทยาคาร รัฐ สตูล 

2363 003427 โรงเรียนละงูพิทยาคม รัฐ สตูล 

2364 005389 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 42 จังหวัดสตูล รัฐ สตูล 

2365 000127 โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ เอกชน สตูล 

2366 004682 โรงเรียนสันติศาสตรศึกษา เอกชน สตูล 

2367 004778 โรงเรียนอิสลามวิทยา (สตูล) เอกชน สตูล 

2368 004779 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ เอกชน สตูล 

2369 005302 โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา เอกชน สตูล 

2370 005303 โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา เอกชน สตูล 
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2371 005439 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา เอกชน สตูล 

2372 005526 โรงเรียนทุงหวาวิทยาคาร เอกชน สตูล 

2373 000227 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค รัฐ สมุทรปราการ 

2374 000980 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท รัฐ สมุทรปราการ 

2375 001377 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ รัฐ สมุทรปราการ 

2376 001533 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2377 001720 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2378 002138 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รัฐ สมุทรปราการ 

2379 002301 โรงเรียนราชวินิตบางแกว รัฐ สมุทรปราการ 

2380 002371 โรงเรียนสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2381 002439 โรงเรียนมัธยมวัดดานสําโรง รัฐ สมุทรปราการ 

2382 002513 โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2383 002603 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนีย)สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2384 002648 โรงเรียนวัดทรงธรรม รัฐ สมุทรปราการ 

2385 002702 โรงเรียนบางบอวิทยาคม รัฐ สมุทรปราการ 

2386 002765 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รัฐ สมุทรปราการ 

2387 002999 โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง รัฐ สมุทรปราการ 

2388 003059 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัฐ สมุทรปราการ 

2389 003361 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา รัฐ สมุทรปราการ 

2390 004592 โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ รัฐ สมุทรปราการ 

2391 004611 โรงเรียนมัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม รัฐ สมุทรปราการ 

2392 004899 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ ในพระบรมราชานุเคราะห รัฐ สมุทรปราการ 

2393 004914 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2394 004954 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รัฐ สมุทรปราการ 

2395 005137 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ รัฐ สมุทรปราการ 

2396 005379 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2397 004067 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เอกชน สมุทรปราการ 

2398 000247 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย รัฐ สมุทรสงคราม 

2399 001252 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย รัฐ สมุทรสงคราม 

2400 001275 โรงเรียนวัดแกวเจริญอํานวยวิทย รัฐ สมุทรสงคราม 

2401 001276 โรงเรียนทายหาด รัฐ สมุทรสงคราม 

2402 001913 โรงเรียนศรัทธาสมุทร รัฐ สมุทรสงคราม 

2403 001916 โรงเรียนถาวรานุกูล รัฐ สมุทรสงคราม 

73/127



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

2404 002884 โรงเรียนสกลวิสุทธิ รัฐ สมุทรสงคราม 

2405 003048 โรงเรียนวัดบางกะพอม (คงลาภย่ิงประชานุสรณ) รัฐ สมุทรสงคราม 

2406 003049 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา รัฐ สมุทรสงคราม 

2407 005103 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพันธหริณสูตร) รัฐ สมุทรสงคราม 

2408 000187 โรงเรียนกระทุมแบน วิเศษสมุทคุณ รัฐ สมุทรสาคร 

2409 000352 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย รัฐ สมุทรสาคร 

2410 000600 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ รัฐ สมุทรสาคร 

2411 000922 โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ รัฐ สมุทรสาคร 

2412 001050 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รัฐ สมุทรสาคร 

2413 001841 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒนราษฎรอุปถัมภ รัฐ สมุทรสาคร 

2414 002533 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย รัฐ สมุทรสาคร 

2415 003269 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร 

2416 003827 โรงเรียนกุศลวิทยา รัฐ สมุทรสาคร 

2417 004465 โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา รัฐ สมุทรสาคร 

2418 004940 โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎรบํารุง) รัฐ สมุทรสาคร 

2419 005522 โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎร) รัฐ สมุทรสาคร 

2420 005391 โรงเรียนอันนาลัย เอกชน สมุทรสาคร 

2421 000036 โรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม รัฐ สระแกว 

2422 000077 โรงเรียนเขาฉกรรจวิทยาคม รัฐ สระแกว 

2423 000307 โรงเรียนบานแกงวิทยา รัฐ สระแกว 

2424 000361 โรงเรียนซับนกแกววิทยา รัฐ สระแกว 

2425 000454 โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร รัฐ สระแกว 

2426 000462 โรงเรียนวังสมบูรณวิทยาคม รัฐ สระแกว 

2427 000487 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม รัฐ สระแกว 

2428 000509 โรงเรียนอรัญประเทศ รัฐ สระแกว 

2429 000666 โรงเรียนทรัพยสมบูรณวิทยาคม รัฐ สระแกว 

2430 000740 โรงเรียนวัฒนานคร รัฐ สระแกว 

2431 000904 โรงเรียนทาเกษมพิทยา รัฐ สระแกว 

2432 000934 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม รัฐ สระแกว 

2433 001334 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา รัฐ สระแกว 

2434 001391 โรงเรียนตาพระยา รัฐ สระแกว 

2435 002202 โรงเรียนสระแกว รัฐ สระแกว 

2436 002740 โรงเรียนรมเกลาวัฒนานคร สระแกว รัชมังคลาภิเษก รัฐ สระแกว 
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2437 002967 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม รัฐ สระแกว 

2438 003614 โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา รัฐ สระแกว 

2439 003660 โรงเรียนซับมวงวิทยา รัฐ สระแกว 

2440 003989 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ รัฐ สระแกว 

2441 004383 โรงเรียนทัพราชวิทยา รัฐ สระแกว 

2442 005360 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธวิทยา รัฐ สระแกว 

2443 000029 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม รัฐ สระบุรี 

2444 000216 โรงเรียนแกงคอย รัฐ สระบุรี 

2445 000243 โรงเรียนหนองแซงวิทยา รัฐ สระบุรี 

2446 000246 โรงเรียนบานหมอ พัฒนานุกูล รัฐ สระบุรี 

2447 000277 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา รัฐ สระบุรี 

2448 000281 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน รัฐ สระบุรี 

2449 000294 โรงเรียนบานทามะปรางวิทยา รัฐ สระบุรี 

2450 000296 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม รัฐ สระบุรี 

2451 000303 โรงเรียนหินกองวิทยาคม รัฐ สระบุรี 

2452 000327 โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวุฒิวิทยา รัฐ สระบุรี 

2453 000520 โรงเรียนเสาไห วิมลวิทยานุกูล รัฐ สระบุรี 

2454 001082 โรงเรียนสุธีวิทยา รัฐ สระบุรี 

2455 001363 โรงเรียนหนองโดนวิทยา รัฐ สระบุรี 

2456 001815 โรงเรียนพระพุทธบาท พลานุกูลวิทยา รัฐ สระบุรี 

2457 001844 โรงเรียนเทพศิรินทร พุแค รัฐ สระบุรี 

2458 002226 โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา รัฐ สระบุรี 

2459 002463 โรงเรียนซับนอยเหนือวิทยาคม รัฐ สระบุรี 

2460 002548 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี รัฐ สระบุรี 

2461 002938 โรงเรียนวังมวงวิทยาคม รัฐ สระบุรี 

2462 004906 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี รัฐ สระบุรี 

2463 000014 โรงเรียนสิงหบุรี รัฐ สิงหบุรี 

2464 000016 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก รัฐ สิงหบุรี 

2465 000084 โรงเรียนบางระจันวิทยา รัฐ สิงหบุรี 

2466 000107 โรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ รัฐ สิงหบุรี 

2467 000130 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา รัฐ สิงหบุรี 

2468 000500 โรงเรียนบานแปงวิทยา รัฐ สิงหบุรี 

2469 000766 โรงเรียนคายบางระจันวิทยาคม รัฐ สิงหบุรี 
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2470 000802 โรงเรียนทาชางวิทยาคาร รัฐ สิงหบุรี 

2471 002205 โรงเรียนทองเอนวิทยา รัฐ สิงหบุรี 

2472 002265 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม รัฐ สิงหบุรี 

2473 002564 โรงเรียนอินทรบุรี รัฐ สิงหบุรี 

2474 004825 โรงเรียนหัวไผวิทยาคม รัฐ สิงหบุรี 

2475 000138 โรงเรียนศรีนคร รัฐ สุโขทัย 

2476 000197 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รัฐ สุโขทัย 

2477 000249 โรงเรียนทาชัยวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2478 000321 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2479 000370 โรงเรียนบานสวนวิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2480 000375 โรงเรียนหนองตูมวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2481 000412 โรงเรียนบานดานลานหอยวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2482 000459 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2483 000758 โรงเรียนอุดมดรุณี รัฐ สุโขทัย 

2484 001321 โรงเรียนลิไทพิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2485 001328 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา รัฐ สุโขทัย 

2486 001591 โรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2487 001658 โรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา 2 รัฐ สุโขทัย 

2488 001908 โรงเรียนบานไรพิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2489 002088 โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ รัฐ สุโขทัย 

2490 002110 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2491 002114 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2492 002387 โรงเรียนเมืองดงวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2493 002397 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ รัฐ สุโขทัย 

2494 002610 โรงเรียนเมืองเชลียง รัฐ สุโขทัย 

2495 003199 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ สุโขทัย 

2496 003351 โรงเรียนยางซายพิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2497 003364 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2498 003704 โรงเรียนบานใหมเจริญผลพิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2499 003788 โรงเรียนบานแกงวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2500 004397 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ รัฐ สุโขทัย 

2501 004437 โรงเรียนวังทองวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2502 004449 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม รัฐ สุโขทัย 
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2503 004802 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก รัฐ สุโขทัย 

2504 005018 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค รัฐ สุโขทัย 

2505 005456 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) รัฐ สุโขทัย 

2506 000316 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย รัฐ สุพรรณบุรี 

2507 000440 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม รัฐ สุพรรณบุรี 

2508 000633 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

2509 000637 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 รัฐ สุพรรณบุรี 

2510 000658 โรงเรียนสวนแตงวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2511 000675 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 รัฐ สุพรรณบุรี 

2512 000916 โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา 2 รัฐ สุพรรณบุรี 

2513 001041 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2514 001125 โรงเรียนบอกรุวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2515 001193 โรงเรียนสองพ่ีนองวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2516 001240 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รัฐ สุพรรณบุรี 

2517 001376 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2518 001577 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 รัฐ สุพรรณบุรี 

2519 001642 โรงเรียนบางแมหมายรัฐราษฎรรังสฤษดิ์ รัฐ สุพรรณบุรี 

2520 001644 โรงเรียนอูทอง รัฐ สุพรรณบุรี 

2521 001742 โรงเรียนสงวนหญิง รัฐ สุพรรณบุรี 

2522 001903 โรงเรียนดอนคาวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2523 002312 โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2524 002339 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2525 002588 โรงเรียนบางปลามา สูงสุมารผดุงวิทย รัฐ สุพรรณบุรี 

2526 002589 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2527 002622 โรงเรียนบางลี่วิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2528 002716 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3 รัฐ สุพรรณบุรี 

2529 003013 โรงเรียนศรีประจันต เมธีประมุข รัฐ สุพรรณบุรี 

2530 003079 โรงเรียนทุงคลีโคกชางวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2531 003366 โรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม รัฐ สุพรรณบุรี 

2532 003880 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย รัฐ สุพรรณบุรี 

2533 003899 โรงเรียนวังหวาราษฎรสามัคคี รัฐ สุพรรณบุรี 

2534 003911 โรงเรียนหนองวัลยเปรียงวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2535 003991 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 
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2536 004086 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

2537 004372 โรงเรียนดานชางวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2538 004479 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 7 รัฐ สุพรรณบุรี 

2539 000458 โรงเรียนเกาะสมุย รัฐ สุราษฎรธานี 

2540 000590 โรงเรียนไชยาวิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2541 000618 โรงเรียนทาชนะ รัฐ สุราษฎรธานี 

2542 000697 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2543 000734 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานี ๑ รัฐ สุราษฎรธานี 

2544 000788 โรงเรียนเวียงสระ รัฐ สุราษฎรธานี 

2545 000891 โรงเรียนพนมศึกษา รัฐ สุราษฎรธานี 

2546 000976 โรงเรียนกาญจนดิษฐ รัฐ สุราษฎรธานี 

2547 001058 โรงเรียนสุราษฎรธานี รัฐ สุราษฎรธานี 

2548 001090 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2549 001645 โรงเรียนบานนาสาร รัฐ สุราษฎรธานี 

