


บัญชีนบทຌาย 1
รายช่ือสถานศึกษาท่ีขຌารวมด านินงานกับกองทุนงินใหຌกูຌยืมพ่ือการศึกษาท่ีสามารถด านินการใหຌกูຌยืมงินทนกองทุน ในปีการศึกษา 2563

ระดับมัธยมศึกษา

1 000325 รงรียนสินปุนคุณวิชญຏ รัฐ กระบีไ 
2 000350 รงรียนอ ำมำตยຏพำนิชนุกูล รัฐ กระบีไ 
3 000680 รงรียนอำวลึกประชำสรรคຏ รัฐ กระบีไ 
4 000917 รงรียนล ำทับประชำนุครำะหຏ รัฐ กระบีไ 
5 001142 รงรียนปลำยพระยำวิทยำคม รัฐ กระบีไ 
6 001386 รงรียนมืองกระบีไ รัฐ กระบีไ 
7 001430 รงรียนคลองยำงประชำนุสรณຏ รัฐ กระบีไ 
8 002067 รงรียนคลองทอมรำษฎรຏรังสรรคຏ รัฐ กระบีไ 
9 002150 รงรียนหนือคลองประชำบ ำรุง รัฐ กระบีไ 
10 002162 รงรียนคลองหินพิทยำคม รัฐ กระบีไ 
11 002369 รงรียนลันตำรำชประชำอุทิศ รัฐ กระบีไ 
12 002400 รงรียนพนมบญจำ รัฐ กระบีไ 
13 002742 รงรียนคลองพนสฤษด์ิพิทยำ รัฐ กระบีไ 
14 002940 รงรียนหนองทะลวิทยำ รัฐ กระบีไ 
15 004223 รงรียนกำญจนำภิษกวิทยำลัย กระบีไ รัฐ กระบีไ 
16 004573 รงรียนขำดินประชำนุกูล รัฐ กระบีไ 
17 004574 รงรียนประกอบธรรมอิสลำม อกชน กระบีไ 
18 005014 รงรียนสันติวิทยำ (กระบีไ) อกชน กระบีไ 
19 005067 รงรียนอกภำพศำสนวิชญຏ อกชน กระบีไ 
20 005160 รงรียนอุทยำนศึกษำกระบีไ อกชน กระบีไ 
21 005253 รงรียนวิทยำกำรอิสลำม อกชน กระบีไ 
22 000021 รงรียนมักกะสันพิทยำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
23 000045 รงรียนมัธยมวัดดำวคนอง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
24 000046 รงรียนจงรຌอนวิทยำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
25 000059 รงรียนตรียมอุดมศึกษำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
26 000062 รงรียนวัดสระกศ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
27 000124 รงรียนสำยปัญญำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
28 000160 รงรียนวัดนຌอยนพคุณ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
29 000449 รงรียนสันติรำษฎรຏวิทยำลัย รัฐ กรุงทพมหำนคร 
30 000466 รงรียนมัธยมวัดหนองขม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
31 000467 รงรียนรำชวินิตบำงคปำนข ำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
32 000527 รงรียนทวีธำภิศก รัฐ กรุงทพมหำนคร 
33 000622 รงรียนวัดสังวช รัฐ กรุงทพมหำนคร 
34 000665 รงรียนมัธยมวัดสิงหຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
35 000949 รงรียนวัดพุทธบูชำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
36 000989 รงรียนศีลำจำรพิพัฒนຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
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37 001081 รงรียนฤทธิณรงคຏรอน รัฐ กรุงทพมหำนคร 
38 001155 รงรียนวัดรำงบัว รัฐ กรุงทพมหำนคร 
39 001255 รงรียนวัดบวรมงคล รัฐ กรุงทพมหำนคร 
40 001366 รงรียนยธินบูรณะ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
41 001371 รงรียนธนบุรีวรทพีพลำรักษຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
42 001436 รงรียนสวนอนันตຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
43 001575 รงรียนผะดุงศิษยຏพิทยำ อกชน กรุงทพมหำนคร 
44 001779 รงรียนพิทยำลงกรณຏพิทยำคม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
45 001840 รงรียนรัตนกสินทรຏสมภชบำงขุนทียน รัฐ กรุงทพมหำนคร 
46 001862 รงรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รัฐ กรุงทพมหำนคร 
47 001962 รงรียนสุวรรณพลับพลำพิทยำคม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
48 001964 รงรียนสตรีวัดระฆัง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
49 002122 รงรียนสุวรรณำรำมวิทยำคม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
50 002196 รงรียนวัดประดู฿นทรงธรรม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
51 002204 รงรียนเตรมิตรวิทยำลัย รัฐ กรุงทพมหำนคร 
52 002263 รงรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล รัฐ กรุงทพมหำนคร 
53 002392 รงรียนอิสลำมวิทยำลัยหงประทศเทย รัฐ กรุงทพมหำนคร 
54 002613 รงรียนทีปังกรวิทยำพัฒนຏ (วัดนຌอย฿น) ฿นพระบรมอุปถัมภຏฯ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
55 002621 รงรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
56 002653 รงรียนวัดรำชำธิวำส รัฐ กรุงทพมหำนคร 
57 002680 รงรียนมัธยมวัดดุสิตำรำม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
58 002713 รงรียนศรีอยุธยำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
59 002768 รงรียนยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธำรำม) รัฐ กรุงทพมหำนคร 
60 002785 รงรียนบำงปะกอกวิทยำคม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
61 002786 รงรียนทวีธำภิศก บำงขุนทียน รัฐ กรุงทพมหำนคร 
62 002847 รงรียนสำมสนวิทยำลัย รัฐ กรุงทพมหำนคร 
63 002878 รงรียนวัดรำชอรส รัฐ กรุงทพมหำนคร 
64 002965 รงรียนปัญญำวรคุณ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
65 003016 รงรียนมหรรณพำรำม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
66 003263 รงรียนศึกษำนำรีวิทยำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
67 003292 รงรียนจันทรຏประดิษฐำรำมวิทยำคม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
68 003373 รงรียนซนตຏยซฟคอนวนตຏ อกชน กรุงทพมหำนคร 
69 003490 รงรียนลำซำล อกชน กรุงทพมหำนคร 
70 003642 รงรียนวัดนวลนรดิศ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
71 003645 รงรียนทีปังกรวิทยำพัฒนຏ(ทวีวัฒนำ)฿นพระรำชูปถัมภຏฯ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
72 003687 รงรียนวัดอินทำรำม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
73 003738 รงรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย กรุงทพมหำนคร รัฐ กรุงทพมหำนคร 
74 003751 รงรียนวัดรำชบพิธ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
75 003815 รงรียนรำชวินิต มัธยม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
76 003896 รงรียนศึกษำนำรี รัฐ กรุงทพมหำนคร 
77 003917 รงรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
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78 003932 รงรียนนวลนรดิศวิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ กรุงทพมหำนคร 
79 003952 รงรียนทพศิรินทรຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
80 003998 รงรียนอุดมศึกษำ อกชน กรุงทพมหำนคร 
81 004100 รงรียนพธิสำรพิทยำกร รัฐ กรุงทพมหำนคร 
82 004415 รงรียนสตรีวิทยำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
83 004550 รงรียนรำชนันทำจำรยຏ สำมสนวิทยำลัย 2 รัฐ กรุงทพมหำนคร 
84 004759 รงรียนหนองจอกพิทยำนุสสรณຏมัธยม อกชน กรุงทพมหำนคร 
85 004792 รงรียนศูนยຏบริกำรกำรศึกษำนอกรงรียนขตรำษฎรຏบูรณะ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
86 004800 รงรียนศูนยຏบริกำรกำรศึกษำนอกรงรียนขตลำดพรຌำว รัฐ กรุงทพมหำนคร 
87 005223 รงรียนศูนยຏกำรศึกษำนอกระบบละกำรศึกษำตำมอัธยำศัยขตมีนบุรี รัฐ กรุงทพมหำนคร 
88 005231 รงรียนศูนยຏกำรศึกษำนอกระบบละกำรศึกษำตำมอัธยำศัยขตบำงกอก฿หญ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
89 005242 รงรียนศูนยຏกำรศึกษำนอกระบบละกำรศึกษำตำมอัธยำศัยขตบำงกะปຂ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
90 005328 รงรียนประทืองทิพยຏวิทยำ อกชน กรุงทพมหำนคร 
91 005346 รงรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี รัฐ กรุงทพมหำนคร 
92 000605 รงรียนอุดมสิทธิศึกษำ รัฐ กำญจนบุรี 
93 000941 รงรียนทองผำภูมิวิทยำ รัฐ กำญจนบุรี 
94 001105 รงรียนทพมงคลรังษี รัฐ กำญจนบุรี 
95 001203 รงรียนทำมวงรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ กำญจนบุรี 
96 001215 รงรียนบอพลอยรัชดำภิษก รัฐ กำญจนบุรี 
97 001231 รงรียนรมกลຌำ กำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี 
98 001250 รงรียนวิสุทธรังษี รัฐ กำญจนบุรี 
99 001312 รงรียนพนมทวนพิทยำคม สวำงคลิๅมสุคนธสิทธ์ิอุปถัมภຏ รัฐ กำญจนบุรี 
100 001431 รงรียนเทรยคนຌอยวิทยำ รัฐ กำญจนบุรี 
101 001669 รงรียนทำมะกำวิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี 
102 001670 รงรียนนิวิฐรำษฎรຏอุปถัมภຏ รัฐ กำญจนบุรี 
103 001671 รงรียนประชำมงคล รัฐ กำญจนบุรี 
104 001672 รงรียนลำขวัญรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ กำญจนบุรี 
105 001676 รงรียนพระทนดงรังวิทยำคำร รัฐ กำญจนบุรี 
106 001790 รงรียนเทรยคมณีกำญจนຏวิทยำ รัฐ กำญจนบุรี 
107 002002 รงรียนหนองตำกยำตัๅงวิริยะรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ กำญจนบุรี 
108 002291 รงรียนดำนมะขำมตีๅยวิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี 
109 002311 รงรียนกำญจนำนุครำะหຏ รัฐ กำญจนบุรี 
110 002435 รงรียนพนมทวนชนูปถัมภຏ รัฐ กำญจนบุรี 
111 002752 รงรียนพังตรุรำษฎรຏรังสรรคຏ รัฐ กำญจนบุรี 
112 002763 รงรียนศรีสวัสด์ิพิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี 
113 003301 รงรียนหຌวยกระจำพิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี 
114 003338 รงรียนหนองขำวกวิทพิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี 
115 003891 รงรียนหนองปรือพิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี 
116 004262 รงรียนหนองรีประชำนิมิต รัฐ กำญจนบุรี 
117 004441 รงรียนทำมะกำปุญสิริวิทยำ รัฐ กำญจนบุรี 
118 004576 รงรียนทำรือพิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี 
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119 004684 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ กำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี 
120 004917 รงรียนทพศิรินทรຏลำดหญຌำ กำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี 
121 005123 รงรียนสมำคมปຆำเมຌหงประทศเทยอุทิศ รัฐ กำญจนบุรี 
122 005126 รงรียนวัดปຆำถๅ ำภูตย รัฐ กำญจนบุรี 
123 005159 รงรียนอนุบำลวัดลูกกประชำชนูทิศ รัฐ กำญจนบุรี 
124 005332 รงรียนชุมชนบຌำนหนองฝງำย รัฐ กำญจนบุรี 
125 005532 รงรียนบຌำนทำดินดง รัฐ กำญจนบุรี 
126 000511 วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
127 000044 รงรียนเทรงำมพิทยำคม รัฐ ก ำพงพชร 
128 000139 รงรียนนครเตรตรึงษຏ รัฐ ก ำพงพชร 
129 000167 รงรียนวังขมวิทยำคม รัฐ ก ำพงพชร 
130 000313 รงรียนพรำนกระตำยพิทยำคม รัฐ ก ำพงพชร 
131 000424 รงรียนวชิรปรำกำรวิทยำคม รัฐ ก ำพงพชร 
132 000429 รงรียนทุงพธ์ิทะลพิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
133 000586 รงรียนลำนกระบือวิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
134 000737 รงรียนพิเกรวิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
135 000871 รงรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 2 ก ำพงพชร รัฐ ก ำพงพชร 
136 001042 รงรียนก ำพงพชรพิทยำคม รัฐ ก ำพงพชร 
137 001074 รงรียนขำณุวิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
138 001075 รงรียนกสัมพีวิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
139 001076 รงรียนคลองลำนวิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
140 001097 รงรียนนำบอค ำวิทยำคม รัฐ ก ำพงพชร 
141 001162 รงรียนคຌงเผวิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
142 001168 รงรียนคณฑีพิทยำคม รัฐ ก ำพงพชร 
143 001282 รงรียนปำงมะคำวิทยำคม รัฐ ก ำพงพชร 
144 001358 รงรียนวังเทรวิทยำคม รัฐ ก ำพงพชร 
145 001756 รงรียนทุงทรำยวิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
146 001792 รงรียนวัชรวิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
147 002000 รงรียนคลองขลุงรำษฎรຏรังสรรคຏ รัฐ ก ำพงพชร 
148 002055 รงรียนระหำนวิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
149 002153 รงรียนปำงศิลำทองศึกษำ รัฐ ก ำพงพชร 
150 003194 รงรียนบอกຌววิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
151 003346 รงรียนสลกบำตรวิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
152 003355 รงรียนรำษฎรຏปรีชำวิทยำคม รัฐ ก ำพงพชร 
153 003895 รงรียนหนองกองพิทยำคม รัฐ ก ำพงพชร 
154 003975 รงรียนวังตะคียนประชำนุสรณຏ รัฐ ก ำพงพชร 
155 004048 รงรียนสักงำมวิทยำ รัฐ ก ำพงพชร 
156 004274 รงรียนรืองวิทยຏพิทยำคม รัฐ ก ำพงพชร 
157 004275 รงรียนคลองลำนพัฒนำจินดำศักด์ิ รัฐ ก ำพงพชร 
158 004519 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ ก ำพงพชร รัฐ ก ำพงพชร 
159 000019 รงรียนศรีกระนวนวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

4/102



ล าดับท่ี รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา รัฐ/อกชน จังหวัด

160 000032 รงรียนคกสีพิทยำสรรพຏ รัฐ ขอนกน 

161 000311 รงรียนบຌำนเผ รัฐ ขอนกน 

162 000426 รงรียนบัว฿หญพิทยำคม รัฐ ขอนกน 

163 000480 รงรียนทำนำงนววิทยำยน รัฐ ขอนกน 

164 000519 รงรียนวงนຌอยศึกษำ รัฐ ขอนกน 

165 000582 รงรียนนครขอนกน รัฐ ขอนกน 

166 000583 รงรียนสำวะถีพิทยำสรรพຏ รัฐ ขอนกน 

167 000598 รงรียนพังทุยพัฒนศึกษำ รัฐ ขอนกน 

168 000645 รงรียนขำมกนนคร รัฐ ขอนกน 

169 000682 รงรียนนๅ ำพองศึกษำ รัฐ ขอนกน 

170 000728 รงรียนวง฿หญวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

171 000818 รงรียนนนศิลำวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

172 000823 รงรียนนนสะอำดวิทยำคำร รัฐ ขอนกน 

173 000880 รงรียนหนองนำค ำวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

174 001084 รงรียนชนบทศึกษำ รัฐ ขอนกน 

175 001127 รงรียนบึงเทรพิทยำคม รัฐ ขอนกน 

176 001213 รงรียนพล รัฐ ขอนกน 

177 001235 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนกน รัฐ ขอนกน 

178 001243 รงรียนกนนครวิทยำลัย รัฐ ขอนกน 

179 001362 รงรียนกຌำนหลืองวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

180 001404 รงรียนนำจำนศึกษำ รัฐ ขอนกน 

181 001479 รงรียนจตุรมิตรวิทยำคำร รัฐ ขอนกน 

182 001482 รงรียนภูผำมำน รัฐ ขอนกน 

183 001525 รงรียนผำขำมวิทยำยน รัฐ ขอนกน 

184 001536 รงรียนนๅ ำพองพัฒนศึกษำ รัชมังคลำภิษก รัฐ ขอนกน 

185 001828 รงรียนขำสวนกวำงวิทยำนุกูล รัฐ ขอนกน 

186 001829 รงรียนปือยนຌอยศึกษำ รัฐ ขอนกน 

187 001845 รงรียนคกนำงำมพิทยำสรรพຏ รัฐ ขอนกน 

188 001865 รงรียนกุดขอนกนวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

189 001866 รงรียนจระขຌวิทยำยน รัฐ ขอนกน 

190 001910 รงรียนภูวียงวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

191 001945 รงรียนฝำงวิทยำยน รัฐ ขอนกน 

192 002019 รงรียนประชำรัฐวิทยำสริม รัฐ ขอนกน 

193 002051 รงรียนกัลยำณวัตร รัฐ ขอนกน 

194 002275 รงรียนอมตวิทยำ อกชน ขอนกน 

195 002299 รงรียนอุบลรัตนຏพิทยำคม รัฐ ขอนกน 

196 002364 รงรียนมัญจำศึกษำ รัฐ ขอนกน 

197 002485 รงรียนหนองสองหຌองวิทยำ รัฐ ขอนกน 

198 002502 รงรียนบຌำนฮดศึกษำ รัฐ ขอนกน 

199 002596 รงรียนวียงวงกตวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

200 002639 รงรียนหนองรือวิทยำ รัฐ ขอนกน 
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201 002731 รงรียนขอนกนวิทยำยน รัฐ ขอนกน 

202 002792 รงรียนชุมพศึกษำ รัฐ ขอนกน 

203 002848 รงรียนมัธยมพนพใก รัฐ ขอนกน 

204 002849 รงรียนหนองสำลຌำวิทยำคำร รัฐ ขอนกน 

205 002866 รงรียนมวงหวำนพัฒนศึกษำ รัฐ ขอนกน 

206 003029 รงรียนขอนกนพัฒนศึกษำ รัฐ ขอนกน 

207 003242 รงรียนค ำคนวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

208 003306 รงรียนนนขำวิทยำ รัฐ ขอนกน 

209 003318 รงรียนขอนกนวิทยำลัย รัฐ ขอนกน 

210 003391 รงรียนหนองตำเกຌศึกษำ รัฐ ขอนกน 

211 003489 รงรียนศรีหนองกำววิทยำ รัฐ ขอนกน 

212 003593 รงรียนขอนกนวิทยำยน 2 รัฐ ขอนกน 

213 003671 รงรียนดงบังวิทยำยน รัฐ ขอนกน 

214 003694 รงรียนขัวรียงศึกษำ รัฐ ขอนกน 

215 003716 รงรียนบຌำนลำนวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

216 003786 รงรียนสกนกตในประชำอุปถัมภຏ รัฐ ขอนกน 

217 003832 รงรียนหนองขำมพิทยำคม ขอนกน รัฐ ขอนกน 

218 004085 รงรียนบຌำนเผพิทยำคม รัฐ ขอนกน 

219 004108 รงรียนทุง฿หญรัตนศึกษำ รัฐ ขอนกน 

220 004167 รงรียนชุมพวิทยำยน รัฐ ขอนกน 

221 004192 รงรียนดงมันพิทยำคม รัฐ ขอนกน 

222 004210 รงรียนปຆำหวำยวิทยำยน รัฐ ขอนกน 

223 004272 รงรียนพลพัฒนศึกษำ รัฐ ขอนกน 

224 004322 รงรียนวียงนครวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

225 004323 รงรียนบัวกຌวพิทยำคม รัฐ ขอนกน 

226 004330 รงรียนกนนครวิทยำลัย 2 รัฐ ขอนกน 

227 004386 รงรียนทำศำลำประชำนุสรณຏ รัฐ ขอนกน 

228 004401 รงรียนมัธยมตลำด฿หญวิทยำ รัฐ ขอนกน 

229 004413 รงรียนขอนกนวิทยำยน 3 รัฐ ขอนกน 

230 004484 รงรียนกูทองพิทยำลัย รัฐ ขอนกน 

231 004672 รงรียนซ ำยำงวิทยำยน รัฐ ขอนกน 

232 004752 รงรียนมหำเถศึกษำภำคตะวันออกฉียงหนือ อกชน ขอนกน 

233 004753 รงรียนหลำ฿หญนำขำวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

234 004826 รงรียนทพศิรินทรຏ ขอนกน รัฐ ขอนกน 

235 005486 รงรียนวรวิมลศึกษำ อกชน ขอนกน 

236 001825 รงรียนลำซำลจันทบุรี (มำรดำพิทักษຏ) อกชน จันทบุรี 
237 003214 วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 
238 004846 รงรียนตรียมศึกษำสอยดำว อกชน จันทบุรี 
239 004876 รงรียนสตรีมำรดำพิทักษຏ อกชน จันทบุรี 
240 000501 รงรียนบำงคลຌำพิทยำคม รัฐ ฉะชิงทรำ 
241 000634 รงรียนหนองเมຌกนวิทยำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
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242 000730 รงรียนบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ 3 ชนะสงสำรวิทยำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
243 000816 รงรียนพนมสำรคำม พนมอดุลวิทยำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
244 001950 รงรียนปลงยำวพิทยำคม รัฐ ฉะชิงทรำ 
245 001954 รงรียนสนำมชัยขต รัฐ ฉะชิงทรำ 
246 002037 รงรียนผำณิตวิทยำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
247 002038 รงรียนวัดสธรวรำรำมวรวิหำร รัฐ ฉะชิงทรำ 
248 002107 รงรียนพุทธิรังสีพิบูล รัฐ ฉะชิงทรำ 
249 002365 รงรียนบำงนๅ ำปรีๅยววิทยำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
250 002377 รงรียนรำชสำสຏนวิทยำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
251 002434 รงรียนบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ ฉะชิงทรำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
252 002521 รงรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะชิงทรำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
253 002711 รงรียนกຌอนกຌวพิทยำคม รัฐ ฉะชิงทรำ 
254 002919 รงรียนเผกຌววิทยำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
255 003144 รงรียนดอนฉิมพลีพิทยำคม รัฐ ฉะชิงทรำ 
256 003587 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ฉะชิงทรำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
257 003922 รงรียนบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะชิงทรำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
258 004092 รงรียนวัดป่ยมนิครธำรำม รัฐ ฉะชิงทรำ 
259 004559 รงรียนกำญจนำภิษกวิทยำลัย ฉะชิงทรำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
260 004760 รงรียนมัธยมพระรำชทำนนำยำว อกชน ฉะชิงทรำ 
261 004977 รงรียนกำรท ำมำหำกินวัดพธ์ิฉลิมรักษຏ รัฐ ฉะชิงทรำ 
262 005336 รงรียนบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ ๕ รัฐ ฉะชิงทรำ 
263 002775 รงรียนดำรำสมุทร อกชน ชลบุรี 
264 004424 รงรียนสำมมุกคริสตียนวิทยำ อกชน ชลบุรี 
265 000204 รงรียนหันคำรำษฎรຏรังสฤษด์ิ รัฐ ชัยนำท 

266 000206 รงรียนหันคำพิทยำคม รัฐ ชัยนำท 

267 000300 รงรียนบุญนำคพิทยำคม รัฐ ชัยนำท 

268 000337 รงรียนคุรุประชำสรรคຏ รัฐ ชัยนำท 

269 000930 รงรียนวัดสิงหຏ รัฐ ชัยนำท 

270 001449 รงรียนสำครพิทยำคม รัฐ ชัยนำท 

271 001684 รงรียนสรรพยำวิทยำ รัฐ ชัยนำท 

272 001967 รงรียนอุลิตเพบูลยຏชนูปถัมภຏ รัฐ ชัยนำท 

273 002534 รงรียนชัยนำทพิทยำคม รัฐ ชัยนำท 

274 003276 รงรียนศรีสมสรวิทยำ รัฐ ชัยนำท 

275 003776 รงรียนชยำนุกิจพิทยำคม รัฐ ชัยนำท 

276 004394 รงรียนหຌวยกรดวิทยำ รัฐ ชัยนำท 

277 000222 รงรียนจียงทองพิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

278 000239 รงรียนนนสะอำดวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

279 000394 รงรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รัฐ ชัยภูมิ 

280 000557 รงรียนบຌำนขวຌำวิทยำยน รัฐ ชัยภูมิ 

281 000808 รงรียนคอนสำรวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

282 000926 รงรียนบຌำนคำยวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 
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283 000992 รงรียนหนองคอนเทยวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

284 001083 รงรียนทำมะเฟหวำน รัฐ ชัยภูมิ 

285 001198 รงรียนคอนสวรรคຏ รัฐ ชัยภูมิ 

286 001199 รงรียนหนองบัวระหววิทยำคำร รัฐ ชัยภูมิ 

287 001265 รงรียนกຌงครຌอวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

288 001350 รงรียนนำยำงกลักพิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

289 001499 รงรียนสตรีชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

290 001560 รงรียนนนคูณวิทยำคำร รัชมังคลำภิษก รัฐ ชัยภูมิ 

291 001581 รงรียนมืองพญำลวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

292 001921 รงรียนสำมหมอวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

293 002541 รงรียนหนองบัวดงวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

294 002568 รงรียนบຌำนทนวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

295 002754 รงรียนภูขียว รัฐ ชัยภูมิ 

296 002870 รงรียนภูพระวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

297 002961 รงรียนละหำนจริญวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

298 002964 รงรียนทพสถิตวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

299 003132 รงรียนพชรพิทยำสรรคຏ รัฐ ชัยภูมิ 

300 003189 รงรียนภักดีชุมพลวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

301 003209 รงรียนหຌวยยຌวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

302 003228 รงรียนจัตุรัสวิทยำคำร รัฐ ชัยภูมิ 

303 003372 รงรียนนำงดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิษก รัฐ ชัยภูมิ 

304 003818 รงรียนพระธำตุหนองสำมหมืไน รัฐ ชัยภูมิ 

305 003957 รงรียนปูຆดຌวงศึกษำลัย รัฐ ชัยภูมิ 

306 004051 รงรียนริงรมยຏวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

307 004196 รงรียนกำญจนำภิษกวิทยำลัย ชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

308 004310 รงรียนคูมืองวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

309 005314 รงรียนนิรมลชุมพร อกชน ชุมพร 
310 005504 รงรียนอนุบำลมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร รัฐ ชุมพร 
311 000015 รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ รัฐ ชียงรำย 

312 000017 รงรียนชียงรำยวิทยำคม อกชน ชียงรำย 

313 000042 รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ ชียงรำย 

314 000101 รงรียนนครวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

315 000104 รงรียนพำนพิศษพิทยำ รัฐ ชียงรำย 

316 000106 รงรียนพำนพิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

317 000219 รงรียนหຌวยสักวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

318 000431 รงรียนมจดียຏวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

319 000526 รงรียนบຌำนซววิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

320 000546 รงรียนวิทยำศำสตรຏจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย รัฐ ชียงรำย 

321 000599 รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

322 000684 รงรียนดอนชัยวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

323 000687 รงรียนปลຌองวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 
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324 000791 รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

325 000805 รงรียนมสำยประสิทธ์ิศำสตรຏ รัฐ ชียงรำย 

326 000815 รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

327 000908 รงรียนบุญรืองวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

328 000944 รงรียนวียงชัยวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

329 001033 รงรียนมลำววิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

330 001034 รงรียนชียงของวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

331 001035 รงรียนเมຌยำวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

332 001281 รงรียนมสรวยวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

333 001314 รงรียนจันจวຌำวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

334 001315 รงรียนมจันวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

335 001453 รงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

336 001475 รงรียนวียงกนวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

337 001613 รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

338 001630 รงรียนชียงสนวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

339 001696 รงรียนวำวีวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

340 001846 รงรียนขุนตำลวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

341 002208 รงรียนดอยหลวง รัชมังคลำภิษก รัฐ ชียงรำย 

342 002211 รงรียนทิงวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

343 002239 รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

344 002334 รงรียนพญำมใงรำย รัฐ ชียงรำย 

345 002618 รงรียนปຆำดดวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

346 002707 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ชียงรำย รัฐ ชียงรำย 

347 002926 รงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

348 003690 รงรียนสำมัคคีวิทยำคม 2 รัฐ ชียงรำย 

349 003705 รงรียนมอຌอวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

350 003750 รงรียนดอยงำมวิทยำคม รัฐ ชียงรำย 

351 004782 รงรียนสันติวิทยำ อกชน ชียงรำย 

352 004873 รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ อกชน ชียงรำย 

353 004969 รงรียนลูกรักชียงของ อกชน ชียงรำย 

354 000179 รงรียนสันทรำยวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
355 000196 รงรียนชียงดำววิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
356 000492 รงรียนรังษีวิทยำ อกชน ชียง฿หม 
357 000771 รงรียนพรຌำววิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
358 000831 รงรียนมหอพระวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
359 000901 รงรียนมตง รัฐ ชียง฿หม 
360 001028 รงรียนวียงหงวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
361 001098 รงรียนสันปຆำยำงวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
362 001104 รงรียนสันปຆำตองวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
363 001159 รงรียนเชยปรำกำร รัฐ ชียง฿หม 
364 001160 รงรียนหำงดงรัฐรำษฎรຏอุปถัมภຏ รัฐ ชียง฿หม 
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365 001337 รงรียนยุพรำชวิทยำลัย รัฐ ชียง฿หม 
366 001485 รงรียนวัฒนทัยพำยัพ รัฐ ชียง฿หม 
367 001637 รงรียนสำรภีพิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
368 001665 วิทยำลัยนำฏศิลปชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 
369 001753 รงรียนมริมวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
370 002050 รงรียนหอพระ รัฐ ชียง฿หม 
371 002057 รงรียนดอยตำวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
372 002058 รงรียนจอมทอง รัฐ ชียง฿หม 
373 002060 รงรียนสองคววิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
374 002093 รงรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ รัฐ ชียง฿หม 
375 002145 รงรียนกำวิละวิทยำลัย รัฐ ชียง฿หม 
376 002206 รงรียนดำรำวิทยำลัย อกชน ชียง฿หม 
377 002262 รงรียนฝำงชนูปถัมภຏ รัฐ ชียง฿หม 
378 002277 รงรียนบຌำนกำดวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
379 002307 รงรียนมงฟอรຏดวิทยำลัย อกชน ชียง฿หม 
380 002399 รงรียนมออนวิทยำลัย รัฐ ชียง฿หม 
381 002423 รงรียนธรรมรำชศึกษำ อกชน ชียง฿หม 
382 002441 รงรียนสะมิงพิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
383 002467 รงรียนฮอดพิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
384 002487 รงรียนมจม รัฐ ชียง฿หม 
385 002495 รงรียนสันก ำพง รัฐ ชียง฿หม 
386 002498 รงรียนดอยสะกใดวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
387 002526 รงรียนอมกຎอยวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
388 002571 รงรียนชียง฿หมมัธยม อกชน ชียง฿หม 
389 002770 รงรียนมตืไนวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
390 002997 รงรียนวชิรวิทยຏ ชียง฿หม อกชน ชียง฿หม 
391 003057 รงรียนปรินสຏรอยยลสຏวิทยำลัย อกชน ชียง฿หม 
392 003912 รงรียนอรุณทัยวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
393 004090 รงรียนรยีนำชลีวิทยำลัย อกชน ชียง฿หม 
394 004123 รงรียนพระหฤทัย อกชน ชียง฿หม 
395 004514 รงรียนสันติสุข รัฐ ชียง฿หม 
396 004767 รงรียนรัตนำอืๅอวิทยำ อกชน ชียง฿หม 
397 004824 รงรียนชองฟງำซินซิงวำณิชบ ำรุง อกชน ชียง฿หม 
398 004848 รงรียนวชิรำลัย อกชน ชียง฿หม 
399 004867 รงรียนชียง฿หมคริสตียน อกชน ชียง฿หม 
400 004931 รงรียนทพศิรินทรຏ ชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 
401 005209 รงรียนบຌำนมฮหนือ รัฐ ชียง฿หม 
402 005211 รงรียนบຌำนบอกຌว รัฐ ชียง฿หม 
403 005250 รงรียนบຌำนปำงอุຎง รัฐ ชียง฿หม 
404 005278 รงรียนฉือจีๅชียง฿หม อกชน ชียง฿หม 
405 005432 รงรียนกวิทธ ำรงชียง฿หม อกชน ชียง฿หม 
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406 005453 รงรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำฉลิมพระกียรติ รัฐ ชียง฿หม 
407 000870 รงรียนสภำรำชินี รัฐ ตรัง 
408 001120 รงรียนสวัสด์ิรัตนำภิมุข รัฐ ตรัง 
409 001335 รงรียนทุงหนองหຌงประชำสรรคຏ รัฐ ตรัง 
410 001535 รงรียนปะหลียนผดุงศิษยຏ รัฐ ตรัง 
411 001655 รงรียนวิชียรมำตุ รัฐ ตรัง 
412 001784 รงรียนมัธยมวัดควนวิศษมูลนิธิ อกชน ตรัง 
413 001798 รงรียนยำนตำขำวรัฐชนูปถัมภຏ รัฐ ตรัง 
414 001882 รงรียนสิกำประชำผดุงวิทยຏ รัฐ ตรัง 
415 001897 รงรียนวังวิศษ รัฐ ตรัง 
416 001987 รงรียนวิทยำศำสตรຏจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ตรัง รัฐ ตรัง 
417 002087 รงรียนล ำภูรำรืองวิทยຏ รัฐ ตรัง 
418 002112 รงรียนหຌวยนำงรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ ตรัง 
419 002186 รงรียนรัษฎำ รัฐ ตรัง 
420 002215 รงรียนหำดส ำรำญวิทยำคม รัฐ ตรัง 
421 002333 รงรียนกันตังพิทยำกร รัฐ ตรัง 
422 002391 รงรียนคันธพิทยำคำร รัฐ ตรัง 
423 002420 รงรียนสำมัคคีศึกษำ รัฐ ตรัง 
424 002476 รงรียนหຌวยยอด รัฐ ตรัง 
425 002481 รงรียนนๅ ำผุด รัฐ ตรัง 
426 002615 รงรียนรัษฎำนุประดิษฐຏอนุสรณຏ รัฐ ตรัง 
427 002635 รงรียนกันตังรัษฎำศึกษำ รัฐ ตรัง 
428 002764 รงรียนบูรณะร ำลึก อกชน ตรัง 
429 002804 รงรียนทุงยำวผดุงศิษยຏ รัฐ ตรัง 
430 002903 รงรียนตรังคริสตียนศึกษำ อกชน ตรัง 
431 003060 รงรียนตรังวิทยำ อกชน ตรัง 
432 003883 รงรียนสภำรำชินี 2 รัฐ ตรัง 
433 004110 รงรียนนำยงวิทยำคม รัฐ ตรัง 
434 004189 รงรียนวิชียรมำตุ 2 รัฐ ตรัง 
435 004557 รงรียนตรังรังสฤษฎຏ รัฐ ตรัง 
436 004567 รงรียนวิชียรมำตุ 3 รัฐ ตรัง 
437 004631 รงรียนบำงดีวิทยำคม รัฐ ตรัง 
438 004920 รงรียนสงธรรมวิทยำตรังมูลนิธิ อกชน ตรัง 
439 004934 รงรียนจุຎงฮัวซะซียว อกชน ตรัง 
440 005033 รงรียนบຌำนบำตูปูตຍะ รัฐ ตรัง 
441 005122 รงรียน฿นตำพิทยำคม รัฐ ตรัง 
442 005291 รงรียนปัญญำวิทยຏ อกชน ตรัง 
443 005359 รงรียนนูรุลอิงซำนมูลนิธิ อกชน ตรัง 
444 005523 รงรียนอิสมำอีลียะหຏมูลนิธิ อกชน ตรัง 
445 000093 รงรียนมปะวิทยำคม รัฐ ตำก 