2550 001650 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธานี รัฐ สุราษฎรธานี 

2551 001705 โรงเรียนทาอุแทพิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2552 001748 โรงเรียนเมืองสุราษฎรธานี รัฐ สุราษฎรธานี 

2553 001855 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รัฐ สุราษฎรธานี 

2554 001929 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2555 001978 โรงเรียนบางสวรรควิทยาคม รัฐ สุราษฎรธานี 

2556 002106 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2557 002169 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม รัฐ สุราษฎรธานี 

2558 002335 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา รัฐ สุราษฎรธานี 

2559 002523 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม รัฐ สุราษฎรธานี 

2560 002629 โรงเรียนพระแสงวิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2561 002717 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎรธานี รัฐ สุราษฎรธานี 

2562 002737 โรงเรียนบานตาขุนวิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2563 003069 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา 2 รัฐ สุราษฎรธานี 

2564 003130 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม รัฐ สุราษฎรธานี 

2565 003270 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม รัฐ สุราษฎรธานี 

2566 003309 โรงเรียนทาฉางวิทยาคาร รัฐ สุราษฎรธานี 

2567 003383 โรงเรียนทาชีวิทยาคม รัฐ สุราษฎรธานี 

2568 003495 โรงเรียนมัธยมบานทําเนียบ รัฐ สุราษฎรธานี 
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2569 003809 โรงเรียนทาสะทอนวิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2570 003898 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา รัฐ สุราษฎรธานี 

2571 003953 โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ สุราษฎรธานี 

2572 004003 โรงเรียนพวงพรมครวิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2573 004016 โรงเรียนสุราษฎรธานี 2 รัฐ สุราษฎรธานี 

2574 004098 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี รัฐ สุราษฎรธานี 

2575 004127 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม รัฐ สุราษฎรธานี 

2576 004182 โรงเรียนน้ํารอบวิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2577 004548 โรงเรียนบานเสด็จพิทยาคม รัฐ สุราษฎรธานี 

2578 004556 โรงเรียนทาเฟองวิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2579 004591 โรงเรียนทีปราษฎรพิทยา รัฐ สุราษฎรธานี 

2580 005147 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย รัฐ สุราษฎรธานี 

2581 005249 โรงเรียนบานคลองสงค รัฐ สุราษฎรธานี 

2582 005341 โรงเรียนบานเขานาใน รัฐ สุราษฎรธานี 

2583 000351 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เอกชน สุราษฎรธานี 

2584 004958 โรงเรียนธิดาแมพระ เอกชน สุราษฎรธานี 

2585 005163 โรงเรียนดารุสสลามวิทยา เอกชน สุราษฎรธานี 

2586 005395 โรงเรียนปญญาทิพย เอกชน สุราษฎรธานี 

2587 000142 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ สุรินทร 

2588 000143 โรงเรียนศรีไผทสมันต รัฐ สุรินทร 

2589 000384 โรงเรียนเทนมียมิตรประชา รัฐ สุรินทร 

2590 000559 โรงเรียนหวยจริงวิทยา รัฐ สุรินทร 

2591 000567 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย รัฐ สุรินทร 

2592 000569 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค รัฐ สุรินทร 

2593 000623 โรงเรียนทุงมนวิทยาคาร รัฐ สุรินทร 

2594 000736 โรงเรียนแตลศิริวิทยา รัฐ สุรินทร 

2595 000937 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ สุรินทร 

2596 001079 โรงเรียนตานีวิทยา รัฐ สุรินทร 

2597 001085 โรงเรียนมหิธรวิทยา รัฐ สุรินทร 

2598 001318 โรงเรียนสวายวิทยาคาร รัฐ สุรินทร 

2599 001382 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา รัฐ สุรินทร 

2600 001398 โรงเรียนโนนเทพ รัฐ สุรินทร 

2601 001442 โรงเรียนสุรินทรภักดี รัฐ สุรินทร 
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2602 001459 โรงเรียนสุรพินทพิทยา รัฐ สุรินทร 

2603 001491 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม รัฐ สุรินทร 

2604 001492 โรงเรียนกระเทียมวิทยา รัฐ สุรินทร 

2605 001503 โรงเรียนแนงมุดวิทยา รัฐ สุรินทร 

2606 001523 โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา รัฐ สุรินทร 

2607 001534 โรงเรียนพญารามวิทยา รัฐ สุรินทร 

2608 001540 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม รัฐ สุรินทร 

2609 001549 โรงเรียนรัตนบุรี รัฐ สุรินทร 

2610 001616 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค รัฐ สุรินทร 

2611 001622 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร รัฐ สุรินทร 

2612 001652 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค รัฐ สุรินทร 

2613 001852 โรงเรียนบัวเชดวิทยา รัฐ สุรินทร 

2614 001899 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม รัฐ สุรินทร 

2615 001922 โรงเรียนโคกยางวิทยา รัฐ สุรินทร 

2616 001968 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา รัฐ สุรินทร 

2617 002008 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา รัฐ สุรินทร 

2618 002013 โรงเรียนสนมวิทยาคาร รัฐ สุรินทร 

2619 002015 โรงเรียนสังขะ รัฐ สุรินทร 

2620 002042 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค รัฐ สุรินทร 

2621 002043 โรงเรียนเมืองบัววิทยา รัฐ สุรินทร 

2622 002142 โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย รัฐ สุรินทร 

2623 002220 โรงเรียนนาดีวิทยา รัฐ สุรินทร 

2624 002237 โรงเรียนสิรินธร รัฐ สุรินทร 

2625 002264 โรงเรียนสินรินทรวิทยา รัฐ สุรินทร 

2626 002273 โรงเรียนสุรวิทยาคาร รัฐ สุรินทร 

2627 002321 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค รัฐ สุรินทร 

2628 002504 โรงเรียนดอนแรดวิทยา รัฐ สุรินทร 

2629 002549 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม รัฐ สุรินทร 

2630 002590 โรงเรียนวีรวัฒนโยธิน รัฐ สุรินทร 

2631 002971 โรงเรียนไทรแกววิทยา รัฐ สุรินทร 

2632 003052 โรงเรียนจารยวิทยาคาร รัฐ สุรินทร 

2633 003066 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม รัฐ สุรินทร 

2634 003131 โรงเรียนพนาสนวิทยา รัฐ สุรินทร 
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2635 003307 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา รัฐ สุรินทร 

2636 003357 โรงเรียนสุรินทรราชมงคล รัฐ สุรินทร 

2637 003500 โรงเรียนธาตุศรีนคร รัฐ สุรินทร 

2638 003534 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม รัฐ สุรินทร 

2639 003561 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา รัฐ สุรินทร 

2640 003580 โรงเรียนหนองอียอวิทยา รัฐ สุรินทร 

2641 003603 โรงเรียนนาบัววิทยา สุรินทร รัฐ สุรินทร 

2642 003613 โรงเรียนสุรินทรพิทยาคม รัฐ สุรินทร 

2643 003701 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา รัฐ สุรินทร 

2644 003720 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา รัฐ สุรินทร 

2645 003760 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ รัฐ สุรินทร 

2646 004084 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค รัฐ สุรินทร 

2647 004186 โรงเรียนมัธยมศรีสําเภาลูน รัฐ สุรินทร 

2648 004209 โรงเรียนชางบุญวิทยา รัฐ สุรินทร 

2649 004217 โรงเรียนตาเบาวิทยา รัฐ สุรินทร 

2650 004249 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา รัฐ สุรินทร 

2651 004279 โรงเรียนทุงกุลาพิทยาคม รัฐ สุรินทร 

2652 004283 โรงเรียนทาสวางวิทยา รัฐ สุรินทร 

2653 004312 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา รัฐ สุรินทร 

2654 004313 โรงเรียนแรวิทยา รัฐ สุรินทร 

2655 004342 โรงเรียนโนนแทนพิทยาคม รัฐ สุรินทร 

2656 004346 โรงเรียนพระแกววิทยา รัฐ สุรินทร 

2657 004417 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค รัฐ สุรินทร 

2658 004418 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สุรินทร รัฐ สุรินทร 

2659 004435 โรงเรียนประดูแกวประชาสรรค รัฐ สุรินทร 

2660 004442 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา รัฐ สุรินทร 

2661 004460 โรงเรียนศรีณรงคพิทยาลัย รัฐ สุรินทร 

2662 004461 โรงเรียนยางวิทยาคาร รัฐ สุรินทร 

2663 004462 โรงเรียนขวาวใหญวิทยา รัฐ สุรินทร 

2664 004466 โรงเรียนลําพลับพลาวิทยาคาร รัฐ สุรินทร 

2665 004485 โรงเรียนวังขาพัฒนา รัฐ สุรินทร 

2666 004560 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา รัฐ สุรินทร 

2667 004578 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม รัฐ สุรินทร 
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2668 004587 โรงเรียนแสงทรัพยประชาวิทยาคาร รัฐ สุรินทร 

2669 004588 โรงเรียนทับโพธ์ิพัฒนวิทย รัฐ สุรินทร 

2670 004776 โรงเรียนบานตรวจ รัฐ สุรินทร 

2671 004839 โรงเรียนบานตรึม ตรึมวิทยานุเคราะห รัฐ สุรินทร 

2672 005197 โรงเรียนเทศบาล3 เทศบาลอนุสรณ รัฐ สุรินทร 

2673 000066 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2674 000122 โรงเรียนน้ําสวยวิทยา รัฐ หนองคาย 

2675 000178 โรงเรียนถอนวิทยา รัฐ หนองคาย 

2676 000260 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รัฐ หนองคาย 

2677 000778 โรงเรียนโพธ์ิตากพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2678 000812 โรงเรียนพานพราว รัฐ หนองคาย 

2679 000828 โรงเรียนทาบอ รัฐ หนองคาย 

2680 001266 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร รัฐ หนองคาย 

2681 001346 โรงเรียนสังคมวิทยา รัฐ หนองคาย 

2682 001480 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร รัฐ หนองคาย 

2683 001743 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2684 002189 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2685 002806 โรงเรียนเวียงคําวิทยาคาร รัฐ หนองคาย 

2686 002816 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2687 002871 โรงเรียนพระบาทนาสิงหพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2688 003140 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ รัฐ หนองคาย 

2689 003356 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร รัฐ หนองคาย 

2690 003394 โรงเรียนทาบอพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2691 003433 โรงเรียนกวนวันวิทยา รัฐ หนองคาย 

2692 003454 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา รัฐ หนองคาย 

2693 003496 โรงเรียนเซิมพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2694 003563 โรงเรียนฝางพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2695 003623 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา รัฐ หนองคาย 

2696 003740 โรงเรียนนาดีพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2697 003860 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2698 004068 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร รัฐ หนองคาย 

2699 004122 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ รัฐ หนองคาย 

2700 004368 โรงเรียนวังมวงพิทยาคม รัฐ หนองคาย 
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2701 004464 โรงเรียนรมธรรมานุสรณ รัฐ หนองคาย 

2702 005040 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 14 รัฐ หนองคาย 

2703 005125 โรงเรียนเทศบาล 1 สวางวิทยา รัฐ หนองคาย 

2704 000933 โรงเรียนกุดดูพิทยาคม รัฐ หนองบัวลําภู 

2705 001113 โรงเรียนกุดดินจ่ีพิทยาคม รัฐ หนองบัวลําภู 

2706 001289 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช รัฐ หนองบัวลําภู 

2707 001291 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร รัฐ หนองบัวลําภู 

2708 001390 โรงเรียนหนองสวรรควิทยาคาร รัฐ หนองบัวลําภู 

2709 001522 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค รัฐ หนองบัวลําภู 

2710 001620 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รัฐ หนองบัวลําภู 

2711 001674 โรงเรียนบานขามพิทยาคม รัฐ หนองบัวลําภู 

2712 001948 โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค รัฐ หนองบัวลําภู 

2713 001949 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร รัฐ หนองบัวลําภู 

2714 002452 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รัฐ หนองบัวลําภู 

2715 002753 โรงเรียนยางหลอวิทยาคาร รัฐ หนองบัวลําภู 

2716 003156 โรงเรียนกุงแกววิทยาคาร รัฐ หนองบัวลําภู 

2717 003432 โรงเรียนนาแกวิทยา รัฐ หนองบัวลําภู 

2718 003608 โรงเรียนภูซางใหญวิทยาคม รัฐ หนองบัวลําภู 

2719 004116 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร รัฐ หนองบัวลําภู 