446 000129 รงรียนมระมำดวิทยำคม รัฐ ตำก 
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447 000218 รงรียนสำมงำวิทยำคม รัฐ ตำก 

448 000232 รงรียนมจะรำวิทยำคม รัฐ ตำก 

449 000250 รงรียนทำสองยำงวิทยำคม รัฐ ตำก 

450 000251 รงรียนดำนมละมำวิทยำคม รัฐ ตำก 

451 000253 รงรียนนำบสถຏพิทยำคม รัฐ ตำก 

452 000392 รงรียนพบพระวิทยำคม รัฐ ตำก 

453 000564 รงรียนผดุงปัญญำ รัฐ ตำก 

454 000616 รงรียนอุຌมผำงวิทยำคม รัฐ ตำก 

455 001060 รงรียนสรรพวิทยำคม รัฐ ตำก 

456 001496 รงรียนวังประจบวิทยำคม รัฐ ตำก 

457 001778 รงรียนตำกพิทยำคม รัฐ ตำก 

458 002575 รงรียนบຌำนตำก ประชำวิทยำคำร รัฐ ตำก 

459 002815 รงรียนวังหินกิตติวิทยำคม รัฐ ตำก 

460 002880 รงรียนมกุวิทยำคม รัฐ ตำก 

461 002900 รงรียนยกกระบัตรวิทยำคม รัฐ ตำก 

462 003068 รงรียนถนอมรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ ตำก 

463 003472 รงรียนทุงฟງำวิทยำคม รัฐ ตำก 

464 004047 รงรียนวังจຌำวิทยำคม รัฐ ตำก 

465 005078 รงรียนซนตຏยซฟมระมำด อกชน ตำก 

466 005205 รงรียนพลูหลวงวิทยำ(วัดคกพลู) อกชน ตำก 

467 005377 รงรียนรำษฎรຏวิทยำ (ตีไมิๅง) อกชน ตำก 

468 000192 รงรียนองครักษຏ รัฐ นครนำยก 

469 001579 รงรียนมืองนครนำยก รัฐ นครนำยก 

470 001631 รงรียนบຌำนนำ นำยกพิทยำกร รัฐ นครนำยก 

471 001823 รงรียนขำพิไมนำรีผลวิทยำ รัฐ นครนำยก 

472 001923 รงรียนนวมรำชำนุสรณຏ รัฐ นครนำยก 

473 002451 รงรียนปำกพลีวิทยำคำร รัฐ นครนำยก 

474 002650 รงรียนปຂยชำติพัฒนำฯ รัฐ นครนำยก 

475 003126 รงรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย รัฐ นครนำยก 

476 003960 รงรียนภัทรพิทยำจำรยຏ รัฐ นครนำยก 

477 004350 รงรียนลขธรรมกิตต์ิวิทยำคม รัฐ นครนำยก 

478 005172 รงรียนมำลำสวรรคຏพิทยำ อกชน นครนำยก 

479 005261 รงรียนผดุงอิสลำม อกชน นครนำยก 

480 000342 รงรียนศรีวิชัยวิทยำ รัฐ นครปฐม 

481 000610 รงรียนสระกะทียม สังวรจษฎຏประชำคมอุปถัมภຏ รัฐ นครปฐม 

482 000693 รงรียนบຌำนหลวงวิทยำ รัฐ นครปฐม 

483 000695 รงรียนบำงหลวงวิทยำ รัฐ นครปฐม 

484 001177 วิทยำลัยนำฏศิลป รัฐ นครปฐม 

485 001310 รงรียนภัทรญำณวิทยำ รัฐ นครปฐม 

486 001563 รงรียนวัดหຌวยจรขຌวิทยำคม รัฐ นครปฐม 

487 001565 รงรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย ฿นพระรำชูปถัมภຏ รัฐ นครปฐม 
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488 001566 รงรียนรำชินีบูรณะ รัฐ นครปฐม 

489 001567 รงรียนงิๅวรำยบุญมีรังสฤษด์ิ รัฐ นครปฐม 

490 001623 รงรียนคงทองวิทยำ รัฐ นครปฐม 

491 001685 รงรียนพรงมะดืไอวิทยำคม รัฐ นครปฐม 

492 001764 รงรียนภปร.รำชวิทยำลัย ฿นพระบรมรำชูปถัมภຏ รัฐ นครปฐม 

493 001786 รงรียนวัดเรขิงวิทยำ รัฐ นครปฐม 

494 001961 รงรียนศำลำตึกวิทยำ รัฐ นครปฐม 

495 001965 รงรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพองินอนุสรณຏ รัฐ นครปฐม 

496 001979 รงรียนสำมพรำนวิทยำ รัฐ นครปฐม 

497 002069 รงรียนบำงลนวิทยำ รัฐ นครปฐม 

498 002408 รงรียนมัธยมฐำนบินก ำพงสน รัฐ นครปฐม 

499 002538 รงรียนหลมบัววิทยำ รัฐ นครปฐม 

500 002682 รงรียนก ำพงสนวิทยำ รัฐ นครปฐม 

501 002683 รงรียนสถำพรวิทยำ รัฐ นครปฐม 

502 002812 รงรียนบัวปำกทำวิทยำ รัฐ นครปฐม 

503 002911 รงรียนรัตนกสินทรຏสมภชบวรนิวศศำลำยำฯ รัฐ นครปฐม 

504 003116 รงรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นครปฐม รัฐ นครปฐม 

505 003188 รงรียนปรีดำรำมวิทยำคม รัฐ นครปฐม 

506 003745 รงรียนนำคประสิทธ์ิ อกชน นครปฐม 

507 004069 รงรียนกำญจนำภิษกวิทยำลัย นครปฐม รัฐ นครปฐม 

508 004070 รงรียนพิไมวิทยำ รัฐ นครปฐม 

509 004580 รงรียนบอสกพิทักษຏ อกชน นครปฐม 

510 005135 รงรียนนักบุญปตร อกชน นครปฐม 

511 005144 รงรียนสุคนธีรวิทยຏ อกชน นครปฐม 

512 005416 รงรียนสกลวิทยำ อกชน นครปฐม 

513 000572 รงรียนนำทมวิทยำ รัฐ นครพนม 

514 000573 รงรียนนำค ำรำษฎรຏรังสรรคຏ รัฐ นครพนม 

515 000602 รงรียนเชยบุรีวิทยำคม รัฐ นครพนม 

516 000965 รงรียนปຂยะมหำรำชำลัย รัฐ นครพนม 

517 000967 รงรียนศรีคตรบูรณຏ รัฐ นครพนม 

518 000968 รงรียนนำหวຌำพิทยำคม ธำตุประสิทธ์ิประชำนุครำะหຏ รัฐ นครพนม 

519 001052 รงรียนนำกพิทยำคม รัฐ นครพนม 

520 001091 รงรียนพระซองสำมัคคีวิทยำ รัฐ นครพนม 

521 001197 รงรียนบຌำนพงพิทยำคม รัฐ นครพนม 

522 001216 รงรียนอุทนพัฒนำ รัฐ นครพนม 

523 001217 รงรียนบຌำนขำพิทยำคม รัฐ นครพนม 

524 001288 รงรียนสหรำษฎรຏรังสฤษด์ิ รัฐ นครพนม 

525 001413 รงรียนกุตำเกຌวิทยำคม รัฐ นครพนม 

526 001426 รงรียนค ำตยอุปถัมภຏ รัฐ นครพนม 

527 001587 รงรียนบຌำนผึๅงวิทยำคม รัฐ นครพนม 

528 001588 รงรียนพนพงพิทยำคม รัฐ นครพนม 
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529 001925 รงรียนวัดบึงหลใก ฿นพระบรมรำชำนุครำะหຏ รัฐ นครพนม 

530 001926 รงรียนนำกสำมัคคีวิทยำ รัฐ นครพนม 

531 002044 รงรียนธำตุพนม รัฐ นครพนม 

532 002054 รงรียนรณูนครวิทยำนุกูล รัฐ นครพนม 

533 002056 รงรียนดงดำวจຌงพัฒนศึกษำ รัฐ นครพนม 

534 002161 รงรียนพะทำยพิทยำคม รัฐ นครพนม 

535 002279 รงรียนอุมหมຌำประชำสรรคຏ รัฐ นครพนม 

536 002346 รงรียนนครพนมวิทยำคม รัฐ นครพนม 

537 002375 รงรียนสำมผงวิทยำคม รัฐ นครพนม 

538 002555 รงรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 1 นครพนม รัฐ นครพนม 

539 002559 รงรียนปลำปำกวิทยำ รัฐ นครพนม 

540 002560 รงรียนศรีบัวบำนวิทยำคม รัฐ นครพนม 

541 002562 รงรียนนำถอนพัฒนำ รัฐ นครพนม 

542 002799 รงรียนคกสวำงประชำสรรคຏ รัฐ นครพนม 

543 002801 รงรียนหนองซนพิทยำคม รัฐ นครพนม 

544 002832 รงรียนหนองบอวิทยำนุกูล รัฐ นครพนม 

545 002852 รงรียนธรรมำกรวิทยำนุกูล รัฐ นครพนม 

546 002902 รงรียนพนสวรรคຏรำษฎรຏพัฒนำ รัฐ นครพนม 

547 003110 รงรียนนำดืไอพิทยำคม รัฐ นครพนม 

548 003161 รงรียนรำมรำชพิทยำคม รัฐ นครพนม 

549 003300 รงรียนวังยำงวิทยำคม รัฐ นครพนม 

550 003339 รงรียนธรรมฆษิตวิทยำ รัฐ นครพนม 

551 003421 รงรียนนำงัวรำษฎรຏรังสรรคຏ รัฐ นครพนม 

552 003651 รงรียนคຌอวิทยำคม รัฐ นครพนม 

553 003656 รงรียนมหำชัยวิทยำคม รัฐ นครพนม 

554 003691 รงรียนหนองพธ์ิพิทยำคม รัฐ นครพนม 

555 003806 รงรียนลังกำพิทยำคม รัฐ นครพนม 

556 003890 รงรียนสนธิรำษฎรຏวิทยำ รัฐ นครพนม 

557 004094 รงรียนชียงยืนวิทยำ รัฐ นครพนม 

558 004411 รงรียนวังกระสวิทยำคม รัฐ นครพนม 

559 004428 รงรียนทำจ ำปำวิทยำ รัฐ นครพนม 

560 004446 รงรียนอุดมพัฒนศึกษำ รัฐ นครพนม 

561 004447 รงรียนดอนสียวดงพิทยำคม รัฐ นครพนม 

562 004819 รงรียนหนองวงวิทยำนุกูล รัฐ นครพนม 

563 000005 รงรียนนนสูงศรีธำนี รัฐ นครรำชสีมำ 
564 000013 รงรียนพิมำยวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
565 000146 รงรียนสมดใจพระธีรญำณมุนี รัฐ นครรำชสีมำ 
566 000309 รงรียนปักธงชัยประชำนิรมิต รัฐ นครรำชสีมำ 
567 000558 รงรียนบຌำนหลืไอมพิทยำสรรพຏ รัฐ นครรำชสีมำ 
568 000577 รงรียนจระขຌหินสังฆกิจวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
569 000594 รงรียนบุญหลือวิทยำนุสรณຏ รัฐ นครรำชสีมำ 
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570 000615 รงรียนชคชัยสำมัคคี รัฐ นครรำชสีมำ 
571 000624 รงรียนมหิศรำธิบดี รัฐ นครรำชสีมำ 
572 000652 รงรียนมัธยมดำนขุนทด รัฐ นครรำชสีมำ 
573 000781 รงรียนรำชสีมำวิทยำลัย รัฐ นครรำชสีมำ 
574 000782 รงรียนอัสสัมชัญนครรำชสีมำ อกชน นครรำชสีมำ 
575 000813 รงรียนนนสมบูรณຏวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
576 001002 รงรียนจักรำชวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
577 001016 รงรียนทำชຌำงรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ นครรำชสีมำ 
578 001029 รงรียนมืองคง รัฐ นครรำชสีมำ 
579 001067 รงรียนปำกชอง รัฐ นครรำชสีมำ 
580 001101 รงรียนธำรปรำสำทพชรวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
581 001345 รงรียนสิงสำง รัฐ นครรำชสีมำ 
582 001397 รงรียนหนองกรำดวัฒนำ รัฐ นครรำชสีมำ 
583 001659 วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
584 001725 รงรียนหຌวยถลงพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
585 001822 รงรียนสุรนำรีวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
586 002027 รงรียนกลใดลิๅนวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
587 002245 รงรียนขำมสะกสง รัฐ นครรำชสีมำ 
588 002250 รงรียนสีดำวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
589 002322 รงรียนศรีสุขวิทยำ นครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
590 002348 รงรียนบุญวัฒนำ รัฐ นครรำชสีมำ 
591 002355 รงรียนครำชพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
592 002412 รงรียนพิมำยด ำรงวิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
593 002444 รงรียนสุรนำรีวิทยำ 2 รัฐ นครรำชสีมำ 
594 002489 รงรียนสุรธรรมพิทักษຏ รัฐ นครรำชสีมำ 
595 002515 รงรียนชุมพวงศึกษำ รัฐ นครรำชสีมำ 
596 002793 รงรียนขำมทะลสอวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
597 003151 รงรียนภูวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
598 003198 รงรียนหนองนๅ ำ฿สพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
599 003230 รงรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
600 003410 รงรียนหันหຌวยทรำยพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
601 003486 รงรียนมืองพลับพลำพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
602 003697 รงรียนบุญวัฒนำ 2 รัฐ นครรำชสีมำ 
603 003736 รงรียนกຌงสนำมนำงพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
604 003834 รงรียนนิคมพิมำยศึกษำ รัฐ นครรำชสีมำ 
605 003950 รงรียนบุญหลือวิทยำนุสรณຏ 2 รัฐ นครรำชสีมำ 
606 003977 รงรียนล ำทะมนเชยพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
607 004063 รงรียนมิตรภำพวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
608 004089 รงรียนทพำลัย รัฐ นครรำชสีมำ 
609 004199 รงรียนพุดซำพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
610 004200 รงรียนมำรียຏวิทยำ อกชน นครรำชสีมำ 
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611 004255 รงรียนหนองบัวละครวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
612 004319 รงรียนบึงพะเล รัฐ นครรำชสีมำ 
613 004818 รงรียนหนองบุญมำกประสงคຏวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
614 004930 รงรียนมัธยมวชิรำลงกรณวรำรำม รัฐ นครรำชสีมำ 
615 004992 รงรียนรุงอรุณวิทยำ อกชน นครรำชสีมำ 
616 005021 รงรียนดำนขุนทด รัฐ นครรำชสีมำ 
617 005041 รงรียนชุมชนบຌำนคกสวำย รัฐ นครรำชสีมำ 
618 005042 รงรียนกุดตำด ำ(คงฤทธ์ิคุรุรำษฎรຏสำมัคคี) รัฐ นครรำชสีมำ 
619 005084 รงรียนบຌำนเทยสำมัคคี รัฐ นครรำชสีมำ 
620 005085 รงรียนบຌำนระริง  รัฐ นครรำชสีมำ 
621 005410 รงรียนจียรวนนทຏอุทิศ 2 รัฐ นครรำชสีมำ 
622 000445 รงรียนพรหมคีรีพิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช 

623 000494 รงรียนสตรีปำกพนัง รัฐ นครศรีธรรมรำช 

624 000524 รงรียนวิชียรประชำสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

625 000548 รงรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

626 000631 รงรียนชะอวดวิทยำคำร รัฐ นครศรีธรรมรำช 

627 000724 รงรียนฉลองรัฐรำษฎรຏอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

628 000729 รงรียนบญจมรำชูทิศ นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

629 000735 รงรียนทุง฿หญวิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช 

630 000741 รงรียนจรัสพิชำกร อกชน นครศรีธรรมรำช 

631 000855 รงรียนชียร฿หญ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

632 000894 รงรียนคีรีรำษฎรຏพัฒนำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

633 001278 รงรียนประสำทธรรมวิภัช อกชน นครศรีธรรมรำช 

634 001297 รงรียนทำงพูนวิทยำคำร รัฐ นครศรีธรรมรำช 

635 001299 รงรียนหลมรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ นครศรีธรรมรำช 

636 001308 รงรียนขนอมพิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

637 001405 รงรียนมืองนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

638 001572 รงรียนสิชลประชำสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

639 001573 รงรียนสิชลคุณำธำรวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

640 001589 รงรียนขำพังเกร รัฐ นครศรีธรรมรำช 

641 001641 รงรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

642 001651 รงรียนบำงขันวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

643 001663 รงรียนศภนคณำภรณຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

644 001673 รงรียนควนกยสุทธิวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

645 001706 รงรียนพิปูนสังฆรักษຏประชำอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

646 001716 รงรียนนำบอน รัฐ นครศรีธรรมรำช 

647 001802 รงรียนชะอวด รัฐ นครศรีธรรมรำช 

648 001896 รงรียนทำศำลำประสิทธ์ิศึกษำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

649 001980 รงรียนชຌำงกลำงประชำนุกูล รัฐ นครศรีธรรมรำช 

650 002018 รงรียนฉวำงรัชดำภิษก รัฐ นครศรีธรรมรำช 

651 002047 รงรียนรอนพิบูลยຏกียรติวสุนธรำภิวัฒกຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 
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652 002085 รงรียนวิทยำศำสตรຏจุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

653 002105 รงรียนฉลิมรำชประชำอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

654 002131 รงรียนปำกพูน รัฐ นครศรีธรรมรำช 

655 002271 รงรียนตรีนิมิตรวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

656 002416 รงรียนชียร฿หญสำมัคคีวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

657 002422 รงรียนนพคุณประชำสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

658 002426 รงรียนทรำยขำววิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

659 002510 รงรียนปำกพนัง รัฐ นครศรีธรรมรำช 

660 002569 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

661 002570 รงรียนทุงสงวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

662 002582 รงรียนมคลำนประชำสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

663 002599 รงรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

664 002609 รงรียนหัวเทรบ ำรุงรำษฎรຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

665 002627 รงรียนสตรีทุงสง รัฐ นครศรีธรรมรำช 

666 002767 รงรียนยธินบ ำรุง รัฐ นครศรีธรรมรำช 

667 002773 รงรียนกรุงหยันวิทยำคำร รัฐ นครศรีธรรมรำช 

668 002982 รงรียนบຌำนกำะวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

669 003065 รงรียนทำนครญำณวรภำสอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

670 003099 รงรียนสระกຌวรัตนวิทยຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

671 003277 รงรียนตระพังพิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช 

672 003331 รงรียนอินทรຏธำนีวิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช 

673 003415 รงรียนสำธงวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

674 003425 รงรียนทุงสง รัฐ นครศรีธรรมรำช 

675 003584 รงรียนขุนทะลวิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช 

676 003585 รงรียนชะอวดครงธรรมวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

677 003595 รงรียนกຌำงปลำวิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช 

678 003600 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

679 003619 รงรียนขอนหำดประชำสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

680 003622 รงรียนพระพรหมพิทยำนุสรณຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

681 003649 รงรียนตรียมอุดมศึกษำภำค฿ตຌ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

682 003681 รงรียนสมใดจวนวิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช 

683 003774 รงรียนทุงสงสหประชำสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

684 003775 รงรียนละอำยพิทยำนุสรณຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

685 004037 รงรียนประสำธนຏรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ นครศรีธรรมรำช 

686 004096 รงรียนคงคำประชำรักษຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

687 004101 รงรียนนบพิต ำวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

688 004175 รงรียนทຌองนียนคณำภิบำล รัฐ นครศรีธรรมรำช 

689 004539 รงรียนฆังคะทวีศิลป์ อกชน นครศรีธรรมรำช 

690 004569 รงรียนทุงสังพิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช 

691 004637 รงรียนวังหินวิทยำคม นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

692 005107 รงรียนปัญญำสำรธรรมมูลนิธิ อกชน นครศรีธรรมรำช 
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693 005121 รงรียนมะฮัดอิสลำมอีมำนียะฮຏมูลนิธิ อกชน นครศรีธรรมรำช 

694 005127 รงรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ อกชน นครศรีธรรมรำช 

695 005490 รงรียนทพรำชพิทยำสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

696 000102 รงรียนกຌำลีๅยววิทยำ รัฐ นครสวรรคຏ 
697 000238 รงรียนบຌำนกงชัชวลิตวิทยำ รัฐ นครสวรรคຏ 
698 000314 รงรียนชุมสงชนูทิศ รัฐ นครสวรรคຏ 
699 000376 รงรียนหนองพพิทยำ รัฐ นครสวรรคຏ 
700 000499 รงรียนพระบำงวิทยำ รัฐ นครสวรรคຏ 
701 000584 รงรียนตำคลีประชำสรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
702 000660 รงรียนทหำรอำกำศอนุสรณຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
703 000668 รงรียนเพศำลีพิทยำ รัฐ นครสวรรคຏ 
704 000846 รงรียนจันสนอใงสุวรรณอนุสรณຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
705 000962 รงรียนพยุหะพิทยำคม รัฐ นครสวรรคຏ 
706 000996 รงรียนหຌวยนๅ ำหอมวิทยำคำร รัฐ นครสวรรคຏ 
707 001190 รงรียนหนองบัว รัฐ นครสวรรคຏ 
708 001367 รงรียนกรกพระ รัฐ นครสวรรคຏ 
709 001461 รงรียนทพศำลำประชำสรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
710 001550 รงรียนลำดยำววิทยำคม รัฐ นครสวรรคຏ 
711 001751 รงรียนพนมรอกวิทยำ รัฐ นครสวรรคຏ 
712 001843 รงรียนหนองกรดพิทยำคม รัฐ นครสวรรคຏ 
713 001906 รงรียนหัวดงรำชพรหมำภรณຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
714 001942 รงรียนทำตะกพิทยำคม รัฐ นครสวรรคຏ 
715 002048 รงรียนสตรีนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
716 002135 รงรียนมวงกຏพิทยำคม รัฐ นครสวรรคຏ 
717 002449 รงรียนบรรพตพิสัยพิทยำคม รัฐ นครสวรรคຏ 
718 002616 รงรียนซนตຏยซฟนครสวรรคຏ อกชน นครสวรรคຏ 
719 002625 รงรียนอุดมธัญญำประชำนุครำะหຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
720 002630 รงรียนนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
721 002659 รงรียนตะครຌอพิทยำ รัฐ นครสวรรคຏ 
722 002689 รงรียนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม รัฐ นครสวรรคຏ 
723 003104 รงรียนทับกฤชพัฒนำ รัฐ นครสวรรคຏ 
724 003246 รงรียนขำทองพิทยำคม รัฐ นครสวรรคຏ 
725 003341 รงรียนลำดทิพรสพิทยำคม รัฐ นครสวรรคຏ 
726 003493 รงรียนตำกฟງำวิชำประสิทธ์ิ รัฐ นครสวรรคຏ 
727 003551 รงรียนลำซำลชติรวีนครสวรรคຏ อกชน นครสวรรคຏ 
728 004006 รงรียนรัฐรำษฎรຏอนุสรณຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
729 004009 รงรียนบึงบอระพใดวิทยำ รัฐ นครสวรรคຏ 
730 004058 รงรียนชองคพิทยำคม รัฐ นครสวรรคຏ 
731 004364 รงรียนวังบอวิทยำ รัฐ นครสวรรคຏ 
732 004402 รงรียนขำกะลำวิทยำคม รัฐ นครสวรรคຏ 
733 004407 รงรียนวังขอยพิทยำ รัฐ นครสวรรคຏ 
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734 004668 รงรียนจันทรຏฉำยวิทยำ อกชน นครสวรรคຏ 
735 000114 รงรียนอัมพรเพศำล อกชน นนทบุรี 

736 000322 รงรียนพธินิมิตวิทยำคม รัฐ นนทบุรี 

737 000328 รงรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

738 000433 รงรียนตรียมอุดมศึกษำนຌอมกลຌำ นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

739 000571 รงรียนปำกกรใด รัฐ นนทบุรี 

740 000609 รงรียนบำงบัวทอง รัฐ นนทบุรี 

741 001070 รงรียนรำษฎรຏนิยม รัฐ นนทบุรี 

742 001520 รงรียนสตรีนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

743 002134 รงรียนนนทบุรีพิทยำคม รัฐ นนทบุรี 

744 002593 รงรียนวัดขมำภิรตำรำม รัฐ นนทบุรี 

745 002601 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

746 002647 รงรียนศรีบุณยำนนทຏ รัฐ นนทบุรี 

747 002751 รงรียนบญจมรำชำนุสรณຏ รัฐ นนทบุรี 

748 002887 รงรียนรัตนำธิบศรຏ รัฐ นนทบุรี 

749 002912 รงรียนเทรนຌอย รัฐ นนทบุรี 

750 003347 รงรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

751 003721 รงรียนทพศิรินทรຏ นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

752 004153 รงรียนรำชวินิต นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

753 004727 รงรียนบดินทรดชำ (สิงหຏ สิงหสนี) นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

754 004891 รงรียนทำอิฐศึกษำ อกชน นนทบุรี 

755 005392 รงรียนญำณทัย อกชน นนทบุรี 

756 001662 รงรียนบำจำะ รัฐ นรำธิวำส 

757 001879 รงรียนรมกลຌำ นรำธิวำส รัฐ นรำธิวำส 

758 001880 รงรียนศรีวำรินทรຏ รัฐ นรำธิวำส 

759 001928 รงรียนอัตตัรกียะหຏอิสลำมียะหຏ อกชน นรำธิวำส 

760 001985 รงรียนรือสำะชนูปถัมภຏ รัฐ นรำธิวำส 

761 002017 รงรียนนรำธิวำส รัฐ นรำธิวำส 

762 002077 รงรียนนรำสิกขำลัย รัฐ นรำธิวำส 

763 002219 รงรียนอัครศำสนຏวิทยำ อกชน นรำธิวำส 

764 002222 รงรียนสุคิรินวิทยำ รัฐ นรำธิวำส 

765 002246 รงรียนสวนพระยำวิทยำ รัฐ นรำธิวำส 

766 002276 รงรียนสุเหงก-ลก รัฐ นรำธิวำส 

767 002379 รงรียนรอมำนีย อกชน นรำธิวำส 

768 002405 รงรียนสงธรรมวิทยำ นรำธิวำส อกชน นรำธิวำส 

769 002407 รงรียนตันหยงมัส รัฐ นรำธิวำส 

770 002418 รงรียนดำรุสสำลำม อกชน นรำธิวำส 

771 002475 รงรียนตำก฿บ รัฐ นรำธิวำส 

772 002574 รงรียนวียงสุวรรณวิทยำคม รัฐ นรำธิวำส 

773 002677 รงรียนมัธยมสุเหงปำดี รัฐ นรำธิวำส 

774 002709 รงรียนบูกิตประชำอุปถัมภຏ รัฐ นรำธิวำส 
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775 003026 รงรียนจริญวิทยำนุสรณຏ อกชน นรำธิวำส 

776 003030 รงรียนศิริธรรมวิทยำ อกชน นรำธิวำส 

777 003143 รงรียนนะหຏฎอฎุลอิสลำฮียะหຏ อกชน นรำธิวำส 

778 003279 รงรียนฉลิมพระกียรติกรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทรຏ รัฐ นรำธิวำส 

779 003528 รงรียนสัมพันธຏวิทยำ อกชน นรำธิวำส 

780 003633 รงรียนสุกัญศำสนຏวิทยำ อกชน นรำธิวำส 

781 003634 รงรียนรียงรำษฎรຏอุปถัมภຏ รัฐ นรำธิวำส 

782 003684 รงรียนจริยธรรมวิทยำ อกชน นรำธิวำส 

783 003799 รงรียนธัญธำรวิทยำ รัฐ นรำธิวำส 

784 004030 รงรียนดำรุลรอหຏมำฮຏ อกชน นรำธิวำส 

785 004172 รงรียนนะหຏฎอตุลสูบำน อกชน นรำธิวำส 

786 004376 รงรียนนูรุดดิน อกชน นรำธิวำส 

787 004377 รงรียนอัดดีนียำตุลอิสลำมียะหຏ อกชน นรำธิวำส 

788 004393 รงรียนประทีปวิทยำ นรำธิวำส อกชน นรำธิวำส 

789 004711 รงรียนตำยุลอิสลำม อกชน นรำธิวำส 

790 004714 รงรียนจริญศำสตรຏ อกชน นรำธิวำส 

791 004805 รงรียนอิบตีดำวิทยำ อกชน นรำธิวำส 

792 004810 รงรียนตຌนตันหยง อกชน นรำธิวำส 

793 004985 รงรียนนรำวิทยຏอิสลำม อกชน นรำธิวำส 

794 005003 รงรียนอิสลำมอนุศำสนຏ อกชน นรำธิวำส 

795 005039 รงรียนดำรุลฮิกมะหຏ อกชน นรำธิวำส 

796 005114 รงรียนตຍะดำมียะหຏ อกชน นรำธิวำส 

797 005117 รงรียนอัซซูลำมียะตูดีนียะหຏ อกชน นรำธิวำส 

798 005167 รงรียนพัฒนศำสนຏวิทยำ นรำธิวำส อกชน นรำธิวำส 

799 005309 รงรียนจรรยำอิสลำม อกชน นรำธิวำส 

800 005356 รงรียนดำรุลอิสละหຏ อกชน นรำธิวำส 

801 005364 รงรียนธรรมสตัมภຏวิทยำ อกชน นรำธิวำส 

802 005417 รงรียนอัลอียຍะวิทยำ อกชน นรำธิวำส 

803 004284 สถำบันศูนยຏบริกำรกำรศึกษำนอกรงรียนอ ำภอปัว รัฐ นำน 

804 000180 รงรียนจตุรำษฎรຏพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
805 005366 รงรียนอิสำณกศลศึกษำ อกชน บุรีรัมยຏ 
806 000027 รงรียนปทุมวิเล รัฐ ปทุมธำนี 

807 000298 รงรียนธัญบุรี รัฐ ปทุมธำนี 

808 002266 รงรียนสำยปัญญำรังสิต รัฐ ปทุมธำนี 

809 002289 รงรียนธรรมศำสตรຏคลองหลวงวิทยำคม รัฐ ปทุมธำนี 

810 002437 รงรียนนวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี 

811 002614 รงรียนธัญรัตนຏ รัฐ ปทุมธำนี 

812 002748 รงรียนหนองสือวิทยำคม รัฐ ปทุมธำนี 

813 003174 รงรียนคณะรำษฎรຏบ ำรุงปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี 

814 003266 รงรียนมัธยมสังคีตวิทยำ กรุงทพมหำนคร รัฐ ปทุมธำนี 

815 003280 รงรียนทพศิรินทรຏคลองสิบสำม ปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี 
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816 003762 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี 

817 003790 รงรียนบัวกຌวกษร รัฐ ปทุมธำนี 

818 004033 รงรียนวิทยำศำสตรຏจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี 

819 004119 รงรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต รัฐ ปทุมธำนี 

820 004541 รงรียนหอวังปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี 

821 004545 รงรียนสุนทรมตตำประชำสรรคຏ รัฐ ปทุมธำนี 

822 004555 รงรียนทีปังกรวิทยำพัฒนຏ(มัธยมวัดหัตถสำรกษตร) รัฐ ปทุมธำนี 

823 004558 รงรียนวรรำชำทินัดดำมำตุวิทยำ รัฐ ปทุมธำนี 

824 004820 รงรียนตรียมอุดมศึกษำนຌอมกลຌำ ปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี 

825 004926 รงรียนปทุมธำนี นันทมุนีบ ำรุง รัฐ ปทุมธำนี 

826 005447 รงรียนพระวิสุทธิวงสຏ อกชน ปทุมธำนี 

827 001305 รงรียนวังเกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
828 004678 รงรียนอรุณวิทยำ อกชน ประจวบคีรีขันธຏ 
829 005161 รงรียนธนำคำรออมสิน รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
830 005247 รงรียนหัวหินวิทยำลัย อกชน ประจวบคีรีขันธຏ 
831 000003 รงรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง รัฐ ปรำจีนบุรี 
832 000006 รงรียนศรีมหำพธิ รัฐ ปรำจีนบุรี 
833 000060 รงรียนกบินทรຏบุรี รัฐ ปรำจีนบุรี 
834 000063 รงรียนมณีสวตรอุปถัมภຏ รัฐ ปรำจีนบุรี 
835 000070 รงรียนเทยรัฐวิทยำ 7 รัฐ ปรำจีนบุรี 
836 000105 รงรียนสุวรรณวิทยำ รัฐ ปรำจีนบุรี 
837 000220 รงรียนลำดตะคียนรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ ปรำจีนบุรี 
838 000270 รงรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง 2 อดุลศำสนกิจศึกษำ รัฐ ปรำจีนบุรี 
839 000400 รงรียนมัธยมวัด฿หมกรงทอง อกชน ปรำจีนบุรี 
840 000517 รงรียนวังตะคียนวิทยำคม รัฐ ปรำจีนบุรี 
841 000763 รงรียนรมกลຌำ ปรำจีนบุรี รัฐ ปรำจีนบุรี 
842 000835 รงรียนกบินทรຏวิทยำ รัฐ ปรำจีนบุรี 
843 001201 รงรียนศรีมหสถ รัฐ ปรำจีนบุรี 
844 002136 รงรียนกรอกสมบูรณຏวิทยำคม รัฐ ปรำจีนบุรี 
845 002930 รงรียนวังดำลวิทยำคม รัฐ ปรำจีนบุรี 
846 002936 รงรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ รัฐ ปรำจีนบุรี 
847 003567 รงรียนชิต฿จชืไน รัฐ ปรำจีนบุรี 
848 004586 รงรียนมำรีวิทยำกบินทรຏบุรี อกชน ปรำจีนบุรี 
849 004808 รงรียนมำรีวิทยำ ปรำจีนบุรี อกชน ปรำจีนบุรี 
850 005134 รงรียนกองทัพบกอุปถัมภຏจักรพงษຏพิทยำลัย อกชน ปรำจีนบุรี 
851 005307 รงรียนสำยมิตรศึกษำ อกชน ปรำจีนบุรี 
852 000241 รงรียนสำยบุรีอิสลำมวิทยำ อกชน ปัตตำนี 

853 000323 รงรียนสำยบุรี จຌงประชำคำร รัฐ ปัตตำนี 

854 000745 รงรียนดชะปัตตนยำนุกูล รัฐ ปัตตำนี 

855 000748 รงรียนสุวรรณเพบูลยຏ รัฐ ปัตตำนี 

856 000798 รงรียนมูลนิธิอำซิซสถำน อกชน ปัตตำนี 
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857 001011 รงรียนทุงยำงดงพิทยำคม รัฐ ปัตตำนี 

858 001136 รงรียนรำชมุนีรังสฤษฏຏ รัฐ ปัตตำนี 

859 001141 รงรียนบญจมรำชูทิศ ปัตตำนี รัฐ ปัตตำนี 

860 001571 รงรียนวุฒิชัยวิทยำ รัฐ ปัตตำนี 

861 001656 รงรียนตรียมศึกษำวิทยำ อกชน ปัตตำนี 

862 001664 รงรียนพธ์ิคีรีรำชศึกษำ รัฐ ปัตตำนี 

863 002129 รงรียนทำขຌำมวิทยำคำร รัฐ ปัตตำนี 

864 002576 รงรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทรຏ รัฐ ปัตตำนี 