2720 004140 โรงเรียนฝงแดงวิทยาสรรค รัฐ หนองบัวลําภู 

2721 004436 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลําภู รัฐ หนองบัวลําภู 

2722 004918 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม รัฐ หนองบัวลําภู 

2723 004697 โรงเรียนพิชญบัณฑิต เอกชน หนองบัวลําภู 

2724 004956 โรงเรียนจริยานุสรณ เอกชน หนองบัวลําภู 

2725 000012 โรงเรียนราชสถิตยวิทยา รัฐ อางทอง 

2726 000344 วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง รัฐ อางทอง 

2727 000672 โรงเรียนสตรีอางทอง รัฐ อางทอง 

2728 001364 โรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ รัฐ อางทอง 

2729 001785 โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม รัฐ อางทอง 

2730 002101 โรงเรียนโพธ์ิทอง จินดามณี รัฐ อางทอง 

2731 002104 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม รัฐ อางทอง 

2732 002201 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ ตันติวิทยาภูมิ รัฐ อางทอง 

2733 002645 โรงเรียนสามโกวิทยาคม รัฐ อางทอง 
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2734 003521 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม รัฐ อางทอง 

2735 003564 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม รัฐ อางทอง 

2736 003612 โรงเรียนไผวงวิทยา รัฐ อางทอง 

2737 003625 โรงเรียนโยธินบูรณะอางทอง รัฐ อางทอง 

2738 003994 โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยาคม อางทอง รัฐ อางทอง 

2739 005095 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล รัฐ อางทอง 

2740 005381 โรงเรียนวัดสระแกว(รุงโรจนธนกุล อุปถัมถ) เอกชน อางทอง 

2741 000080 โรงเรียนปลาคาววิทยานุสรณ รัฐ อํานาจเจริญ 

2742 000154 โรงเรียนเสนางคนิคม รัฐ อํานาจเจริญ 

2743 000516 โรงเรียนน้ําปลีกศึกษา รัฐ อํานาจเจริญ 

2744 000754 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม รัฐ อํานาจเจริญ 

2745 000780 โรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม รัฐ อํานาจเจริญ 

2746 001465 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม รัฐ อํานาจเจริญ 

2747 001595 โรงเรียนพนาศึกษา รัฐ อํานาจเจริญ 

2748 001596 โรงเรียนคึมใหญวิทยา รัฐ อํานาจเจริญ 

2749 002021 โรงเรียนปทุมราชวงศา รัฐ อํานาจเจริญ 

2750 002655 โรงเรียนอํานาจเจริญ รัฐ อํานาจเจริญ 

2751 003139 โรงเรียนนาวังวิทยา รัฐ อํานาจเจริญ 

2752 003195 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๔ รัฐ อํานาจเจริญ 

2753 003196 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา รัฐ อํานาจเจริญ 

2754 003197 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม รัฐ อํานาจเจริญ 

2755 003363 โรงเรียนคําเข่ือนแกววิทยาคม รัฐ อํานาจเจริญ 

2756 003441 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก รัฐ อํานาจเจริญ 

2757 004104 โรงเรียนมัธยมแมด รัฐ อํานาจเจริญ 

2758 004161 โรงเรียนนายมวิทยาคาร รัฐ อํานาจเจริญ 

2759 004184 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา รัฐ อํานาจเจริญ 

2760 004204 โรงเรียนอํานาจเจริญพิทยาคม รัฐ อํานาจเจริญ 

2761 004261 โรงเรียนสรางนกทาวิทยาคม รัฐ อํานาจเจริญ 

2762 004454 โรงเรียนจิกดูวิทยา รัฐ อํานาจเจริญ 

2763 000810 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม เอกชน อํานาจเจริญ 

2764 000287 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2765 000391 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ อุดรธานี 

2766 000410 โรงเรียนหนองหานวิทยา รัฐ อุดรธานี 
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2767 000451 โรงเรียนทุงฝนวิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2768 000473 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รัฐ อุดรธานี 

2769 000477 โรงเรียนบานดุงวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2770 000767 โรงเรียนนิคมสงเคราะหวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2771 000925 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา รัฐ อุดรธานี 

2772 000951 โรงเรียนกุมภวาป รัฐ อุดรธานี 

2773 001039 โรงเรียนหวยเก้ิงพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2774 001128 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รัฐ อุดรธานี 

2775 001129 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2776 001131 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2777 001258 โรงเรียนสามพราววิทยา รัฐ อุดรธานี 

2778 001269 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2779 001339 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ รัฐ อุดรธานี 

2780 001351 โรงเรียนสรางคอมวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2781 001409 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2782 001448 โรงเรียนพันดอนวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2783 001772 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2784 001773 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม รัฐ อุดรธานี 

2785 001788 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2786 001800 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา รัฐ อุดรธานี 

2787 001804 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2788 001957 โรงเรียนกูแกววิทยา รัฐ อุดรธานี 

2789 001972 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร รัฐ อุดรธานี 

2790 001996 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2791 002030 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ รัฐ อุดรธานี 

2792 002331 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2793 002417 โรงเรียนประจักษศิลปาคาร รัฐ อุดรธานี 

2794 002454 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค รัฐ อุดรธานี 

2795 002479 โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา รัฐ อุดรธานี 

2796 002506 โรงเรียนน้ําโสมพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2797 002508 โรงเรียนจําปาโมงวิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2798 002517 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2799 002771 โรงเรียนภูพานวิทยา รัฐ อุดรธานี 
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2800 002798 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2801 002808 โรงเรียนบานเชียงวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2802 002809 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

2803 002813 โรงเรียนแสงอรามพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2804 002844 โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2805 002876 โรงเรียนไชยวานวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2806 002952 โรงเรียนย่ิงยวดพิทยานุกูล รัฐ อุดรธานี 

2807 002970 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

2808 002978 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

2809 002994 โรงเรียนน้ําซึมพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2810 003044 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห รัฐ อุดรธานี 

2811 003398 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2812 003520 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2813 003523 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2814 003941 โรงเรียนประจักษศิลปาคม รัฐ อุดรธานี 

2815 004010 โรงเรียนทุงฝนพัฒนศึกษา รัฐ อุดรธานี 

2816 004018 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2817 004023 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2818 004024 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2819 004038 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค รัฐ อุดรธานี 

2820 004041 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2821 004049 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 รัฐ อุดรธานี 

2822 004102 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2823 004139 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ รัฐ อุดรธานี 

2824 004144 โรงเรียนทรัพยอุดมวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2825 004231 โรงเรียนชัยนาคําวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2826 004235 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2827 004341 โรงเรียนคํายางพิทยา รัฐ อุดรธานี 

2828 004409 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา รัฐ อุดรธานี 

2829 004410 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

2830 004944 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห รัฐ อุดรธานี 

2831 004983 โรงเรียนเทศบาล 3 บานเหลา รัฐ อุดรธานี 

2832 005178 โรงเรียนบานหมากแขง รัฐ อุดรธานี 
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2833 004536 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เอกชน อุดรธานี 

2834 005105 โรงเรียนภูมิพิชญ เอกชน อุดรธานี 

2835 005352 โรงเรียนพิชญวิทย เอกชน อุดรธานี 

2836 000491 โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ รัฐ อุตรดิตถ 

2837 000612 โรงเรียนอุตรดิตถ รัฐ อุตรดิตถ 

2838 000744 โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี รัฐ อุตรดิตถ 

2839 000799 โรงเรียนพิชัย รัฐ อุตรดิตถ 

2840 001272 โรงเรียนแสนตอวิทยา รัฐ อุตรดิตถ 

2841 001604 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ รัฐ อุตรดิตถ 

2842 001769 โรงเรียนทุงกะโลวิทยา รัฐ อุตรดิตถ 

2843 001917 โรงเรียนฟากทาวิทยา รัฐ อุตรดิตถ 

2844 002113 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ รัฐ อุตรดิตถ 

2845 002126 โรงเรียนบานโคกวิทยาคม รัฐ อุตรดิตถ 

2846 002287 โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ รัฐ อุตรดิตถ 

2847 002358 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ รัฐ อุตรดิตถ 

2848 002394 โรงเรียนลับแลพิทยาคม รัฐ อุตรดิตถ 

2849 002819 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา รัฐ อุตรดิตถ 

2850 002853 โรงเรียนบานโคนพิทยา รัฐ อุตรดิตถ 

2851 002854 โรงเรียนน้ําริดวิทยา รัฐ อุตรดิตถ 

2852 002918 โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม รัฐ อุตรดิตถ 

2853 002937 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา รัฐ อุตรดิตถ 

2854 003121 โรงเรียนดาราพิทยาคม รัฐ อุตรดิตถ 

2855 005299 โรงเรียนสหคริสเตียน เอกชน อุตรดิตถ 

2856 000031 โรงเรียนบานไรวิทยา รัฐ อุทัยธาน ี

2857 000075 โรงเรียนหวยคตพิทยาคม รัฐ อุทัยธาน ี

2858 000255 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม รัฐ อุทัยธาน ี

2859 000256 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา รัฐ อุทัยธาน ี

2860 000266 โรงเรียนทุงโพวิทยา รัฐ อุทัยธาน ี

2861 000407 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ รัฐ อุทัยธาน ี

2862 000617 โรงเรียนหนองฉางวิทยา รัฐ อุทัยธาน ี

2863 000919 โรงเรียนสวางอารมณวิทยาคม รัฐ อุทัยธาน ี

2864 000920 โรงเรียนตลุกดูวิทยาคม รัฐ อุทัยธาน ี

2865 001109 โรงเรียนลานสักวิทยา รัฐ อุทัยธาน ี
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2866 001114 โรงเรียนบานทุงนาวิทยา รัฐ อุทัยธาน ี

2867 001718 โรงเรียนหนองเตาวิทยา รัฐ อุทัยธาน ี

2868 001719 โรงเรียนการุงวิทยาคม รัฐ อุทัยธาน ี

2869 002370 โรงเรียนหนองขาหยางวิทยา รัฐ อุทัยธาน ี

2870 002728 โรงเรียนรองตาทีวิทยา รัฐ อุทัยธาน ี

2871 003271 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ รัฐ อุทัยธาน ี

2872 003805 โรงเรียนบอยางวิทยา รัฐ อุทัยธาน ี

2873 003984 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม รัฐ อุทัยธาน ี

2874 003985 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รัฐ อุทัยธาน ี

2875 004455 โรงเรียนวังหินวิทยาคม อุทัยธานี รัฐ อุทัยธาน ี

2876 004456 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ รัฐ อุทัยธาน ี

2877 004724 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา เอกชน อุทัยธานี 

2878 005487 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา เอกชน อุทัยธานี 

2879 000056 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2880 000116 โรงเรียนนากระแซงศึกษา รัฐ อุบลราชธานี 

2881 000141 โรงเรียนบานไทยวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2882 000244 โรงเรียนไผใหญศึกษา รัฐ อุบลราชธานี 

2883 000267 โรงเรียนนาสวงวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2884 000269 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2885 000409 โรงเรียนเดชอุดม รัฐ อุบลราชธานี 

2886 000552 โรงเรียนทุงเทิงย่ิงวัฒนา รัฐ อุบลราชธานี 

2887 000556 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รัฐ อุบลราชธานี 

2888 000579 โรงเรียนศรีน้ําคําศึกษา รัฐ อุบลราชธานี 

2889 000727 โรงเรียนนารีนุกูล รัฐ อุบลราชธานี 

2890 000738 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา รัฐ อุบลราชธานี 

2891 000755 โรงเรียนนาจะหลวย รัฐ อุบลราชธานี 

2892 000777 โรงเรียนกุดขาวปุนวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2893 000829 โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2894 001005 โรงเรียนบัวงามวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2895 001086 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

2896 001100 โรงเรียนนาคําวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2897 001300 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2898 001329 โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 
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2899 001537 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รัฐ อุบลราชธานี 

2900 001538 โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2901 001583 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2902 001585 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย รัฐ อุบลราชธานี 

2903 001727 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ รัฐ อุบลราชธานี 

2904 001761 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2905 001767 โรงเรียนหวยขะยุงวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2906 001809 โรงเรียนวารินชําราบ รัฐ อุบลราชธานี 

2907 001811 โรงเรียนอางศิลา รัฐ อุบลราชธานี 

2908 001812 โรงเรียนน้ํายืนวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2909 001833 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร รัฐ อุบลราชธานี 

2910 001834 โรงเรียนสําโรงวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2911 001973 โรงเรียนวิจิตราพิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2912 001976 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี รัฐ อุบลราชธานี 

2913 002016 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก รัฐ อุบลราชธานี 

2914 002199 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2915 002298 โรงเรียนแกงเหนือพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2916 002315 โรงเรียนหนองบอสามัคคีวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2917 002316 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

2918 002323 โรงเรียนพังเคนพิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2919 002522 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ รัฐ อุบลราชธานี 

2920 002684 โรงเรียนไรใตประชาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2921 002710 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2922 002714 โรงเรียนปทุมพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2923 002811 โรงเรียนดงสวางวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2924 002877 โรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ อุบลราชธานี 

2925 002933 โรงเรียนหนองขอนวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2926 002953 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2927 002989 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2928 003041 โรงเรียนทาโพธ์ิศรีพิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2929 003046 โรงเรียนน้ําขุนวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2930 003094 โรงเรียนทุงศรีอุดม รัฐ อุบลราชธานี 

2931 003137 โรงเรียนพะลานวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 
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2932 003175 โรงเรียนนาโพธ์ิวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2933 003282 โรงเรียนโคกสวางคุมวิทยานุสรณ รัฐ อุบลราชธานี 

2934 003298 โรงเรียนสหธาตุศึกษา รัฐ อุบลราชธานี 

2935 003412 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2936 003442 โรงเรียนเอือดใหญพิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2937 003570 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2938 003575 โรงเรียนเชียงแกวพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2939 003646 โรงเรียนหวยขาพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2940 003648 โรงเรียนเกาขามวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2941 003663 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค รัฐ อุบลราชธานี 

2942 003670 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2943 003719 โรงเรียนเหลางามพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2944 003777 โรงเรียนนารีนุกูล 2 รัฐ อุบลราชธานี 

2945 003808 โรงเรียนสวางวีระวงศ รัฐ อุบลราชธานี 

2946 003850 โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2947 003944 โรงเรียนดงยางวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2948 004293 โรงเรียนขุมคําวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2949 004463 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชองเม็ก รัฐ อุบลราชธานี 

2950 004581 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 32 รัฐ อุบลราชธานี 

2951 005202 โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย รัฐ อุบลราชธานี 

2952 005327 โรงเรียนเทศบาล 1 (บานโพธิ์กลาง) รัฐ อุบลราชธานี 

2953 005442 โรงเรียนปทุมวิทยากร รัฐ อุบลราชธานี 

2954 004769 โรงเรียนวัดสวายนอยวิทยา เอกชน อุบลราชธานี 

2955 005196 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน เอกชน อุบลราชธานี 