865 002869 รงรียนปทุมคงคำอนุสรณຏ รัฐ ปัตตำนี 

866 003082 รงรียนยำบีบรรณวิทยຏ รัฐ ปัตตำนี 

867 003117 รงรียนวังกะพຌอพิทยำคม รัฐ ปัตตำนี 

868 003248 รงรียนบ ำรุงอิสลำม อกชน ปัตตำนี 

869 003542 รงรียนประตูพธ์ิวิทยำ รัฐ ปัตตำนี 

870 003618 รงรียนวัฒนธรรมอิสลำม อกชน ปัตตำนี 

871 003865 รงรียนเมຌกนกิตติวิทยຏ รัฐ ปัตตำนี 

872 003887 รงรียนมลำนวิทยำ รัฐ ปัตตำนี 

873 003958 รงรียนมูฮัมมำดียะหຏ อกชน ปัตตำนี 

874 003962 รงรียนสะนอพิทยำคม รัฐ ปัตตำนี 

875 004029 รงรียนอิสลำมประชำสงครำะหຏ อกชน ปัตตำนี 

876 004032 รงรียนลำลอวิทยำ อกชน ปัตตำนี 

877 004044 รงรียนจงรักสัตยຏวิทยำ อกชน ปัตตำนี 

878 004071 รงรียนศำสนศึกษำ อกชน ปัตตำนี 

879 004358 รงรียนรัศมีสถำปนำ อกชน ปัตตำนี 

880 004381 รงรียนศำสนຏสำมัคคี อกชน ปัตตำนี 

881 004384 รงรียนซอลีฮียะหຏ อัดดีนียะหຏ อกชน ปัตตำนี 

882 004405 รงรียนประสำนวิทยำมูลนิธิ อกชน ปัตตำนี 

883 004480 รงรียนอัลอิสลำมียะหຏวิทยำ อกชน ปัตตำนี 

884 004564 รงรียนพัฒนำอิสลำม อกชน ปัตตำนี 

885 004579 รงรียนบ ำรุงมุสลีมีน อกชน ปัตตำนี 

886 004618 รงรียนสงสริมศำสนຏ อกชน ปัตตำนี 

887 004664 รงรียนศำนติธรรมวิทยำ อกชน ปัตตำนี 

888 004674 รงรียนศำสนูปถัมภຏ อกชน ปัตตำนี 

889 004679 รงรียนสมบูรณຏศำสนຏอิสลำม อกชน ปัตตำนี 

890 004723 รงรียนสันติวิทยำ (ปัตตำนี) อกชน ปัตตำนี 

891 004736 รงรียนศำสนຏอิสลำม อกชน ปัตตำนี 

892 004781 รงรียนมูลนิธิชุมชนอิสลำมศึกษำ อกชน ปัตตำนี 

893 004852 รงรียนล ำหยังวิทยำมูลนิธิ อกชน ปัตตำนี 

894 004904 รงรียนปูยุดประชำรักษຏ อกชน ปัตตำนี 

895 004943 รงรียนพิทักษຏศำสนຏวิทยำมูลิธิ อกชน ปัตตำนี 

896 004993 รงรียนวิทยำอิสลำมมูลนิธิ อกชน ปัตตำนี 

897 005001 รงรียนอัลยำมีอะหຏอัลอิสลำมียะหຏ อกชน ปัตตำนี 
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898 005043 รงรียนบຌำนดอนวิทยำมูลนิธิ อกชน ปัตตำนี 

899 005048 รงรียนธรรมพิทยำคำร อกชน ปัตตำนี 

900 005056 รงรียนพีระยำนำวินคลองหินวิทยำ อกชน ปัตตำนี 

901 005069 รงรียนสงธรรมศึกษำปัตตำนี อกชน ปัตตำนี 

902 005070 รงรียนสงประทีปวิทยำมูลนิธิ อกชน ปัตตำนี 

903 005073 รงรียนบำกงพิทยำ อกชน ปัตตำนี 

904 005333 รงรียนนิติอิสลำม อกชน ปัตตำนี 

905 005339 รงรียนอิสลำมพัฒนำ อกชน ปัตตำนี 

906 005342 รงรียนดรุณวิทยำ อกชน ปัตตำนี 

907 005448 รงรียนสงสริมอิสลำมศึกษำ อกชน ปัตตำนี 

908 000052 รงรียนบำงปะหัน รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

909 000156 รงรียนมหำรำช ประชำนิมิต รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

910 000291 รงรียนปำกกรำนพิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

911 000401 รงรียนอยุธยำนุสรณຏ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

912 000456 รงรียนอุทัย รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

913 000465 รงรียนจอมสุรำงคຏอุปถัมภຏ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

914 000750 รงรียนสนำ สนำประสิทธ์ิ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

915 000803 รงรียนนครหลวง อุดมรัชตຏวิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

916 000979 รงรียนบำงซຌำยวิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

917 000984 รงรียนอยุธยำวิทยำลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

918 001015 รงรียนทำรือ นิตยำนุกูล รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

919 001214 รงรียนทำชຌำงวิทยำคม รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

920 001254 รงรียนบำงเทรวิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

921 001464 รงรียนภำชี สุนทรวิทยำนุกูล รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

922 001493 รงรียนบຌำนพรกประชำสรรคຏ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

923 001578 รงรียนผักเห สุทธำประมุข รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

924 001735 รงรียนลำดบัวหลวงเพรจนຏวิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

925 002066 รงรียนวัดพธ์ิผักเห (วชพันธุຏอนุสรณຏ) รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

926 002611 รงรียนอิสลำมศรีอยุธยำมูลนิธิ อกชน พระนครศรีอยุธยำ 

927 002909 รงรียนลำดงำประชำบ ำรุง รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

928 003150 รงรียนวิชียรกลิไนสุคนธຏอุปถัมภຏ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

929 003160 รงรียนหนองนๅ ำสຌมวิทยำคม รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

930 003168 รงรียนบำงปะอิน รำชำนุครำะหຏ 1 รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

931 003419 รงรียนบำงบำล รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

932 003706 รงรียนสำคลีวิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

933 003897 รงรียนวังนຌอย (พนมยงคຏวิทยำ) รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

934 004689 รงรียนอุดมศีลวิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

935 000115 รงรียนพะยำประสำธนຏวิทยຏ รัฐ พะยำ 
936 000221 รงรียนฟำกกวຍำนวิทยำคม รัฐ พะยำ 
937 000390 รงรียนพญำลอวิทยำคม รัฐ พะยำ 
938 000471 รงรียนดงจนวิทยำคม รัฐ พะยำ 
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939 000490 รงรียนชียงค ำวิทยำคม รัฐ พะยำ 
940 000528 รงรียนขุนควรวิทยำคม รัฐ พะยำ 
941 000566 รงรียนถๅ ำปຂนวิทยำคม รัฐ พะยำ 
942 000721 รงรียนปงพัฒนำวิทยำคม รัฐ พะยำ 
943 000794 รงรียนพะยำพิทยำคม รัฐ พะยำ 
944 000921 รงรียนภูซำงวิทยำคม รัฐ พะยำ 
945 001043 รงรียนฝำยกวำงวิทยำคม รัฐ พะยำ 
946 001068 รงรียนปงรัชดำภิษก รัฐ พะยำ 
947 001264 รงรียนม฿จวิทยำคม รัฐ พะยำ 
948 001605 รงรียนดอกค ำ฿ตຌวิทยำคม รัฐ พะยำ 
949 001888 รงรียนจุนวิทยำคม รัฐ พะยำ 
950 001934 รงรียนง ำมืองวิทยำคม รัฐ พะยำ 
951 002351 รงรียนชียงมวนวิทยำคม รัฐ พะยำ 
952 004501 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ พะยำ รัฐ พะยำ 
953 005096 รงรียนประชำบ ำรุง อกชน พะยำ 
954 000163 รงรียนคุระบุรีชัยพัฒนำพิทยำคม รัฐ พังงำ 
955 000191 รงรียนสตรีพังงำ รัฐ พังงำ 
956 000284 รงรียนตะกัไวปຆำคีรีขต รัฐ พังงำ 
957 000312 รงรียนตะกัไวปຆำ สนำนุกูล รัฐ พังงำ 
958 000339 รงรียนทุงมะพรຌำววิทยำ รัฐ พังงำ 
959 000822 รงรียนกะปงพิทยำคม รัฐ พังงำ 
960 001137 รงรียนกำะยำววิทยำ รัฐ พังงำ 
961 001279 รงรียนทุงพธ์ิวิทยำ รัฐ พังงำ 
962 001469 รงรียนทຌำยหมืองวิทยำ รัฐ พังงำ 
963 002459 รงรียนทับปุดวิทยำ รัฐ พังงำ 
964 002778 รงรียนดีบุกพังงำวิทยำยน รัฐ พังงำ 
965 004173 รงรียนคลองคียนรัฐรำษฎรຏรังสรรคຏ รัฐ พังงำ 
966 004181 รงรียนสังคมอิสลำมวิทยำ อกชน พังงำ 
967 005230 รงรียนตัรบียะหຏอิสลำมียะหຏ อกชน พังงำ 
968 005281 รงรียนดำริสสลำมวิทยำ อกชน พังงำ 
969 000008 รงรียนประภัสสรรังสิต รัฐ พัทลุง 
970 000049 รงรียนกงหรำพิชำกร รัฐ พัทลุง 
971 000554 รงรียนพัทลุงพิทยำคม รัฐ พัทลุง 
972 000588 รงรียนประชำบ ำรุง รัฐ พัทลุง 
973 000849 รงรียนอุดมวิทยำยน รัฐ พัทลุง 
974 000850 รงรียนชะรัดชนูปถัมภຏ รัฐ พัทลุง 
975 000851 รงรียนศรีบรรพตพิทยำคม รัฐ พัทลุง 
976 000865 รงรียนนิคมควนขนุนวิทยำ รัฐ พัทลุง 
977 000892 รงรียนดอนศำลำน ำวิทยำ รัฐ พัทลุง 
978 001010 วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง รัฐ พัทลุง 
979 001096 รงรียนวชิรธรรมสถิต รัฐ พัทลุง 
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980 001126 รงรียนพนำงตุง รัฐ พัทลุง 
981 001165 รงรียนพัทลุง รัฐ พัทลุง 
982 001519 รงรียนปຆำบอนพิทยำคม รัฐ พัทลุง 
983 001553 รงรียนหำรทำรังสีประชำสรรคຏ รัฐ พัทลุง 
984 001574 รงรียนตะหมด รัฐ พัทลุง 
985 001615 รงรียนควนขนุน รัฐ พัทลุง 
986 001635 รงรียนศำสนูปถัมภຏปำกพะยูนมูลนิธิ อกชน พัทลุง 
987 001680 รงรียนปัญญำวุธ รัฐ พัทลุง 
988 001794 รงรียนสตรีพัทลุง รัฐ พัทลุง 
989 002137 รงรียนปຆำพะยอมพิทยำคม รัฐ พัทลุง 
990 002690 รงรียนปำกพะยูนพิทยำคำร รัฐ พัทลุง 
991 002824 รงรียนบำงกຌวพิทยำคม รัฐ พัทลุง 
992 002879 รงรียนขำชัยสน รัฐ พัทลุง 
993 002888 รงรียนควนพระสำครินทรຏ รัฐ พัทลุง 
994 003708 รงรียนตะพนพิทยำ รัฐ พัทลุง 
995 003801 รงรียนหำนพธ์ิพิทยำคม รัฐ พัทลุง 
996 004534 รงรียนศึกษำธรรมอิสลำม มูลนิธิ อกชน พัทลุง 
997 004535 รงรียนมุสลิมวิทยำ (ประชำอุปถัมภຏ) อกชน พัทลุง 
998 004685 รงรียนสันติธรรมวิทยำมูลนิธิ อกชน พัทลุง 
999 004692 รงรียนอะมำดิยะหຏ อกชน พัทลุง 
1000 004777 รงรียนอิสลำมิยะฮຏสหวิทยำ อกชน พัทลุง 
1001 004968 รงรียนอิสลำมศำสตรຏ มูลนิธิ อกชน พัทลุง 
1002 005092 รงรียนภักดีอนุสรณຏ อกชน พัทลุง 
1003 005396 รงรียนประทีปศำสนຏวิทยำมูลนิธิ อกชน พัทลุง 
1004 000040 รงรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภຏ รัฐ พิจิตร 
1005 000071 รงรียนสำมงำมชนูปถัมภຏ รัฐ พิจิตร 
1006 000100 รงรียนดงสือหลืองพิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1007 000229 รงรียนทุงพธ์ิพิทยำ รัฐ พิจิตร 
1008 000265 รงรียนวังตะกูรำษฎรຏอุทิศ รัฐ พิจิตร 
1009 000304 รงรียนพิจิตรพิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1010 000355 รงรียนวังส ำรงวังหวຌำ รัฐ พิจิตร 
1011 000380 รงรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1012 000387 รงรียนสำกหลใกวิทยำ รัฐ พิจิตร 
1013 000800 รงรียนตะพำนหิน รัฐ พิจิตร 
1014 001087 รงรียนสรรพชญอัฏฐมำพิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1015 001219 รงรียนขำทรำยทับคลຌอพิทยำ รัฐ พิจิตร 
1016 001443 รงรียนทำสำพิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1017 001509 รงรียนวังกรดพิทยำ รัฐ พิจิตร 
1018 001554 รงรียนพธิธรรมสุวัฒนຏ รัฐ พิจิตร 
1019 001647 รงรียนก ำพงดินพิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1020 001731 รงรียนวังทรำยพูนวิทยำ รัฐ พิจิตร 
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1021 003200 รงรียนหลมรังวิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1022 003416 รงรียนหนองสนพิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1023 003423 รงรียนสระหลวงพิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1024 003469 รงรียนนินปอรังนกชนูทิศ รัฐ พิจิตร 
1025 003731 รงรียนพิบูลธรรมวทวิทยำ รัฐ พิจิตร 
1026 003737 รงรียนวังงิๅววิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1027 003769 รงรียนวชิรบำรมีพิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1028 003857 รงรียนวังมกขຏพิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1029 003903 รงรียนมธีพิทยำ รัฐ พิจิตร 
1030 004291 รงรียนดงจริญพิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1031 004507 รงรียนหຌวยยำวพิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1032 004612 รงรียนวันทีสถิตยຏพิทยำคม รัฐ พิจิตร 
1033 000217 รงรียนผดุงรำษฎรຏ อกชน พิษณุลก 

1034 001356 รงรียนอินทุภูติพิทยำ อกชน พิษณุลก 

1035 004765 รงรียนอ.จ.นินมะปรำง อกชน พิษณุลก 

1036 001256 รงรียนอรุณประดิษฐ อกชน พชรบุรี 
1037 004872 รงรียนวัชรชัย อกชน พชรบูรณຏ 
1038 004979 รงรียนบຌำนคกมน รัฐ พชรบูรณຏ 
1039 004980 รงรียนดงนๅ ำดืไอ รัฐ พชรบูรณຏ 
1040 004997 รงรียนบຌำนสงปลือย รัฐ พชรบูรณຏ 
1041 005035 รงรียนมตตำวิทยำ อกชน พชรบูรณຏ 
1042 005059 รงรียนหนຌำศูนยຏครืไองมือกล รัฐ พชรบูรณຏ 
1043 005074 รงรียนบຌำนขใกนຌอย รัฐ พชรบูรณຏ 
1044 005082 รงรียนบຌำนบุงคลຌำ รัฐ พชรบูรณຏ 
1045 005174 รงรียนบຌำนวังกวำง รัฐ พชรบูรณຏ 
1046 005243 รงรียนบຌำนบอรัง รัฐ พชรบูรณຏ 
1047 005295 รงรียนบຌำนหຌวยระหงสຏ รัฐ พชรบูรณຏ 
1048 005319 รงรียนฤทัยทิพยຏ อกชน พชรบูรณຏ 
1049 005326 รงรียนสรีศึกษำ อกชน พชรบูรณຏ 
1050 005329 รงรียนมตตำชนูปถัมภຏ อกชน พชรบูรณຏ 
1051 005505 รงรียนบຌำนหຌวยลำด รัฐ พชรบูรณຏ 
1052 005023 รงรียนจริญรำษฎรຏ อกชน พร 
1053 005119 รงรียนซนตຏฟรังซิสซวียรຏพร อกชน พร 
1054 000338 รงรียนภูกใตวิทยำลัย รัฐ ภูกใต 

1055 000859 รงรียนกะทูຌวิทยำ รัฐ ภูกใต 

1056 001296 รงรียนสตรีภูกใต รัฐ ภูกใต 

1057 001472 รงรียนดำวรุงวิทยำ อกชน ภูกใต 

1058 002198 รงรียนมืองถลำง รัฐ ภูกใต 

1059 003202 รงรียนชิงทะลวิทยำคม จุติ-กຌองอนุสรณຏ รัฐ ภูกใต 

1060 004143 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ ภูกใต รัฐ ภูกใต 

1061 005071 รงรียนภูกใตเทยหัวอำซียนวิทยำ อกชน ภูกใต 
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1062 005169 รงรียนมุสลิมวิทยำภูกใต อกชน ภูกใต 

1063 005301 รงรียนวีรสตรีอนุสรณຏ รัฐ ภูกใต 

1064 005434 รงรียนขจรกียรติศึกษำ อกชน ภูกใต 

1065 000158 รงรียนมัธยมชำญวิทยำ อกชน มหำสำรคำม 

1066 003673 รงรียนมัธยมวัดกลำงกสุม อกชน มหำสำรคำม 

1067 000161 รงรียนนวมินทรำชูทิศ อีสำน รัฐ มุกดำหำร 
1068 000226 รงรียนพลังรำษฎรຏพิทยำสรรพຏ รัฐ มุกดำหำร 
1069 000581 รงรียนรมกลຌำพิทยำสรรคຏ รัฐ มุกดำหำร 
1070 001018 รงรียนดงหลวงวิทยำ รัฐ มุกดำหำร 
1071 001025 รงรียนอุดมวิทยຏ รัฐ มุกดำหำร 
1072 001234 รงรียนค ำชะอีวิทยำคำร รัฐ มุกดำหำร 
1073 001283 รงรียนกกตูมประชำสรรคຏ รัชมังคลำภิษก รัฐ มุกดำหำร 
1074 001504 รงรียนค ำสรຌอยพิทยำสรรคຏ รัฐ มุกดำหำร 
1075 001515 รงรียนนำสกวิทยำคำร รัฐ มุกดำหำร 
1076 001524 รงรียนพธ์ิเทรวิทยำ รัฐ มุกดำหำร 
1077 001619 รงรียนหวຌำน฿หญวิทยำ รัฐ มุกดำหำร 
1078 001864 รงรียนชัยปัญญำวิทยำนุสรณຏ รัฐ มุกดำหำร 
1079 002096 รงรียนวิทยำศำสตรຏจุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร รัฐ มุกดำหำร 
1080 002231 รงรียนค ำบกวิทยำคำร รัฐ มุกดำหำร 
1081 002284 รงรียนดอนตำลวิทยำ รัฐ มุกดำหำร 
1082 002359 รงรียนหนองสูงสำมัคคีวิทยำ รัฐ มุกดำหำร 
1083 002438 รงรียนมุกดำหำร รัฐ มุกดำหำร 
1084 003141 รงรียนค ำชะอีพิทยำคม รัฐ มุกดำหำร 
1085 003176 รงรียนมืองมุกวิทยำคม รัฐ มุกดำหำร 
1086 003177 รงรียนมุกดำวิทยำนุกูล รัฐ มุกดำหำร 
1087 003190 รงรียนผึไงดดวิทยำคำร รัฐ มุกดำหำร 
1088 003210 รงรียนดงมอนวิทยำคม รัฐ มุกดำหำร 
1089 003247 รงรียนหนองวงวิทยำคม มุกดำหำร รัฐ มุกดำหำร 
1090 003273 รงรียนค ำปຆำหลำยสรรพวิทยຏ รัฐ มุกดำหำร 
1091 003650 รงรียนหลำประชำอุทิศ รัฐ มุกดำหำร 
1092 004294 รงรียนวง฿หญพิทยำสรรคຏ รัฐ มุกดำหำร 
1093 004321 รงรียนผำทิบวิทยำ รัฐ มุกดำหำร 
1094 004379 รงรียนชคชัยวิทยำ รัฐ มุกดำหำร 
1095 000308 รงรียนขุนยวมวิทยำ รัฐ มฮองสอน 

1096 000753 รงรียนปำยวิทยำคำร รัฐ มฮองสอน 

1097 001699
รงรียนหຌองสอนศึกษำ ฿นพระอุปถัมภຏสมดใจพระจຌำภคินีธอจຌำฟງำพชร
รัตนรำชสุดำ สิริสภำพัณณวดี รัฐ มฮองสอน 

1098 002743 รงรียนมสะรียง บริพัตรศึกษำ รัฐ มฮองสอน 

1099 003384 รงรียนมลำนຌอยดรุณสิกขຏ รัฐ มฮองสอน 

1100 003428 รงรียนสบมยวิทยำคม รัฐ มฮองสอน 

1101 003764 รงรียนปำงมะผຌำพิทยำสรรพຏ รัฐ มฮองสอน 
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1102 004190 รงรียนฉลิมรัชวิทยำคม รัฐ มฮองสอน 

1103 000193 รงรียนศรีธรรมวิทยำ อกชน ยสธร 

1104 000169 รงรียนพัฒนำวิทยำ อกชน ยะลำ 
1105 000248 รงรียนธำรตวัฑฒนวิทยຏ รัฐ ยะลำ 
1106 000399 รงรียนคณะรำษฎรบ ำรุงจังหวัดยะลำ รัฐ ยะลำ 
1107 000770 รงรียนสตรียะลำ รัฐ ยะลำ 
1108 000890 รงรียนบตง วีระรำษฎรຏประสำน รัฐ ยะลำ 
1109 001049 รงรียนรำมันหຏศิริวิทยຏ รัฐ ยะลำ 
1110 001905 รงรียนอำลำวียะหຏวิทยำ อกชน ยะลำ 
1111 002458 รงรียนประทีปวิทยำ ยะลำ อกชน ยะลำ 
1112 002636 รงรียนยะหำศิรยำนุกูล รัฐ ยะลำ 
1113 003114 รงรียนบันนังสตำวิทยำ รัฐ ยะลำ 
1114 003340 รงรียนสตรีอิสลำมวิทยำมูลนิธิ อกชน ยะลำ 
1115 003502 รงรียนสุขสวัสด์ิวิทยำ อกชน ยะลำ 
1116 003639 รงรียนดำรุลฮูดำหຏวิทยำ อกชน ยะลำ 
1117 003658 รงรียนมะอำหัดอิสลำมียะหຏ อกชน ยะลำ 
1118 003662 รงรียนนิคมพัฒนวิทยຏ รัฐ ยะลำ 
1119 003715 รงรียนพัฒนำอิสลำมวิทยำ อกชน ยะลำ 
1120 004130 รงรียนอำสำสุลดินวิทยำ อกชน ยะลำ 
1121 004367 รงรียนคณะรำษฎรบ ำรุง 2 รัฐ ยะลำ 
1122 004390 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ ยะลำ รัฐ ยะลำ 
1123 004421 รงรียนศรีฟำรีดำบำรูวิทยำ อกชน ยะลำ 
1124 004457 รงรียนสุทธิศำสนຏวิทยำ อกชน ยะลำ 
1125 004596 รงรียนอิสลำมประสำนวิทยຏ อกชน ยะลำ 
1126 004726 รงรียนอิสลำมบำจำะวิทยำ อกชน ยะลำ 
1127 004732 รงรียนอุดมศำสนຏวิทยำ อกชน ยะลำ 
1128 004976 รงรียนกำบังพิทยำคม รัฐ ยะลำ 
1129 005177 รงรียนสมบูรณຏศำสนຏ อกชน ยะลำ 
1130 005180 รงรียนดำรุลอูลมนิบงบำรู อกชน ยะลำ 
1131 005268 รงรียนคัมภีรຏวิทยำ อกชน ยะลำ 
1132 005276 รงรียนอิสลำฮุดดีนวิทยำ อกชน ยะลำ 
1133 005277 รงรียนมำอำฮัดดำรุสสลำม อกชน ยะลำ 
1134 005512 รงรียนดำรุลเอตัมวัลมำซำกีน อกชน ยะลำ 
1135 002216 วิทยำลัยนำฏศิลปรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

1136 002644 รงรียนชืๅอจรูญวิทยຏ อกชน รຌอยอใด 

1137 004903 รงรียนศรีอรุณวิทยຏสลภูมิ อกชน รຌอยอใด 

1138 005143 รงรียนมัธยมวัดธำตุ (รัตนวิมลอนุสรณຏ) อกชน รຌอยอใด 

1139 000213 รงรียนพิชัยรัตนำคำร รัฐ ระนอง 
1140 000372 รงรียนสตรีระนอง รัฐ ระนอง 
1141 002509 รงรียนกะปอรຏวิทยำ รัฐ ระนอง 
1142 002628 รงรียนกระบุรีวิทยำ รัฐ ระนอง 
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1143 002946 รงรียนละอุนวิทยำคำร รัฐ ระนอง 
1144 003284 รงรียนปำกจัไนวิทยำ รัฐ ระนอง 
1145 004095 รงรียนสุขส ำรำญรำษฏรຏรังสรรคຏ รัฐ ระนอง 
1146 005370 รงรียนด ำรงศำสนຏวิทยำ อกชน ระนอง 
1147 000340 รงรียนพธำวัฒนำสนี รัฐ รำชบุรี 
1148 000371 รงรียนสภณศิริรำษฎรຏ รัฐ รำชบุรี 
1149 000428 รงรียนคทรำยวิทยำ รัฐ รำชบุรี 
1150 000444 รงรียนดรุณำรำชบุรี อกชน รำชบุรี 
1151 000475 รงรียนคุรุรำษฎรຏรังสฤษฏຏ รัฐ รำชบุรี 
1152 000632 รงรียนทำมะขำมวิทยำ รัฐ รำชบุรี 
1153 000694 รงรียนบญจมรำชูทิศ รำชบุรี รัฐ รำชบุรี 
1154 000749 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รำชบุรี รัฐ รำชบุรี 
1155 000756 รงรียนนำรีวุฒิ อกชน รำชบุรี 
1156 000837 รงรียนบำงพปฐมพิทยำ รัฐ รำชบุรี 
1157 000840 รงรียนหนองพวิทยำ รัฐ รำชบุรี 
1158 000986 รงรียนรัฐรำษฎรຏอุปถัมภຏ รัฐ รำชบุรี 
1159 001021 รงรียนกรับ฿หญวองกุศลกิจพิทยำคม รัฐ รำชบุรี 
1160 001024 รงรียนวัดสันติกำรำมวิทยำ ฿นพระบรมรำชำนุครำะหຏ รัฐ รำชบุรี 
1161 001195 รงรียนปำกทอพิทยำคม รัฐ รำชบุรี 
1162 001470 รงรียนประสำทรัฐประชำกิจ รัฐ รำชบุรี 
1163 001608 รงรียนรัตนรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ รำชบุรี 
1164 001609 รงรียนมัธยมวัดดอนตูม รัฐ รำชบุรี 
1165 001610 รงรียนสำยธรรมจันทรຏ รัฐ รำชบุรี 
1166 001640 รงรียนรำชบริกำนุครำะหຏ รัฐ รำชบุรี 
1167 001754 รงรียนบຌำนคำวิทยำ รัฐ รำชบุรี 
1168 001924 รงรียนนกขัมวิทยำ รัฐ รำชบุรี 
1169 002033 รงรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย รัฐ รำชบุรี 
1170 002158 รงรียนนำรีวิทยำ อกชน รำชบุรี 
1171 002719 รงรียนหนองปลำหมอพิทยำคม รัฐ รำชบุรี 
1172 003185 รงรียนดำนทับตะกรำษฎรຏอุปถัมภຏ รัฐ รำชบุรี 
1173 003455 รงรียนชองพรำนวิทยำ รัฐ รำชบุรี 
1174 003470 รงรียนสวนผึๅงวิทยำ รัฐ รำชบุรี 
1175 004607 รงรียนมัธยมวัดเทรรำษฎรຏอุปถัมภຏ อกชน รำชบุรี 
1176 005195 รงรียนวัดบຌำนปຆง สำมัคคีคุณูปถัมภຏ อกชน รำชบุรี 
1177 005470 รงรียนธรรมจำรินีวิทยำ อกชน รำชบุรี 
1178 000033 รงรียนชัยบำดำลพิทยำคม รัฐ ลพบุรี 
1179 000041 รงรียนดงตำลวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
1180 000076 รงรียนทำหลวงวิทยำคม รัฐ ลพบุรี 
1181 000091 รงรียนบຌำนหมีไวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
1182 000354 รงรียนคกส ำรงวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
1183 000483 รงรียนคกกะทียมวิทยำลัย รัฐ ลพบุรี 
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1184 000644 รงรียนปຂยะบุตรຏ รัฐ ลพบุรี 
1185 000648 รงรียนพัฒนำนิคม รัฐ ลพบุรี 
1186 000982 รงรียนทำวุຌงวิทยำคำร รัฐ ลพบุรี 
1187 001020 รงรียนคกตูมวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
1188 001220 รงรียนวินิตศึกษำ ฿นพระรำชูปถัมภຏฯ อกชน ลพบุรี 
1189 001311 รงรียนพิบูลวิทยำลัย รัฐ ลพบุรี 
1190 001373 รงรียนบຌำนบิกวิทยำคม รัฐ ลพบุรี 
1191 001450 รงรียนชัยบำดำลวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
1192 001507 รงรียนล ำสนธิวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
1193 001755 รงรียนคกจริญวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
1194 002632 รงรียนสระบสถຏวิทยำคำร รัฐ ลพบุรี 
1195 002681 รงรียนหนองมวงวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
1196 002998 รงรียนขุนรำมวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
1197 003095 วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี รัฐ ลพบุรี 
1198 003468 รงรียนยำงรำกวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
1199 003798 รงรียนพระนำรำยณຏ รัฐ ลพบุรี 
1200 004941 รงรียนสัตยำเส อกชน ลพบุรี 
1201 005257 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ ลพบุรี รัฐ ลพบุรี 
1202 002780 รงรียนศักด์ิสุนันทຏวิทยำ อกชน ล ำปำง 
1203 003080 รงรียนอัสสัมชัญล ำปำง อกชน ล ำปำง 
1204 004216 รงรียนอรุณทัย อกชน ล ำปำง 
1205 004385 รงรียนมัธยมวิทยำ อกชน ล ำปำง 
1206 004945 รงรียนเชยชุมพลศึกษำ อกชน ล ำปำง 
1207 004994 รงรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธ์ิ อกชน ล ำปำง 
1208 005171 รงรียนวิชชำนำรี อกชน ล ำปำง 
1209 005458 รงรียนดอนเชยวิทยำ อกชน ล ำปำง 
1210 002638 รงรียนมธีวุฒิกร อกชน ล ำพูน 

1211 003725 รงรียนธรรมสำธิตศึกษำ อกชน ล ำพูน 

1212 000258 รงรียนชียงคำน รัฐ ลย 

1213 003845 รงรียนวัดหลวงวิทยำ อกชน ศรีสะกษ 

1214 004242 รงรียนกีฬำจังหวัดศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ 