2956 005297 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา เอกชน อุบลราชธานี 
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1 001316 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ รัฐ กระบี ่
2 001732 วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี รัฐ กระบี ่
3 002529 วิทยาลัยการอาชีพอาวลึก รัฐ กระบี ่
4 003884 วิทยาลัยการอาชีพคลองทอม รัฐ กระบี ่
5 004174 วิทยาลัยสารพัดชางกระบี่ รัฐ กระบี ่
6 000148 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 
7 000673 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รัฐ กรุงเทพมหานคร 
8 000885 วิทยาลัยชางศิลป รัฐ กรุงเทพมหานคร 
9 001153 วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง รัฐ กรุงเทพมหานคร 
10 001365 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รัฐ กรุงเทพมหานคร 
11 001374 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน รัฐ กรุงเทพมหานคร 
12 001682 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
13 001733 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 
14 002031 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 
15 002165 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร รัฐ กรุงเทพมหานคร 
16 002409 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รัฐ กรุงเทพมหานคร 
17 002503 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม รัฐ กรุงเทพมหานคร 
18 002826 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
19 002886 วิทยาลัยพณิชยการบางนา รัฐ กรุงเทพมหานคร 
20 003074 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
21 003135 โรงเรียนชางฝมือทหาร รัฐ กรุงเทพมหานคร 
22 003930 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รัฐ กรุงเทพมหานคร 
23 000028 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป เอกชน กรุงเทพมหานคร 
24 000064 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เอกชน กรุงเทพมหานคร 
25 000189 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป เอกชน กรุงเทพมหานคร 
26 000211 วิทยาลัยอาชีวศีกษาเทคนิควิทยา เอกชน กรุงเทพมหานคร 
27 000212 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน เอกชน กรุงเทพมหานคร 
28 000214 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
29 000224 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจํานงค เอกชน กรุงเทพมหานคร 
30 000228 วิทยาลัยเทคโนโลยีปนมณฑล เอกชน กรุงเทพมหานคร 
31 000230 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจํานงค เอกชน กรุงเทพมหานคร 
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32 000261 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
33 000358 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
34 000824 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน เอกชน กรุงเทพมหานคร 
35 000929 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
36 000952 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
37 001000 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เอกชน กรุงเทพมหานคร 
38 001146 วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
39 001152 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณบางแค เอกชน กรุงเทพมหานคร 
40 001186 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
41 001242 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
42 001372 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
43 001380 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร เอกชน กรุงเทพมหานคร 
44 001460 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
45 001576 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร ในพระอุปถัมภฯ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
46 001835 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม เอกชน กรุงเทพมหานคร 
47 001901 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู เอกชน กรุงเทพมหานคร 
48 001918 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
49 001970 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เอกชน กรุงเทพมหานคร 
50 001989 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
51 001997 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เอกชน กรุงเทพมหานคร 
52 002140 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เอกชน กรุงเทพมหานคร 
53 002354 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
54 002602 วิทยาลัยเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรมกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
55 002741 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจาพระยา เอกชน กรุงเทพมหานคร 
56 002831 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
57 003007 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
58 003071 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เอกชน กรุงเทพมหานคร 
59 003390 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี เอกชน กรุงเทพมหานคร 
60 003835 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
61 003838 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
62 004054 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
63 004207 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
64 004280 โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพพณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
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65 004348 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยบริหารธุรกิจ รามอินทรา เอกชน กรุงเทพมหานคร 
66 004497 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย เอกชน กรุงเทพมหานคร 
67 004688 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เอกชน กรุงเทพมหานคร 
68 004730 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
69 004757 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
70 004758 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต เอกชน กรุงเทพมหานคร 
71 004869 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชยบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
72 004886 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย เอกชน กรุงเทพมหานคร 
73 004894 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนออนนุชบริหาร เอกชน กรุงเทพมหานคร 
74 004900 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
75 004902 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
76 004912 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
77 005153 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
78 005155 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
79 005325 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล เอกชน กรุงเทพมหานคร 
80 005422 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เอกชน กรุงเทพมหานคร 
81 005430 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
82 001094 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุร ี
83 001157 วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุร ี
84 001202 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุร ี
85 001239 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุร ี
86 002781 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุร ี
87 003981 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน รัฐ กาญจนบุร ี
88 000481 วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ รัฐ กาฬสินธุ 
89 000525 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ รัฐ กาฬสินธุ 
90 001280 วิทยาลัยการอาชีพหวยผึ้ง รัฐ กาฬสินธุ 
91 003566 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง รัฐ กาฬสินธุ 
92 003640 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รัฐ กาฬสินธุ 
93 003901 วิทยาลัยการอาชีพคํามวง รัฐ กาฬสินธุ 
94 000936 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ เอกชน กาฬสินธุ 
95 003599 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย เอกชน กาฬสินธุ 
96 004531 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย เอกชน กาฬสินธุ 
97 004720 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ เอกชน กาฬสินธุ 
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98 004834 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพ่ิมพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ เอกชน กาฬสินธุ 
99 004982 โรงเรียนอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน เอกชน กาฬสินธุ 
100 005344 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ เอกชน กาฬสินธุ 
101 005349 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต เอกชน กาฬสินธุ 
102 005507 วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร เอกชน กาฬสินธุ 
103 000898 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร รัฐ กําแพงเพชร 
104 001474 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร รัฐ กําแพงเพชร 
105 003032 วิทยาลัยสารพัดชางกําแพงเพชร รัฐ กําแพงเพชร 
106 003768 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี รัฐ กําแพงเพชร 
107 000476 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี เอกชน กําแพงเพชร 
108 003999 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแกน รัฐ ขอนแกน
109 001325 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน รัฐ ขอนแกน 
110 001555 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ รัฐ ขอนแกน 
111 001807 วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน รัฐ ขอนแกน 
112 001826 วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน รัฐ ขอนแกน 
113 003323 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน รัฐ ขอนแกน 
114 003699 วิทยาลัยการอาชีพพล รัฐ ขอนแกน 
115 003746 วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง รัฐ ขอนแกน 
116 003757 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน รัฐ ขอนแกน 
117 003783 วิทยาลัยการอาชีพบานไผ รัฐ ขอนแกน 
118 005076 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองหอง รัฐ ขอนแกน 
119 000427 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกนบริหารธุรกิจ เอกชน ขอนแกน 
120 001119 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ เอกชน ขอนแกน 
121 001827 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน ขอนแกน 
122 002061 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกน เอกชน ขอนแกน 
123 002076 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษภิญโญ เอกชน ขอนแกน 
124 002810 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแกน เอกชน ขอนแกน 
125 004495 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน เอกชน ขอนแกน 
126 004999 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เอกชน ขอนแกน 
127 005112 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท เอกชน ขอนแกน 
128 005509 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพไทย เอกชน ขอนแกน 
129 005514 วิทยาลัยอาชีวศึกษาการทองเที่ยวและการโรงแรมขอนแกน เอกชน ขอนแกน 
130 000943 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 
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131 003224 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม รัฐ จันทบุรี 
132 003987 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รัฐ จันทบุรี 
133 003988 วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 
134 004352 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี เอกชน จันทบุร ี
135 005212 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ เอกชน จันทบุร ี
136 005541 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม เอกชน ฉะเชิงเทรา
137 001597 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 
138 001900 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 
139 002035 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 
140 002313 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ (ลาดขวาง) รัฐ ฉะเชิงเทรา 
141 003841 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม รัฐ ฉะเชิงเทรา 
142 004001 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง รัฐ ฉะเชิงเทรา 
143 001848 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ เอกชน ฉะเชิงเทรา 
144 003995 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนตโตโยตา เอกชน ฉะเชิงเทรา 
145 004365 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ เอกชน ฉะเชิงเทรา 
146 005412 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบานโพธ์ิ เอกชน ฉะเชิงเทรา 
147 000854 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รัฐ ชลบุร ี
148 000971 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รัฐ ชลบุร ี
149 000975 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม รัฐ ชลบุร ี
150 001037 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน รัฐ ชลบุร ี
151 001601 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รัฐ ชลบุร ี
152 001654 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี รัฐ ชลบุร ี
153 003403 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา รัฐ ชลบุร ี
154 003829 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร(ชลบุร)ี รัฐ ชลบุร ี
155 000004 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ เอกชน ชลบุร ี
156 000067 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เอกชน ชลบุร ี
157 000611 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ เอกชน ชลบุร ี
158 000836 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี เอกชน ชลบุร ี
159 001273 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เอกชน ชลบุร ี
160 001919 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี เอกชน ชลบุร ี
161 002366 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เอกชน ชลบุร ี
162 002882 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุร ี
163 002917 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เอกชน ชลบุร ี
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164 003465 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เอกชน ชลบุร ี
165 003674 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ เอกชน ชลบุร ี
166 003733 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ เอกชน ชลบุร ี
167 003741 โรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุร ี
168 003780 วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุร ี
169 004327 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เอกชน ชลบุร ี
170 004360 วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุร ี
171 004615 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุร ี
172 004693 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ เอกชน ชลบุร ี
173 004880 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร-เทค เอกชน ชลบุร ี
174 005019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงสตัน พัทยา เอกชน ชลบุร ี
175 005215 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุร ี
176 005378 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี เอกชน ชลบุร ี
177 005411 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแหงเอเชีย เอกชน ชลบุร ี
178 001422 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รัฐ ชัยนาท 
179 002734 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท รัฐ ชัยนาท 
180 004915 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม รัฐ ชัยนาท 
181 001561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ รัฐ ชัยภูม ิ
182 001969 วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ รัฐ ชัยภูม ิ
183 002010 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รัฐ ชัยภูม ิ
184 002838 วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ รัฐ ชัยภูม ิ
185 003611 วิทยาลัยการอาชีพบําเหน็จณรงค รัฐ ชัยภูม ิ
186 002600 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เอกชน ชัยภูมิ 
187 003578 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร เอกชน ชัยภูมิ 
188 004669 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว เอกชน ชัยภูมิ 
189 004750 วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร เอกชน ชัยภูมิ 
190 005087 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ 
191 005179 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เอกชน ชัยภูมิ 
192 005446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ 
193 001151 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รัฐ ชุมพร 
194 001797 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร รัฐ ชุมพร 
195 002070 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รัฐ ชุมพร 
196 003664 วิทยาลัยการอาชีพทาแซะ รัฐ ชุมพร 
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197 003714 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รัฐ ชุมพร 
198 004025 วิทยาลัยสารพัดชางชุมพร รัฐ ชุมพร 
199 005361 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รัฐ ชุมพร 
200 003129 วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม เอกชน ชุมพร 
201 003478 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เอกชน ชุมพร 
202 000150 วิทยาลัยการอาชีพเทิง รัฐ เชียงราย 
203 000907 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รัฐ เชียงราย 
204 001439 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รัฐ เชียงราย 
205 001992 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รัฐ เชียงราย 
206 002525 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รัฐ เชียงราย 
207 004817 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง รัฐ เชียงราย 
208 005407 วิทยาลัยเทคนิคเวียงปาเปา รัฐ เชียงราย 
209 000708 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เอกชน เชียงราย 
210 002572 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน เอกชน เชียงราย 
211 004632 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย เอกชน เชียงราย 
212 004700 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เอกชน เชียงราย 
213 005363 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเซีย เอกชน เชียงราย 
214 005373 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย เอกชน เชียงราย 
215 001487 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม รัฐ เชียงใหม 
216 001657 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม รัฐ เชียงใหม 
217 002117 วิทยาลัยการอาชีพฝาง รัฐ เชียงใหม 
218 002154 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม รัฐ เชียงใหม 
219 003118 วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง รัฐ เชียงใหม 
220 003739 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รัฐ เชียงใหม 
221 005066 วิทยาลัยเทคนิคสารภี รัฐ เชียงใหม 
222 000655 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เอกชน เชียงใหม 
223 000897 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม เอกชน เชียงใหม 
224 001451 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เอกชน เชียงใหม 
225 001532 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงคพระนคร เอกชน เชียงใหม 
226 001729 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม เอกชน เชียงใหม 
227 002064 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม เอกชน เชียงใหม 
228 004503 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เอกชน เชียงใหม 
229 005216 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรรวี เอกชน เชียงใหม 
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230 005454 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอรทฝาง เอกชน เชียงใหม 
231 000847 วิทยาลัยการอาชีพตรัง รัฐ ตรัง 
232 001478 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง รัฐ ตรัง 
233 001508 วิทยาลัยการอาชีพหวยยอด รัฐ ตรัง 
234 001703 วิทยาลัยเทคนิคตรัง รัฐ ตรัง 
235 002527 วิทยาลัยสารพัดชางตรัง รัฐ ตรัง 
236 003732 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน รัฐ ตรัง 
237 003842 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รัฐ ตรัง 
238 000874 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง เอกชน ตรัง 
239 001982 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง เอกชน ตรัง 
240 001516 วิทยาลัยเทคนิคตราด รัฐ ตราด 
241 004499 วิทยาลัยสารพัดชางตราด รัฐ ตราด 
242 002794 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รัฐ ตาก 
243 003766 วิทยาลัยเทคนิคแมสอด รัฐ ตาก 
244 003928 วิทยาลัยการอาชีพบานตาก รัฐ ตาก 
245 004511 วิทยาลัยเทคนิคตาก รัฐ ตาก 
246 002214 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เอกชน ตาก 
247 001447 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก รัฐ นครนายก 
248 002671 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รัฐ นครนายก 
249 003854 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ รัฐ นครนายก 
250 002278 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เอกชน นครนายก 
251 003035 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน เอกชน นครนายก 
252 001611 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม รัฐ นครปฐม 
253 001710 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง รัฐ นครปฐม 
254 001803 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รัฐ นครปฐม 
255 002623 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รัฐ นครปฐม 
256 002750 วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) รัฐ นครปฐม 
257 003935 วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม รัฐ นครปฐม 
258 003983 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รัฐ นครปฐม 
259 004194 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รัฐ นครปฐม 
260 000176 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ เอกชน นครปฐม 
261 001824 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม เอกชน นครปฐม 
262 005528 วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ เอกชน นครปฐม 
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263 001920 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รัฐ นครพนม 
264 005420 วิทยาลัยการอาชีพนาแก รัฐ นครพนม 
265 003657 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน เอกชน นครพนม 
266 003781 วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม เอกชน นครพนม 
267 004543 วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอรพัฒนศาสตร เอกชน นครพนม 
268 004609 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม เอกชน นครพนม 
269 004673 วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก เอกชน นครพนม 
270 000654 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 
271 000931 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย รัฐ นครราชสีมา 
272 001013 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 
273 001102 วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 
274 001353 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รัฐ นครราชสีมา 
275 002587 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ รัฐ นครราชสีมา 
276 002663 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทโธ รัฐ นครราชสีมา 
277 002803 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 
278 003624 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 
279 003734 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รัฐ นครราชสีมา 
280 003803 วิทยาลัยการอาชีพปากชอง รัฐ นครราชสีมา 
281 003869 วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย รัฐ นครราชสีมา 
282 001088 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง เอกชน นครราชสีมา 
283 001166 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา เอกชน นครราชสีมา 
284 001228 วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ เอกชน นครราชสีมา 
285 001352 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภเทคโนโลยี เอกชน นครราชสีมา 
286 001399 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 
287 001847 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ นครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 
288 002238 วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพณิชยการนครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 
289 003872 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารียบริหารธุรกิจ เอกชน นครราชสีมา 
290 004706 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 
291 004909 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง เอกชน นครราชสีมา 
292 000705 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 
293 000726 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 
294 000807 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร รัฐ นครศรีธรรมราช 
295 000862 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี รัฐ นครศรีธรรมราช 
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296 001069 วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 
297 001489 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 
298 002059 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 
299 002123 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 
300 002685 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 
301 002691 วิทยาลัยเทคนิคสิชล รัฐ นครศรีธรรมราช 
302 003211 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 
303 003252 วิทยาลัยเทคนิคทุงสง รัฐ นครศรีธรรมราช 
304 000450 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง เอกชน นครศรีธรรมราช 
305 000789 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ เอกชน นครศรีธรรมราช 
306 001053 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ เอกชน นครศรีธรรมราช 
307 001135 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชตภาคย เอกชน นครศรีธรรมราช 
308 001251 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา เอกชน นครศรีธรรมราช 
309 001277 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล เอกชน นครศรีธรรมราช 
310 001483 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปน เอกชน นครศรีธรรมราช 
311 001513 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปน เอกชน นครศรีธรรมราช 
312 001907 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร เอกชน นครศรีธรรมราช 
313 001932 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปตยนคร เอกชน นครศรีธรรมราช 
314 001944 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต เอกชน นครศรีธรรมราช 
315 002282 โรงเรียนพณิชยการทุงสง เอกชน นครศรีธรรมราช 
316 002362 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต(เอส.เทค.) เอกชน นครศรีธรรมราช 
317 000585 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค รัฐ นครสวรรค 
318 000966 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค รัฐ นครสวรรค 
319 002293 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค รัฐ นครสวรรค 
320 002535 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค รัฐ นครสวรรค 
321 003157 วิทยาลัยเทคนิคแมวงก รัฐ นครสวรรค 
322 003871 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย รัฐ นครสวรรค 
323 005080 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟา รัฐ นครสวรรค 
324 000841 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค เอกชน นครสวรรค 
325 000842 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค เอกชน นครสวรรค 
326 001796 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค เอกชน นครสวรรค 
327 005457 วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี เอกชน นครสวรรค 
328 001814 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 
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329 000801 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี เอกชน นนทบุร ี
330 001057 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เอกชน นนทบุร ี
331 001388 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์ เอกชน นนทบุร ี
332 001446 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ ชางกล ขส.ทบ. เอกชน นนทบุร ี
333 002835 โรงเรียนพัฒนวิทยบริหารธุรกิจ เอกชน นนทบุร ี
334 003056 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน เอกชน นนทบุร ี
335 004019 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง เอกชน นนทบุร ี
336 004526 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี เอกชน นนทบุร ี
337 004850 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เอกชน นนทบุร ี
338 005533 วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี เอกชน นนทบุร ี
339 001476 วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส รัฐ นราธิวาส 
340 003711 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รัฐ นราธิวาส 
341 002036 วิทยาลัยสารพัดชางนาน รัฐ นาน 
342 002115 วิทยาลัยเทคนิคนาน รัฐ นาน 
343 003785 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รัฐ นาน 
344 003982 วิทยาลัยการอาชีพปว รัฐ นาน 
345 001711 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ รัฐ บึงกาฬ 
346 003531 วิทยาลัยการอาชีพเซกา รัฐ บึงกาฬ 
347 002934 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอรเนชั่นแนล เอกชน บึงกาฬ 
348 004661 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ เอกชน บึงกาฬ 
349 004740 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ เอกชน บึงกาฬ 
350 005413 วิทยาลัยเทคโนโลยีโซพิสัย เอกชน บึงกาฬ 
351 005450 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด เอกชน บึงกาฬ 
352 000393 วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย รัฐ บุรีรัมย 
353 000681 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง รัฐ บุรีรัมย 
354 000704 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย รัฐ บุรีรัมย 
355 000882 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย รัฐ บุรีรัมย 
356 003791 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง รัฐ บุรีรัมย 
357 003848 วิทยาลัยการอาชีพสตึก รัฐ บุรีรัมย 
358 005102 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง รัฐ บุรีรัมย 
359 004748 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย เอกชน บุรีรัมย 
360 004766 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง เอกชน บุรีรัมย 
361 004874 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมยบริหารธุรกิจ เอกชน บุรีรัมย 
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362 000821 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 
363 002383 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 
364 004337 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี รัฐ ปทุมธานี 
365 001633 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง เอกชน ปทุมธานี 
366 002290 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เอกชน ปทุมธานี 
367 002324 วิทยาลัยเทคโนโลยีชางฝมือปญจวิทยา เอกชน ปทุมธานี 
368 005347 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร เอกชน ปทุมธานี 
369 001191 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน รัฐ ประจวบคีรีขันธ 
370 001210 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธ 
371 002091 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ รัฐ ประจวบคีรีขันธ 
372 003963 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธ 
373 000530 โรงเรียนพณิชยการหัวหิน เอกชน ประจวบคีรีขันธ 
374 005258 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ เอกชน ประจวบคีรีขันธ 
375 001205 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรี 
376 003610 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน รัฐ ปราจีนบุรี 
377 004202 วิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี รัฐ ปราจีนบุรี 
378 004304 วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรี 
379 000969 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี เอกชน ปราจีนบุรี 
380 001167 โรงเรียนเทคโนโลยีนครกบินทร เอกชน ปราจีนบุรี 
381 004434 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี เอกชน ปราจีนบุรี 
382 001760 วิทยาลัยการอาชีพปตตานี รัฐ ปตตานี 
383 002183 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี รัฐ ปตตานี 
384 002187 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี รัฐ ปตตานี 
385 003477 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปตตานี รัฐ ปตตานี 

386 003866 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี รัฐ ปตตานี 
387 004871 วิทยาลัยประมงปตตานี รัฐ ปตตานี 
388 000215 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
389 000667 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
390 001072 วิทยาลัยการอาชีพเสนา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
391 002028 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
392 003220 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศิลปาชีพบางไทร รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
393 003666 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
394 004265 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
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395 000234 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา เอกชน พระนครศรีอยุธยา 
396 001225 วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ เอกชน พระนครศรีอยุธยา 
397 001412 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา เอกชน พระนครศรีอยุธยา 
398 001806 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เอกชน พระนครศรีอยุธยา 
399 003147 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เอกชน พระนครศรีอยุธยา 
400 000508 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รัฐ พะเยา 
401 000883 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รัฐ พะเยา 
402 003193 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา รัฐ พะเยา 
403 003655 วิทยาลัยเทคนิคดอกคําใต รัฐ พะเยา 
404 005142 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง รัฐ พะเยา 
405 001095 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา เอกชน พะเยา 
406 003081 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค เอกชน พะเยา 
407 000305 วิทยาลัยการอาชีพทายเหมือง รัฐ พังงา 
408 000786 วิทยาลัยเทคนิคพังงา รัฐ พังงา 
409 001939 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา รัฐ พังงา 
410 004151 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วปา รัฐ พังงา 
411 000722 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง รัฐ พัทลุง 
412 001462 วิทยาลัยการอาชีพบางแกว รัฐ พัทลุง 
413 002007 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รัฐ พัทลุง 
414 002855 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง รัฐ พัทลุง 
415 003573 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน รัฐ พัทลุง 
416 003627 วิทยาลัยเทคนิคปาพะยอม รัฐ พัทลุง 
417 001614 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เอกชน พัทลุง 
418 000164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รัฐ พิจิตร 
419 000479 วิทยาลัยสารพัดชางพิจิตร รัฐ พิจิตร 
420 000796 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รัฐ พิจิตร 
421 004892 วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ เอกชน พิจิตร 
422 000587 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 
423 001064 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 
424 002120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 
425 003543 วิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 
426 003683 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย รัฐ พิษณุโลก 
427 003970 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รัฐ พิษณุโลก 
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428 000324 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก เอกชน พิษณุโลก 
429 000593 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เอกชน พิษณุโลก 
430 000188 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รัฐ เพชรบุร ี
431 000670 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รัฐ เพชรบุร ี
432 001817 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รัฐ เพชรบุร ี
433 003629 วิทยาลัยการอาชีพบานลาด รัฐ เพชรบุร ี
434 003722 วิทยาลัยการอาชีพเขายอย รัฐ เพชรบุร ี
435 005058 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 รัฐ เพชรบุร ี
436 005098 วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี รัฐ เพชรบุร ี
437 004076 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เอกชน เพชรบุรี 
438 000867 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ รัฐ เพชรบูรณ 
439 001174 วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ รัฐ เพชรบูรณ 
440 002285 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ รัฐ เพชรบูรณ 
441 003843 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน รัฐ เพชรบูรณ 
442 003874 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี รัฐ เพชรบูรณ 
443 005088 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก รัฐ เพชรบูรณ 
444 004552 วิทยาลัยเทคโนโลยีปาสักธารา เอกชน เพชรบูรณ 
445 004831 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ เอกชน เพชรบูรณ 
446 004864 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบรูณ เอกชน เพชรบูรณ 
447 004877 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ เอกชน เพชรบูรณ 
448 004989 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เอกชน เพชรบูรณ 
449 005323 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนตนีโอ เอกชน เพชรบูรณ 
450 005334 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ เอกชน เพชรบูรณ 
451 000404 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร รัฐ แพร 
452 001147 วิทยาลัยเทคนิคแพร รัฐ แพร 
453 002833 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร รัฐ แพร 
454 003431 วิทยาลัยสารพัดชางแพร รัฐ แพร 
455 003913 วิทยาลัยการอาชีพลอง รัฐ แพร 
456 004002 วิทยาลัยการอาชีพสอง รัฐ แพร 
457 000497 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 
458 001527 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 
459 003221 วิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 
460 004245 วิทยาลัยเทคนิคถลาง รัฐ ภูเก็ต 
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461 000541 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เอกชน ภูเก็ต 
462 000113 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 
463 000203 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 
464 000565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 
465 003244 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย รัฐ มหาสารคาม 
466 003630 วิทยาลัยเทคนิควาปปทุม รัฐ มหาสารคาม 
467 004489 วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 
468 005348 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม เอกชน มหาสารคาม 
469 005508 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟก เอกชน มหาสารคาม 
470 002729 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รัฐ มุกดาหาร 
471 003773 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย รัฐ มุกดาหาร 
472 005208 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล รัฐ มุกดาหาร 
473 002337 วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร เอกชน มุกดาหาร 
474 004743 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร เอกชน มุกดาหาร 
475 004788 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง เอกชน มุกดาหาร 
476 002116 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน รัฐ แมฮองสอน 
477 003753 วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง รัฐ แมฮองสอน 
478 003787 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา รัฐ ยโสธร
479 000664 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร รัฐ ยโสธร 
480 000998 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รัฐ ยโสธร 
481 003601 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอรเนชั่นแนล เอกชน ยโสธร 
482 004746 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒนอินเตอร เอกชน ยโสธร 
483 004813 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย เอกชน ยโสธร 
484 004959 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เอกชน ยโสธร 
485 005252 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา เอกชน ยโสธร 
486 005382 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร เอกชน ยโสธร 
487 000759 วิทยาลัยเทคนิคยะลา รัฐ ยะลา 
488 003146 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รัฐ ยะลา 
489 003692 วิทยาลัยการอาชีพเบตง รัฐ ยะลา 
490 003709 วิทยาลัยการอาชีพรามัน รัฐ ยะลา 
491 004671 วิทยาลัยสารพัดชางยะลา รัฐ ยะลา 
492 000537 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เอกชน ยะลา 
493 000772 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา เอกชน ยะลา 
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494 001445 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง รัฐ รอยเอ็ด 
495 002147 วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด รัฐ รอยเอ็ด 
496 002181 วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด รัฐ รอยเอ็ด 
497 002243 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด รัฐ รอยเอ็ด 
498 002532 วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด รัฐ รอยเอ็ด 
499 003859 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ รัฐ รอยเอ็ด 
500 003978 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย รัฐ รอยเอ็ด 
501 004026 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รัฐ รอยเอ็ด 
502 001771 วิทยาลัยเทคโนโลยีรอยเอ็ด เอกชน รอยเอ็ด 
503 001861 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยรอยเอ็ด เอกชน รอยเอ็ด 
504 004500 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรรอยเอ็ด เอกชน รอยเอ็ด 
505 004528 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เอกชน รอยเอ็ด 
506 004806 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ เอกชน รอยเอ็ด 
507 005245 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง เอกชน รอยเอ็ด 
508 005451 วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณเสลภูมิ เอกชน รอยเอ็ด 
509 005524 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต เอกชน รอยเอ็ด 
510 000132 วิทยาลัยเทคนิคระนอง รัฐ ระนอง 
511 001995 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง รัฐ ระนอง 
512 003680 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี รัฐ ระนอง 
513 002675 วิทยาลัยเทคนิคระยอง รัฐ ระยอง 
514 002962 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รัฐ ระยอง 
515 003710 วิทยาลัยการอาชีพแกลง รัฐ ระยอง 
516 003727 วิทยาลัยเทคนิคบานคาย รัฐ ระยอง 
517 004469 วิทยาลัยสารพัดชางระยอง รัฐ ระยอง 
518 002777 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง เอกชน ระยอง 
519 003011 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ เอกชน ระยอง 
520 004506 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช เอกชน ระยอง 
521 004925 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี เอกชน ระยอง 
522 004955 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ เอกชน ระยอง 
523 005376 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เอกชน ระยอง 
524 000264 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี รัฐ ราชบุร ี
525 000888 วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี รัฐ ราชบุร ี
526 000987 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รัฐ ราชบุร ี
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527 002496 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รัฐ ราชบุร ี
528 003876 วิทยาลัยการอาชีพบานโปง รัฐ ราชบุร ี
529 004017 วิทยาลัยการอาชีพปากทอ รัฐ ราชบุร ี
530 004057 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รัฐ ราชบุร ี
531 000061 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เอกชน ราชบุรี 
532 000119 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เอกชน ราชบุรี 
533 000889 โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ เอกชน ราชบุรี 
534 001607 วิทยาลัยเทคโนโลยีบานโปงบริหารธุรกิจ เอกชน ราชบุรี 
535 004935 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บานโปง เอกชน ราชบุรี 
536 000686 วิทยาลัยเทคนิคโคกสําโรง รัฐ ลพบุรี 
537 001821 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี รัฐ ลพบุรี 
538 001860 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รัฐ ลพบุรี 
539 002546 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รัฐ ลพบุรี 
540 003723 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล รัฐ ลพบุรี 
541 003849 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แหงที่ 2 รัฐ ลพบุรี 
542 004387 วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี รัฐ ลพบุรี 
543 000447 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี เอกชน ลพบุรี 
544 000542 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เอกชน ลพบุรี 
545 000553 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว เอกชน ลพบุรี 
546 000731 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี เอกชน ลพบุรี 
547 004496 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี เอกชน ลพบุรี 
548 005133 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองมวง เอกชน ลพบุรี 
549 000415 วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง รัฐ ลําปาง 
550 001333 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง รัฐ ลําปาง 
551 001713 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา รัฐ ลําปาง 
552 001820 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง รัฐ ลําปาง 
553 003881 วิทยาลัยการอาชีพเถิน รัฐ ลําปาง 
554 005094 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ รัฐ ลําปาง 
555 000002 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี เอกชน ลําปาง 
556 000895 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เอกชน ลําปาง 
557 001080 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน รัฐ ลําพูน 
558 001274 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน รัฐ ลําพูน 
559 003182 วิทยาลัยการอาชีพปาซาง รัฐ ลําพูน 
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560 003812 วิทยาลัยการอาชีพบานโฮง รัฐ ลําพูน 
561 005399 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน รัฐ ลําพูน 
562 002490 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู ภาคเหนือ เอกชน ลําพูน 
563 005421 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตนลําพูน เอกชน ลําพูน 
564 001178 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย รัฐ เลย 
565 001698 วิทยาลัยการอาชีพดานซาย รัฐ เลย 
566 001842 วิทยาลัยเทคนิคเลย รัฐ เลย 
567 003669 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง รัฐ เลย 
568 000628 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 
569 000712 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 
570 001424 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 
571 001952 วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 
572 002121 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ รัฐ ศรีสะเกษ 
573 003686 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รัฐ ศรีสะเกษ 
574 005372 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย รัฐ ศรีสะเกษ 
575 005387 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล รัฐ ศรีสะเกษ 
576 002255 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ เอกชน ศรีสะเกษ 
577 004112 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เอกชน ศรีสะเกษ 
578 004716 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย เอกชน ศรีสะเกษ 
579 004722 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ เอกชน ศรีสะเกษ 
580 004809 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เอกชน ศรีสะเกษ 
581 004830 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เอกชน ศรีสะเกษ 
582 004901 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล เอกชน ศรีสะเกษ 
583 002455 วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน รัฐ สกลนคร 
584 002760 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รัฐ สกลนคร 
585 004510 วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร รัฐ สกลนคร 
586 001974 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย เอกชน สกลนคร 
587 002318 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร เอกชน สกลนคร 
588 002395 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ เอกชน สกลนคร 
589 002931 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เอกชน สกลนคร 
590 004121 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน เอกชน สกลนคร 
591 004357 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา เอกชน สกลนคร 
592 004620 วิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน เอกชน สกลนคร 
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593 004655 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง เอกชน สกลนคร 
594 004656 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค เอกชน สกลนคร 
595 004695 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส เอกชน สกลนคร 
596 005031 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ เอกชน สกลนคร 
597 005132 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอํานวย เอกชน สกลนคร 
598 005315 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร เอกชน สกลนคร 
599 005402 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต เอกชน สกลนคร 
600 005495 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอํานวย เอกชน สกลนคร 
601 005511 วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการทองเที่ยวไทย เอกชน สกลนคร 
602 000098 วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา รัฐ สงขลา 
603 000439 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รัฐ สงขลา 
604 000453 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รัฐ สงขลา 
605 001416 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ รัฐ สงขลา 
606 001795 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท รัฐ สงขลา 
607 002258 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา รัฐ สงขลา 
608 002598 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร รัฐ สงขลา 
609 003073 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รัฐ สงขลา 
610 004045 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ รัฐ สงขลา 
611 005044 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร รัฐ สงขลา 
612 000200 วิทยาลัยเทคโนโลยีสองแสงพณิชยการ เอกชน สงขลา 
613 001816 วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลภาคใต เอกชน สงขลา 
614 001877 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เอกชน สงขลา 
615 002127 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา เอกชน สงขลา 
616 002164 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ เอกชน สงขลา 
617 002207 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ เอกชน สงขลา 
618 002209 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย เอกชน สงขลา 
619 002224 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เอกชน สงขลา 
620 002281 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ เอกชน สงขลา 
621 004933 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา เอกชน สงขลา 
622 005492 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ เอกชน สงขลา 
623 002260 วิทยาลัยเทคนิคสตูล รัฐ สตูล 
624 002821 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล รัฐ สตูล 
625 004269 วิทยาลัยการอาชีพละงู รัฐ สตูล 
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626 005400 วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ เอกชน สตูล 
627 001958 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 
628 002052 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 
629 003241 วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 
630 003918 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย รัฐ สมุทรปราการ 
631 000504 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) เอกชน สมุทรปราการ 
632 001912 โรงเรียนเกริกวิทยาลัย เอกชน สมุทรปราการ 
633 003864 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เอกชน สมุทรปราการ 
634 004498 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไตหวัน (บีดีไอ) เอกชน สมุทรปราการ 