1215 005020 รงรียนบຌำนกันทรำรมยຏ รัฐ ศรีสะกษ 

1216 005150 รงรียนบຌำนตำอุด รัฐ ศรีสะกษ 

1217 000087 รงรียนพังคนวิทยำคม รัฐ สกลนคร 
1218 000110 รงรียนบຌำนมวงพิทยำคม รัฐ สกลนคร 
1219 000111 รงรียนคกสีวิทยำสรรคຏ รัฐ สกลนคร 
1220 000126 รงรียนภูริทัตตຏวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1221 000155 รงรียนจริญศิลป์ศึกษำ พธ์ิค ำอนุสรณຏ รัฐ สกลนคร 
1222 000268 รงรียนนิคมนๅ ำอูนจริญวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1223 000272 รงรียนมัธยมวำนรนิวำส รัฐ สกลนคร 
1224 000457 รงรียนวงพิทยำคม รัฐ สกลนคร 
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1225 000671 รงรียนธรรมบวรวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1226 000713 รงรียนธำตุนำรำยณຏวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1227 000814 รงรียนพรรณำวุฒำจำรยຏ รัฐ สกลนคร 
1228 000906 รงรียนรมกลຌำสกลนคร รัฐ สกลนคร 
1229 000911 รงรียนสกลนครพัฒนศึกษำ รัฐ สกลนคร 
1230 000924 รงรียนกุดรือค ำพิทยำคำร รัฐ สกลนคร 
1231 000950 รงรียนทพสวัสด์ิวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1232 000954 รงรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ รัฐ สกลนคร 
1233 001344 รงรียนมัธยมวำริชภูมิ รัฐ สกลนคร 
1234 001361 รงรียนสองดำววิทยำคม รัฐ สกลนคร 
1235 001977 รงรียนค ำพิไมพิทยำ รัฐ สกลนคร 
1236 001990 รงรียนบຌำนบัวรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ สกลนคร 
1237 001991 รงรียนทำรศึกษำ รัฐ สกลนคร 
1238 002005 รงรียนสกลรำชวิทยำนุกูล รัฐ สกลนคร 
1239 002006 รงรียนดงมะเฟวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1240 002022 รงรียนพธิสนวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1241 002488 รงรียนค ำตำกลຌำรำชประชำสงครำะหຏ รัฐ สกลนคร 
1242 002500 รงรียนบงหนือวิทยำคม รัฐ สกลนคร 
1243 002552 รงรียนกุสุมำลยຏวิทยำคม รัฐ สกลนคร 
1244 002605 รงรียนพนพิทยำคม รัฐ สกลนคร 
1245 002606 รงรียนตำงอยพัฒนศึกษำ รัฐ สกลนคร 
1246 002607 รงรียนกุดบำกพัฒนำศึกษำ รัฐ สกลนคร 
1247 002715 รงรียนศึกษำประชำสำมัคคี รัฐ สกลนคร 
1248 002845 รงรียนบะฮีวิทยำคม รัฐ สกลนคร 
1249 002942 รงรียนล ำปลำหำงวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1250 003436 รงรียนหนองหลวงศึกษำ รัฐ สกลนคร 
1251 003589 รงรียนหนองวงวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1252 003635 รงรียนชຌำงมิไงพิทยำนุกูล รัฐ สกลนคร 
1253 004109 รงรียนตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกฉียงหนือ รัฐ สกลนคร 
1254 004126 รงรียนทำสงครำมวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1255 004208 รงรียนวำริชวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1256 004238 รงรียนดำนมวงค ำพิทยำคม รัฐ สกลนคร 
1257 004617 รงรียนสวำงดนดิน รัฐ สกลนคร 
1258 005047 รงรียนทำนผูຌหญิงจันทิมำพึไงบำรมี รัฐ สกลนคร 
1259 000181 รงรียนวรนำรีฉลิม รัฐ สงขลำ 
1260 000299 รงรียนสทิงพระวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1261 000306 รงรียนหำด฿หญวิทยำลัย รัฐ สงขลำ 
1262 000478 รงรียนระนดวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1263 000638 รงรียนรัตภูมิวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1264 000752 รงรียนกระสสินธุຏวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1265 000893 รงรียนหำด฿หญรัฐประชำสรรคຏ รัฐ สงขลำ 
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1266 000913 รงรียนบำงกลไ ำวิทยำ รัชมังคลำภิษก รัฐ สงขลำ 
1267 001007 รงรียนสงขลำวิทยำคม รัฐ สงขลำ 
1268 001116 รงรียนสะดำ ขรรคຏชัยกัมพลำนนทຏอนุสรณຏ รัฐ สงขลำ 
1269 001117 รงรียนนวมินทรำชูทิศ ทักษิณ รัฐ สงขลำ 
1270 001224 รงรียนจะนะวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1271 001238 รงรียนทพำ รัฐ สงขลำ 
1272 001417 รงรียนควนนียงวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1273 001512 รงรียนธิดำนุครำะหຏ อกชน สงขลำ 
1274 001722 รงรียนพะตงประธำนคีรีวัฒนຏ รัฐ สงขลำ 
1275 001881 รงรียนมหำวชิรำวุธ รัฐ สงขลำ 
1276 001941 รงรียนกอบกุลวิทยำคม รัฐ สงขลำ 
1277 002090 รงรียนสะบຌำยຌอยวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1278 002295 รงรียนตะครียะวิทยำคม รัฐ สงขลำ 
1279 002302 รงรียนทพพิทยำภำณุมำศ รัฐ สงขลำ 
1280 002328 รงรียนนำทวีวิทยำคม รัฐ สงขลำ 
1281 002344 รงรียนสงทองวิทยำ อกชน สงขลำ 
1282 002429 รงรียนสทิงพระชนูปถัมภຏ รัฐ สงขลำ 
1283 002542 รงรียนปำดังติณสูลำนนทຏ รัฐ สงขลำ 
1284 002550 รงรียนธรรมฆสิต รัฐ สงขลำ 
1285 003014 รงรียนหำด฿หญวิทยำลัยสมบูรณຏกุลกันยำ รัฐ สงขลำ 
1286 003291 รงรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลำ รัฐ สงขลำ 
1287 003325 รงรียนจะนะชนูปถัมภຏ รัฐ สงขลำ 
1288 003597 รงรียนสำมบอวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1289 003668 รงรียนหำด฿หญพิทยำคม รัฐ สงขลำ 
1290 003888 รงรียนรัตนพลวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1291 003955 รงรียนชะลຌนิมิตวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1292 003993 รงรียนหำด฿หญวิทยำลัย 2 รัฐ สงขลำ 
1293 004103 รงรียนจะหนงพิทยำคม รัฐ สงขลำ 
1294 004114 รงรียนคูตำวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1295 004115 รงรียนทำ฿หญวิทยำ อกชน สงขลำ 
1296 004271 รงรียนบุสตำนุดดีน อกชน สงขลำ 
1297 004334 รงรียนสงธรรมวิทยำ สงขลำ อกชน สงขลำ 
1298 004414 รงรียนสงสริมวิทยำมูลนิธิ อกชน สงขลำ 
1299 004554 รงรียนสมบูรณຏศำสนຏ อกชน สงขลำ 
1300 004566 รงรียนจริยธรรมศึกษำมูลนิธิ อกชน สงขลำ 
1301 004575 รงรียนเมຌกนประชำอุทิศ รัฐ สงขลำ 
1302 004584 รงรียนระนด รัฐ สงขลำ 
1303 004585 รงรียนหำด฿หญจริญรำษฎรຏพิทยำ รัฐ สงขลำ 
1304 004627 รงรียนวชิรำนุกูล อกชน สงขลำ 
1305 004638 รงรียนดรุณวิทยำ อกชน สงขลำ 
1306 004670 รงรียนรุงรจนຏวิทยำ อกชน สงขลำ 
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1307 004763 รงรียนตัสดีกียะหຏ อกชน สงขลำ 
1308 004875 รงรียนปำกจำวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1309 004884 รงรียนกีญำมุดดีน อกชน สงขลำ 
1310 004947 รงรียนสรรสริญอิสลำม อกชน สงขลำ 
1311 004978 รงรียนคลองดนวิทยำ รัฐ สงขลำ 
1312 004987 รงรียนประทีปศำสตรຏอิสลำมวิทยำ อกชน สงขลำ 
1313 004996 รงรียนศำสนบ ำรุง (สอลิหุดีน) อกชน สงขลำ 
1314 005136 รงรียนพัฒนำศำสตรຏมูลนิธิ อกชน สงขลำ 
1315 005139 รงรียนสำยยิดวิทยำมูลนิธิ อกชน สงขลำ 
1316 005140 รงรียนพะตงวิทยำมูลนิธิ อกชน สงขลำ 
1317 005151 รงรียนสงสริมอิสลำม อกชน สงขลำ 
1318 005152 รงรียนรຍำะหຏมำนียะหຏ อกชน สงขลำ 
1319 005266 รงรียนดีนูลอิสลำม อกชน สงขลำ 
1320 005275 รงรียนสงสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ อกชน สงขลำ 
1321 005322 รงรียนพลวิทยำ อกชน สงขลำ 
1322 005337 รงรียนตรียมบัณฑิตพิชชำลัย อกชน สงขลำ 
1323 005467 รงรียนปຆำรียนวิทยำ อกชน สงขลำ 
1324 005469 รงรียนจຌงวิทยำ อกชน สงขลำ 
1325 005496 รงรียนมัธยมจิตจัณ อกชน สงขลำ 
1326 005498 รงรียนสองสงวิทยำ อกชน สงขลำ 
1327 005527 รงรียนรัศมีอนุสรณຏ อกชน สงขลำ 
1328 000025 รงรียนทำพผดุงวิทยຏ รัฐ สตูล 

1329 000072 รงรียนวิทยำศำสตรຏจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล รัฐ สตูล 

1330 000127 รงรียนพัฒนำกำรศึกษำมูลนิธิ อกชน สตูล 

1331 000333 รงรียนพิมำนพิทยำสรรคຏ รัฐ สตูล 

1332 000414 รงรียนสตูลวิทยำ รัฐ สตูล 

1333 000688 รงรียนควนกำหลงวิทยำคม นิคมวัฒนำ รัฐ สตูล 

1334 000860 รงรียนทุงหวຌำวรวิทยຏ รัฐ สตูล 

1335 000959 รงรียนควนดนวิทยำ รัฐ สตูล 

1336 002471 รงรียนก ำพงวิทยำ รัฐ สตูล 

1337 003233 รงรียนทำศิลำบ ำรุงรำษฎรຏ รัฐ สตูล 

1338 003299 รงรียนปำลຏมพัฒนวิทยຏ รัฐ สตูล 

1339 003367 รงรียนสำครพิทยำคำร รัฐ สตูล 

1340 003427 รงรียนละงูพิทยำคม รัฐ สตูล 

1341 004682 รงรียนสันติศำสตรຏศึกษำ อกชน สตูล 

1342 004778 รงรียนอิสลำมวิทยำ (สตูล) อกชน สตูล 

1343 004779 รงรียนจริยธรรมอิสลำมมูลนิธิ อกชน สตูล 

1344 005302 รงรียนสำมัคคีอิสลำมวิทยำ อกชน สตูล 

1345 005303 รงรียนศำสนธรรมวิทยำ อกชน สตูล 

1346 005439 รงรียนมุสลิมสตูลวิทยำ อกชน สตูล 

1347 005526 รงรียนทุงหวຌำวิทยำคำร อกชน สตูล 
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1348 000227 รงรียนบำงกຌวประชำสรรคຏ รัฐ สมุทรปรำกำร 
1349 000980 รงรียนปງอมนำครำชสวำทยำนนทຏ รัฐ สมุทรปรำกำร 
1350 001377 รงรียนรำชประชำสมำสัยฝຆำยมัธยมรัชดำภิษก฿นพระบรมรำชูปถัมภ รัฐ สมุทรปรำกำร 
1351 001533 รงรียนนวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย สมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร 
1352 002138 รงรียนพูลจริญวิทยำคม รัฐ สมุทรปรำกำร 
1353 002301 รงรียนรำชวินิตบำงกຌว รัฐ สมุทรปรำกำร 
1354 002371 รงรียนสมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร 
1355 002439 รงรียนมัธยมวัดดำนส ำรง รัฐ สมุทรปรำกำร 
1356 002513 รงรียนทพศิรินทรຏ สมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร 
1357 002603 รงรียนบดินทรดชำ(สิงหຏ สิงหสนียຏ)สมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร 
1358 002648 รงรียนวัดทรงธรรม รัฐ สมุทรปรำกำร 
1359 002702 รงรียนบำงบอวิทยำคม รัฐ สมุทรปรำกำร 
1360 002765 รงรียนวิสุทธิกษัตรี รัฐ สมุทรปรำกำร 
1361 002999 รงรียนบำงพลีรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ สมุทรปรำกำร 
1362 003059 รงรียนนวมินทรำชินูทิศ ตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร 
1363 003361 รงรียนหำดอมรำอักษรลักษณຏวิทยำ รัฐ สมุทรปรำกำร 
1364 004067 รงรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร อกชน สมุทรปรำกำร 
1365 004611 รงรียนมัธยมวัด฿หมสมุทรกิจวิทยำคม รัฐ สมุทรปรำกำร 
1366 004899 รงรียนมัธยมวัดศรีจันทรຏประดิษฐຏ ฿นพระบรมรำชำนุครำะหຏ รัฐ สมุทรปรำกำร 
1367 004914 รงรียนตรียมอุดมศึกษำนຌอมกลຌำ สมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร 
1368 004954 รงรียนปรใงวิสุทธำธิบดี รัฐ สมุทรปรำกำร 
1369 005137 รงรียนรำชวินิตสุวรรณภูมิ รัฐ สมุทรปรำกำร 
1370 005379 รงรียนปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร 
1371 004940 รงรียนวัดนำงสำว(ถำวรรำษฎรຏบ ำรุง) รัฐ สมุทรสำคร 
1372 005391 รงรียนอันนำลัย อกชน สมุทรสำคร 
1373 000036 รงรียนวังนๅ ำยในวิทยำคม รัฐ สระกຌว 

1374 000454 รงรียนคลองนๅ ำ฿สวิทยำคำร รัฐ สระกຌว 

1375 000462 รงรียนวังสมบูรณຏวิทยำคม รัฐ สระกຌว 

1376 000487 รงรียนวังหลังวิทยำคม รัฐ สระกຌว 

1377 000509 รงรียนอรัญประทศ รัฐ สระกຌว 

1378 000904 รงรียนทำกษมพิทยำ รัฐ สระกຌว 

1379 000934 รงรียนคลองหำดพิทยำคม รัฐ สระกຌว 

1380 001334 รงรียนทัพพระยำพิทยำ รัฐ สระกຌว 

1381 001391 รงรียนตำพระยำ รัฐ สระกຌว 

1382 002202 รงรียนสระกຌว รัฐ สระกຌว 

1383 002740 รงรียนรมกลຌำวัฒนำนคร สระกຌว รัชมังคลำภิษก รัฐ สระกຌว 

1384 002967 รงรียนวังเพรวิทยำคม รัฐ สระกຌว 

1385 003660 รงรียนซับมวงวิทยำ รัฐ สระกຌว 

1386 004383 รงรียนทัพรำชวิทยำ รัฐ สระกຌว 

1387 000029 รงรียนสระบุรีวิทยำคม รัฐ สระบุรี 
1388 000216 รงรียนกงคอย รัฐ สระบุรี 
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1389 000243 รงรียนหนองซงวิทยำ รัฐ สระบุรี 
1390 000246 รงรียนบຌำนหมอ พัฒนำนุกูล รัฐ สระบุรี 
1391 000277 รงรียนมวกหลใกวิทยำ รัฐ สระบุรี 
1392 000281 รงรียนประทียบวิทยำทำน รัฐ สระบุรี 
1393 000294 รงรียนบຌำนทำมะปรำงวิทยำ รัฐ สระบุรี 
1394 000296 รงรียนสองคอนวิทยำคม รัฐ สระบุรี 
1395 000303 รงรียนหินกองวิทยำคม รัฐ สระบุรี 
1396 000327 รงรียนคกกระทຌอนกิตติวุฒิวิทยำ รัฐ สระบุรี 
1397 000520 รงรียนสำเหຌ วิมลวิทยำนุกูล รัฐ สระบุรี 
1398 001082 รงรียนสุธีวิทยำ รัฐ สระบุรี 
1399 001363 รงรียนหนองดนวิทยำ รัฐ สระบุรี 
1400 001815 รงรียนพระพุทธบำท พลำนุกูลวิทยำ รัฐ สระบุรี 
1401 001844 รงรียนทพศิรินทรຏ พุค รัฐ สระบุรี 
1402 002226 รงรียนหนองค สรกิจพิทยำ รัฐ สระบุรี 
1403 002463 รงรียนซับนຌอยหนือวิทยำคม รัฐ สระบุรี 
1404 002548 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี รัฐ สระบุรี 
1405 002938 รงรียนวังมวงวิทยำคม รัฐ สระบุรี 
1406 004906 รงรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี รัฐ สระบุรี 
1407 000014 รงรียนสิงหຏบุรี รัฐ สิงหຏบุรี 
1408 000084 รงรียนบำงระจันวิทยำ รัฐ สิงหຏบุรี 
1409 000107 รงรียนสิงหพำหุ ประสำนมิตรอุปถัมภຏ รัฐ สิงหຏบุรี 
1410 000130 รงรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยำ รัฐ สิงหຏบุรี 
1411 000500 รงรียนบຌำนปງงวิทยำ รัฐ สิงหຏบุรี 
1412 000766 รงรียนคำยบำงระจันวิทยำคม รัฐ สิงหຏบุรี 
1413 000802 รงรียนทำชຌำงวิทยำคำร รัฐ สิงหຏบุรี 
1414 002205 รงรียนทองอนวิทยำ รัฐ สิงหຏบุรี 
1415 002265 รงรียนศรีวินิตวิทยำคม รัฐ สิงหຏบุรี 
1416 002564 รงรียนอินทรຏบุรี รัฐ สิงหຏบุรี 
1417 000138 รงรียนศรีนคร รัฐ สุขทัย 

1418 000197 วิทยำลัยนำฏศิลปสุขทัย รัฐ สุขทัย 

1419 000249 รงรียนทำชัยวิทยำ รัฐ สุขทัย 

1420 000321 รงรียนกงเกรลำศวิทยำ รัฐ สุขทัย 

1421 000370 รงรียนบຌำนสวนวิทยำคม รัฐ สุขทัย 

1422 000375 รงรียนหนองตูมวิทยำ รัฐ สุขทัย 

1423 000412 รงรียนบຌำนดำนลำนหอยวิทยำ รัฐ สุขทัย 

1424 000459 รงรียนสุขทัยวิทยำคม รัฐ สุขทัย 

1425 000758 รงรียนอุดมดรุณี รัฐ สุขทัย 

1426 001321 รงรียนลิเทพิทยำคม รัฐ สุขทัย 

1427 001328 รงรียนชัยมงคลพิทยำ รัฐ สุขทัย 

1428 001591 รงรียนสวรรคຏอนันตຏวิทยำ รัฐ สุขทัย 

1429 001658 รงรียนสวรรคຏอนันตຏวิทยำ 2 รัฐ สุขทัย 
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1430 001908 รงรียนบຌำนเรพิทยำคม รัฐ สุขทัย 

1431 002088 รงรียนทุงสลีไยมชนูปถัมภຏ รัฐ สุขทัย 

1432 002110 รงรียนคีรีมำศพิทยำคม รัฐ สุขทัย 

1433 002114 รงรียนหนองปลำหมอวิทยำคม รัฐ สุขทัย 

1434 002387 รงรียนมืองดຌงวิทยำ รัฐ สุขทัย 

1435 002397 รงรียนศรีส ำรงชนูปถัมภຏ รัฐ สุขทัย 

1436 002610 รงรียนมืองชลียง รัฐ สุขทัย 

1437 003199 รงรียนเกร฿นวิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ สุขทัย 

1438 003351 รงรียนยำงซຌำยพิทยำคม รัฐ สุขทัย 

1439 003364 รงรียนหนองกลับวิทยำคม รัฐ สุขทัย 

1440 003704 รงรียนบຌำน฿หมจริญผลพิทยำคม รัฐ สุขทัย 

1441 003788 รงรียนบຌำนกงวิทยำ รัฐ สุขทัย 

1442 004397 รงรียนตลิไงชันวิทยำนุสรณຏ รัฐ สุขทัย 

1443 004437 รงรียนวังทองวิทยำ รัฐ สุขทัย 

1444 004449 รงรียนขุนเกรพิทยำคม รัฐ สุขทัย 

1445 000316 รงรียนธรรมชติศึกษำลัย รัฐ สุพรรณบุรี 

1446 000440 รงรียนสำมชุกรัตนภคำรำม รัฐ สุพรรณบุรี 

1447 000633 วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

1448 000637 รงรียนบรรหำรจม฿สวิทยำ 6 รัฐ สุพรรณบุรี 

1449 000658 รงรียนสวนตงวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1450 000675 รงรียนบรรหำรจม฿สวิทยำ 1 รัฐ สุพรรณบุรี 

1451 000916 รงรียนหรรษำสุจิตตຏวิทยำ 2 รัฐ สุพรรณบุรี 

1452 001041 รงรียนสระกระจมสภณพิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1453 001125 รงรียนบอกรุวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1454 001193 รงรียนสองพีไนຌองวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1455 001240 รงรียนกรรณสูตศึกษำลัย รัฐ สุพรรณบุรี 

1456 001376 รงรียนตลิไงชันวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1457 001577 รงรียนบรรหำรจม฿สวิทยำ 5 รัฐ สุพรรณบุรี 

1458 001642 รงรียนบำงมหมຌำยรัฐรำษฎรຏรังสฤษด์ิ รัฐ สุพรรณบุรี 

1459 001644 รงรียนอูทอง รัฐ สุพรรณบุรี 

1460 001742 รงรียนสงวนหญิง รัฐ สุพรรณบุรี 

1461 001903 รงรียนดอนคำวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1462 002312 รงรียนหนองหญຌำเซวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1463 002339 รงรียนสรวงสุทธำวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1464 002588 รงรียนบำงปลำมຌำ สูงสุมำรผดุงวิทยຏ รัฐ สุพรรณบุรี 

1465 002589 รงรียนสระยำยสมวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1466 002622 รงรียนบำงลีไวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1467 002716 รงรียนบรรหำรจม฿สวิทยำ 3 รัฐ สุพรรณบุรี 

1468 003013 รงรียนศรีประจันตຏ มธีประมุข รัฐ สุพรรณบุรี 

1469 003079 รงรียนทุงคลีคกชຌำงวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1470 003366 รงรียนทุงฝกพิทยำคม รัฐ สุพรรณบุรี 
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1471 003880 รงรียนอูทองศึกษำลัย รัฐ สุพรรณบุรี 

1472 003899 รงรียนวังหวຌำรำษฎรຏสำมัคคี รัฐ สุพรรณบุรี 

1473 003911 รงรียนหนองวัลยຏปรียงวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1474 003991 รงรียนบอสุพรรณวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1475 004086 รงรียนกำญจนำภิษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

1476 004372 รงรียนดำนชຌำงวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี 

1477 004479 รงรียนบรรหำรจม฿สวิทยำ 7 รัฐ สุพรรณบุรี 

1478 000351 รงรียนทพมิตรศึกษำ อกชน สุรำษฎรຏธำนี 

1479 004958 รงรียนธิดำมพระ อกชน สุรำษฎรຏธำนี 

1480 005163 รงรียนดำรุสสลำมวิทยำ อกชน สุรำษฎรຏธำนี 

1481 005395 รงรียนปัญญำทิพยຏ อกชน สุรำษฎรຏธำนี 

1482 004776 รงรียนบຌำนตรวจ รัฐ สุรินทรຏ 
1483 004697 รงรียนพิชญบัณฑิต อกชน หนองบัวล ำภู 

1484 004956 รงรียนจริยำนุสรณຏ อกชน หนองบัวล ำภู 

1485 000344 วิทยำลัยนำฏศิลปอำงทอง รัฐ อำงทอง 
1486 000672 รงรียนสตรีอำงทอง รัฐ อำงทอง 
1487 001364 รงรียนปำมกขຏวิทยำภูมิ รัฐ อำงทอง 
1488 001785 รงรียนอำงทองปัทมรจนຏวิทยำคม รัฐ อำงทอง 
1489 002101 รงรียนพธ์ิทอง จินดำมณี รัฐ อำงทอง 
1490 002104 รงรียนสวงหำวิทยำคม รัฐ อำงทอง 
1491 002201 รงรียนวิศษเชยชำญ ตันติวิทยำภูมิ รัฐ อำงทอง 
1492 002645 รงรียนสำมกຌวิทยำคม รัฐ อำงทอง 
1493 003521 รงรียนบำงสดใจวิทยำคม รัฐ อำงทอง 
1494 003564 รงรียนวิศษชัยชำญวิทยำคม รัฐ อำงทอง 
1495 003612 รงรียนเผวงวิทยำ รัฐ อำงทอง 
1496 003994 รงรียนพธ์ิทองพิทยำคม อำงทอง รัฐ อำงทอง 
1497 005381 รงรียนวัดสระกຌว(รุงรจนຏธนกุล อุปถัมถຏ) อกชน อำงทอง 
1498 000810 รงรียนมูลนิธิสุดีวิทยำวัดเชยำติกำรำม อกชน อ ำนำจจริญ 

1499 000287 รงรียนดงยในพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี 

1500 000391 รงรียนนำเหมพิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ อุดรธำนี 

1501 000410 รงรียนหนองหำนวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1502 000451 รงรียนทุงฝนวิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี 

1503 000473 รงรียนอุดรพัฒนำกำร รัฐ อุดรธำนี 

1504 000477 รงรียนบຌำนดุงวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1505 000767 รงรียนนิคมสงครำะหຏวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1506 000925 รงรียนหนองสงวิทยศึกษำ รัฐ อุดรธำนี 

1507 000951 รงรียนกุมภวำป รัฐ อุดรธำนี 

1508 001039 รงรียนหຌวยกิๅงพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี 

1509 001128 รงรียนอุดรพิทยำนุกูล รัฐ อุดรธำนี 

1510 001129 รงรียนพใญพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 

1511 001131 รงรียนหนองยำงชุมพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 
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1512 001258 รงรียนสำมพรຌำววิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1513 001269 รงรียนอุดรธำนีพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 

1514 001339 รงรียนอุดรธรรมำนุสรณຏ รัฐ อุดรธำนี 

1515 001351 รงรียนสรຌำงคอมวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1516 001409 รงรียนวังสำมหมอวิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี 

1517 001772 รงรียนตำดทองพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 

1518 001773 รงรียนหนองดงวิทยดม รัฐ อุดรธำนี 

1519 001788 รงรียนนำนกชุมวิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 

1520 001800 รงรียนอุดรพิชัยรักษຏพิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1521 001804 รงรียนนนสะอำดชุมสงวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1522 001957 รงรียนกูกຌววิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1523 001972 รงรียนสีออศิลปศำสตรຏ รัฐ อุดรธำนี 

1524 001996 รงรียนหนองวัวซอพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 

1525 002030 รงรียนสตรีรำชินูทิศ รัฐ อุดรธำนี 

1526 002331 รงรียนนนสูงพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี 

1527 002417 รงรียนประจักษຏศิลปำคำร รัฐ อุดรธำนี 

1528 002454 รงรียนกุดจับประชำสรรคຏ รัฐ อุดรธำนี 

1529 002479 รงรียนพิบูลยຏรักษຏพิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1530 002506 รงรียนนๅ ำสมพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 

1531 002508 รงรียนจ ำปำมงวิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี 

1532 002517 รงรียนศรีธำตุพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 

1533 002771 รงรียนภูพำนวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1534 002798 รงรียนยูงทองพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 

1535 002808 รงรียนบຌำนชียงวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1536 002813 รงรียนสงอรำมพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 

1537 002844 รงรียนสุมสຌำพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี 

1538 002876 รงรียนเชยวำนวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1539 002952 รงรียนยิไงยวดพิทยำนุกูล รัฐ อุดรธำนี 

1540 002970 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

1541 002978 รงรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

1542 003044 รงรียนหนองหัวคูปวงประชำนุครำะหຏ รัฐ อุดรธำนี 

1543 003398 รงรียนสอพลอพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 

1544 003520 รงรียนภูพระบำทวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1545 003523 รงรียนจอมศรีพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี 

1546 003941 รงรียนประจักษຏศิลปำคม รัฐ อุดรธำนี 

1547 004010 รงรียนทุงฝนพัฒนศึกษำ รัฐ อุดรธำนี 

1548 004018 รงรียนชียงหวำงพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี 

1549 004023 รงรียนสำมพำดพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี 

1550 004038 รงรียนนนสะอำดพิทยำสรรคຏ รัฐ อุดรธำนี 

1551 004041 รงรียนทมนำงำมวิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 

1552 004049 รงรียนอุดรพิทยำนุกูล 2 รัฐ อุดรธำนี 
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1553 004144 รงรียนทรัพยຏอุดมวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1554 004235 รงรียนสำมัคคีพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี 

1555 004341 รงรียนค ำยำงพิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1556 004409 รงรียนอุดรพัฒนศึกษำ รัฐ อุดรธำนี 

1557 004536 รงรียนดอนบอสกวิทยำ อกชน อุดรธำนี 

1558 005105 รงรียนภูมิพิชญ อกชน อุดรธำนี 

1559 005178 รงรียนบຌำนหมำกขຌง รัฐ อุดรธำนี 

1560 005352 รงรียนพิชญวิทยຏ อกชน อุดรธำนี 

1561 005299 รงรียนสหคริสตียน อกชน อุตรดิตถຏ 
1562 000031 รงรียนบຌำนเรวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี 

1563 000075 รงรียนหຌวยคตพิทยำคม รัฐ อุทัยธำนี 

1564 000255 รงรียนอุทัยวิทยำคม รัฐ อุทัยธำนี 

1565 000256 รงรียนพุทธมงคลวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี 

1566 000266 รงรียนทุงพวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี 

1567 000407 รงรียนทัพทันอนุสรณຏ รัฐ อุทัยธำนี 

1568 000617 รงรียนหนองฉำงวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี 

1569 000919 รงรียนสวำงอำรมณຏวิทยำคม รัฐ อุทัยธำนี 

1570 000920 รงรียนตลุกดูวิทยำคม รัฐ อุทัยธำนี 

1571 001109 รงรียนลำนสักวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี 

1572 001114 รงรียนบຌำนทุงนำวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี 

1573 001718 รงรียนหนองตำวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี 

1574 001719 รงรียนกำรุຌงวิทยำคม รัฐ อุทัยธำนี 

1575 002370 รงรียนหนองขำหยำงวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี 

1576 002728 รงรียนรองตำทีวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี 

1577 003271 รงรียนหนองจอกประชำนุสรณຏ รัฐ อุทัยธำนี 

1578 003805 รงรียนบอยำงวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี 

1579 003984 รงรียนทองหลำงวิทยำคม รัฐ อุทัยธำนี 

1580 003985 รงรียนกำญจนำภิษกวิทยำลัย อุทัยธำนี รัฐ อุทัยธำนี 

1581 004455 รงรียนวังหินวิทยำคม อุทัยธำนี รัฐ อุทัยธำนี 

1582 004456 รงรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภຏ รัฐ อุทัยธำนี 

1583 004724 รงรียนพระสุธรรมยำนถระวิทยำ อกชน อุทัยธำนี 

1584 005487 รงรียนอุทัยธรรมำนุวัตรวิทยำ อกชน อุทัยธำนี 

1585 005196 รงรียนพรมตตำคริสตียน อกชน อุบลรำชธำนี 

1586 005297 รงรียนอนุบำลพุทธมตตำ อกชน อุบลรำชธำนี 

1587 005442 รงรียนปทุมวิทยำกร รัฐ อุบลรำชธำนี 
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1 001316 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีกระบีไ รัฐ กระบีไ 
2 001732 วิทยำลัยทคนิคกระบีไ รัฐ กระบีไ 
3 002529 วิทยำลัยกำรอำชีพอำวลึก รัฐ กระบีไ 
4 003884 วิทยำลัยกำรอำชีพคลองทอม รัฐ กระบีไ 
5 004174 วิทยำลัยสำรพัดชำงกระบีไ รัฐ กระบีไ 
6 000028 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอำชีวศิลป์ อกชน กรุงทพมหำนคร 
7 000064 รงรียนกรุงทพกำรบัญชีวิทยำลัย อกชน กรุงทพมหำนคร 
8 000148 วิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี รัฐ กรุงทพมหำนคร 
9 000189 วิทยำลัยทคนลยีเทยวิจิตรศิลป อกชน กรุงทพมหำนคร 
10 000211 วิทยำลัยอำชีวศีกษำทคนิควิทยำ อกชน กรุงทพมหำนคร 
11 000212 วิทยำลัยทคนลยีวิมล ศรียำน อกชน กรุงทพมหำนคร 
12 000214 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกรุงทพธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
13 000224 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรจ ำนงคຏ อกชน กรุงทพมหำนคร 
14 000228 วิทยำลัยทคนลยีปຂ่นมณฑล อกชน กรุงทพมหำนคร 
15 000230 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจจ ำนงคຏ อกชน กรุงทพมหำนคร 
16 000261 วิทยำลัยทคนลยีสำยประสิทธ์ิบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
17 000358 วิทยำลัยทคนลยีตัๅงตรงจิตรพณิชยกำร อกชน กรุงทพมหำนคร 
18 000673 วิทยำลัยทคนิคดอนมือง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
19 000824 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรรำชด ำนิน อกชน กรุงทพมหำนคร 
20 000885 วิทยำลัยชำงศิลป รัฐ กรุงทพมหำนคร 
21 000929 วิทยำลัยทคนลยีตัๅงตรงจิตรบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
22 000952 วิทยำลัยทคนลยีสยำมธุรกิจ ฿นพระอุปถัมภຏ อกชน กรุงทพมหำนคร 
23 001000 วิทยำลัยทคนลยีพระรำมหก อกชน กรุงทพมหำนคร 
24 001146 วิทยำลัยทคนลยีมิตรพลบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
25 001152 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรภำษำนุสรณຏบำงค อกชน กรุงทพมหำนคร 
26 001153 วิทยำลัยสำรพัดชำงนครหลวง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
27 001186 วิทยำลัยทคนลยีวิมลบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
28 001242 วิทยำลัยทคนลยีเทยบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
29 001365 วิทยำลัยทคนิคดุสิต รัฐ กรุงทพมหำนคร 
30 001374 วิทยำลัยพณิชยกำรชตุพน รัฐ กรุงทพมหำนคร 
31 001380 วิทยำลัยทคนลยีรัตนกสินทรຏ อกชน กรุงทพมหำนคร 
32 001460 วิทยำลัยทคนลยีอรรถวิทยຏพณิชยกำร อกชน กรุงทพมหำนคร 
33 001576 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสันติรำษฎรຏ ฿นพระอุปถัมภຏฯ อกชน กรุงทพมหำนคร 
34 001682 วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชูทิศ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
35 001733 วิทยำลัยพณิชยกำรอินทรำชัย รัฐ กรุงทพมหำนคร 
36 001835 วิทยำลัยทคนลยีพิชญกษม อกชน กรุงทพมหำนคร 
37 001901 วิทยำลัยทคนลยีหมูบຌำนครู อกชน กรุงทพมหำนคร 
38 001918 วิทยำลัยอำชีวศึกษำดุสิตพณิชยกำร อกชน กรุงทพมหำนคร 
39 001970 วิทยำลัยทคนลยีกำรจัดกำรพชรกษม อกชน กรุงทพมหำนคร 

ระดับอาชีวศึกษา
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40 001989 วิทยำลัยอำชีวศึกษำทคนิคบริหำรธุรกิจกรุงทพ อกชน กรุงทพมหำนคร 
41 001997 วิทยำลัยทคนลยีกรุงธน อกชน กรุงทพมหำนคร 
42 002031 วิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี รัฐ กรุงทพมหำนคร 
43 002140 วิทยำลัยทคนลยีดอนบอสก อกชน กรุงทพมหำนคร 
44 002165 วิทยำลัยทคนิคกำญจนำภิษก มหำนคร รัฐ กรุงทพมหำนคร 
45 002354 วิทยำลัยทคนลยีกรุงทพ อกชน กรุงทพมหำนคร 
46 002409 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสำวภำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
47 002503 วิทยำลัยทคนิครำชสิทธำรำม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
48 002602 วิทยำลัยทคนลยีชำงอุตสำหกรรมกรุงทพ อกชน กรุงทพมหำนคร 
49 002741 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรจຌำพระยำ อกชน กรุงทพมหำนคร 
50 002826 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอีไยมละออ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
51 002831 วิทยำลัยทคนลยีสยำมบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
52 002886 วิทยำลัยพณิชยกำรบำงนำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
53 003007 วิทยำลัยทคนลยีพลีกรุงทพ อกชน กรุงทพมหำนคร 
54 003071 วิทยำลัยทคนลยีมีนบุรีปลีทคนิค อกชน กรุงทพมหำนคร 
55 003074 วิทยำลัยบริหำรธุรกิจละกำรทองทีไยวกรุงทพ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
56 003390 รงรียนฐำนทคนลยี อกชน กรุงทพมหำนคร 
57 003835 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอกวิทยຏบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
58 003838 วิทยำลัยทคนลยีจรัลสนิทวงศຏ อกชน กรุงทพมหำนคร 
59 003930 วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนำภิษกหนองจอก รัฐ กรุงทพมหำนคร 
60 004207 วิทยำลัยทคนลยีกิตติบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
61 004280 รงรียนทคนิคกรุงทพพณิชยกำร อกชน กรุงทพมหำนคร 
62 004348 วิทยำลัยทคนลยีวิบูลยຏบริหำรธุรกิจ รำมอินทรำ อกชน กรุงทพมหำนคร 
63 004497 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอซีย อกชน กรุงทพมหำนคร 
64 004688 วิทยำลัยทคนลยีสยำม (สยำมทค) อกชน กรุงทพมหำนคร 
65 004730 วิทยำลัยอำชีวศึกษำจริญพัฒนำบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
66 004757 วิทยำลัยทคนลยีธุรกิจกำรอำหำรเทยละนำนำชำติ อกชน กรุงทพมหำนคร 
67 004758 วิทยำลัยทคนลยียำนยนตຏ อกชน กรุงทพมหำนคร 
68 004869 วิทยำลัยทคนลยีสหะพำณิชยຏบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
69 004886 วิทยำลัยอำชีวศึกษำทคนลยีอชีย อกชน กรุงทพมหำนคร 
70 004894 วิทยำลัยทคนลยีพัฒนຏออนนุชบริหำร อกชน กรุงทพมหำนคร 
71 004900 วิทยำลัยทคนลยีธนบุรีบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
72 004902 วิทยำลัยทคนลยีทักษิณำบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
73 004912 วิทยำลัยอำชีวศึกษำศำสนบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
74 005153 วิทยำลัยทคนลยีกษมสันตຏบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
75 005155 วิทยำลัยทคนลยีนีรชำบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
76 005325 วิทยำลัยทคนลยีปทีปพลีผล อกชน กรุงทพมหำนคร 
77 005422 วิทยำลัยทคนลยีครัววันดี อกชน กรุงทพมหำนคร 
78 005430 วิทยำลัยทคนลยีธุรกิจฟชัไนนำนำชำติ อกชน กรุงทพมหำนคร 
79 001094 วิทยำลัยทคนิคกำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี 
80 001157 วิทยำลัยสำรพัดชำงกำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี 
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81 001202 วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี 
82 001239 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี 
83 002781 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีกำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี 
84 003981 วิทยำลัยกำรอำชีพพนมทวน รัฐ กำญจนบุรี 
85 000481 วิทยำลัยสำรพัดชำงกำฬสินธุຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
86 000525 วิทยำลัยทคนิคกำฬสินธุຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
87 000936 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำฬสินธุຏ อกชน กำฬสินธุຏ 
88 001280 วิทยำลัยกำรอำชีพหຌวยผึๅง รัฐ กำฬสินธุຏ 
89 003566 วิทยำลัยทคนิคขำวง รัฐ กำฬสินธุຏ 
90 003599 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทยทคอซีย อกชน กำฬสินธุຏ 
91 003640 วิทยำลัยกำรอำชีพหนองกุงศรี รัฐ กำฬสินธุຏ 
92 003901 วิทยำลัยกำรอำชีพค ำมวง รัฐ กำฬสินธุຏ 
93 004531 วิทยำลัยทคนลยีกมลำเสย อกชน กำฬสินธุຏ 
94 004720 วิทยำลัยทคนลยีสมดใจพณิชยกำร อกชน กำฬสินธุຏ 
95 004982 รงรียนอำชีวศึกษำเทยทคอีสำน อกชน กำฬสินธุຏ 
96 005344 วิทยำลัยทคนลยีสหัสขันธຏ อกชน กำฬสินธุຏ 
97 005349 วิทยำลัยทคนลยีพัฒนบัณฑิต อกชน กำฬสินธุຏ 
98 005507 วิทยำลัยทคนลยีณัชชวินทรຏ อกชน กำฬสินธุຏ 
99 000476 วิทยำลัยอำชีวศึกษำภักดีพณิชยกำรละทคนลยี อกชน ก ำพงพชร 
100 000898 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีก ำพงพชร รัฐ ก ำพงพชร 
101 001474 วิทยำลัยทคนิคก ำพงพชร รัฐ ก ำพงพชร 
102 003032 วิทยำลัยสำรพัดชำงก ำพงพชร รัฐ ก ำพงพชร 
103 003768 วิทยำลัยกำรอำชีพขำณุวรลักษบุรี รัฐ ก ำพงพชร 
104 001119 วิทยำลัยทคนลยีพลพณิชยกำร อกชน ขอนกน 

105 001325 วิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนกน รัฐ ขอนกน 

106 001555 วิทยำลัยทคนิคชุมพ รัฐ ขอนกน 

107 001807 วิทยำลัยทคนิคขอนกน รัฐ ขอนกน 

108 001826 วิทยำลัยกำรอำชีพขอนกน รัฐ ขอนกน 

109 001827 วิทยำลัยทคนลยีภำคตะวันออกฉียงหนือ อกชน ขอนกน 

110 002061 วิทยำลัยทคนลยีขอนกน อกชน ขอนกน 

111 002076 วิทยำลัยทคนลยีพงษຏภิญญ อกชน ขอนกน 

112 002810 วิทยำลัยทคนลยีกำรจัดกำรขอนกน อกชน ขอนกน 

113 003323 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีขอนกน รัฐ ขอนกน 

114 003699 วิทยำลัยกำรอำชีพพล รัฐ ขอนกน 

115 003746 วิทยำลัยทคนิคนๅ ำพอง รัฐ ขอนกน 

116 003757 วิทยำลัยกำรอำชีพกระนวน รัฐ ขอนกน 

117 003783 วิทยำลัยกำรอำชีพบຌำนเผ รัฐ ขอนกน 

118 004495 วิทยำลัยทคนลยีชุมพเทย-ยอรมัน อกชน ขอนกน 

119 004999 วิทยำลัยทคนลยีอมตะ อกชน ขอนกน 

120 005076 วิทยำลัยทคนลยีละกำรจัดกำรหนองสองหຌอง รัฐ ขอนกน 

121 005112 วิทยำลัยทคนลยีคุวำนันทຏ อกชน ขอนกน 
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122 005509 วิทยำลัยทคนลยีพิมพຏเทย อกชน ขอนกน 

123 005514 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำรทองทีไยวละกำรรงรมขอนกน อกชน ขอนกน 

124 000943 วิทยำลัยทคนิคจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 
125 003224 วิทยำลัยกำรอำชีพนำยำยอำม รัฐ จันทบุรี 
126 003987 วิทยำลัยกำรอำชีพสอยดำว รัฐ จันทบุรี 
127 003988 วิทยำลัยสำรพัดชำงจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 
128 004352 วิทยำลัยทคนลยีจันทบุรี อกชน จันทบุรี 
129 005212 วิทยำลัยอำชีวศึกษำออมสินอุปถัมภຏ อกชน จันทบุรี 
130 001597 วิทยำลัยทคนิคฉะชิงทรำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
131 001848 รงรียนทคนลยีศรีวรกำร อกชน ฉะชิงทรำ 
132 001900 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีฉะชิงทรำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
133 002035 วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะชิงทรำ รัฐ ฉะชิงทรำ 
134 002313 วิทยำลัยทคนิคจุฬำภรณຏ (ลำดขวำง) รัฐ ฉะชิงทรำ 
135 003841 วิทยำลัยกำรอำชีพพนมสำรคำม รัฐ ฉะชิงทรำ 
136 003995 วิทยำลัยทคนลยียำนยนตຏตยตຌำ อกชน ฉะชิงทรำ 
137 004001 วิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง รัฐ ฉะชิงทรำ 
138 004365 วิทยำลัยทคนลยีบำงปะกงบริหำรธุรกิจ อกชน ฉะชิงทรำ 
139 005412 วิทยำลัยทคนลยีอำซียนเทยบຌำนพธ์ิ อกชน ฉะชิงทรำ 
140 000004 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรสัตหีบ อกชน ชลบุรี 
141 000067 วิทยำลัยทคนลยีศรีรำชำ อกชน ชลบุรี 
142 000611 วิทยำลัยทคนลยีชลพินิจ อกชน ชลบุรี 
143 000836 วิทยำลัยอำชีวศึกษำทคนิคบริหำรธุรกิจกรุงทพ ชลบุรี อกชน ชลบุรี 
144 000854 วิทยำลัยทคนิคสัตหีบ รัฐ ชลบุรี 
145 000971 วิทยำลัยทคนิคชลบุรี รัฐ ชลบุรี 
146 000975 วิทยำลัยกำรอำชีพพนัสนิคม รัฐ ชลบุรี 
147 001037 วิทยำลัยทคนิคบำงสน รัฐ ชลบุรี 
148 001273 วิทยำลัยทคนลยีภำคตะวันออก (อี.ทค) อกชน ชลบุรี 
149 001601 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี รัฐ ชลบุรี 
150 001654 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีชลบุรี รัฐ ชลบุรี 
151 001919 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรชลบุรี อกชน ชลบุรี 
152 002366 วิทยำลัยทคนลยีชลบุรี อกชน ชลบุรี 
153 002882 วิทยำลัยทคนลยีชลบุรีบริหำรธุรกิจ อกชน ชลบุรี 
154 002917 วิทยำลัยทคนลยีหลมฉบัง อกชน ชลบุรี 
155 003403 วิทยำลัยทคนิคพัทยำ รัฐ ชลบุรี 
156 003465 วิทยำลัยทคนลยีอักษรพัทยำ อกชน ชลบุรี 
157 003674 วิทยำลัยทคนลยีพัทยำพณิชยกำร อกชน ชลบุรี 
158 003733 วิทยำลัยทคนลยีมืองชลพณิชยกำร อกชน ชลบุรี 
159 003741 รงรียนพัทยำบริหำรธุรกิจ อกชน ชลบุรี 
160 003780 วิทยำลัยทคนลยีดำรำสมุทรบริหำรธุรกิจ อกชน ชลบุรี 
161 003829 วิทยำลัยอำชีวศึกษำทคนลยีฐำนวิทยำศำสตรຏ(ชลบุรี) รัฐ ชลบุรี 
162 004327 วิทยำลัยทคนลยีวิศวกรรมหลมฉบัง อกชน ชลบุรี 
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163 004360 วิทยำลัยทคนลยีจอมทียนบริหำรธุรกิจ อกชน ชลบุรี 
164 004615 วิทยำลัยทคนลยีวิศวกรรม บริหำรธุรกิจ อกชน ชลบุรี 
165 004693 วิทยำลัยทคนลยีเทยอิตะ อกชน ชลบุรี 
166 004880 วิทยำลัยทคนลยีบำงละมุงอินตอรຏ-ทค อกชน ชลบุรี 
167 005019 วิทยำลัยอำชีวศึกษำคิงสຏตัน พัทยำ อกชน ชลบุรี 
168 005215 วิทยำลัยทคนลยีมืองชลบริหำรธุรกิจ อกชน ชลบุรี 
169 005378 วิทยำลัยทคนลยีภำคตะวันออก (อี.ทค) ชลบุรี อกชน ชลบุรี 
170 005411 วิทยำลัยทคนลยีทำงทะลหงอชีย อกชน ชลบุรี 
171 001422 วิทยำลัยทคนิคชัยนำท รัฐ ชัยนำท 

172 002734 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีชัยนำท รัฐ ชัยนำท 

173 004915 วิทยำลัยกำรอำชีพนินขำม รัฐ ชัยนำท 

174 001561 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

175 001969 วิทยำลัยสำรพัดชำงชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

176 002010 วิทยำลัยทคนิคชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

177 002600 วิทยำลัยทคนลยีชัยภูมิบริหำรธุรกิจ อกชน ชัยภูมิ 

178 002838 วิทยำลัยกำรอำชีพกຌงครຌอ รัฐ ชัยภูมิ 

179 003578 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจศิขรินทรຏ อกชน ชัยภูมิ 

180 003611 วิทยำลัยกำรอำชีพบ ำหนใจณรงคຏ รัฐ ชัยภูมิ 

181 004669 วิทยำลัยทคนลยีภูขียว อกชน ชัยภูมิ 

182 004750 วิทยำลัยทคนลยีคอนสำร อกชน ชัยภูมิ 

183 005087 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทฉลิมรำชชัยภูมิ อกชน ชัยภูมิ 

184 005179 วิทยำลัยทคนลยีบำงกอก อกชน ชัยภูมิ 

185 001151 วิทยำลัยประมงชุมพรขตรอุดมศักด์ิ รัฐ ชุมพร 
186 001797 วิทยำลัยทคนิคชุมพร รัฐ ชุมพร 
187 002070 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีชุมพร รัฐ ชุมพร 
188 003129 วิทยำลัยอำชีวศึกษำรักธรรม อกชน ชุมพร 
189 003478 วิทยำลัยทคนลยีชุมพรบริหำรธุรกิจ อกชน ชุมพร 
190 003664 วิทยำลัยกำรอำชีพทำซะ รัฐ ชุมพร 
191 003714 วิทยำลัยกำรอำชีพหลังสวน รัฐ ชุมพร 
192 004025 วิทยำลัยสำรพัดชำงชุมพร รัฐ ชุมพร 
193 005361 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร รัฐ ชุมพร 
194 000150 วิทยำลัยกำรอำชีพทิง รัฐ ชียงรำย 

195 000708 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรชียงรำย อกชน ชียงรำย 

196 000907 วิทยำลัยทคนิคกำญจนำภิษกชียงรำย รัฐ ชียงรำย 

197 001439 วิทยำลัยทคนิคชียงรำย รัฐ ชียงรำย 

198 001992 วิทยำลัยกำรอำชีพชียงรำย รัฐ ชียงรำย 

199 002525 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชียงรำย รัฐ ชียงรำย 

200 002572 วิทยำลัยทคนลยีกรุงธนชียงรำย เทย-ยอรมัน อกชน ชียงรำย 

201 004632 วิทยำลัยอำชีวศึกษำมสำย อกชน ชียงรำย 

202 004700 วิทยำลัยทคนลยีวิรุณบริหำรธุรกิจ อกชน ชียงรำย 

203 004817 วิทยำลัยกำรอำชีพวียงชียงรุຌง รัฐ ชียงรำย 
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204 005363 วิทยำลัยทคนลยี เทย-อซีย อกชน ชียงรำย 

205 005373 วิทยำลัยทคนลยีอำชีวศึกษำชียงรำย อกชน ชียงรำย 

206 005407 วิทยำลัยทคนิควียงปຆำปງำ รัฐ ชียงรำย 

207 000655 วิทยำลัยทคนลยีมทร อกชน ชียง฿หม 
208 000897 วิทยำลัยทคนลยีปลิทคนิคลำนนำ ชียง฿หม อกชน ชียง฿หม 
209 001451 วิทยำลัยทคนลยีพำณิชยกำรลำนนำ อกชน ชียง฿หม 
210 001487 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 
211 001532 วิทยำลัยทคนลยีพิงคຏพระนคร อกชน ชียง฿หม 
212 001657 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 
213 001729 วิทยำลัยทคนลยีศรีธนำพณิชยกำร ชียง฿หม อกชน ชียง฿หม 
214 002064 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรชียง฿หม อกชน ชียง฿หม 
215 002117 วิทยำลัยกำรอำชีพฝำง รัฐ ชียง฿หม 
216 002154 วิทยำลัยทคนิคชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 
217 003118 วิทยำลัยทคนิคสันก ำพง รัฐ ชียง฿หม 
218 003739 วิทยำลัยกำรอำชีพจอมทอง รัฐ ชียง฿หม 
219 004503 วิทยำลัยทคนลยีพำยัพละบริหำรธุรกิจ อกชน ชียง฿หม 
220 005066 วิทยำลัยทคนิคสำรภี รัฐ ชียง฿หม 
221 005216 วิทยำลัยอำชีวศึกษำจันทรຏรวี อกชน ชียง฿หม 
222 005454 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนอรຏทฝำง อกชน ชียง฿หม 
223 000847 วิทยำลัยกำรอำชีพตรัง รัฐ ตรัง 
224 000874 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสหตรัง อกชน ตรัง 
225 001478 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีตรัง รัฐ ตรัง 
226 001508 วิทยำลัยกำรอำชีพหຌวยยอด รัฐ ตรัง 
227 001703 วิทยำลัยทคนิคตรัง รัฐ ตรัง 
228 001982 วิทยำลัยอำชีวศึกษำปลีทคนิคตรัง อกชน ตรัง 
229 002527 วิทยำลัยสำรพัดชำงตรัง รัฐ ตรัง 
230 003732 วิทยำลัยกำรอำชีพปะหลียน รัฐ ตรัง 
231 003842 วิทยำลัยกำรอำชีพกันตัง รัฐ ตรัง 
232 001516 วิทยำลัยทคนิคตรำด รัฐ ตรำด 

233 004499 วิทยำลัยสำรพัดชำงตรำด รัฐ ตรำด 

234 002214 รงรียนเฮทค-ทคนลยี ตำก อกชน ตำก 

235 002794 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีตำก รัฐ ตำก 

236 003766 วิทยำลัยทคนิคมสอด รัฐ ตำก 

237 003928 วิทยำลัยกำรอำชีพบຌำนตำก รัฐ ตำก 

238 004511 วิทยำลัยทคนิคตำก รัฐ ตำก 

239 001447 วิทยำลัยกำรอำชีพนครนำยก รัฐ นครนำยก 

240 002278 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรนครนำยก อกชน นครนำยก 

241 002671 วิทยำลัยทคนิคนครนำยก รัฐ นครนำยก 

242 003035 วิทยำลัยทคนลยีวีรพัฒนຏ อกชน นครนำยก 

243 003854 วิทยำลัยกำรอำชีพองครักษຏ รัฐ นครนำยก 

244 000176 วิทยำลัยทคนลยีพัฒนบริหำรธุรกิจ อกชน นครปฐม 
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245 001611 วิทยำลัยทคนิคนครปฐม รัฐ นครปฐม 

246 001710 กำญจนำภิษกวิทยำลัย ชำงทองหลวง รัฐ นครปฐม 

247 001803 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม รัฐ นครปฐม 

248 001824 วิทยำลัยทคนลยีนครปฐม อกชน นครปฐม 

249 002623 วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม รัฐ นครปฐม 

250 002750 วิทยำลัยกำรอำชีพบำงกຌวฟງำ (หลวงพอปຂ่นอุปถัมภຏ) รัฐ นครปฐม 

251 003935 วิทยำลัยสำรพัดชำงนครปฐม รัฐ นครปฐม 

252 004194 วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธมณฑล รัฐ นครปฐม 

253 005528 วิทยำลัยทคนลยีนำคประสิทธ์ิบริหำรธุรกิจ อกชน นครปฐม 

254 001920 วิทยำลัยทคนิคนครพนม รัฐ นครพนม 

255 003657 วิทยำลัยทคนลยี เทย-อินดจีน อกชน นครพนม 

256 003781 วิทยำลัยทคนลยีธำตุพนม อกชน นครพนม 

257 004543 วิทยำลัยทคนลยีอินตอรຏพัฒนศำสตรຏ อกชน นครพนม 

258 004609 วิทยำลัยอำชีวศึกษำศรีสงครำม อกชน นครพนม 

259 004673 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนำก อกชน นครพนม 

260 005420 วิทยำลัยกำรอำชีพนำก รัฐ นครพนม 

261 000654 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
262 000931 วิทยำลัยทคนิคพิมำย รัฐ นครรำชสีมำ 
263 001013 วิทยำลัยทคนิคนครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
264 001088 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรปำกชอง อกชน นครรำชสีมำ 
265 001102 วิทยำลัยสำรพัดชำงนครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
266 001166 วิทยำลัยทคนลยีอำชีวศึกษำ อกชน นครรำชสีมำ 
267 001228 วิทยำลัยทคนลยีบัว฿หญ อกชน นครรำชสีมำ 
268 001352 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกุสุมภຏทคนลยี อกชน นครรำชสีมำ 
269 001353 วิทยำลัยทคนิคสุรนำรี รัฐ นครรำชสีมำ 
270 001399 วิทยำลัยทคนลยีอำชีวศึกษำนครรำชสีมำ อกชน นครรำชสีมำ 
271 001847 วิทยำลัยทคนลยีชนะพลขันธຏ นครรำชสีมำ อกชน นครรำชสีมำ 
272 002238 วิทยำลัยทคนลยีชำงกลพณิชยกำรนครรำชสีมำ อกชน นครรำชสีมำ 
273 002587 วิทยำลัยกำรอำชีพบัว฿หญ รัฐ นครรำชสีมำ 
274 002663 วิทยำลัยทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทธ รัฐ นครรำชสีมำ 
275 002803 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีนครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
276 003624 วิทยำลัยบริหำรธุรกิจละกำรทองทีไยวนครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
277 003734 วิทยำลัยกำรอำชีพชุมพวง รัฐ นครรำชสีมำ 
278 003803 วิทยำลัยกำรอำชีพปำกชอง รัฐ นครรำชสีมำ 
279 003869 วิทยำลัยทคนิคปักธงชัย รัฐ นครรำชสีมำ 
280 003872 วิทยำลัยทคนลยีมำรียຏบริหำรธุรกิจ อกชน นครรำชสีมำ 
281 004706 วิทยำลัยทคนลยีสำยมิตรนครรำชสีมำ อกชน นครรำชสีมำ 
282 004909 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจรักเทย คง อกชน นครรำชสีมำ 
283 000450 วิทยำลัยอำชีวศึกษำปำกพนัง อกชน นครศรีธรรมรำช 

284 000705 วิทยำลัยทคนิคนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

285 000726 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 
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286 000789 วิทยำลัยทคนลยีจริญมิตรพณิชยกำร อกชน นครศรีธรรมรำช 

287 000807 วิทยำลัยกำรอำชีพหัวเทร รัฐ นครศรีธรรมรำช 

288 000862 วิทยำลัยกำรอำชีพพรหมคีรี รัฐ นครศรีธรรมรำช 

289 001053 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครพณิชยกำร อกชน นครศรีธรรมรำช 

290 001069 วิทยำลัยสำรพัดชำงนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

291 001135 วิทยำลัยทคนลยีรัชตຏภำคยຏ อกชน นครศรีธรรมรำช 

292 001251 วิทยำลัยทคนลยีทักษิณอำชีวศึกษำ อกชน นครศรีธรรมรำช 

293 001277 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรสิชล อกชน นครศรีธรรมรำช 

294 001483 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรศักดิศิลปຂน อกชน นครศรีธรรมรำช 

295 001489 วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

296 001513 วิทยำลัยอำชีวศึกษำวีรศิลปຂน อกชน นครศรีธรรมรำช 

297 001907 วิทยำลัยทคนลยีจรัสพิชำกร อกชน นครศรีธรรมรำช 

298 001932 วิทยำลัยทคนลยีสถำปัตยຏนคร อกชน นครศรีธรรมรำช 

299 001944 วิทยำลัยทคนลยีธุรกิจบัณฑิต อกชน นครศรีธรรมรำช 

300 002059 วิทยำลัยกำรอำชีพนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

301 002123 วิทยำลัยทคนลยีละอุตสำหกรรมกำรตอรือนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

302 002282 รงรียนพณิชยกำรทุงสง อกชน นครศรีธรรมรำช 

303 002362 วิทยำลัยทคนลยีภำค฿ตຌ(อส.ทค.) อกชน นครศรีธรรมรำช 

304 002685 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

305 002691 วิทยำลัยทคนิคสิชล รัฐ นครศรีธรรมรำช 

306 003211 วิทยำลัยชำงศิลปนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

307 003252 วิทยำลัยทคนิคทุงสง รัฐ นครศรีธรรมรำช 

308 000585 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
309 000841 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรนครสวรรคຏ อกชน นครสวรรคຏ 
310 000842 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจนครสวรรคຏ อกชน นครสวรรคຏ 
311 000966 วิทยำลัยกำรอำชีพนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
312 001796 วิทยำลัยอำชีวศึกษำวิริยำลัยนครสวรรคຏ อกชน นครสวรรคຏ 
313 002293 วิทยำลัยทคนิคนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
314 002535 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
315 003157 วิทยำลัยทคนิคมวงกຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
316 003871 วิทยำลัยกำรอำชีพบรรพตพิสัย รัฐ นครสวรรคຏ 
317 005080 วิทยำลัยทคนลยีละกำรจัดกำรตำกฟງำ รัฐ นครสวรรคຏ 
318 005457 วิทยำลัยทคนลยีตำคลี อกชน นครสวรรคຏ 
319 000801 วิทยำลัยอำชีวศึกษำดุสิตพณิชยกำร นนทบุรี อกชน นนทบุรี 

320 001057 วิทยำลัยทคนลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ อกชน นนทบุรี 

321 001388 วิทยำลัยทคนลยีพงษຏสวัสด์ิ อกชน นนทบุรี 

322 001446 รงรียนกองทัพบกอุปถัมภຏ ชำงกล ขส.ทบ. อกชน นนทบุรี 

323 001814 วิทยำลัยทคนิคนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

324 002835 รงรียนพัฒนวิทยຏบริหำรธุรกิจ อกชน นนทบุรี 

325 003056 วิทยำลัยทคนลยีปัญญำภิวัฒนຏ อกชน นนทบุรี 

326 004019 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรบำงบัวทอง อกชน นนทบุรี 
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327 004526 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรนนทบุรี อกชน นนทบุรี 

328 004850 วิทยำลัยทคนลยีสยำมบริหำรธุรกิจ นนทบุรี อกชน นนทบุรี 

329 005533 วิทยำลัยทคนลยีนนทบุรี อกชน นนทบุรี 

330 001476 วิทยำลัยสำรพัดชำงนรำธิวำส รัฐ นรำธิวำส 

331 003711 วิทยำลัยกำรอำชีพสุเหงก-ลก รัฐ นรำธิวำส 

332 002036 วิทยำลัยสำรพัดชำงนำน รัฐ นำน 

333 002115 วิทยำลัยทคนิคนำน รัฐ นำน 

334 003785 วิทยำลัยกำรอำชีพวียงสำ รัฐ นำน 

335 003982 วิทยำลัยกำรอำชีพปัว รัฐ นำน 

336 001711 วิทยำลัยทคนิคบึงกำฬ รัฐ บึงกำฬ 

337 002934 วิทยำลัยทคนลยีอใน-ทคอินตอรຏนชัไนนล อกชน บึงกำฬ 

338 003531 วิทยำลัยกำรอำชีพซกำ รัฐ บึงกำฬ 

339 004661 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพรจริญ อกชน บึงกำฬ 

340 004740 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจรักเทยบึงกำฬ อกชน บึงกำฬ 

341 005413 วิทยำลัยทคนลยีซพิสัย อกชน บึงกำฬ 

342 005450 วิทยำลัยทคนลยีอใน-ทคบริหำรธุรกิจปำกคำด อกชน บึงกำฬ 

343 000393 วิทยำลัยสำรพัดชำงบุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏ 
344 000681 วิทยำลัยทคนิคนำงรอง รัฐ บุรีรัมยຏ 
345 000704 วิทยำลัยทคนิคบุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏ 
346 000882 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีบุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏ 
347 003791 วิทยำลัยทคนิคคูมือง รัฐ บุรีรัมยຏ 
348 003848 วิทยำลัยกำรอำชีพสตึก รัฐ บุรีรัมยຏ 
349 004748 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรบุรีรัมยຏ อกชน บุรีรัมยຏ 
350 004766 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจรักเทย พุทเธสง อกชน บุรีรัมยຏ 
351 004874 วิทยำลัยทคนลยีบุรีรัมยຏบริหำรธุรกิจ อกชน บุรีรัมยຏ 
352 005102 วิทยำลัยทคนลยีละกำรจัดกำรนนดินดง รัฐ บุรีรัมยຏ 
353 000821 วิทยำลัยกำรอำชีวศึกษำปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี 

354 001633 วิทยำลัยทคนลยีหลมทอง อกชน ปทุมธำนี 

355 002290 วิทยำลัยทคนลยีปทุมธำนี อกชน ปทุมธำนี 

356 002324 วิทยำลัยทคนลยีชำงฝมือปัญจวิทยำ อกชน ปทุมธำนี 

357 002383 วิทยำลัยทคนิคปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี 

358 004337 วิทยำลัยทคนิคธัญบุรี รัฐ ปทุมธำนี 

359 005347 วิทยำลัยทคนลยีบุญถำวร อกชน ปทุมธำนี 

360 000530 รงรียนพณิชยกำรหัวหิน อกชน ประจวบคีรีขันธຏ 
361 001191 วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
362 001210 วิทยำลัยกำรอำชีพวังเกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
363 002091 วิทยำลัยทคนิคประจวบคีรีขันธຏ รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
364 003963 วิทยำลัยกำรอำชีพปรำณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
365 005258 วิทยำลัยทคนลยีประจวบคีรีขันธຏ อกชน ประจวบคีรีขันธຏ 
366 000969 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรปรำจีนบุรี อกชน ปรำจีนบุรี 
367 001167 รงรียนทคนลยีนครกบินทรຏ อกชน ปรำจีนบุรี 
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368 001205 วิทยำลัยทคนิคปรำจีนบุรี รัฐ ปรำจีนบุรี 
369 003610 วิทยำลัยทคนิคบูรพำปรำจีน รัฐ ปรำจีนบุรี 
370 004202 วิทยำลัยกำรอำชีพกบินทรຏบุรี รัฐ ปรำจีนบุรี 
371 004304 วิทยำลัยสำรพัดชำงปรำจีนบุรี รัฐ ปรำจีนบุรี 
372 004434 วิทยำลัยทคนลยีสำยมิตรปรำจีนบุรี อกชน ปรำจีนบุรี 
373 001760 วิทยำลัยกำรอำชีพปัตตำนี รัฐ ปัตตำนี 

374 002183 วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี รัฐ ปัตตำนี 

375 002187 วิทยำลัยทคนิคปัตตำนี รัฐ ปัตตำนี 

376 003477 วิทยำลัยทคนิคกำญจนำภิษก ปัตตำนี รัฐ ปัตตำนี 

377 003866 วิทยำลัยกำรอำชีพสำยบุรี รัฐ ปัตตำนี 

378 004871 วิทยำลัยประมงปัตตำนี รัฐ ปัตตำนี 

379 000215 วิทยำลัยทคนลยีละอุตสำหกรรมกำรตอรือพระนครศรีอยุธยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 
380 000234 วิทยำลัยทคนลยีอยุธยำ อกชน พระนครศรีอยุธยำ 
381 000667 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 
382 001072 วิทยำลัยกำรอำชีพสนำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 
383 001225 วิทยำลัยทคนลยีผดุงสนำบริหำรธุรกิจ อกชน พระนครศรีอยุธยำ 
384 001412 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจอยุธยำ อกชน พระนครศรีอยุธยำ 
385 001806 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรอยุธยำ อกชน พระนครศรีอยุธยำ 
386 002028 วิทยำลัยทคนิคพระนครศรีอยุธยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 
387 003147 วิทยำลัยทคนลยีเทยอยธยำบริหำรธุรกิจ อกชน พระนครศรีอยุธยำ 
388 003220 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีศูนยຏศิลปำชีพบำงเทร รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 
389 003666 วิทยำลัยกำรอำชีพมหำรำช รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 
390 004265 วิทยำลัยทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนตຏ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 
391 000508 วิทยำลัยทคนิคชียงค ำ รัฐ พะยำ 
392 000883 วิทยำลัยทคนิคพะยำ รัฐ พะยำ 
393 001095 วิทยำลัยทคนลยีพะยำ อกชน พะยำ 
394 003081 วิทยำลัยทคนลยีซีทคปซิฟຂค อกชน พะยำ 
395 003193 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีพะยำ รัฐ พะยำ 
396 003655 วิทยำลัยทคนิคดอกค ำ฿ตຌ รัฐ พะยำ 
397 005142 วิทยำลัยทคนลยีละกำรจัดกำรปง รัฐ พะยำ 
398 000305 วิทยำลัยกำรอำชีพทຌำยหมือง รัฐ พังงำ 
399 000786 วิทยำลัยทคนิคพังงำ รัฐ พังงำ 
400 001939 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีพังงำ รัฐ พังงำ 
401 004151 วิทยำลัยกำรอำชีพตะกัไวปຆำ รัฐ พังงำ 
402 000722 วิทยำลัยสำรพัดชำงพัทลุง รัฐ พัทลุง 
403 001462 วิทยำลัยกำรอำชีพบำงกຌว รัฐ พัทลุง 
404 001614 วิทยำลัยทคนลยีพัทลุงบริหำรธุรกิจ อกชน พัทลุง 
405 002007 วิทยำลัยทคนิคพัทลุง รัฐ พัทลุง 
406 002855 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีพัทลุง รัฐ พัทลุง 
407 003573 วิทยำลัยกำรอำชีพควนขนุน รัฐ พัทลุง 
408 003627 วิทยำลัยทคนิคปຆำพะยอม รัฐ พัทลุง 
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409 000164 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีพิจิตร รัฐ พิจิตร 
410 000479 วิทยำลัยสำรพัดชำงพิจิตร รัฐ พิจิตร 
411 000796 วิทยำลัยทคนิคพิจิตร รัฐ พิจิตร 
412 004892 วิทยำลัยทคนลยีสิริวัฒนำบริหำรธุรกิจ อกชน พิจิตร 
413 000324 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรพิษณุลก อกชน พิษณุลก 

414 000587 วิทยำลัยทคนิคพิษณุลก รัฐ พิษณุลก 

415 000593 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจพิษณุลก อกชน พิษณุลก 

416 001064 วิทยำลัยพณิชยกำรบึงพระพิษณุลก รัฐ พิษณุลก 

417 002120 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพิษณุลก รัฐ พิษณุลก 

418 003543 วิทยำลัยสำรพัดชำงพิษณุลก รัฐ พิษณุลก 

419 003683 วิทยำลัยกำรอำชีพนครเทย รัฐ พิษณุลก 

420 003970 วิทยำลัยทคนิคสองคว รัฐ พิษณุลก 

421 000188 วิทยำลัยทคนิคพชรบุรี รัฐ พชรบุรี 
422 000670 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพชรบุรี รัฐ พชรบุรี 
423 001817 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีพชรบุรี รัฐ พชรบุรี 
424 003629 วิทยำลัยกำรอำชีพบຌำนลำด รัฐ พชรบุรี 
425 003722 วิทยำลัยกำรอำชีพขำยຌอย รัฐ พชรบุรี 
426 004076 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรพชรบุรี อกชน พชรบุรี 
427 005058 วิทยำลัยกำรอำชีพวังเกลกังวล 2 รัฐ พชรบุรี 
428 005098 วิทยำลัยสำรพัดชำงพชรบุรี รัฐ พชรบุรี 
429 000867 วิทยำลัยทคนิคพชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏ 
430 001174 วิทยำลัยสำรพัดชำงพชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏ 
431 002285 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีพชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏ 
432 003843 วิทยำลัยกำรอำชีพชนดน รัฐ พชรบูรณຏ 
433 003874 วิทยำลัยกำรอำชีพวิชียรบุรี รัฐ พชรบูรณຏ 
434 004552 วิทยำลัยทคนลยีปຆำสักธำรำ อกชน พชรบูรณຏ 
435 004831 วิทยำลัยทคนลยี เฮทค พชรบูรณຏ อกชน พชรบูรณຏ 
436 004864 วิทยำลัยทคนลยีสำรสนทศพชรบรูณຏ อกชน พชรบูรณຏ 
437 004877 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจพชรบูรณຏ อกชน พชรบูรณຏ 
438 004989 วิทยำลัยทคนลยีวิชียรบุรี อกชน พชรบูรณຏ 
439 005323 วิทยำลัยทคนลยีซนตຏนีอ อกชน พชรบูรณຏ 
440 005334 วิทยำลัยทคนลยีศรีทพพณิชยกำร อกชน พชรบูรณຏ 
441 000404 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพร รัฐ พร 
442 001147 วิทยำลัยทคนิคพร รัฐ พร 
443 002833 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีพร รัฐ พร 
444 003431 วิทยำลัยสำรพัดชำงพร รัฐ พร 
445 003913 วิทยำลัยกำรอำชีพลอง รัฐ พร 
446 004002 วิทยำลัยกำรอำชีพสอง รัฐ พร 
447 000497 วิทยำลัยอำชีวศึกษำภูกใต รัฐ ภูกใต 

448 000541 วิทยำลัยทคนลยีภูกใต อกชน ภูกใต 

449 001527 วิทยำลัยทคนิคภูกใต รัฐ ภูกใต 
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450 003221 วิทยำลัยสำรพัดชำงภูกใต รัฐ ภูกใต 

451 004245 วิทยำลัยทคนิคถลำง รัฐ ภูกใต 

452 000113 วิทยำลัยทคนิคมหำสำรคำม รัฐ มหำสำรคำม 

453 000203 วิทยำลัยอำชีวศึกษำมหำสำรคำม รัฐ มหำสำรคำม 

454 000565 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีมหำสำรคำม รัฐ มหำสำรคำม 

455 003244 วิทยำลัยกำรอำชีพพยัคฆภูมิพิสัย รัฐ มหำสำรคำม 

456 003630 วิทยำลัยทคนิควำปปทุม รัฐ มหำสำรคำม 

457 004489 วิทยำลัยสำรพัดชำงมหำสำรคำม รัฐ มหำสำรคำม 

458 005348 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรมหำสำรคำม อกชน มหำสำรคำม 

459 005508 วิทยำลัยทคนลยีอชียปซิฟຂก อกชน มหำสำรคำม 

460 002337 วิทยำลัยทคนลยีมุกดำหำร อกชน มุกดำหำร 
461 002729 วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีมุกดำหำร รัฐ มุกดำหำร 
462 003773 วิทยำลัยกำรอำชีพนิคมค ำสรຌอย รัฐ มุกดำหำร 
463 004743 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจรักเทย มุกดำหำร อกชน มุกดำหำร 
464 004788 วิทยำลัยอำชีวศึกษำดงหลวง อกชน มุกดำหำร 
465 005208 วิทยำลัยทคนลยีละกำรจัดกำรดอนตำล รัฐ มุกดำหำร 
466 002116 วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีมฮองสอน รัฐ มฮองสอน 