635 005093 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ เอกชน สมุทรปราการ 
636 005293 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ เอกชน สมุทรปราการ 
637 005501 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ เอกชน สมุทรปราการ 
638 002325 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รัฐ สมุทรสงคราม 
639 003637 วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม รัฐ สมุทรสงคราม 
640 003748 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รัฐ สมุทรสงคราม 
641 002242 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร 
642 004254 วิทยาลัยการอาชีพบานแพว รัฐ สมุทรสาคร 
643 005113 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลออมนอย รัฐ สมุทรสาคร 
644 005213 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร 
645 000983 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว รัฐ สระแกว 
646 002837 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว รัฐ สระแกว 
647 004035 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ําเย็น รัฐ สระแกว 
648 002011 โรงเรียนเทคโนโลยีสระแกว เอกชน สระแกว 
649 004849 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เอกชน สระแกว 
650 005013 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ เอกชน สระแกว 
651 000123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี รัฐ สระบุรี 
652 000175 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ รัฐ สระบุรี 
653 000625 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี รัฐ สระบุรี 
654 002083 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รัฐ สระบุรี 
655 004219 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก รัฐ สระบุรี 
656 004481 วิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี รัฐ สระบุรี 
657 004490 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค รัฐ สระบุรี 
658 004897 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท รัฐ สระบุรี 
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659 004266 วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี เอกชน สระบุรี 
660 000118 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี รัฐ สิงหบุรี 
661 000254 วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี รัฐ สิงหบุรี 
662 000761 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี รัฐ สิงหบุรี 
663 003755 วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี แหงที่ 2 รัฐ สิงหบุรี 
664 003920 วิทยาลัยการอาชีพอินทรบุรี รัฐ สิงหบุรี 
665 000278 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงหบุรี เอกชน สิงหบุรี 
666 001313 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รัฐ สุโขทัย 
667 001383 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รัฐ สุโขทัย 
668 002460 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รัฐ สุโขทัย 
669 003867 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รัฐ สุโขทัย 
670 003940 วิทยาลัยสารพัดชางสุโขทัย รัฐ สุโขทัย 
671 004020 วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง รัฐ สุโขทัย 
672 000452 วิทยาลัยการอาชีพอูทอง รัฐ สุพรรณบุรี 
673 000656 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 
674 001545 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 
675 002539 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 
676 002540 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 
677 003093 วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส รัฐ สุพรรณบุรี 
678 001336 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทยบริหารธุรกิจ เอกชน สุพรรณบุรี 
679 001624 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี รัฐ สุราษฎรธานี 
680 002099 วิทยาลัยการอาชีพไชยา รัฐ สุราษฎรธานี 
681 002317 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี รัฐ สุราษฎรธานี 
682 002386 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี รัฐ สุราษฎรธานี 
683 003863 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รัฐ สุราษฎรธานี 
684 004015 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ รัฐ สุราษฎรธานี 
685 004252 วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี รัฐ สุราษฎรธานี 
686 005036 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร รัฐ สุราษฎรธานี 
687 001884 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ เอกชน สุราษฎรธานี 
688 002194 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรพาณิชยการ เอกชน สุราษฎรธานี 
689 002390 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร เอกชน สุราษฎรธานี 
690 000927 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร รัฐ สุรินทร 
691 001488 วิทยาลัยการอาชีพทาตูม รัฐ สุรินทร 
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692 001856 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร รัฐ สุรินทร 
693 003407 วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทร รัฐ สุรินทร 
694 003804 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ รัฐ สุรินทร 
695 003908 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ รัฐ สุรินทร 
696 003986 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท รัฐ สุรินทร 
697 005423 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี รัฐ สุรินทร 
698 000009 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย รัฐ หนองคาย 
699 000145 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รัฐ หนองคาย 
700 003652 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รัฐ หนองคาย 
701 004079 โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย หนองคาย เอกชน หนองคาย 
702 004492 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เอกชน หนองคาย 
703 004593 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย เอกชน หนองคาย 
704 005318 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญา เอกชน หนองคาย 
705 005415 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม เอกชน หนองคาย 
706 005513 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพทาบอ เอกชน หนองคาย 
707 001621 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู รัฐ หนองบัวลําภู 
708 004285 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง รัฐ หนองบัวลําภู 
709 004486 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต เอกชน หนองบัวลําภู 
710 000905 วิทยาลัยเทคนิคอางทอง รัฐ อางทอง 
711 002891 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ รัฐ อางทอง 
712 003569 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง รัฐ อางทอง 
713 000153 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ รัฐ อํานาจเจริญ 
714 004036 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน รัฐ อํานาจเจริญ 
715 004351 วิทยาลัยเทคโนโลยีอํานาจเจริญ เอกชน อํานาจเจริญ 
716 004475 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ เอกชน อํานาจเจริญ 
717 004614 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอํานาจเจริญ เอกชน อํานาจเจริญ 
718 005540 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมารทพลัส เอกชน อํานาจเจริญ 
719 000436 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี รัฐ อุดรธาน ี
720 000474 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รัฐ อุดรธาน ี
721 001594 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป รัฐ อุดรธาน ี
722 002176 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รัฐ อุดรธาน ี
723 002447 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รัฐ อุดรธาน ี
724 002872 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี รัฐ อุดรธาน ี
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725 003724 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวอุดรธานี รัฐ อุดรธาน ี
726 003771 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รัฐ อุดรธาน ี
727 003851 วิทยาลัยการอาชีพบานผือ รัฐ อุดรธาน ี
728 001066 โรงเรียนชางกลอุดรธานี เอกชน อุดรธานี 
729 001262 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล เอกชน อุดรธานี 
730 002098 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี เอกชน อุดรธานี 
731 004537 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เอกชน อุดรธานี 
732 004650 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ เอกชน อุดรธานี 
733 004651 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต เอกชน อุดรธานี 
734 004652 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานดุง เอกชน อุดรธานี 
735 004653 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ เอกชน อุดรธานี 
736 004761 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป เอกชน อุดรธานี 
737 004772 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต เอกชน อุดรธานี 
738 004823 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน เอกชน อุดรธานี 
739 004847 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เอกชน อุดรธานี 
740 004854 วิทยาลัยเทคโนโลยีบานจ่ัน เอกชน อุดรธานี 
741 005246 โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 เอกชน อุดรธานี 
742 005292 วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส เอกชน อุดรธานี 
743 005525 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ เอกชน อุดรธานี 
744 001293 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ รัฐ อุตรดิตถ 
745 001324 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ รัฐ อุตรดิตถ 
746 003638 วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ รัฐ อุตรดิตถ 
747 003770 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย รัฐ อุตรดิตถ 
748 000522 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ เอกชน อุตรดิตถ 
749 001115 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 
750 001892 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 
751 004290 วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 
752 000184 วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธาน ี
753 000301 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธาน ี
754 000315 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธาน ี
755 002349 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธาน ี
756 003792 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รัฐ อุบลราชธาน ี
757 003796 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รัฐ อุบลราชธาน ี
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758 003817 วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ รัฐ อุบลราชธาน ี
759 003990 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รัฐ อุบลราชธาน ี
760 005045 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร รัฐ อุบลราชธาน ี
761 003020 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ เอกชน อุบลราชธานี 
762 004735 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก เอกชน อุบลราชธานี 
763 004756 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ เอกชน อุบลราชธานี 
764 004768 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ํายืน เอกชน อุบลราชธานี 
765 004829 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร เอกชน อุบลราชธานี 
766 005365 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ เอกชน อุบลราชธานี 
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1 002045 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกระบี่ รัฐ กระบ่ี 

2 000157 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

3 000207 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

4 000349 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตบพิตรพิมุข รัฐ กรุงเทพมหานคร 

5 000367 สถาบันการบินพลเรือน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

6 000544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

7 000676 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รัฐ กรุงเทพมหานคร 

8 000679 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

9 000923 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

10 000956 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

11 001061 มหาวิทยาลัยรามคําแหง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

12 001204 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐ กรุงเทพมหานคร 

13 001384 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

14 001582 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

15 001738 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

16 001762 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

17 001830 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

18 001871 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

19 001966 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

20 002225 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

21 002247 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

22 002373 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

23 002403 คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รัฐ กรุงเทพมหานคร 

24 002520 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

25 002558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาลัยเพาะชาง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

26 002620 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

27 002791 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

28 002796 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

29 003138 วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

30 004598 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนยวิทยาการ กรมแพทยทหารเรือ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

31 004648 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รัฐ กรุงเทพมหานคร 

ระดับอุดมศึกษา
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32 004855 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

33 004856 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

34 004857 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

35 004858 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

36 004859 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รัฐ กรุงเทพมหานคร 

37 004860 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

38 004861 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

39 004862 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

40 004863 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

41 005441 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

42 005475 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

43 005497 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รัฐ กรุงเทพมหานคร 

44 005502 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

45 000271 สถาบันรัชตภาคย เอกชน กรุงเทพมหานคร 

46 000692 มหาวิทยาลัยเกริก เอกชน กรุงเทพมหานคร 

47 000703 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย เอกชน กรุงเทพมหานคร 

48 000978 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน เอกชน กรุงเทพมหานคร 

49 001286 มหาวิทยาลัยสยาม เอกชน กรุงเทพมหานคร 

50 001564 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เอกชน กรุงเทพมหานคร 

51 001686 วิทยาลัยเซนตหลุยส เอกชน กรุงเทพมหานคร 

52 001728 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอกชน กรุงเทพมหานคร 

53 002053 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เอกชน กรุงเทพมหานคร 

54 002102 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เอกชน กรุงเทพมหานคร 

55 002235 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เอกชน กรุงเทพมหานคร 

56 002637 วิทยาลัยทองสุข เอกชน กรุงเทพมหานคร 

57 003239 วิทยาลัยดุสิตธานี เอกชน กรุงเทพมหานคร 

58 004356 วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก เอกชน กรุงเทพมหานคร 

59 004493 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

60 004600 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เอกชน กรุงเทพมหานคร 

61 004822 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เอกชน กรุงเทพมหานคร 

62 004837 มหาวิทยาลัยธนบุรี เอกชน กรุงเทพมหานคร 

63 004838 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

64 004843 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เอกชน กรุงเทพมหานคร 
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65 004868 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เอกชน กรุงเทพมหานคร 

66 005503 สถาบันอาศรมศิลป เอกชน กรุงเทพมหานคร 

67 001338 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

68 004059
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน*
(*เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร สามารถกูยืมไดเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรีเทานั้น)

เอกชน กาญจนบุรี 

69 003251 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (ชื่อเดิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ) รัฐ กาฬสินธุ 

70 004399 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (ชื่อเดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ) รัฐ กาฬสินธุ 

71 005024 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ รัฐ กาฬสินธุ 

72 005491 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ รัฐ กาฬสินธุ 

73 000993 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รัฐ กําแพงเพชร 

74 001149 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน รัฐ ขอนแกน 

75 001593 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน รัฐ ขอนแกน 

76 002342 มหาวิทยาลัยขอนแกน รัฐ ขอนแกน 

77 002787 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน รัฐ ขอนแกน 

78 004522 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน รัฐ ขอนแกน 

79 005100 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน รัฐ ขอนแกน 

80 001271 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน ขอนแกน 

81 004601 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เอกชน ขอนแกน 

82 000627 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี รัฐ จันทบุรี 

83 001093 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี รัฐ จันทบุรี 

84 001402 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 

85 000642 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร รัฐ ฉะเชิงเทรา 

86 000374 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

87 000706 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รัฐ ชลบุรี 

88 001440 มหาวิทยาลัยบูรพา รัฐ ชลบุรี 

89 002300 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

90 002483 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา รัฐ ชลบุรี 

91 002597 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

92 000331 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท รัฐ ชัยนาท 

93 001701 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

94 004170 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

95 001309 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชุมพร รัฐ ชุมพร 
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96 000825 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รัฐ เชียงราย 