467 003753 วิทยำลัยกำรอำชีพมสะรียง รัฐ มฮองสอน 

468 000664 วิทยำลัยกษตรละทคนลยียสธร รัฐ ยสธร 

469 000998 วิทยำลัยทคนิคยสธร รัฐ ยสธร 

470 003601 วิทยำลัยทคนลยียสธรอินตอรຏนชัไนนล อกชน ยสธร 

471 004746 วิทยำลัยทคนลยีศรีพิพัฒนຏอินตอรຏ อกชน ยสธร 

472 004813 วิทยำลัยทคนลยีมหำชนะชัย อกชน ยสธร 

473 005252 วิทยำลัยอำชีวศึกษำลิงนกทำ อกชน ยสธร 

474 005382 วิทยำลัยทคนลยีอกวรรณยสธร อกชน ยสธร 

475 000537 วิทยำลัยอำชีวศึกษำผดุงประชำยะลำ อกชน ยะลำ 
476 000759 วิทยำลัยทคนิคยะลำ รัฐ ยะลำ 
477 000772 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจยะลำ อกชน ยะลำ 
478 003146 วิทยำลัยอำชีวศึกษำยะลำ รัฐ ยะลำ 
479 003692 วิทยำลัยกำรอำชีพบตง รัฐ ยะลำ 
480 003709 วิทยำลัยกำรอำชีพรำมัน รัฐ ยะลำ 
481 004671 วิทยำลัยสำรพัดชำงยะลำ รัฐ ยะลำ 
482 001445 วิทยำลัยกำรอำชีพพนทอง รัฐ รຌอยอใด 

483 001771 วิทยำลัยทคนลยีรຌอยอใด อกชน รຌอยอใด 

484 001861 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรพลำญชัยรຌอยอใด อกชน รຌอยอใด 

485 002147 วิทยำลัยอำชีวศึกษำรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

486 002181 วิทยำลัยกำรอำชีพรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

487 002243 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

488 002532 วิทยำลัยทคนิครຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

489 003859 วิทยำลัยทคนิคสุวรรณภูมิ รัฐ รຌอยอใด 

490 003978 วิทยำลัยกำรอำชีพกษตรวิสัย รัฐ รຌอยอใด 
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491 004026 วิทยำลัยกำรอำชีพพนมเพร รัฐ รຌอยอใด 

492 004500 วิทยำลัยทคนลยีพรพชรรຌอยอใด อกชน รຌอยอใด 

493 004528 วิทยำลัยทคนลยีธีรภำดำ อกชน รຌอยอใด 

494 004806 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจรักเทย สุวรรณภูมิ อกชน รຌอยอใด 

495 005245 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรพนทอง อกชน รຌอยอใด 

496 005451 วิทยำลัยทคนลยีชำญภรณຏสลภูมิ อกชน รຌอยอใด 

497 005524 วิทยำลัยทคนลยีปทุมรัตตຏ อกชน รຌอยอใด 

498 000132 วิทยำลัยทคนิคระนอง รัฐ ระนอง 
499 001995 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีระนอง รัฐ ระนอง 
500 003680 วิทยำลัยกำรอำชีพกระบุรี รัฐ ระนอง 
501 002675 วิทยำลัยทคนิคระยอง รัฐ ระยอง 
502 002777 วิทยำลัยอำชีวศึกษำปลีทคนิคระยอง อกชน ระยอง 
503 002962 วิทยำลัยทคนิคมำบตำพุด รัฐ ระยอง 
504 003011 วิทยำลัยทคนลยีระยองบริหำรธุรกิจ อกชน ระยอง 
505 003710 วิทยำลัยกำรอำชีพกลง รัฐ ระยอง 
506 003727 วิทยำลัยทคนิคบຌำนคำย รัฐ ระยอง 
507 004469 วิทยำลัยสำรพัดชำงระยอง รัฐ ระยอง 
508 004506 วิทยำลัยทคนลยีพัฒนวช อกชน ระยอง 
509 004925 วิทยำลัยทคนลยีเออำรຏพีซี อกชน ระยอง 
510 004955 วิทยำลัยทคนลยีอักษรบริหำรธุรกิจ อกชน ระยอง 
511 005376 วิทยำลัยทคนลยีอำซียนบริหำรธุรกิจ อกชน ระยอง 
512 000061 วิทยำลัยทคนลยีดรุณำปลีทคนิค อกชน รำชบุรี 
513 000119 วิทยำลัยอำชีวศึกษำดรุณำรำชบุรี อกชน รำชบุรี 
514 000264 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีรำชบุรี รัฐ รำชบุรี 
515 000888 วิทยำลัยสำรพัดชำงรำชบุรี รัฐ รำชบุรี 
516 000889 รงรียนรำชบุรีบริหำรธุรกิจ อกชน รำชบุรี 
517 000987 วิทยำลัยทคนิครำชบุรี รัฐ รำชบุรี 
518 001607 วิทยำลัยทคนลยีบຌำนปຆงบริหำรธุรกิจ อกชน รำชบุรี 
519 002496 วิทยำลัยทคนิคพธำรำม รัฐ รำชบุรี 
520 003876 วิทยำลัยกำรอำชีพบຌำนปຆง รัฐ รำชบุรี 
521 004017 วิทยำลัยกำรอำชีพปำกทอ รัฐ รำชบุรี 
522 004057 วิทยำลัยทคนิครำชบุรี 2 รัฐ รำชบุรี 
523 004935 วิทยำลัยทคนลยีดอนบอสก บຌำนปຆง อกชน รำชบุรี 
524 000447 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรลพบุรี อกชน ลพบุรี 
525 000542 วิทยำลัยทคนลยีชัยบำดำล อกชน ลพบุรี 
526 000553 วิทยำลัยทคนลยีละวຌ อกชน ลพบุรี 
527 000686 วิทยำลัยทคนิคคกส ำรง รัฐ ลพบุรี 
528 000731 วิทยำลัยทคนลยีลพบุรี อกชน ลพบุรี 
529 001821 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีลพบุรี รัฐ ลพบุรี 
530 001860 วิทยำลัยทคนิคลพบุรี รัฐ ลพบุรี 
531 002546 วิทยำลัยอำชีวศึกษำลพบุรี รัฐ ลพบุรี 
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532 003723 วิทยำลัยกำรอำชีพชัยบำดำล รัฐ ลพบุรี 
533 003849 วิทยำลัยทคนิคลพบุรี หงทีไ 2 รัฐ ลพบุรี 
534 004387 วิทยำลัยสำรพัดชำงลพบุรี รัฐ ลพบุรี 
535 004496 วิทยำลัยทคนลยีอชียลพบุรี อกชน ลพบุรี 
536 005133 วิทยำลัยทคนลยีอำชีวศึกษำหนองมวง อกชน ลพบุรี 
537 000002 วิทยำลัยอำชีวศึกษำถินทคนลยี อกชน ล ำปำง 
538 000415 วิทยำลัยสำรพัดชำงล ำปำง รัฐ ล ำปำง 
539 000895 วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำงพำณิชยกำรละทคนลยี อกชน ล ำปำง 
540 001333 วิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง รัฐ ล ำปำง 
541 001713 วิทยำลัยกำรอำชีพกำะคำ รัฐ ล ำปำง 
542 001820 วิทยำลัยทคนิคล ำปำง รัฐ ล ำปำง 
543 003881 วิทยำลัยกำรอำชีพถิน รัฐ ล ำปำง 
544 005094 วิทยำลัยทคนลยีละกำรจัดกำร กฟผ.มมำะ รัฐ ล ำปำง 
545 001080 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีล ำพูน รัฐ ล ำพูน 

546 001274 วิทยำลัยทคนิคล ำพูน รัฐ ล ำพูน 

547 002490 วิทยำลัยทคนลยีหมูบຌำนครู ภำคหนือ อกชน ล ำพูน 

548 003182 วิทยำลัยกำรอำชีพปຆำซำง รัฐ ล ำพูน 

549 003812 วิทยำลัยกำรอำชีพบຌำนฮง รัฐ ล ำพูน 

550 005421 วิทยำลัยทคนลยีชรินรัตนຏล ำพูน อกชน ล ำพูน 

551 001178 วิทยำลัยอำชีวศึกษำลย รัฐ ลย 

552 001698 วิทยำลัยกำรอำชีพดำนซຌำย รัฐ ลย 

553 001842 วิทยำลัยทคนิคลย รัฐ ลย 

554 003669 วิทยำลัยกำรอำชีพวังสะพุง รัฐ ลย 

555 000628 วิทยำลัยกำรอำชีพศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ 

556 000712 วิทยำลัยทคนิคศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ 

557 001424 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ 

558 001952 วิทยำลัยสำรพัดชำงศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ 

559 002121 วิทยำลัยทคนิคกันทรลักษຏ รัฐ ศรีสะกษ 

560 002255 วิทยำลัยทคนลยีศรีสะกษ อกชน ศรีสะกษ 

561 003686 วิทยำลัยกำรอำชีพขุนหำญ รัฐ ศรีสะกษ 

562 004112 วิทยำลัยอำชีวศึกษำศรีสะกษบริหำรธุรกิจ อกชน ศรีสะกษ 

563 004716 วิทยำลัยอำชีวศึกษำจุลมณีอุทุมพรพิสัย อกชน ศรีสะกษ 

564 004722 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจรักเทย ขุขันธຏ อกชน ศรีสะกษ 

565 004809 วิทยำลัยอำชีวศึกษำจุลมณีศรีสะกษ อกชน ศรีสะกษ 

566 004830 วิทยำลัยทคนลยีศรีสะกษบริหำรธุรกิจ อกชน ศรีสะกษ 

567 004901 รงรียนทคนลยีพณิชยกำรรำษีเศล อกชน ศรีสะกษ 

568 005372 วิทยำลัยทคนิคกันทรำรมยຏ รัฐ ศรีสะกษ 

569 005387 วิทยำลัยทคนลยีละกำรจัดกำรรำษีเศล รัฐ ศรีสะกษ 

570 001974 วิทยำลัยทคนลยีทคนิคอชีย อกชน สกลนคร 
571 002318 วิทยำลัยทคนลยีภำคตะวันออกฉียงหนือสกลนคร อกชน สกลนคร 
572 002395 วิทยำลัยทคนลยีพังคนพณิชยกำร อกชน สกลนคร 
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573 002455 วิทยำลัยกำรอำชีพสวำงดนดิน รัฐ สกลนคร 
574 002760 วิทยำลัยทคนิคสกลนคร รัฐ สกลนคร 
575 002931 วิทยำลัยทคนลยีพุทธรักษำ อกชน สกลนคร 
576 004121 วิทยำลัยทคนลยีทคนิคภูพำน อกชน สกลนคร 
577 004357 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจพรรณำ อกชน สกลนคร 
578 004510 วิทยำลัยสำรพัดชำงสกลนคร รัฐ สกลนคร 
579 004620 วิทยำลัยทคนลยีสวำงดนดิน อกชน สกลนคร 
580 004655 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรบຌำนมวง อกชน สกลนคร 
581 004656 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสกลทคนิค อกชน สกลนคร 
582 004695 วิทยำลัยทคนลยีวำนรนิวำส อกชน สกลนคร 
583 005031 วิทยำลัยทคนลยีอใน-ทคบริหำรธุรกิจ อกชน สกลนคร 
584 005132 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอำกำศอ ำนวย อกชน สกลนคร 
585 005402 วิทยำลัยทคนลยีภูมิภัทรบัณฑิต อกชน สกลนคร 
586 005495 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรอำกำศอ ำนวย อกชน สกลนคร 
587 005511 วิทยำลัยทคนลยีกำรรงรมละกำรทองทีไยวเทย อกชน สกลนคร 
588 000098 วิทยำลัยสำรพัดชำงสงขลำ รัฐ สงขลำ 
589 000200 วิทยำลัยทคนลยีสองสงพณิชยกำร อกชน สงขลำ 
590 000439 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ รัฐ สงขลำ 
591 000453 วิทยำลัยกำรอำชีพนำทวี รัฐ สงขลำ 
592 001416 วิทยำลัยทคนิคหำด฿หญ รัฐ สงขลำ 
593 001795 วิทยำลัยประมงติณสูลำนนทຏ รัฐ สงขลำ 
594 001816 วิทยำลัยทคนลยีชำงกลภำค฿ตຌ อกชน สงขลำ 
595 001877 วิทยำลัยทคนลยีวชิรำปลีสงขลำ อกชน สงขลำ 
596 002127 วิทยำลัยทคนลยีสงขลำ อกชน สงขลำ 
597 002164 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรหำด฿หญ อกชน สงขลำ 
598 002207 วิทยำลัยทคนลยีหำด฿หญ อกชน สงขลำ 
599 002209 วิทยำลัยทคนลยีหำด฿หญอ ำนวยวิทยຏ อกชน สงขลำ 
600 002224 วิทยำลัยทคนลยีอุดมศึกษำพณิชยกำร อกชน สงขลำ 
601 002258 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีสงขลำ รัฐ สงขลำ 
602 002281 วิทยำลัยทคนลยีนครหำด฿หญ อกชน สงขลำ 
603 002598 วิทยำลัยกำรอำชีพหลวงประธำนรำษฎรຏนิกร รัฐ สงขลำ 
604 003073 วิทยำลัยทคนิคจะนะ รัฐ สงขลำ 
605 004045 วิทยำลัยกำรอำชีพสมดใจจຌำพะคะ รัฐ สงขลำ 
606 004933 วิทยำลัยอำชีวศึกษำบริหำรธุรกิจวิทยำสงขลำ อกชน สงขลำ 
607 005044 วิทยำลัยทคนลยีละกำรจัดกำรสิงหนคร รัฐ สงขลำ 
608 005492 วิทยำลัยอำชีวศึกษำฮอเรซอนบริหำรธุรกิจ อกชน สงขลำ 
609 002260 วิทยำลัยทคนิคสตูล รัฐ สตูล 

610 002821 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีสตูล รัฐ สตูล 

611 004269 วิทยำลัยกำรอำชีพละงู รัฐ สตูล 

612 000504 วิทยำลัยทคนลยีสมุทรปรำกำร (ช.ทค) อกชน สมุทรปรำกำร 
613 001912 รงรียนกริกวิทยำลัย อกชน สมุทรปรำกำร 
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614 001958 วิทยำลัยทคนิคสมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร 
615 002052 วิทยำลัยทคนิคกำญจนำภิษก สมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร 
616 003241 วิทยำลัยสำรพัดชำงสมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร 
617 003864 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจสมุทรปรำกำร อกชน สมุทรปรำกำร 
618 003918 วิทยำลัยกำรอำชีพพระสมุทรจดียຏ รัฐ สมุทรปรำกำร 
619 004498 วิทยำลัยทคนลยีเทย-เตຌหวัน (บีดีเอ) อกชน สมุทรปรำกำร 
620 005093 วิทยำลัยทคนลยีสุวรรณภูมิบริหำรธุรกิจ อกชน สมุทรปรำกำร 
621 005293 วิทยำลัยทคนลยีกวลินบริหำรธุรกิจ อกชน สมุทรปรำกำร 
622 005501 วิทยำลัยทคนลยีเทยกลบอลบริหำรธุรกิจ อกชน สมุทรปรำกำร 
623 002325 วิทยำลัยทคนิคสมุทรสงครำม รัฐ สมุทรสงครำม 

624 003637 วิทยำลัยสำรพัดชำงสมุทรสงครำม รัฐ สมุทรสงครำม 

625 003748 วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ รัฐ สมุทรสงครำม 

626 002242 วิทยำลัยทคนิคสมุทรสำคร รัฐ สมุทรสำคร 
627 004254 วิทยำลัยกำรอำชีพบຌำนพຌว รัฐ สมุทรสำคร 
628 005213 วิทยำลัยประมงสมุทรสำคร รัฐ สมุทรสำคร 
629 000983 วิทยำลัยทคนิคสระกຌว รัฐ สระกຌว 

630 002011 รงรียนทคนลยีสระกຌว อกชน สระกຌว 

631 002837 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีสระกຌว รัฐ สระกຌว 

632 004035 วิทยำลัยกำรอำชีพวังนๅ ำยใน รัฐ สระกຌว 

633 004849 รงรียนเฮทค-ทคนลยี อกชน สระกຌว 

634 000123 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสระบุรี รัฐ สระบุรี 
635 000175 วิทยำลัยทคนิคทำหลวงซิมนตຏเทยอนุสรณຏ รัฐ สระบุรี 
636 000625 วิทยำลัยทคนิคสระบุรี รัฐ สระบุรี 
637 002083 วิทยำลัยกำรอำชีพสระบุรี รัฐ สระบุรี 
638 004219 วิทยำลัยทคนิคมวกหลใก รัฐ สระบุรี 
639 004266 วิทยำลัยทคนลยีชืไนชมเทย-ยอรมัน สระบุรี อกชน สระบุรี 
640 004481 วิทยำลัยสำรพัดชำงสระบุรี รัฐ สระบุรี 
641 004490 วิทยำลัยกำรอำชีพหนองค รัฐ สระบุรี 
642 000118 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีสิงหຏบุรี รัฐ สิงหຏบุรี 
643 000254 วิทยำลัยทคนิคสิงหຏบุรี รัฐ สิงหຏบุรี 
644 000278 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจสิงหຏบุรี อกชน สิงหຏบุรี 
645 000761 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงหຏบุรี รัฐ สิงหຏบุรี 
646 003755 วิทยำลัยทคนิคสิงหຏบุรี หงทีไ 2 รัฐ สิงหຏบุรี 
647 003920 วิทยำลัยกำรอำชีพอินทรຏบุรี รัฐ สิงหຏบุรี 
648 001313 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุขทัย รัฐ สุขทัย 

649 001383 วิทยำลัยทคนิคสุขทัย รัฐ สุขทัย 

650 002460 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีสุขทัย รัฐ สุขทัย 

651 003867 วิทยำลัยกำรอำชีพศรีสัชนำลัย รัฐ สุขทัย 

652 003940 วิทยำลัยสำรพัดชำงสุขทัย รัฐ สุขทัย 

653 004020 วิทยำลัยกำรอำชีพศรีส ำรง รัฐ สุขทัย 

654 000452 วิทยำลัยกำรอำชีพอูทอง รัฐ สุพรรณบุรี 
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655 000656 วิทยำลัยชำงศิลปสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

656 001336 วิทยำลัยทคนลยีสหวิทยຏบริหำรธุรกิจ อกชน สุพรรณบุรี 

657 001545 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

658 002539 วิทยำลัยทคนิคสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

659 002540 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

660 003093 วิทยำลัยสำรพัดชำงบรรหำร-จม฿ส รัฐ สุพรรณบุรี 

661 001624 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎรຏธำนี รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

662 001884 วิทยำลัยทคนลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ อกชน สุรำษฎรຏธำนี 

663 002099 วิทยำลัยกำรอำชีพเชยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

664 002194 วิทยำลัยทคนลยีสุรำษฎรຏพำณิชยกำร อกชน สุรำษฎรຏธำนี 

665 002317 วิทยำลัยทคนิคสุรำษฎรຏธำนี รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

666 002386 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีสุรำษฎรຏธำนี รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

667 002390 วิทยำลัยทคนลยีดอนบอสกสุรำษฎรຏ อกชน สุรำษฎรຏธำนี 

668 003863 วิทยำลัยกำรอำชีพวียงสระ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

669 004015 วิทยำลัยทคนิคกำญจนดิษฐຏ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

670 004252 วิทยำลัยสำรพัดชำงสุรำษฎรຏธำนี รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

671 000927 วิทยำลัยทคนิคสุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏ 
672 001488 วิทยำลัยกำรอำชีพทำตูม รัฐ สุรินทรຏ 
673 001856 วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏ 
674 003407 วิทยำลัยสำรพัดชำงสุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏ 
675 003804 วิทยำลัยกำรอำชีพศีขรภูมิ รัฐ สุรินทรຏ 
676 003908 วิทยำลัยกำรอำชีพสังขะ รัฐ สุรินทรຏ 
677 003986 วิทยำลัยกำรอำชีพปรำสำท รัฐ สุรินทรຏ 
678 005423 วิทยำลัยทคนลยีละกำรจัดกำรรัตนบุรี รัฐ สุรินทรຏ 
679 000009 วิทยำลัยทคนลยีละอุตสำหกรรมกำรตอรือหนองคำย รัฐ หนองคำย 

680 000145 วิทยำลัยทคนิคหนองคำย รัฐ หนองคำย 

681 003652 วิทยำลัยอำชีวศึกษำหนองคำย รัฐ หนองคำย 

682 004079 รงรียนทคนลยีอชีย หนองคำย อกชน หนองคำย 

683 004492 วิทยำลัยทคนลยีอำซียน อกชน หนองคำย 

684 004593 วิทยำลัยทคนลยีพนพิสัย อกชน หนองคำย 

685 005318 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอกปัญญำ อกชน หนองคำย 

686 005415 วิทยำลัยทคนลยีศรีชียง฿หม อกชน หนองคำย 

687 005513 วิทยำลัยทคนลยีวิชำชีพทำบอ อกชน หนองคำย 

688 001621 วิทยำลัยทคนิคหนองบัวล ำภู รัฐ หนองบัวล ำภู 

689 004285 วิทยำลัยกำรอำชีพศรีบุญรือง รัฐ หนองบัวล ำภู 

690 004486 วิทยำลัยทคนลยีพิชญบัณฑิต อกชน หนองบัวล ำภู 

691 000905 วิทยำลัยทคนิคอำงทอง รัฐ อำงทอง 
692 002891 วิทยำลัยกำรอำชีพวิศษชัยชำญ รัฐ อำงทอง 
693 003569 วิทยำลัยกำรอำชีพพธ์ิทอง รัฐ อำงทอง 
694 000153 วิทยำลัยทคนิคอ ำนำจจริญ รัฐ อ ำนำจจริญ 

695 004036 วิทยำลัยทคนิคหัวตะพำน รัฐ อ ำนำจจริญ 
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696 004351 วิทยำลัยทคนลยีอ ำนำจจริญ อกชน อ ำนำจจริญ 

697 004475 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอกวรรณ อกชน อ ำนำจจริญ 

698 004614 วิทยำลัยอำชีวศึกษำปลีทคอ ำนำจจริญ อกชน อ ำนำจจริญ 

699 000436 วิทยำลัยสำรพัดชำงอุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

700 000474 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีอุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

701 001066 รงรียนชำงกลอุดรธำนี อกชน อุดรธำนี 

702 001262 วิทยำลัยทคนลยีสันตพล อกชน อุดรธำนี 

703 001594 วิทยำลัยกำรอำชีพกุมภวำป รัฐ อุดรธำนี 

704 002098 วิทยำลัยทคนลยีปลีทคนิคอุดรธำนี อกชน อุดรธำนี 

705 002176 วิทยำลัยทคนิคอุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

706 002447 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

707 002872 วิทยำลัยทคนิคกำญจนำภิษก อุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

708 003724 วิทยำลัยบริหำรธุรกิจละกำรทองทีไยวอุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

709 003771 วิทยำลัยกำรอำชีพหนองหำน รัฐ อุดรธำนี 

710 003851 วิทยำลัยกำรอำชีพบຌำนผือ รัฐ อุดรธำนี 

711 004537 วิทยำลัยทคนลยีอีสำนหนือ อกชน อุดรธำนี 

712 004650 วิทยำลัยทคนลยีภูมิพิชญ อกชน อุดรธำนี 

713 004651 วิทยำลัยอำชีวศึกษำทคนิคพิชญบัณฑิต อกชน อุดรธำนี 

714 004652 วิทยำลัยทคนลยีพณิชยกำรบຌำนดุง อกชน อุดรธำนี 

715 004653 วิทยำลัยทคนลยีลิศสหพันธຏ อกชน อุดรธำนี 

716 004761 วิทยำลัยทคนลยีอีสำนหนือ 2 กุมภวำป อกชน อุดรธำนี 

717 004772 วิทยำลัยทคนลยีภูมิบัณฑิต อกชน อุดรธำนี 

718 004823 วิทยำลัยอำชีวศึกษำหนองหำน อกชน อุดรธำนี 

719 004847 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจอุดรธำนี อกชน อุดรธำนี 

720 004854 วิทยำลัยทคนลยีบຌำนจัไน อกชน อุดรธำนี 

721 005246 รงรียนทคนลยีพิชญบัณฑิต 2 อกชน อุดรธำนี 

722 005292 วิทยำลัยทคนลยีรังสิยภำส อกชน อุดรธำนี 

723 005525 วิทยำลัยทคนลยีพิชญพิชญຏ อกชน อุดรธำนี 

724 000522 วิทยำลัยทคนลยีอุตรดิตถຏ อกชน อุตรดิตถຏ 
725 001293 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏ 
726 001324 วิทยำลัยทคนิคอุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏ 
727 003638 วิทยำลัยสำรพัดชำงอุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏ 
728 003770 วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย รัฐ อุตรดิตถຏ 
729 001115 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีอุทัยธำนี รัฐ อุทัยธำนี 

730 001892 วิทยำลัยทคนิคอุทัยธำนี รัฐ อุทัยธำนี 

731 004290 วิทยำลัยสำรพัดชำงอุทัยธำนี รัฐ อุทัยธำนี 

732 000184 วิทยำลัยสำรพัดชำงอุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี 

733 000301 วิทยำลัยทคนิคอุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี 

734 000315 วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี 

735 002349 วิทยำลัยกษตรละทคนลยีอุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี 

736 003020 วิทยำลัยทคนลยีรำชพฤกษຏ อกชน อุบลรำชธำนี 
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737 003792 วิทยำลัยทคนิคขมรำฐ รัฐ อุบลรำชธำนี 

738 003796 วิทยำลัยทคนิคดชอุดม รัฐ อุบลรำชธำนี 

739 003817 วิทยำลัยกำรอำชีพวำรินช ำรำบ รัฐ อุบลรำชธำนี 

740 003990 วิทยำลัยทคนิคตระกำรพืชผล รัฐ อุบลรำชธำนี 

741 004735 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจรักเทย บุณฑริก อกชน อุบลรำชธำนี 

742 004756 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจรักเทย ขมรำฐ อกชน อุบลรำชธำนี 

743 004768 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจรักเทย นๅ ำยืน อกชน อุบลรำชธำนี 

744 004829 วิทยำลัยทคนลยีบริหำรธุรกิจรักเทย สิรินธร อกชน อุบลรำชธำนี 

745 005045 วิทยำลัยทคนิคพิบูลมังสำหำร รัฐ อุบลรำชธำนี 

746 005365 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุติญำบริหำรธุรกิจ อกชน อุบลรำชธำนี 
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1 002045 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตกระบีไ รัฐ กระบีไ 
2 000157 มหำวิทยำลัยทคนลยีพระจอมกลຌำธนบุรี รัฐ กรุงทพมหำนคร 
3 000207 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรกษม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
4 000349 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลรัตนกสินทรຏ วิทยำขตบพิตรพิมุข รัฐ กรุงทพมหำนคร 
5 000367 สถำบันกำรบินพลรือน รัฐ กรุงทพมหำนคร 
6 000544 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำขตอุทนถวำย รัฐ กรุงทพมหำนคร 
7 000676 คณะพทยศำสตรຏวชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช รัฐ กรุงทพมหำนคร 
8 000679 จุฬำลงกรณຏมหำวิทยำลัย รัฐ กรุงทพมหำนคร 
9 000923 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบຌำนสมดใจจຌำพระยำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
10 000956 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงทพ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
11 001061 มหำวิทยำลัยรำมค ำหง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
12 001204 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต รัฐ กรุงทพมหำนคร 
13 001384 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิรฒ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
14 001582 มหำวิทยำลัยทคนลยีพระจอมกลຌำพระนครหนือ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
15 001738 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
16 001762 วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
17 001830 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร รัฐ กรุงทพมหำนคร 
18 001871 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี รัฐ กรุงทพมหำนคร 
19 001966 สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดเทย รัฐ กรุงทพมหำนคร 
20 002225 สถำบันทคนลยีปทุมวัน รัฐ กรุงทพมหำนคร 
21 002247 มหำวิทยำลัยกษตรศำสตรຏ วิทยำขตบำงขน รัฐ กรุงทพมหำนคร 
22 002373 สถำบันทคนลยีพระจอมกลຌำจຌำคุณทหำรลำดกระบัง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
23 002403 คณะพยำบำลศำสตรຏกืๅอกำรุณยຏ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช รัฐ กรุงทพมหำนคร 
24 002520 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลกรุงทพ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
25 002558 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลรัตนกสินทรຏ วิทยำลัยพำะชำง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
26 002620 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำขตจักรพงษภูวนำรถ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
27 002791 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตนຏวชิระ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
28 002796 มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำขตวังทำพระ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
29 003138 วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
30 004598 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพรือ ศูนยຏวิทยำกำร กรมพทยຏทหำรรือ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
31 004648 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก รัฐ กรุงทพมหำนคร 
32 004855 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลพระนคร คณะทคนลยีสืไอสำรมวลชน รัฐ กรุงทพมหำนคร 
33 004856 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลพระนคร คณะสถำปัตยกรรมศำสตรຏละกำรออกบบ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
34 004857 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศำสตรຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
35 004858 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลพระนคร คณะวิทยำศำสตรຏละทคนลยี รัฐ กรุงทพมหำนคร 
36 004859 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลพระนคร คณะอุตสำหกรรมสิไงทอละออกบบฟชัไน รัฐ กรุงทพมหำนคร 
37 004860 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลพระนคร คณะบริหำรธุรกิจ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
38 004861 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลพระนคร คณะศิลปศำสตรຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
39 004862 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลพระนคร คณะทคนลยีคหกรรมศำสตรຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 

ระดับอุดมศึกษา

ล าดับท่ี รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา รัฐ/อกชน จังหวัด
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40 004863 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลพระนคร คณะครุศำสตรຏอุตสำหกรรม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
41 005441 สถำบันทคนลยีจิตรลดำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
42 005497 มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช รัฐ กรุงทพมหำนคร 
43 005502 สถำบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
44 000271 สถำบันรัชตຏภำคยຏ อกชน กรุงทพมหำนคร 
45 000692 มหำวิทยำลัยกริก อกชน กรุงทพมหำนคร 
46 000703 มหำวิทยำลัยอชียอำคนยຏ อกชน กรุงทพมหำนคร 
47 000978 มหำวิทยำลัยซนตຏจอหຏน อกชน กรุงทพมหำนคร 
48 001286 มหำวิทยำลัยสยำม อกชน กรุงทพมหำนคร 
49 001564 มหำวิทยำลัยหอกำรคຌำเทย อกชน กรุงทพมหำนคร 
50 001686 วิทยำลัยซนตຏหลุยสຏ อกชน กรุงทพมหำนคร 
51 001728 มหำวิทยำลัยกษมบัณฑิต อกชน กรุงทพมหำนคร 
52 002053 มหำวิทยำลัยศรีปทุม อกชน กรุงทพมหำนคร 
53 002102 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตยຏ อกชน กรุงทพมหำนคร 
54 002235 มหำวิทยำลัยทคนลยีมหำนคร อกชน กรุงทพมหำนคร 
55 002637 วิทยำลัยทองสุข อกชน กรุงทพมหำนคร 
56 003239 วิทยำลัยดุสิตธำนี อกชน กรุงทพมหำนคร 
57 004356 วิทยำลัยซำธຏอีสทຏบำงกอก อกชน กรุงทพมหำนคร 
58 004493 มหำวิทยำลัยนอรຏทกรุงทพ อกชน กรุงทพมหำนคร 
59 004600 มหำวิทยำลัยกรุงทพธนบุรี อกชน กรุงทพมหำนคร 
60 004822 มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต อกชน กรุงทพมหำนคร 
61 004837 มหำวิทยำลัยธนบุรี อกชน กรุงทพมหำนคร 
62 004838 มหำวิทยำลัยกรุงทพสุวรรณภูมิ อกชน กรุงทพมหำนคร 
63 004843 วิทยำลัยทคนลยีสยำม อกชน กรุงทพมหำนคร 
64 004868 สถำบันทคนลยีเทย-ญีไปุຆน อกชน กรุงทพมหำนคร 
65 005503 สถำบันอำศรมศิลป์ อกชน กรุงทพมหำนคร 
66 001338 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี 

67 004059

มหำวิทยำลัยวสทิรຏน*

(*ฉพำะหลักสูตรพยำบำลศำสตรຏ สำมำรถกูຌยืมเดຌฉพำะนักศึกษำทีไศึกษำอยู฿นคณะ
พยำบำลศำสตรຏ มหำวิทยำลัยวสทิรຏน กำญจนบุรีทำนัๅน)

อกชน กำญจนบุรี 

68 003251 มหำวิทยำลัยกำฬสินธุຏ (ชืไอดิมมหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำขตกำฬสินธุຏ) รัฐ กำฬสินธุຏ 
69 004399 มหำวิทยำลัยกำฬสินธุຏ (ชืไอดิมมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุຏ) รัฐ กำฬสินธุຏ 
70 005024 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำลัยศำสนศำสตรຏฉลิมพระกียรติกำฬสินธุຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
71 005491 มหำวิทยำลัยกำฬสินธุຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
72 000993 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำพงพชร รัฐ ก ำพงพชร 
73 001149 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำขตขอนกน รัฐ ขอนกน 

74 001593 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดขอนกน รัฐ ขอนกน 

75 002342 มหำวิทยำลัยขอนกน รัฐ ขอนกน 

76 002787 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนกน รัฐ ขอนกน 

77 004522 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำขตอีสำน รัฐ ขอนกน 

78 005100 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำขตขอนกน รัฐ ขอนกน 
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79 001271 มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกฉียงหนือ อกชน ขอนกน 

80 004601 วิทยำลัยบัณฑิตอซีย อกชน ขอนกน 

81 000627 วิทยำลัยพยำบำลพระปกกลຌำ จันทบุรี รัฐ จันทบุรี 
82 001093 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำเพพรรณี รัฐ จันทบุรี 
83 001402 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำขตจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 
84 000642 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทรຏ รัฐ ฉะชิงทรำ 
85 000374 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชลบุรี รัฐ ชลบุรี 
86 000706 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำขตบำงพระ รัฐ ชลบุรี 
87 001440 มหำวิทยำลัยบูรพำ รัฐ ชลบุรี 
88 002300 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตชลบุรี รัฐ ชลบุรี 
89 002483 มหำวิทยำลัยกษตรศำสตรຏ วิทยำขตศรีรำชำ รัฐ ชลบุรี 
90 002597 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รัฐ ชลบุรี 
91 000331 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชัยนำท รัฐ ชัยนำท 

92 001701 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

93 004170 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

94 001309 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตชุมพร รัฐ ชุมพร 
95 000825 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชียงรำย รัฐ ชียงรำย 

96 001740 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลลຌำนนำ ชียงรำย รัฐ ชียงรำย 

97 004080 มหำวิทยำลัยมฟງำหลวง รัฐ ชียงรำย 

98 004816 วิทยำลัยชียงรำย อกชน ชียงรำย 

99 000940 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 
100 000958 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 
101 001249 มหำวิทยำลัยชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 
102 001717 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลลຌำนนำ รัฐ ชียง฿หม 
103 001739 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 
104 001793 มหำวิทยำลัยมจຌ รัฐ ชียง฿หม 
105 004796 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำขตลຌำนนำ รัฐ ชียง฿หม 
106 005191 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณຏรำชวิทยำลัย วิทยำขตชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 
107 001110 มหำวิทยำลัยพำยัพ อกชน ชียง฿หม 
108 004355 มหำวิทยำลัยฟำรຏอีสทอรຏน อกชน ชียง฿หม 
109 004378 มหำวิทยำลัยนอรຏท-ชียง฿หม อกชน ชียง฿หม 
110 001514 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง รัฐ ตรัง 
111 002280 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตตรัง รัฐ ตรัง 
112 002528 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รัฐ ตรัง 
113 004344 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทรຏ วิทยำขตตรัง รัฐ ตรัง 
114 004908 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำขตตรัง รัฐ ตรัง 
115 004965 วิทยำลัยชุมชนตรำด รัฐ ตรำด 

116 001832 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลลຌำนนำ ตำก รัฐ ตำก 

117 004801 วิทยำลัยชุมชนตำก รัฐ ตำก 

118 003961 วิทยำลัยนอรຏททิรຏน อกชน ตำก 

119 004594 วิทยำลัยนำนำชำติซนตຏทรซำ อกชน นครนำยก 
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120 001143 มหำวิทยำลัยมหิดล รัฐ นครปฐม 

121 001775 มหำวิทยำลัยกษตรศำสตรຏ วิทยำขตก ำพงสน รัฐ นครปฐม 

122 002184 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม รัฐ นครปฐม 

123 002749 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลรัตนกสินทรຏ วิทยำขตศำลำยำ รัฐ นครปฐม 

124 002795 มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำขตพระรำชวังสนำมจันทรຏ รัฐ นครปฐม 

125 004077 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รัฐ นครปฐม 

126 005109 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย รัฐ นครปฐม 

127 000365 มหำวิทยำลัยคริสตียน อกชน นครปฐม 

128 001984 วิทยำลัยสงธรรม อกชน นครปฐม 

129 004896 มหำวิทยำลัยนครพนม รัฐ นครพนม 

130 005181 มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณຏรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆຏนครพนม รัฐ นครพนม 

131 001156 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
132 001455 มหำวิทยำลัยทคนลยีสุรนำรี รัฐ นครรำชสีมำ 
133 002249 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
134 002254 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำขตภำคตะวันออกฉียงหนือ รัฐ นครรำชสีมำ 
135 000935 มหำวิทยำลัยวงษຏชวลิตกุล อกชน นครรำชสีมำ 
136 004702 วิทยำลัยนครรำชสีมำ อกชน นครรำชสีมำ 
137 004939 วิทยำลัยทคนลยีพนมวันทຏ อกชน นครรำชสีมำ 
138 001244 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

139 002128 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

140 002233 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลศรีวิชัย คณะกษตรศำสตรຏนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

141 002505 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำขตนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

142 003879 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

143 004518 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำลัยทคนลยีอุตสำหกรรมละกำรจัดกำร รัฐ นครศรีธรรมรำช 

144 004649 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำขตศรีธรรมำศกรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช 

145 004491 วิทยำลัยทคนลยีภำค฿ตຌ อกชน นครศรีธรรมรำช 

146 001858 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
147 004699 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สวรรคຏประชำรักษຏ นครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
148 004967 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำขตนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
149 001019 มหำวิทยำลัยภำคกลำง อกชน นครสวรรคຏ 
150 003921 มหำวิทยำลัยจຌำพระยำ อกชน นครสวรรคຏ 
151 001045 วิทยำลัยทคนลยีทำงกำรพทยຏละสำธำรณสุข กำญจนำภิษก รัฐ นนทบุรี 

152 001836 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยຏนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

153 002779 มหำวิทยำลัยสุขทัยธรรมำธิรำช รัฐ นนทบุรี 

154 002800 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จังหวัดนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

155 004827 มหำวิทยำลัยรำชพฤกษຏ อกชน นนทบุรี 

156 004842 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒนຏ อกชน นนทบุรี 

157 004715 วิทยำลัยชุมชนนรำธิวำส รัฐ นรำธิวำส 

158 004783 มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทรຏ รัฐ นรำธิวำส 

159 001486 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลลຌำนนำ นำน รัฐ นำน 

160 005473 วิทยำลัยชุมชนนำน รัฐ นำน 
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161 000208 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏ 
162 004641 วิทยำลัยชุมชนบุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏ 
163 001618 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตรຏ รัฐ ปทุมธำนี 

164 002341 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวเลยอลงกรณຏ รัฐ ปทุมธำนี 

165 002524 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตกรุงทพ รัฐ ปทุมธำนี 

166 004844 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลธัญบุรี รัฐ ปทุมธำนี 

167 000506 มหำวิทยำลัยกรุงทพ อกชน ปทุมธำนี 

168 001712 มหำวิทยำลัยรังสิต อกชน ปทุมธำนี 

169 003942 มหำวิทยำลัยอีสทิรຏนอชีย อกชน ปทุมธำนี 

170 004353 มหำวิทยำลัยปทุมธำนี อกชน ปทุมธำนี 

171 004603 มหำวิทยำลัยชินวัตร อกชน ปทุมธำนี 

172 000719 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลรัตนกสินทรຏ วิทยำขตวังเกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
173 002340 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทรຏ วิทยำขตปัตตำนี รัฐ ปัตตำนี 

174 004961 วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี รัฐ ปัตตำนี 

175 004866 มหำวิทยำลัยฟำฏอนี อกชน ปัตตำนี 

176 001887 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยຏพระนครศรีอยุธยำ หันตรำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

177 002014 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

178 003343 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยຏพระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

179 005190 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

180 005192 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำขตมหำวชิรำลงกรณรำชวิทยำลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

181 004840 สถำบันวิทยำกำรประกอบกำรหงอยธยำ อกชน พระนครศรีอยุธยำ 

182 002213 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะยำ รัฐ พะยำ 
183 005188 มหำวิทยำลัยพะยำ รัฐ พะยำ 
184 005455 สถำบันวิทยำกำรจัดกำรหงปซิฟຂค อกชน พะยำ 
185 004964 วิทยำลัยชุมชนพังงำ รัฐ พังงำ 
186 005189 มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำขตพัทลุง รัฐ พัทลุง 
187 004815 วิทยำลัยชุมชนพิจิตร รัฐ พิจิตร 
188 000683 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุลก รัฐ พิษณุลก 

189 000902 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลลຌำนนำ พิษณุลก รัฐ พิษณุลก 

190 000915 มหำวิทยำลัยนรศวร รัฐ พิษณุลก 

191 001048 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช รัฐ พิษณุลก 

192 002072 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม รัฐ พิษณุลก 

193 004709 มหำวิทยำลัยพิษณุลก อกชน พิษณุลก 

194 001106 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพชรบุรี รัฐ พชรบุรี 
195 001229 วิทยำลัยพยำบำลพระจอมกลຌำจังหวัดพชรบุรี รัฐ พชรบุรี 
196 004924 มหำวิทยำลัยนำนำชำติสตมฟอรຏด อกชน พชรบุรี 
197 000942 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏ 
198 005162 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆຏพอขุนผำมือง พชรบรูณຏ รัฐ พชรบูรณຏ 
199 004919 วิทยำลัยชุมชนพร รัฐ พร 
200 005494 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พร รัฐ พร 
201 001303 มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูกใต รัฐ ภูกใต 
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202 001831 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทรຏ วิทยำขตภูกใต รัฐ ภูกใต 

203 000540 วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม รัฐ มหำสำรคำม 

204 000707 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม รัฐ มหำสำรคำม 

205 001307 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม รัฐ มหำสำรคำม 

206 001387 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตมหำสำรคำม รัฐ มหำสำรคำม 

207 004660 วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร รัฐ มุกดำหำร 
208 004731 วิทยำลัยชุมชนมฮองสอน รัฐ มฮองสอน 

209 004963 วิทยำลัยชุมชนยสธร รัฐ ยสธร 

210 005025 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำลัยศำสนศำสตรຏยสธร รัฐ ยสธร 

211 001044 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ รัฐ ยะลำ 
212 001169 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตยะลำ รัฐ ยะลำ 
213 001780 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ยะลำ รัฐ ยะลำ 
214 001898 มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ รัฐ ยะลำ 
215 004929 วิทยำลัยชุมชนยะลำ รัฐ ยะลำ 
216 004599 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

217 004659 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำขตรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

218 004913 วิทยำลัยชุมชนระนอง รัฐ ระนอง 
219 004841 วิทยำลัยฉลิมกำญจนำระยอง อกชน ระยอง 
220 001145 มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมูบຌำนจอมบึง รัฐ รำชบุรี 
221 002381 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี รัฐ รำชบุรี 
222 002756 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช รัฐ รำชบุรี 
223 000646 มหำวิทยำลัยรำชภัฏทพสตรี รัฐ ลพบุรี 
224 001212 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลลຌำนนำ ล ำปำง รัฐ ล ำปำง 
225 001683 มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง รัฐ ล ำปำง 
226 002125 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตล ำปำง รัฐ ล ำปำง 
227 002180 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครล ำปำง รัฐ ล ำปำง 
228 001993 มหำวิทยำลัยนชัไน อกชน ล ำปำง 
229 004707 วิทยำลัยอินตอรຏทคล ำปำง อกชน ล ำปำง 
230 005168 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆຏล ำพูน รัฐ ล ำพูน 

231 001853 มหำวิทยำลัยรำชภัฏลย รัฐ ลย 

232 004608 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำขตศรีลຌำนชຌำง รัฐ ลย 

233 002805 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ 

234 004426 มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ 

235 004708 มหำวิทยำลัยฉลิมกำญจนำ อกชน ศรีสะกษ 

236 001438 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำขตสกลนคร รัฐ สกลนคร 
237 002453 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร รัฐ สกลนคร 
238 004439 มหำวิทยำลัยกษตรศำสตรຏ วิทยำขตฉลิมพระกียรติ จังหวัดสกลนคร รัฐ สกลนคร 
239 001227 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ รัฐ สงขลำ 
240 002319 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ รัฐ สงขลำ 
241 002464 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทรຏ วิทยำขตหำด฿หญ รัฐ สงขลำ 
242 002469 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำขตภำค฿ตຌ รัฐ สงขลำ 
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243 002783 มหำวิทยำลัยทักษิณ รัฐ สงขลำ 
244 005176 วิทยำลัยชุมชนสงขลำ รัฐ สงขลำ 
245 002814 มหำวิทยำลัยหำด฿หญ อกชน สงขลำ 
246 004916 วิทยำลัยชุมชนสตูล รัฐ สตูล 

247 001726 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ อกชน สมุทรปรำกำร 
248 002032 มหำวิทยำลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ อกชน สมุทรปรำกำร 
249 005459 สถำบันทคนลยีหงสุวรรณภูมิ อกชน สมุทรปรำกำร 
250 001370 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตสมุทรสำคร รัฐ สมุทรสำคร 
251 005175 วิทยำลัยชุมชนสมุทรสำคร รัฐ สมุทรสำคร 
252 005401 สถำบันทคนลยียำนยนตຏมหำชัย อกชน สมุทรสำคร 
253 004960 วิทยำลัยชุมชนสระกຌว รัฐ สระกຌว 

254 000886 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สระบุรี รัฐ สระบุรี 
255 002190 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พระพุทธบำท รัฐ สระบุรี 
256 001558 มหำวิทยำลัยนำนำชำติอชีย-ปซิฟຂก อกชน สระบุรี 
257 001331 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตสุขทัย รัฐ สุขทัย 

258 001295 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

259 001737 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

260 002519 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยຏสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

261 004472 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

262 004667 มหำวิทยำลัยกษตรศำสตรຏ วิทยำขตสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

263 002428 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎรຏธำนี รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

264 002718 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรำษฎรຏธำนี รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

265 003450 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทรຏ วิทยำขตสุรำษฎรຏธำนี รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

266 004107 มหำวิทยำลัยตำป อกชน สุรำษฎรຏธำนี 

267 001441 มหำวิทยำลัยทคนลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำขตสุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏ 
268 001959 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏ 
269 003408 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏ 
270 005515 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำขตหนองคำย รัฐ หนองคำย 

271 004737 วิทยำลัยชุมชนหนองบัวล ำภู รัฐ หนองบัวล ำภู 

272 005124 วิทยำลัยพิชญบัณฑิต อกชน หนองบัวล ำภู 

273 000411 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตอำงทอง รัฐ อำงทอง 
274 002380 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

275 002446 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตอุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

276 002493 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

277 004012 วิทยำลัยสันตพล อกชน อุดรธำนี 

278 004821 มหำวิทยำลัยรำชธำนี วิทยำขตอุดรธำนี อกชน อุดรธำนี 

279 001468 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏ 
280 001667 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏ 
281 004639 วิทยำลัยชุมชนอุทัยธำนี รัฐ อุทัยธำนี 

282 000910 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี 

283 001857 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี 
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284 001876 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สรรพสิทธิประสงคຏ รัฐ อุบลรำชธำนี 

285 003304 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี 

286 001452 มหำวิทยำลัยรำชธำนี อกชน อุบลรำชธำนี 
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1 005081 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 37 รัฐ กระบีไ 
2 005520 รงรียนทศบำล 2 (คลองจิหลำด) รัฐ กระบีไ 
3 000039 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
4 000262 รงรียนบดินทรดชำ (สิงหຏ สิงหสนี) 2 รัฐ กรุงทพมหำนคร 
5 000448 รงรียนจันทรຏหุนบ ำพใญ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
6 000591 รงรียนรำชด ำริ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
7 000592 รงรียนดอนมืองจำตุรจินดำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
8 000674 รงรียนดอนมืองทหำรอำกำศบ ำรุง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
9 001241 รงรียนสตรีวิทยำ 2 รัฐ กรุงทพมหำนคร 
10 001355 รงรียนมัธยมวัดธำตุทอง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
11 001357 รงรียนลำดปลำคຌำพิทยำคม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
12 001375 รงรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ 2 รัฐ กรุงทพมหำนคร 
13 001379 รงรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม฿นพระบรมรำชินูปถัมภຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
14 001392 รงรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
15 001394 รงรียนบำงกะปຂ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
16 001407 รงรียนสำยนๅ ำผึๅง ฿นพระอุปถัมภຏฯ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
17 001408 รงรียนปทุมคงคำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
18 001506 รงรียนวัดสุทธิวรำรำม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
19 001552 รงรียนศรษฐบุตรบ ำพใญ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
20 001569 รงรียนนวมินทรำชินูทิศ ตรียมอุดมศึกษำนຌอมกลຌำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
21 001687 รงรียนฤทธิยะวรรณำลัย รัฐ กรุงทพมหำนคร 
22 001691 รงรียนพุทธจักรวิทยำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
23 001709 รงรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงทพมหำนคร รัฐ กรุงทพมหำนคร 
24 001724 รงรียนมัธยมวัดหนองจอก รัฐ กรุงทพมหำนคร 
25 001736 รงรียนจຌำพระยำวิทยำคม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
26 001781 รงรียนศรีพฤฒำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
27 002151 รงรียนทพลีลำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
28 002210 รงรียนสีกัน (วัฒนำนันทຏอุปถัมภຏ) รัฐ กรุงทพมหำนคร 
29 002466 รงรียนทพศิรินทรຏรมกลຌำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
30 002578 รงรียนพระขนงพิทยำลัย รัฐ กรุงทพมหำนคร 
31 002585 รงรียนสตรีศรษฐบุตรบ ำพใญ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
32 002697 รงรียนรัตนกสินทรຏสมภชบำงขน รัฐ กรุงทพมหำนคร 
33 002730 รงรียนวชิรธรรมสำธิต รัฐ กรุงทพมหำนคร 
34 002747 รงรียนสุรศักด์ิมนตรี รัฐ กรุงทพมหำนคร 
35 002913 รงรียนรำชวินิตบำงขน รัฐ กรุงทพมหำนคร 
36 002925 รงรียนสตรีศรีสุริยทัย รัฐ กรุงทพมหำนคร 

บัญชีนบทຌาย 2

ระดับมัธยมศึกษา

รายช่ือสถานศึกษาท่ีขຌารวมด านินงานกับกองทุนงินใหຌกูຌยืมพ่ือการศึกษาท่ีสามารถด านินการใหຌกูຌยืมงินทนกองทุน ในปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ี รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/อกชน
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37 003154 รงรียนรัตนกสินทรຏสมภชลำดกระบัง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
38 003385 รงรียนสำธิตรำมค ำหง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
39 003418 รงรียนสิริรัตนำธร รัฐ กรุงทพมหำนคร 
40 003422 รงรียนตรียมอุดมศึกษำนຌอมกลຌำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
41 003499 รงรียนพรตพิทยพยัต รัฐ กรุงทพมหำนคร 
42 003549 รงรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรดชำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
43 003605 รงรียนยำนนำวศวิทยำคม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
44 003654 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัฐ กรุงทพมหำนคร 
45 003795 รงรียนนวมินทรำชินูทิศ บญจมรำชำลัย รัฐ กรุงทพมหำนคร 
46 003915 รงรียนนนทรีวิทยำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
47 003923 รงรียนบดินทรดชำ (สิงหຏ สิงหสนี) รัฐ กรุงทพมหำนคร 
48 003933 รงรียนสำรวิทยำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
49 004027 รงรียนหอวัง รัฐ กรุงทพมหำนคร 
50 004148 รงรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม รัฐ กรุงทพมหำนคร 
51 004544 รงรียนสุขุมนวพันธຏอุปถัมภຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
52 004698 รงรียนบดินทรดชำ (สิงหຏ สิงหสนี)4 รัฐ กรุงทพมหำนคร 
53 004890 รงรียนฤทธิยะวรรณำลัย 2 รัฐ กรุงทพมหำนคร 
54 005173 รงรียนตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศຏ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
55 005425 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
56 001181 รงรียนบຌำนกำวิทยำ รัฐ กำญจนบุรี 
57 004799 รงรียนสมดใจพระปຂยมหำรำชรมณียขต รัฐ กำญจนบุรี 
58 005531 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 45 รัฐ กำญจนบุรี 
59 000035 รงรียนเตรรัตนวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
60 000092 รงรียนกำฬสินธุຏพิทยำสรรพຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
61 000381 รงรียนดอนจำนวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
62 000469 รงรียนหลำนำกวิทยำนุสรณຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
63 000496 รงรียนอนุกูลนำรี รัฐ กำฬสินธุຏ 
64 000512 รงรียนล ำปำววิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
65 000751 รงรียนกมลำเสย รัฐ กำฬสินธุຏ 
66 000773 รงรียนสมดใจพิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
67 000776 รงรียนหลำกลำงวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
68 000809 รงรียนสำมขำสวำงวิทยຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
69 000820 รงรียนนำมะขือพัฒนศึกษำ รัฐ กำฬสินธุຏ 
70 000832 รงรียนพุทธภำวนำประชำสรรคຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
71 000928 รงรียนขำวงพิทยำคำร รัฐ กำฬสินธุຏ 
72 001163 รงรียนสหัสขันธຏศึกษำ รัฐ กำฬสินธุຏ 
73 001330 รงรียนค ำมวง รัฐ กำฬสินธุຏ 
74 001341 รงรียนหຌวยผึๅงพิทยำ รัฐ กำฬสินธุຏ 
75 001389 รงรียนหนองกุงศรีวิทยำคำร รัฐ กำฬสินธุຏ 
76 001421 รงรียนกุฉินำรำยณຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
77 001517 รงรียนนนศิลำพิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
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78 001556 รงรียนบัวขำว รัฐ กำฬสินธุຏ 
79 001559 รงรียนนำมนพิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
80 001580 รงรียนขำพระนอนวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
81 001599 รงรียนยำงตลำดวิทยำคำร รัฐ กำฬสินธุຏ 
82 001602 รงรียนรองค ำ รัฐ กำฬสินธุຏ 
83 001660 รงรียนสำมชัย รัฐ กำฬสินธุຏ 
84 001893 รงรียนทำคันทวิทยำคำร รัฐ กำฬสินธุຏ 
85 001937 รงรียนมืองกำฬสินธุຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
86 001943 รงรียนนินยำงประชำสำมัคคี รัฐ กำฬสินธุຏ 
87 002012 รงรียนจุมจังพลังรำษฎรຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
88 002094 รงรียนมหำเชยพิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
89 002148 รงรียนดงมูลวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
90 002221 รงรียนทรำยมูลพิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
91 002227 รงรียนบຌำนนำคูพัฒนำ กรป.กลำงอุปถัมภຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
92 002457 รงรียนหຌวยมใกวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
93 002703 รงรียนหนองสอพิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
94 002892 รงรียนขมิๅนพิทยำสรรพຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
95 002896 รงรียนนำเครຌพิทยำสรรพຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
96 002901 รงรียนหัวหินวัฒนำลัย รัฐ กำฬสินธุຏ 
97 002929 รงรียนดงกลำงพัฒนศึกษำ รัฐ กำฬสินธุຏ 
98 002950 รงรียนดอนเทรงำมพิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
99 003036 รงรียนคกศรีมือง รัฐ กำฬสินธุຏ 
100 003178 รงรียนมืองหนือวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
101 003565 รงรียนบอกຌวพระทพญำณวิศิษฏຏพัฒนำ รัฐ กำฬสินธุຏ 
102 003598 รงรียนกงนำจำรยຏพิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
103 003607 รงรียนบัวสำมัคคีพิทยำสรรพຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
104 003617 รงรียนวังมนวิทยำคำร รัฐ กำฬสินธุຏ 
105 003712 รงรียนหนองบัวเชยวำรพิทยำสรรพຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
106 003717 รงรียนวังลิๅนฟງำวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
107 003747 รงรียนหนองชุมสงวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
108 003765 รงรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทยຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
109 003782 รงรียนจ ำปำหลวงวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
110 003810 รงรียนนนค ำวิทยำ รัฐ กำฬสินธุຏ 
111 003877 รงรียนนำชือกวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
112 003902 รงรียนธัญญำพัฒนวิทยຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
113 003945 รงรียนมืองสมดใจ รัฐ กำฬสินธุຏ 
114 004072 รงรียนคลองขำมวิทยำคำร รัฐ กำฬสินธุຏ 
115 004308 รงรียนฆຌองชัยวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
116 004311 รงรียนมอสวนขิงพิทยำสรรพຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
117 004316 รงรียนผำสวยรังสรรคຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
118 004406 รงรียนพระทพญำนวิศิษฏຏอุดมวิทยຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
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119 004438 รงรียนกำญจนำภิษกวิทยำลัย กำฬสินธุຏ รัฐ กำฬสินธุຏ 
120 004452 รงรียนหนองหຌำงพิทยำ รัฐ กำฬสินธุຏ 
121 004459 รงรียนค ำจริญวิทยำคม รัฐ กำฬสินธุຏ 
122 005198 รงรียนทศบำล 2 วัดสวำงคงคำ รัฐ กำฬสินธุຏ 
123 005229 รงรียนองคຏกำรบริหำรสวนจังหวัดก ำพงพชร รัฐ ก ำพงพชร 
124 005485 รงรียนชำกังรำววิทยำ (อินทรຏ-ชุม ดีสำรอุปถัมภຏ) รัฐ ก ำพงพชร 
125 000878 รงรียนพระยืนวิทยำคำร รัฐ ขอนกน 

126 001031 รงรียนซ ำสูงพิทยำคม รัฐ ขอนกน 

127 001134 รงรียนมืองพลพิทยำคม รัฐ ขอนกน 

128 001253 รงรียนนนหันวิทยำยน รัฐ ขอนกน 

129 002244 รงรียนสีชมพูศึกษำ รัฐ ขอนกน 

130 002858 รงรียนปรมติณสูลำนนทຏ รัฐ ขอนกน 

131 002924 รงรียนนำงิๅววิทยำสรรคຏ รัฐ ขอนกน 

132 003075 รงรียนพระธำตุขำมกนพิทยำลัย รัฐ ขอนกน 

133 003203 รงรียนมัธยมหนองขียด รัฐ ขอนกน 

134 003574 รงรียนหนองนประชำสรรคຏ รัฐ ขอนกน 

135 003677 รงรียนทนศิลำทิพยຏศึกษำ รัฐ ขอนกน 

136 004165 รงรียนพูวัดพิทยำคม รัฐ ขอนกน 

137 004166 รงรียนนนพธ์ิศรีวิทยำคม รัฐ ขอนกน 

138 004289 รงรียนพิศำลปุณณวิทยำ รัฐ ขอนกน 

139 004370 รงรียนศรีสมำวิทยำสริม รัฐ ขอนกน 

140 004429 รงรียนทศบำลวัดกลำง รัฐ ขอนกน 

141 004623 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ๕์ รัฐ ขอนกน 

142 005427 รงรียนทศบำลบຌำนเผ รัฐ ขอนกน 

143 005510 รงรียนชุมชนดูนสำด รัฐ ขอนกน 

144 000320 รงรียนขลุงรัชดำภิษก รัฐ จันทบุรี 
145 000359 รงรียนบญจมำนุสรณຏ รัฐ จันทบุรี 
146 000373 รงรียนหลมสิงหຏวิทยำคม รัฐ จันทบุรี 
147 000472 รงรียนคิชฌกูฏวิทยำ รัฐ จันทบุรี 
148 000515 รงรียนทำ฿หม พูลสวัสด์ิรำษฎรຏนุกูล รัฐ จันทบุรี 
149 000970 รงรียนศรียำนุสรณຏ รัฐ จันทบุรี 
150 001208 รงรียนบญจมรำชูทิศ จันทบุรี รัฐ จันทบุรี 
151 001625 รงรียนมะขำมสรรสริญ รัฐ จันทบุรี 
152 002191 รงรียนปຆงนๅ ำรຌอนวิทยำคม รัฐ จันทบุรี 
153 002666 รงรียนสอยดำววิทยำ รัฐ จันทบุรี 
154 002908 รงรียนมัธยมวัดขำสุกิม รัฐ จันทบุรี 
155 003002 รงรียนนำยำยอำมพิทยำคม รัฐ จันทบุรี 
156 003324 รงรียนกงหำงมวพิทยำคำร รัฐ จันทบุรี 
157 003539 รงรียนหนองตำคงพิทยำคำร รัฐ จันทบุรี 
158 003582 รงรียนมัธยมทำคลง รัฐ จันทบุรี 
159 003644 รงรียนทุงขนำนวิทยำ รัฐ จันทบุรี 
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160 003744 รงรียนบำงกะจะ รัฐ จันทบุรี 
161 003752 รงรียนศรีรัตนຏรำษฎรຏนุครำะหຏ รัฐ จันทบุรี 
162 003756 รงรียนคลองพลูวิทยำ รัฐ จันทบุรี 
163 003807 รงรียนตกพรมวิทยำคำร รัฐ จันทบุรี 
164 004371 รงรียนสะพำนลือกวิทยำคม รัฐ จันทบุรี 
165 004509 รงรียนครือหวำยวิทยำคม รัฐ จันทบุรี 
166 004595 รงรียนบอวิทยำคำร รัฐ จันทบุรี 
167 005506 รงรียนทศบำลมืองขลุง 2 รัฐ จันทบุรี 
168 002097 รงรียนดัดดรุณี รัฐ ฉะชิงทรำ 
169 002309 รงรียนตรียมอุดมศึกษำปรใงวิสุทธำธิบดี รัฐ ฉะชิงทรำ 
170 002745 รงรียนช ำปຆำงำมวิทยำคม รัฐ ฉะชิงทรำ 
171 003535 รงรียนบำงปะกง บวรวิทยำยน รัฐ ฉะชิงทรำ 
172 000043 รงรียนสิงหຏสมุทร รัฐ ชลบุรี 
173 000097 รงรียนบຌำนบึง อุตสำหกรรมนุครำะหຏ รัฐ ชลบุรี 
174 000099 รงรียนสัตหีบวิทยำคม รัฐ ชลบุรี 
175 000174 รงรียนบอทองวงษຏจันทรຏวิทยำ รัฐ ชลบุรี 
176 000177 รงรียนพลูตำหลวงวิทยำ รัฐ ชลบุรี 
177 000360 รงรียนชลกันยำนุกูล รัฐ ชลบุรี 
178 000535 รงรียนพำนทอง รัฐ ชลบุรี 
179 000596 รงรียนพนัสพิทยำคำร รัฐ ชลบุรี 
180 000677 รงรียนชลรำษฎรอ ำรุง รัฐ ชลบุรี 
181 000733 รงรียนทุงหียงพิทยำคม รัฐ ชลบุรี 
182 000879 รงรียนกำะพธ์ิถຌวยงำมวิทยำ รัฐ ชลบุรี 
183 000957 รงรียนหัวถนนวิทยำ รัฐ ชลบุรี 
184 001679 รงรียนพธิสัมพันธຏพิทยำคำร รัฐ ชลบุรี 
185 001704 รงรียนบຌำนสวน (จัไนอนุสรณຏ) รัฐ ชลบุรี 
186 002367 รงรียนชลบุรี สุขบท รัฐ ชลบุรี 
187 002425 รงรียนบຌำนบึง มนูญวิทยำคำร รัฐ ชลบุรี 
188 002563 รงรียนพำนทองสภำชนูปถัมภຏ รัฐ ชลบุรี 
189 002996 รงรียนหนอง฿หญศิริวรวำทวิทยำ รัฐ ชลบุรี 
190 003092 รงรียนคลองกิไวยิไงวิทยำ รัฐ ชลบุรี 
191 003532 รงรียนอุทกวิทยำคม รัฐ ชลบุรี 
192 003678 รงรียนศรีรำชำ รัฐ ชลบุรี 
193 003679 รงรียนสนสุข รัฐ ชลบุรี 
194 003793 รงรียนสุรศักด์ิวิทยำคม รัฐ ชลบุรี 
195 003870 รงรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ รัฐ ชลบุรี 
196 004215 รงรียนกำะจันทรຏพิทยำคำร รัฐ ชลบุรี 
197 004227 รงรียนกำะสีชัง รัฐ ชลบุรี 
198 004251 รงรียนบึงศรีรำชำพิทยำคม รัฐ ชลบุรี 
199 004287 รงรียนทุงศุขลำพิทยำ กรุงเทยอนุครำะหຏ รัฐ ชลบุรี 
200 004398 รงรียนอำงศิลำพิทยำคม รัฐ ชลบุรี 
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201 004616 รงรียนผินจมวิชำสอน รัฐ ชลบุรี 
202 004622 รงรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุรี รัฐ ชลบุรี 
203 005251 รงรียนทศบำลวัดรำษฎรຏนิยมธรรม รัฐ ชลบุรี 
204 002889 รงรียนนินขำมรัฐประชำนุครำะหຏ รัฐ ชัยนำท 

205 003971 รงรียนองคຏกำรบริหำรสวนจังหวัดชัยนำท รัฐ ชัยนำท 

206 004488 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 46 รัฐ ชัยนำท 

207 000570 รงรียนบ ำหนใจณรงคຏวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

208 000601 รงรียนนินสงำวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

209 000932 รงรียนนนครຌอวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

210 001248 รงรียนกษตรสมบูรณຏวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

211 002074 รงรียนนนกอกวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

212 002516 รงรียนหຌวยตຌอนพิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

213 002631 รงรียนบຌำนหันวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

214 002640 รงรียนพชรวิทยำคำร รัฐ ชัยภูมิ 

215 002839 รงรียนกวำงจนศึกษำ รัฐ ชัยภูมิ 

216 002927 รงรียนหนองสังขຏวิทยำยน รัฐ ชัยภูมิ 

217 002928 รงรียนสตรีชัยภูมิ 2 รัฐ ชัยภูมิ 

218 003010 รงรียนตรีประชำพัฒนศึกษำ รัฐ ชัยภูมิ 

219 003051 รงรียนภูลนคำวิทยำยน รัฐ ชัยภูมิ 

220 003133 รงรียนมัธยมบຌำนกຌงวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

221 003685 รงรียนหนองขำมวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

222 003951 รงรียนคกสะอำดวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ 

223 003954 รงรียนมัธยมหนองศำลำ รัฐ ชัยภูมิ 

224 003964 รงรียนมัธยมชัยมงคลรังงำม รัฐ ชัยภูมิ 

225 003966 รงรียนสระพังวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

226 003973 รงรียนบຌำนดืไอวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

227 004549 รงรียนหຌวยยำงวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

228 004621 รงรียนปຆงนกประชำสำมัคคี รัฐ ชัยภูมิ 

229 004754 รงรียนซับ฿หญวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ 

230 005145 รงรียนบຌำนทำปຆง รัฐ ชัยภูมิ 

231 005146 รงรียนบຌำนหนองฉิม (สิงหຏจันทรຏบ ำรุง) รัฐ ชัยภูมิ 

232 005262 รงรียนบຌำนหนองขำ(คุรุประชำวิทยำ) รัฐ ชัยภูมิ 

233 000662 รงรียนปะทิววิทยำ รัฐ ชุมพร 
234 000914 รงรียนสวนศรีวิทยำ รัฐ ชุมพร 
235 001118 รงรียนละมวิทยำ รัฐ ชุมพร 
236 001230 รงรียนสอำดผดิมวิทยำ รัฐ ชุมพร 
237 001529 รงรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ รัฐ ชุมพร 
238 001799 รงรียนศรียำภัย รัฐ ชุมพร 
239 002152 รงรียนทำขຌำมวิทยำ รัฐ ชุมพร 
240 002175 รงรียนสวีวิทยำ รัฐ ชุมพร 
241 002234 รงรียนทุงตะกวิทยำ รัฐ ชุมพร 
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242 002477 รงรียนทำซะรัชดำภิษก รัฐ ชุมพร 
243 002755 รงรียนทุงคำพิทยำคำร รัฐ ชุมพร 
244 002757 รงรียนขำทะลุพิทยำคม รัฐ ชุมพร 
245 003162 รงรียนพะตຍะวิทยำ รัฐ ชุมพร 
246 003235 รงรียนหงษຏจริญวิทยำคม รัฐ ชุมพร 
247 003336 รงรียนปำกนๅ ำชุมพรวิทยำ รัฐ ชุมพร 
248 003359 รงรียนมืองหลังสวน รัฐ ชุมพร 
249 003586 รงรียนนำสักวิทยำ รัฐ ชุมพร 
250 003726 รงรียนครนพิทยำคม รัฐ ชุมพร 
251 003900 รงรียนปำกนๅ ำหลังสวนวิทยำ รัฐ ชุมพร 
252 003927 รงรียนศรียำภัย 2 รัฐ ชุมพร 
253 004624 รงรียนดำนสวีวิทยำ รัฐ ชุมพร 
254 005471 รงรียนบຌำนทับวัง รัฐ ชุมพร 
255 003406 รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน รัฐ ชียงรำย 

256 004922 รงรียนทศบำล 6 นครชียงรำย รัฐ ชียงรำย 

257 004927 รงรียนบຌำนดຌำยทพกำญจนำอุปถัมภຏ รัฐ ชียงรำย 

258 004932 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 15 รัฐ ชียงรำย 

259 004937 รงรียนทศบำล 5 ดนหຌำ รัฐ ชียงรำย 

260 005016 รงรียนองคຏกำรบริหำรสวนจังหวัดชียงรำย รัฐ ชียงรำย 

261 005120 รงรียนบຌำนหຌวยเรสำมัคคี รัฐ ชียงรำย 

262 005128 รงรียนบຌำนทอดเทย รัฐ ชียงรำย 

263 001222 รงรียนสำธิตมหำวิทยำลัยชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 
264 002212 รงรียนมอำยวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
265 003485 รงรียนศึกษำสงครำะหຏชียง฿หม รัฐ ชียง฿หม 
266 005157 รงรียนบຌำนสันตຌนหมืๅอ รัฐ ชียง฿หม 
267 005414 รงรียนมวินสำมัคคี รัฐ ชียง฿หม 
268 005438 รงรียนมถวิทยำคม รัฐ ชียง฿หม 
269 005398 รงรียนทศบำล 2 (วัดกะพังสุรินทรຏ) รัฐ ตรัง 
270 005518 รงรียนทศบำล 6 (วัดตันตยำภิรม) รัฐ ตรัง 
271 000047 รงรียนบอเรวิทยำคม รัฐ ตรำด 