97 001740 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย รัฐ เชียงราย 

98 004080 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รัฐ เชียงราย 

99 004816 วิทยาลัยเชียงราย เอกชน เชียงราย 

100 000940 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม รัฐ เชียงใหม 

101 000958 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รัฐ เชียงใหม 

102 001249 มหาวิทยาลัยเชียงใหม รัฐ เชียงใหม 

103 001717 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รัฐ เชียงใหม 

104 001739 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม รัฐ เชียงใหม 

105 001793 มหาวิทยาลัยแมโจ รัฐ เชียงใหม 

106 004796 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา รัฐ เชียงใหม 

107 005191 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม รัฐ เชียงใหม 

108 005483 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 รัฐ เชียงใหม 

109 001110 มหาวิทยาลัยพายัพ เอกชน เชียงใหม 

110 004355 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เอกชน เชียงใหม 

111 004378 มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม เอกชน เชียงใหม 

112 001514 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รัฐ ตรัง 

113 002280 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตตรัง รัฐ ตรัง 

114 002528 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รัฐ ตรัง 

115 004344 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง รัฐ ตรัง 

116 004908 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รัฐ ตรัง 

117 004965 วิทยาลัยชุมชนตราด รัฐ ตราด 

118 001832 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก รัฐ ตาก 

119 004801 วิทยาลัยชุมชนตาก รัฐ ตาก 

120 005499 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ รัฐ ตาก 

121 003961 วิทยาลัยนอรทเทิรน เอกชน ตาก 

122 005461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 รัฐ นครนายก 

123 004594 วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา เอกชน นครนายก 

124 001143 มหาวิทยาลัยมหิดล รัฐ นครปฐม 

125 001775 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รัฐ นครปฐม 

126 002184 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รัฐ นครปฐม 

127 002749 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา รัฐ นครปฐม 

128 002795 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร รัฐ นครปฐม 
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129 004077 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รัฐ นครปฐม 

130 005109 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รัฐ นครปฐม 

131 005477 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รัฐ นครปฐม 

132 000365 มหาวิทยาลัยคริสเตียน เอกชน นครปฐม 

133 001984 วิทยาลัยแสงธรรม เอกชน นครปฐม 

134 004896 มหาวิทยาลัยนครพนม รัฐ นครพนม 

135 005181 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม รัฐ นครพนม 

136 001156 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

137 001455 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รัฐ นครราชสีมา 

138 002249 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

139 002254 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐ นครราชสีมา 

140 005482 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รัฐ นครราชสีมา 

141 000935 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล เอกชน นครราชสีมา 

142 004702 วิทยาลัยนครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 

143 004939 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท เอกชน นครราชสีมา 

144 001244 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

145 002128 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

146 002233 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

147 002505 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

148 003879 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รัฐ นครศรีธรรมราช 

149 004518 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รัฐ นครศรีธรรมราช 

150 004649 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

151 005403 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1 รัฐ นครศรีธรรมราช 

152 005500 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต รัฐ นครศรีธรรมราช 

153 004491 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต เอกชน นครศรีธรรมราช 

154 001858 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รัฐ นครสวรรค 

155 004699 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ นครสวรรค รัฐ นครสวรรค 

156 004967 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค รัฐ นครสวรรค 

157 005480 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 รัฐ นครสวรรค 

158 001019 มหาวิทยาลัยภาคกลาง เอกชน นครสวรรค 

159 003921 มหาวิทยาลัยเจาพระยา เอกชน นครสวรรค 

160 001045 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รัฐ นนทบุรี 

161 001836 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 
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162 002779 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐ นนทบุรี 

163 002800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

164 004827 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ เอกชน นนทบุรี 

165 004842 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน เอกชน นนทบุรี 

166 004715 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รัฐ นราธิวาส 

167 004783 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร รัฐ นราธิวาส 

168 001486 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน รัฐ นาน 

169 005473 วิทยาลัยชุมชนนาน รัฐ นาน 

170 000208 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รัฐ บุรีรัมย 

171 004641 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย รัฐ บุรีรัมย 

172 001618 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รัฐ ปทุมธานี 

173 002341 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ รัฐ ปทุมธานี 

174 002524 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ รัฐ ปทุมธานี 

175 004844 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รัฐ ปทุมธานี 

176 005476 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 รัฐ ปทุมธาน ี

177 000506 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เอกชน ปทุมธานี 

178 001712 มหาวิทยาลัยรังสิต เอกชน ปทุมธานี 

179 003942 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย เอกชน ปทุมธานี 

180 004353 มหาวิทยาลัยปทุมธานี เอกชน ปทุมธานี 

181 004603 มหาวิทยาลัยชินวัตร เอกชน ปทุมธานี 

182 000719 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธ 

183 002340 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี รัฐ ปตตานี 

184 004961 วิทยาลัยชุมชนปตตานี รัฐ ปตตานี 

185 004866 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เอกชน ปตตานี 

186 001887 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

187 002014 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

188 003343 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

189 005190 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

190 005192 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

191 004840 สถาบันวิทยาการประกอบการแหงอโยธยา เอกชน พระนครศรีอยุธยา 

192 002213 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รัฐ พะเยา 

193 005188 มหาวิทยาลัยพะเยา รัฐ พะเยา 

194 005479 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รัฐ พะเยา 
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195 005455 สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค เอกชน พะเยา 

196 004964 วิทยาลัยชุมชนพังงา รัฐ พังงา 

197 005189 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รัฐ พัทลุง 

198 004815 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รัฐ พิจิตร 

199 000683 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

200 000902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

201 000915 มหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐ พิษณุโลก 

202 001048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รัฐ พิษณุโลก 

203 002072 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รัฐ พิษณุโลก 

204 005464 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 รัฐ พิษณุโลก 

205 004709 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เอกชน พิษณุโลก 

206 001106 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี 

207 001229 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี 

208 004924 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด เอกชน เพชรบุรี 

209 000942 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รัฐ เพชรบูรณ 

210 005162 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบรูณ รัฐ เพชรบูรณ 

211 004919 วิทยาลัยชุมชนแพร รัฐ แพร 

212 005494 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร รัฐ แพร 

213 001303 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

214 001831 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

215 005474 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 รัฐ ภูเก็ต 

216 000540 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

217 000707 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

218 001307 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

219 001387 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

220 005408 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รัฐ มหาสารคาม 

221 004660 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รัฐ มุกดาหาร 

222 004731 วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน รัฐ แมฮองสอน 

223 004963 วิทยาลัยชุมชนยโสธร รัฐ ยโสธร 

224 005025 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรยโสธร รัฐ ยโสธร 

225 001044 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รัฐ ยะลา 

226 001169 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตยะลา รัฐ ยะลา 

227 001780 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รัฐ ยะลา 
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228 001898 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รัฐ ยะลา 

229 004929 วิทยาลัยชุมชนยะลา รัฐ ยะลา 

230 004599 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รัฐ รอยเอ็ด 

231 004659 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด รัฐ รอยเอ็ด 

232 005465 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐ รอยเอ็ด 

233 004913 วิทยาลัยชุมชนระนอง รัฐ ระนอง 

234 005484 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รัฐ ระยอง 

235 004841 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง เอกชน ระยอง 

236 001145 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รัฐ ราชบุรี 

237 002381 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

238 002756 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช รัฐ ราชบุรี 

239 000646 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รัฐ ลพบุรี 

240 005460 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 รัฐ ลพบุรี 

241 001212 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง รัฐ ลําปาง 

242 001683 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รัฐ ลําปาง 

243 002125 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตลําปาง รัฐ ลําปาง 

244 002180 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง รัฐ ลําปาง 

245 001993 มหาวิทยาลัยเนชั่น เอกชน ลําปาง 

246 004707 วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง เอกชน ลําปาง 

247 005168 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน รัฐ ลําพูน 

248 001853 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รัฐ เลย 

249 004608 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง รัฐ เลย 

250 002805 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 

251 004426 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 

252 004708 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เอกชน ศรีสะเกษ 

253 001438 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รัฐ สกลนคร 

254 002453 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รัฐ สกลนคร 

255 004439 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รัฐ สกลนคร 

256 005463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รัฐ สกลนคร 

257 001227 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รัฐ สงขลา 

258 002319 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รัฐ สงขลา 

259 002464 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ รัฐ สงขลา 

260 002469 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต รัฐ สงขลา 
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261 002783 มหาวิทยาลัยทักษิณ รัฐ สงขลา 

262 005176 วิทยาลัยชุมชนสงขลา รัฐ สงขลา 

263 005481 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 รัฐ สงขลา 

264 002814 มหาวิทยาลัยหาดใหญ เอกชน สงขลา 

265 004916 วิทยาลัยชุมชนสตูล รัฐ สตูล 

266 003840 สถาบันศูนยฝกพาณิชยนาวี รัฐ สมุทรปราการ 

267 001726 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เอกชน สมุทรปราการ 

268 002032 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เอกชน สมุทรปราการ 

269 005459 สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ เอกชน สมุทรปราการ 

270 005478 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รัฐ สมุทรสงคราม 

271 001370 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร 

272 005175 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร 

273 005401 สถาบันเทคโนโลยียานยนตมหาชัย เอกชน สมุทรสาคร 

274 004960 วิทยาลัยชุมชนสระแกว รัฐ สระแกว 

275 000886 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รัฐ สระบุรี 

276 002190 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท รัฐ สระบุรี 

277 001558 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก เอกชน สระบุรี 

278 001331 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุโขทัย รัฐ สุโขทัย 

279 001295 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

280 001737 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

281 002519 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

282 004472 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

283 004667 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

284 002428 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี รัฐ สุราษฎรธานี 

285 002718 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี รัฐ สุราษฎรธานี 

286 003450 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี รัฐ สุราษฎรธานี 

287 004107 มหาวิทยาลัยตาป เอกชน สุราษฎรธานี 

288 001441 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร รัฐ สุรินทร 

289 001959 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร รัฐ สุรินทร 

290 003408 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร รัฐ สุรินทร 

291 005462 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รัฐ หนองคาย 

292 005515 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย รัฐ หนองคาย 

293 004737 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู รัฐ หนองบัวลําภู 
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ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

294 005124 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เอกชน หนองบัวลําภู 

295 000411 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตอางทอง รัฐ อางทอง 

296 002380 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

297 002446 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

298 002493 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

299 004012 วิทยาลัยสันตพล เอกชน อุดรธานี 

300 004821 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เอกชน อุดรธานี 

301 001468 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ รัฐ อุตรดิตถ 

302 001667 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รัฐ อุตรดิตถ 

303 004639 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 

304 000910 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

305 001857 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

306 001876 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค รัฐ อุบลราชธานี 

307 003304 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

308 005405 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รัฐ อุบลราชธานี 

309 001452 มหาวิทยาลัยราชธานี เอกชน อุบลราชธานี 
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1 003385 โรงเรียนสาธิตรามคําแหง รัฐ กรุงเทพมหานคร 
2 005262 โรงเรียนบานหนองขา(คุรุประชาวิทยา) รัฐ ชัยภูม ิ
3 001222 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม รัฐ เชียงใหม 
4 003797 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รัฐ นครปฐม 
5 003417 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 21 รัฐ แมฮองสอน 
6 001714 โรงเรียนบานนาวิทยาคม รัฐ สุราษฎรธานี 

บัญชีแนบทาย 2

ระดับมัธยมศึกษา

รายชื่อสถานศึกษาที่เขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่สามารถดําเนินการใหกูยืมเงินแทนกองทุน ในปการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 4)

ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/เอกชน

(เฉพาะผูกูยืมเงินรายเกาเลื่อนชั้นปเทานั้น)
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1 003000 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตนบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

2 004091 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

3 001030 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแกน เอกชน ขอนแกน 

4 000362 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท เอกชน ชัยนาท 

5 005015 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ เอกชน ชัยภูม ิ

6 005034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร เอกชน ชัยภูม ิ

7 002424 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เอกชน เชียงใหม 

8 004865 โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ เอกชน เพชรบูรณ 

9 001629 วิทยาลัยเทคโนโลยีลําปาง เอกชน ลําปาง 

10 004610 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวางแดนดิน เอกชน สกลนคร 

11 001463 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน อุบลราชธานี 

ระดับอาชีวศึกษา

ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด
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1 004888 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

2 005206 สถาบันกันตนา เอกชน นครปฐม 

3 001510 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ รัฐ เพชรบูรณ 

4 005404 สถาบันการเรียนรูเพ่ือปวงชน เอกชน สมุทรสงคราม 

5 004106 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน เอกชน อุบลราชธานี 

ระดับอุดมศึกษา

ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/เอกชน
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