272 000073 รงรียนขำสมิงวิทยำคมฯ รัฐ ตรำด 

273 000090 รงรียนหนองบอนวิทยำคม รัฐ ตรำด 

274 000386 รงรียนตรำษตระกำรคุณ รัฐ ตรำด 

275 001209 รงรียนสตรีประสริฐศิลป์ รัฐ ตรำด 

276 001359 รงรียนตรำดสรรสริญวิทยำคม รัฐ ตรำด 

277 001400 รงรียนหลมงอบวิทยำคม รัฐ ตรำด 

278 002818 รงรียนคลอง฿หญวิทยำคม รัฐ ตรำด 

279 003643 รงรียนขำนຌอยวิทยำคม รัฐ ตรำด 

280 003675 รงรียนกำะกูดวิทยำคม รัฐ ตรำด 

281 003735 รงรียนอำว฿หญพิทยำคำร รัฐ ตรำด 

282 003763 รงรียนสะตอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ ตรำด 
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283 004124 รงรียนคีรีวสรัตนพียรอุปถัมภຏ รัฐ ตรำด 

284 004470 รงรียนนินทรำยวิทยำคม รัฐ ตรำด 

285 004471 รงรียนประณีตวิทยำคม รัฐ ตรำด 

286 005254 รงรียนกำะชຌำงวิทยำคม รัฐ ตรำด 

287 004936 รงรียนทศบำล 1 กิตติขจร รัฐ ตำก 

288 005060 รงรียนปຆำเมຌอุทิศ 4 รัฐ ตำก 

289 005075
รงรียนทศบำลฉลิมพระกียรติสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี รัฐ ตำก 

290 005279 รงรียนบຌำนกลຌอทอ รัฐ ตำก 

291 005280 รงรียนบຌำนมระมิง รัฐ ตำก 

292 005429 รงรียนบຌำนมสลิดหลวงวิทยำ รัฐ ตำก 

293 005431 รงรียนบຌำนมอุสุวิทยำ รัฐ ตำก 

294 005521 รงรียนทำนผูຌหญิงวิเล อมำตยกุล (บຌำนปຂงคลิไง) รัฐ ตำก 

295 001420 รงรียนนครนำยกวิทยำคม รัฐ นครนำยก 

296 003797 รงรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม รัฐ นครปฐม 

297 004851 รงรียนทวำรวดี รัฐ นครปฐม 

298 003759 รงรียนกุดฉิมวิทยำคม รัฐ นครพนม 

299 004751 รงรียนชุมชนทศบำล 3 (พินิจพิทยำนุสรณຏ) รัฐ นครพนม 

300 000050 รงรียนบัวลำย รัฐ นครรำชสีมำ 
301 000068 รงรียนสะกรำชธวัชศึกษำ รัฐ นครรำชสีมำ 
302 000651 รงรียนปรำสำทวิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
303 000762 รงรียนวัดประชำนิมิตร รัฐ นครรำชสีมำ 
304 000784 รงรียนพระทองค ำวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
305 000792 รงรียนดำนกวียนวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
306 000797 รงรียนตรียมอุดมนຌอมกลຌำนครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
307 000856 รงรียนคลองมืองพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
308 000876 รงรียนบัว฿หญ รัฐ นครรำชสีมำ 
309 000988 รงรียนนนเทยคุรุอุปถัมภຏ รัฐ นครรำชสีมำ 
310 001017 รงรียนหนองงูหลือมพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
311 001027 รงรียนสีคิๅวหนองหญຌำขำว รัฐ นครรำชสีมำ 
312 001148 รงรียนล ำพระพลิงพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
313 001196 รงรียนวังหมีพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
314 001206 รงรียนบຌำน฿หญพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
315 001301 รงรียนปรำงคຏทองวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
316 001369 รงรียนครบุรี รัฐ นครรำชสีมำ 
317 001456 รงรียนมำบตะกพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
318 001500 รงรียนสำหรำยวิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
319 001546 รงรียนสีคิๅว สวัสด์ิผดุงวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
320 001551 รงรียนหຌวยลึกผดุงวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
321 001867 รงรียนสูงนิน รัฐ นครรำชสีมำ 
322 001873 รงรียนหนองบุญมำกพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 

74/102



ล าดับท่ี รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/อกชน

323 002514 รงรียนประทำย รัฐ นครรำชสีมำ 
324 002518 รงรียนวังเมຌดงพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
325 002595 รงรียนชองมววิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
326 002619 รงรียนหนองหวຌำพิทยำสรรคຏ รัฐ นครรำชสีมำ 
327 002624 รงรียนมะคำวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
328 003008 รงรียนปำกชอง 2 รัฐ นครรำชสีมำ 
329 003091 รงรียนทพำรักษຏรำชวิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
330 003187 รงรียนวังรำงพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
331 003218 รงรียนสองครพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
332 003328 รงรียนทัพรัๅงพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
333 003350 รงรียนหินดำดวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
334 003382 รงรียนดอนเพลพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
335 003492 รงรียนตนดพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
336 003868 รงรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทธ รัฐ นครรำชสีมำ 
337 003919 รงรียนปำกชองพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
338 003926 รงรียนบຌำน฿หมพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
339 004021 รงรียนตลำดเทรพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
340 004056 รงรียนมืองยำงศึกษำ รัฐ นครรำชสีมำ 
341 004061 รงรียนหนองขำมพิทยำคม นครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
342 004083 รงรียนกุดจิกวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
343 004137 รงรียนขำ฿หญพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
344 004149 รงรียนสีคิๅววิทยำคำร รัฐ นครรำชสีมำ 
345 004162 รงรียนหนองยำงพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
346 004226 รงรียนฉลียงพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
347 004244 รงรียนนนเทยคุรุอุปถัมภຏ 2 รัฐ นครรำชสีมำ 
348 004361 รงรียนอรพิมพຏวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
349 004423 รงรียนวังนๅ ำขียวพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ 
350 004628 รงรียนหนองบัวพิทยำคม นครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
351 004635 รงรียนมัธยมประดูวัฒนำ รัฐ นครรำชสีมำ 
352 004745 รงรียนวังปຆงพิทยำคม นครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ 
353 005115 รงรียนกฤษณำวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ 
354 005311 รงรียนทำลำด รัฐ นครรำชสีมำ 
355 005321 รงรียนวัดบຌำนคกหนองวง รัฐ นครรำชสีมำ 
356 005345 รงรียนยธินนุกูล รัฐ นครรำชสีมำ 
357 005472 รงรียนทศบำล 4 (พำะช ำ) รัฐ นครรำชสีมำ 
358 001818 รงรียนทุง฿หญฉลิมรำชอนุสรณຏ รัชมังคลำภิษก รัฐ นครศรีธรรมรำช
359 004570 รงรียนเมຌรียงประชำสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

360 005489 รงรียนมัธยมทศบำลวัดทำพ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

361 000669 รงรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย(จิรประวัติ)นครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏ 
362 004515 รงรียนทศบำลวัดจอมคีรีนำคพรต รัฐ นครสวรรคຏ 
363 004878 รงรียนอนุบำลมปຂน(บຌำนตลุกตำสำม) รัฐ นครสวรรคຏ 
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364 005274 รงรียนทศบำล 3 บຌำนยะกัง รัฐ นรำธิวำส 

365 005380 รงรียนดีนนียะหຏอิสลำมียะหຏ อกชน นรำธิวำส 

366 000366 รงรียนนำนประชำอุทิศ รัฐ นำน 

367 000461 รงรียนบอสวกวิทยำคำร รัฐ นำน 

368 000463 รงรียนชียงกลำง ประชำพัฒนำ รัฐ นำน 

369 000994 รงรียนศรีสวัสด์ิวิทยำคำร รัฐ นำน 

370 000995 รงรียนสันติสุขพิทยำคม รัฐ นำน 

371 001009 รงรียนสตรีศรีนำน รัฐ นำน 

372 001175 รงรียนมจริม รัฐ นำน 

373 001194 รงรียนนันทบุรีวิทยำ รัฐ นำน 

374 001415 รงรียนศรัทธำศิลำพชรรังสรรคຏ รัฐ นำน 

375 001423 รงรียนนำนนคร รัฐ นำน 

376 001427 รงรียนเตรขตประชำสำมัคคี รัชมังคลำภิษก รัฐ นำน 

377 001495 รงรียนนำหมืไนพิทยำคม รัฐ นำน 

378 001530 รงรียนทุงชຌำง รัฐ นำน 

379 001603 รงรียนตำลชุมพิทยำคม รัฐ นำน 

380 001721 รงรียนปัว รัฐ นำน 

381 001759 รงรียนทำวังผำพิทยำคม รัฐ นำน 

382 002046 รงรียนสำ รัฐ นำน 

383 002063 รงรียนบຌำนหลวง รัฐ นำน 

384 002193 รงรียนนำนຌอย รัฐ นำน 

385 003103 รงรียนสำรธรรมวิทยำคำร รัฐ นำน 

386 003342 รงรียนมัธยมปຆำกลำง รัฐ นำน 

387 003473 รงรียนมืองลีประชำสำมัคคี รัฐ นำน 

388 003529 รงรียนมืองงง รัฐ นำน 

389 003538 รงรียนบอกลือ รัฐ นำน 

390 003540 รงรียนพระธำตุพิทยำคม รัฐ นำน 

391 003631 รงรียนหนองบัวพิทยำคม นำน รัฐ นำน 

392 003822 รงรียนศรีนครนำน รัฐ นำน 

393 004286 รงรียนมืองยมวิทยำคำร รัฐ นำน 

394 004582 รงรียนยำบหัวนำวิทยำ รัฐ นำน 

395 004583 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 56 รัฐ นำน 

396 005111 รงรียนมัธยมพระรำชทำนฉลิมพระกียรติ รัฐ นำน 

397 005256 รงรียนนำนคริสตียนศึกษำ อกชน นำน 

398 000094 รงรียนนำสวรรคຏพิทยำคม รัฐ บึงกำฬ 

399 000329 รงรียนซพิสัยพิทยำคม รัฐ บึงกำฬ 

400 000857 รงรียนซกำ รัฐ บึงกำฬ 

401 001192 รงรียนศรีวิเลวิทยำ รัฐ บึงกำฬ 

402 001471 รงรียนปำกคำดพิทยำคม รัฐ บึงกำฬ 

403 001528 รงรียนบึงขงหลงวิทยำคม รัฐ บึงกำฬ 

404 001661 รงรียนบุงคลຌำนคร รัฐ บึงกำฬ 
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405 001768 รงรียนบึงกำฬ รัฐ บึงกำฬ 

406 001774 รงรียนพรจริญวิทยำ รัฐ บึงกำฬ 

407 002009 รงรียนศรีชมภูวิทยำ รัฐ บึงกำฬ 

408 002141 รงรียนหนองหิๅงพิทยำ รัฐ บึงกำฬ 

409 002511 รงรียนหลำคำมพิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ บึงกำฬ 

410 002910 รงรียนนนค ำพิทยำคม รัฐ บึงกำฬ 

411 003054 รงรียนประชำนิมิตพิทยำนุกูล รัฐ บึงกำฬ 

412 003105 รงรียนศรีส ำรำญวิทยำคม รัฐ บึงกำฬ 

413 003315 รงรียนหนองยองพิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ บึงกำฬ 

414 003399 รงรียนทำดอกค ำวิทยำคม รัฐ บึงกำฬ 

415 003688 รงรียนหนองขใงวิทยำคม รัฐ บึงกำฬ 

416 003934 รงรียนพนทองประชำสรรคຏ รัฐ บึงกำฬ 

417 004154 รงรียนสมสนุกพิทยำคม รัฐ บึงกำฬ 

418 004169 รงรียนจใดสีวิทยำคำร รัฐ บึงกำฬ 

419 004440 รงรียนภูทอกวิทยำ รัฐ บึงกำฬ 

420 005118 รงรียนบຌำนหนองกงทรำย รัฐ บึงกำฬ 

421 000103 รงรียนบุรีรัมยຏพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
422 000136 รงรียนธำรทองพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
423 000151 รงรียนภัทรบพิตร รัฐ บุรีรัมยຏ 
424 000152 รงรียนรมกลຌำ บุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏ 
425 000162 รงรียนพระครูพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
426 000173 รงรียนรมยຏบุรีพิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ บุรีรัมยຏ 
427 000186 รงรียนหຌวยรำชพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
428 000225 รงรียนกระสังพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
429 000379 รงรียนคูมืองวิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
430 000388 รงรียนล ำปลำยมำศ รัฐ บุรีรัมยຏ 
431 000398 รงรียนละหำนทรำยรัชดำภิษก รัฐ บุรีรัมยຏ 
432 000430 รงรียนนนสุวรรณพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
433 000446 รงรียนมืองกพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
434 000482 รงรียนตูม฿หญวิทยำ รัฐ บุรีรัมยຏ 
435 000614 รงรียนหนองกีไพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
436 000650 รงรียนนนจริญพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
437 000653 รงรียนบัวหลวงวิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
438 000657 รงรียนเพศำลพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
439 000790 รงรียนรวมจิตตຏวิทยำ รัฐ บุรีรัมยຏ 
440 000806 รงรียนชุมสงพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
441 000974 รงรียนบຌำนกรวดวิทยำคำร รัฐ บุรีรัมยຏ 
442 001179 รงรียนหนองหงสຏพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
443 001233 รงรียนนำงรอง รัฐ บุรีรัมยຏ 
444 001290 รงรียนสิงหวิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
445 001317 รงรียนประคนชัยพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 

77/102



ล าดับท่ี รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/อกชน

446 001343 รงรียนบຌำนบุวิทยำสรรคຏ รัฐ บุรีรัมยຏ 
447 001406 รงรียนวิทยำศำสตรຏจุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏ 
448 001419 รงรียนตลำดพธ์ิพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
449 001542 รงรียนพนมรุຌง รัฐ บุรีรัมยຏ 
450 001646 รงรียนเทยจริญวิทยำ รัฐ บุรีรัมยຏ 
451 001741 รงรียนสตึก รัฐ บุรีรัมยຏ 
452 001813 รงรียนล ำดวนพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
453 001837 รงรียนนำพธ์ิพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
454 002082 รงรียนปะค ำพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
455 002192 รงรียนคนดงพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
456 002203 รงรียนนำงรองพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
457 002283 รงรียนกูสวนตงพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
458 002376 รงรียนพุทเธสง รัฐ บุรีรัมยຏ 
459 002883 รงรียนทะมนชัยพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
460 002986 รงรียนมืองตลุงพิทยำสรรพຏ รัฐ บุรีรัมยຏ 
461 003037 รงรียนสองหຌองพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
462 003107 รงรียนมืองพธ์ิชัยพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
463 003108 รงรียนทุงสงทองพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
464 003206 รงรียนรอนทองพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
465 003208 รงรียนสะกพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
466 003229 รงรียนมัธยมพรส ำรำญ รัฐ บุรีรัมยຏ 
467 003295 รงรียนดงพลองพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
468 003337 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 51 รัฐ บุรีรัมยຏ 
469 003352 รงรียนพลับพลำชัยพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
470 003474 รงรียนสวำยจีกพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
471 003488 รงรียนสูงนินพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
472 003571 รงรียนมืองฝกพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
473 003596 รงรียนหຌวยหินพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
474 003676 รงรียนกนกศิลป์พิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
475 003698 รงรียนหนองขมำรวิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
476 003833 รงรียนตำจงพิทยำสรรคຏ รัฐ บุรีรัมยຏ 
477 003956 รงรียนพิมพຏรัฐประชำสรรคຏ รัฐ บุรีรัมยຏ 
478 004064 รงรียนกลันทำพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
479 004093 รงรียนถนนหักพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
480 004118 รงรียนหลืองพนำวิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
481 004373 รงรียนหนองตำดพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
482 004392 รงรียนอุดมอักษรพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
483 004474 รงรียนสำมัคคีพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
484 004833 รงรียนช ำนิพิทยำคม รัฐ บุรีรัมยຏ 
485 005101 รงรียนทศบำล 1 (ทีออวิทยำ) รัฐ บุรีรัมยຏ 
486 005368 รงรียนทศบำล 2 อิสำณธีรวิทยำคำร รัฐ บุรีรัมยຏ 
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487 005369 รงรียนทศบำล 1 บุรีรำษฎรຏดรุณวิทยำ รัฐ บุรีรัมยຏ 
488 004042 รงรียนสำมคก รัฐ ปทุมธำนี 

489 005141 รงรียนมัธยมศึกษำทศบำลมืองปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี 

490 005200 รงรียนวัดขียนขต รัฐ ปทุมธำนี 

491 000534 รงรียนสำมรຌอยยอดวิทยำคม รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
492 000589 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรปรำณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
493 000659 รงรียนหัวหิน รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
494 000918 รงรียนหนองพลับวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
495 001200 รงรียนมืองปรำณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
496 001548 รงรียนรัชตวิทยำคม รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
497 001878 รงรียนบำงสะพำนนຌอยวิทยำคม รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
498 002294 รงรียนกุยบุรีวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
499 002388 รงรียนทับสะกวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
500 002736 รงรียนบำงสะพำนวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
501 002766 รงรียนประจวบวิทยำลัย รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
502 002957 รงรียนธงชัยวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
503 003083 รงรียนหຌวยยำงวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
504 003088 รงรียนหวຌำกอวิทยำลัย รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
505 003354 รงรียนหัวหินวิทยำคม รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
506 003511 รงรียนอำวนຌอยวิทยำนิคม รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
507 003518 รงรียนยำงชุมวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
508 003550 รงรียนปำกนๅ ำปรำณวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
509 003647 รงรียนชัยกษมวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
510 005248 รงรียนอนุบำลกุยบุรี(วัดวังยำว) รัฐ ประจวบคีรีขันธຏ 
511 000034 รงรียนศรีรักษຏรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ ปรำจีนบุรี 
512 000209 รงรียนประจันตรำษฎรຏบ ำรุง รัฐ ปรำจีนบุรี 
513 000353 รงรียนมัธยมวัดปຆำมะเฟ รัฐ ปรำจีนบุรี 
514 000643 รงรียนปรำจีนกัลยำณี รัฐ ปรำจีนบุรี 
515 002859 รงรียนทุง฿หญวิทยำคำร รัฐ ปรำจีนบุรี 
516 003006 รงรียนนนทรีวิทยำคม รัฐ ปรำจีนบุรี 
517 003164 รงรียนตรียมอุดมศึกษำนຌอมกลຌำ กบินทรຏบุรี รัฐ ปรำจีนบุรี 
518 004589 รงรียนประชำรัฐพัฒนำ รัฐ ปรำจีนบุรี 
519 001140 รงรียนศิริรำษฎรຏสำมัคคี รัฐ ปัตตำนี 

520 004728 รงรียนทศบำล 1 บຌำนจะบังติกอ รัฐ ปัตตำนี 

521 000955 รงรียนลำดชะดสำมัคคี รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

522 004502 รงรียนชุมชนปງอมพชร รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

523 005353 รงรียนวัดปຆำคำจริญวิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ 

524 003487 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 24 รัฐ พะยำ 
525 005210 รงรียนทศบำล 2 (มต  ำดรุณวทยຏ) รัฐ พะยำ 
526 004729 รงรียนอำวกะพຌอ รัฐ พังงำ 
527 005282 รงรียนทศบำลบຌำนยำนยำว รัฐ พังงำ 
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528 003579 รงรียนมัธยมกำะหมำก รัฐ พัทลุง 
529 005304 รงรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย พัทลุง รัฐ พัทลุง 
530 000330 รงรียนบำงลำยพิทยำ จิตตภำวันอุปถัมภຏ รัฐ พิจิตร 
531 004762 รงรียนทศบำล 2 ตะพำนหิน รัฐ พิจิตร 
532 004938 รงรียนทศบำลบຌำนปำกทำง รัฐ พิจิตร 
533 000007 รงรียนบຌำนกรำงวิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

534 000120 รงรียนนินกุมวิทยำ รัฐ พิษณุลก 

535 000121 รงรียนบำงกระทุมพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

536 000170 รงรียนพุทธชินรำชพิทยำ รัฐ พิษณุลก 

537 000172 รงรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ รัฐ พิษณุลก 

538 000242 รงรียนหนองพระพิทยำ รัฐ พิษณุลก 

539 000319 รงรียนประชำสงครำะหຏวิทยำ รัฐ พิษณุลก 

540 000334 รงรียนวังทองพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

541 000335 รงรียนบຌำนกลำงพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

542 000385 รงรียนนินสะอำดวิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

543 000395 รงรียนนินมะปรำงศึกษำวิทยำ รัฐ พิษณุลก 

544 000437 รงรียนวังพรงพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

545 000685 รงรียนตรียมอุดมศึกษำ ภำคหนือ รัฐ พิษณุลก 

546 000696 รงรียนดอนทองวิทยำ รัฐ พิษณุลก 

547 000960 รงรียนวังนๅ ำคูຌศึกษำ รัฐ พิษณุลก 

548 000963 รงรียนวัดบสถຏศึกษำ รัฐ พิษณุลก 

549 001038 รงรียนชุมสงสงครำม อุดรคณำรักษຏอุปถัมภຏ รัฐ พิษณุลก 

550 001161 รงรียนจำนกรຌอง รัฐ พิษณุลก 

551 001176 รงรียนฉลิมขวัญสตรี รัฐ พิษณุลก 

552 001221 รงรียนสวนมีไยงวิทยำ รัฐ พิษณุลก 

553 001236 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 23 รัฐ พิษณุลก 

554 001237 รงรียนนำบัววิทยำ พิษณุลก รัฐ พิษณุลก 

555 001473 รงรียนทรัพยຏเพรวัลยຏวิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

556 001505 รงรียนคันชຌงพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

557 001626 รงรียนพิษณุลกพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

558 001666 รงรียนชำติตระกำรวิทยำ รัฐ พิษณุลก 

559 001744 รงรียนวิทยำศำสตรຏจุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุลก รัฐ พิษณุลก 

560 001930 รงรียนทำทองพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

561 001933 รงรียนนครเทย รัฐ พิษณุลก 

562 002170 รงรียนนครบำงยำงพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

563 002494 รงรียนพรหมพิรำมวิทยำ รัฐ พิษณุลก 

564 002735 รงรียนบอพธ์ิวิทยำ รัฐ พิษณุลก 

565 002842 รงรียนวังพิกุลวิทยศึกษำ รัฐ พิษณุลก 

566 003023 รงรียนนๅ ำรินพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

567 003050 รงรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิษก รัฐ พิษณุลก 

568 003322 รงรียนศรีอินทรำทิตยຏพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 
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569 003374 รงรียนสฤษด์ิสนำพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

570 003401 รงรียนบำงกลำงทำวพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

571 003577 รงรียนดงประค ำพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

572 003718 รงรียนยำงกลนวิทยำ รัฐ พิษณุลก 

573 004577 รงรียนเทรยຌอยพิทยำคม รัฐ พิษณุลก 

574 005063 รงรียนบຌำนนๅ ำจวง รัฐ พิษณุลก 

575 005290 รงรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนรศวร รัฐ พิษณุลก 

576 000038 รงรียนกงกระจำนวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
577 000078 รงรียนหนองชุมสงวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
578 000147 รงรียนทำยำงวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
579 000513 รงรียนวัดจันทรำวำส (ศุขประสำรรำษฎรຏ) รัฐ พชรบุรี 
580 000848 รงรียนยธินบูรณะ พชรบุรี รัฐ พชรบุรี 
581 001187 รงรียนคงคำรำม รัฐ พชรบุรี 
582 001188 รงรียนขำยຌอยวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
583 001261 รงรียนหนองหญຌำปลຌองวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
584 002182 รงรียนพรหมำนุสรณຏจังหวัดพชรบุรี รัฐ พชรบุรี 
585 002188 รงรียนบญจมทพอุทิศ จังหวัดพชรบุรี รัฐ พชรบุรี 
586 002352 รงรียนวชิรธรรมศภิต รัฐ พชรบุรี 
587 002410 รงรียนบຌำนลำดวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
588 002436 รงรียนชะอ ำคุณหญิงนืไองบุรี รัฐ พชรบุรี 
589 002865 รงรียนบຌำนหลมวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
590 003039 รงรียนหຌวยทรำยประชำสรรคຏ รัฐ พชรบุรี 
591 003149 รงรียนบำงจำนวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
592 003308 รงรียนตนดหลวงวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
593 004065 รงรียนปຆำดใงวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
594 004136 รงรียนหนองจอกวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
595 004563 รงรียนดอนยำงวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
596 004619 รงรียนบำงตะบูนวิทยำ รัฐ พชรบุรี 
597 000081 รงรียนผำมืองวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
598 000134 รงรียนหลมสักวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
599 000190 รงรียนมืองศรีทพ รัฐ พชรบูรณຏ 
600 000233 รงรียนคมป์สนวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
601 000240 รงรียนศรีจันทรຏวิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ พชรบูรณຏ 
602 000282 รงรียนคกปรงวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
603 000288 รงรียนหลมกำพิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
604 000364 รงรียนวังพิกุลพิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
605 000382 รงรียนมืองรำดวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
606 000422 รงรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย พชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏ 
607 000495 รงรียนรมกลຌำขำคຌอพชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏ 
608 000563 รงรียนนิยมศิลป์อนุสรณຏ รัฐ พชรบูรณຏ 
609 000576 รงรียนซับบอนวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
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610 000765 รงรียนนินพิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
611 000793 รงรียนวิทยำนุกูลนำรี รัฐ พชรบูรณຏ 
612 000839 รงรียนพชรละครวิทยำ รัฐ พชรบูรณຏ 
613 000997 รงรียนบึงสำมพันวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
614 000999 รงรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ รัฐ พชรบูรณຏ 
615 001246 รงรียนนๅ ำหนำววิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
616 001294 รงรียนหนองเผ รัฐ พชรบูรณຏ 
617 001320 รงรียนนำฉลียงพิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
618 001411 รงรียนชนดนวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
619 001590 รงรียนพชรบูรณຏวิทยำ รัฐ พชรบูรณຏ 
620 001694 รงรียนองคຏกำรบริหำรสวนจังหวัดพชรบูรณຏ (วังชมภูวิทยำคม) รัฐ พชรบูรณຏ 
621 001697 รงรียนดงขุยวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
622 001752 รงรียนศรีทพประชำสรรคຏ รัฐ พชรบูรณຏ 
623 001849 รงรียนมืองกลำงวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
624 001875 รงรียนวังปຆงศึกษำ รัฐ พชรบูรณຏ 
625 001975 รงรียนติๅววิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
626 002073 รงรียนวังปຆงพิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
627 002109 รงรียนพชรพิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
628 002898 รงรียนนำสนุนวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
629 003171 รงรียนนๅ ำรຌอนวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
630 003588 รงรียนทำดຌวงพิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
631 003592 รงรียนซับสมบูรณຏวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
632 003636 รงรียนศรีมงคลวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
633 004171 รงรียนพัชรพิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
634 004188 รงรียนกำญจนำภิษกวิทยำลัย พชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏ 
635 004382 รงรียนผำดงวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
636 004553 รงรียนวัง฿หญวิทยำคม รัฐ พชรบูรณຏ 
637 004905 รงรียนทศบำล 3 (ชำญวิทยำ) รัฐ พชรบูรณຏ 
638 005005 รงรียนทศบำลหลมสัก รัฐ พชรบูรณຏ 
639 000018 รงรียนมวงเขพิทยำคม รัฐ พร 
640 000168 รงรียนนำรีรัตนຏจังหวัดพร รัฐ พร 
641 000198 รงรียนวียงทพวิทยำ รัฐ พร 
642 000199 รงรียนหຌวยมຌำวิทยำคม รัฐ พร 
643 000205 รงรียนถิไนอภำสวิทยำ รัฐ พร 
644 000263 รงรียนสองพิทยำคม รัฐ พร 
645 000345 รงรียนวิเลกียรติอุปถัมภຏ รัฐ พร 
646 000378 รงรียนพิริยำลัยจังหวัดพร รัฐ พร 
647 000861 รงรียนรຌองกวำงอนุสรณຏ รัฐ พร 
648 000961 รงรียนวังชิๅนวิทยำ รัฐ พร 
649 001099 รงรียนสูงมนชนูปถัมภຏ รัฐ พร 
650 001124 รงรียนสรอยสรีวิทยำ รัฐ พร 

82/102



ล าดับท่ี รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/อกชน

651 001267 รงรียนบຌำนกำศประชำนุครำะหຏ รัฐ พร 
652 001410 รงรียนลองวิทยำ รัฐ พร 
653 003243 รงรียนมืองพร รัฐ พร 
654 003728 รงรียนทำขຌำมวิทยำคม รัฐ พร 
655 004400 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 25 รัฐ พร 
656 004571 รงรียนกีฬำองคຏกำรบริหำรสวนจังหวัดพร (พัฒนำประชำอุปถัมภຏ) รัฐ พร 
657 004572 รงรียนสำธิตทศบำลบຌำนชตวัน รัฐ พร 
658 004991 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 36 จังหวัดภูกใต รัฐ ภูกใต 

659 005011 รงรียน อบจ.บຌำนตลำดหนือ (วันครู 2502) รัฐ ภูกใต 

660 005012 รงรียนอบจ.มืองภูกใต รัฐ ภูกใต 

661 005055 รงรียนทศบำลปลูกปัญญำ รัฐ ภูกใต 

662 005343 รงรียนวิชิตสงครำม รัฐ ภูกใต 

663 000095 รงรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม 

664 000183 รงรียนผดุงนำรี รัฐ มหำสำรคำม 

665 000257 รงรียนงัวบำวิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

666 000292 รงรียนมิตรภำพ รัฐ มหำสำรคำม 

667 000318 รงรียนกสุมวิทยำสรรคຏ รัฐ มหำสำรคำม 

668 000425 รงรียนดงบังพิสัยนวกำรนุสรณຏ รัฐ มหำสำรคำม 

669 000488 รงรียนสือกຌกวิทยำสรรคຏ รัฐ มหำสำรคำม 

670 000489 รงรียนกด ำวิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม 

671 000532 รงรียนชียงยืนพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

672 000533 รงรียนคกกอพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

673 000549 รงรียนมหำวิชำนุกูล รัฐ มหำสำรคำม 

674 000550 รงรียนปอพำนพิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ มหำสำรคำม 

675 000574 รงรียนลิงฝกประชำบ ำรุง รัฐ มหำสำรคำม 

676 000580 รงรียนหนองพธ์ิวิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

677 000635 รงรียนนำดูนประชำสรรพຏ รัฐ มหำสำรคำม 

678 000663 รงรียนวำปปทุม รัฐ มหำสำรคำม 

679 000689 รงรียนสำรคำมพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

680 000725 รงรียนมะคำพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

681 000866 รงรียนมืองตำวิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

682 000877 รงรียนนำพธ์ิพิทยำสรรพຏ รัฐ มหำสำรคำม 

683 000903 รงรียนนำภูพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

684 001036 รงรียนนำสีนวนพิทยำสรรคຏ รัฐ มหำสำรคำม 

685 001056 รงรียนดง฿หญวิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ มหำสำรคำม 

686 001172 รงรียนบรบือวิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม 

687 001349 รงรียนนำขำวิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

688 001428 รงรียนกันทรวิชัย รัฐ มหำสำรคำม 

689 001437 รงรียนมหำชัยพิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม 

690 001693 รงรียนกุดรังประชำสรรคຏ รัฐ มหำสำรคำม 

691 002039 รงรียนนำชือกพิทยำสรรคຏ รัฐ มหำสำรคำม 
83/102



ล าดับท่ี รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/อกชน

692 002197 รงรียนนนดงวิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

693 002332 รงรียนขวำเรศึกษำ รัฐ มหำสำรคำม 

694 002565 รงรียนขืไอนพิทยำสรรคຏ รัฐ มหำสำรคำม 

695 002695 รงรียนบรบือ รัฐ มหำสำรคำม 

696 002992 รงรียนวียงสะอำดพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

697 003015 รงรียนประชำพัฒนำ รัฐ มหำสำรคำม 

698 003097 รงรียนหลำยำววิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม 

699 003183 รงรียนทำขอนยำงพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

700 003541 รงรียนชืไนชมพิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม 

701 003702 รงรียนนนรำษีวิทยำ รัฐ มหำสำรคำม 

702 003703 รงรียนยำงวิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

703 003855 รงรียนมัธยมดงยำง รัฐ มหำสำรคำม 

704 003909 รงรียนหนองหลใกศึกษำ รัฐ มหำสำรคำม 

705 003968 รงรียนพนงำมพิทยำนุกูล รัฐ มหำสำรคำม 

706 003976 รงรียนมัธยมยำงสีสุรำช รัฐ มหำสำรคำม 

707 004303 รงรียนกูทองพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม 

708 004315 รงรียนหนองมวงวิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม 

709 005099 รงรียนทศบำลบูรพำพิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม 

710 005214 รงรียนดอนงินพิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม 

711 000714 รงรียนดงยในวิทยำคม รัฐ มุกดำหำร 
712 002861 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 22 รัฐ มฮองสอน 

713 003417 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 21 รัฐ มฮองสอน 

714 004634 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 34 รัฐ มฮองสอน 

715 004755 รงรียนสังวำลยຏวิทยำ รัฐ มฮองสอน 

716 000010 รงรียนยสธรพิทยำคม รัฐ ยสธร 

717 000011 รงรียนค ำขืไอนกຌวชนูปถัมภຏ รัฐ ยสธร 

718 000051 รงรียนบุงคຌำวิทยำคม รัฐ ยสธร 

719 000057 รงรียนทรำยมูลวิทยำ รัฐ ยสธร 

720 000083 รงรียนยสธรพิทยำสรรคຏ รัฐ ยสธร 

721 000144 รงรียนคຌอวังวิทยำคม รัฐ ยสธร 

722 000149 รงรียนก ำมดขันติธรรมวิทยำคม รัฐ ยสธร 

723 000369 รงรียนมหำชนะชัยวิทยำคม รัฐ ยสธร 

724 000405 รงรียนศรีฐำนกระจำยศึกษำ รัฐ ยสธร 

725 000413 รงรียนสมดใจพระญำณสังวร ฿นพระสังฆรำชูปถัมภຏ รัฐ ยสธร 

726 000468 รงรียนศรีกຌวประชำสรรคຏ รัฐ ยสธร 

727 000485 รงรียนตระกูลประทืองวิทยำคม รัฐ ยสธร 

728 000698 รงรียนปຆำติๅววิทยำ รัฐ ยสธร 

729 000858 รงรียนหຌองซงวิทยำคม รัฐ ยสธร 

730 001004 รงรียนสิงหຏสำมัคคีวิทยำ รัฐ ยสธร 

731 001111 รงรียนสอนกຌววองเววิทยำ รัฐ ยสธร 

732 001457 รงรียนดงมะเฟพิทยำคม รัฐ ยสธร 
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733 001526 รงรียนค ำตยวิทยำ รัฐ ยสธร 

734 001531 รงรียนกุดชุมวิทยำคม รัฐ ยสธร 

735 002159 รงรียนลิงนกทำ รัฐ ยสธร 

736 002583 รงรียนพนงำมพิทยำคำร รัฐ ยสธร 

737 002851 รงรียนกูจำนวิทยำคม รัฐ ยสธร 

738 002935 รงรียนนๅ ำค ำวิทยำคม รัฐ ยสธร 

739 003213 รงรียนหนองหนพัฒนวิทยำคม รัฐ ยสธร 

740 003620 รงรียนศิลำทองพิทยำสรรคຏ รัฐ ยสธร 

741 004066 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 28 รัฐ ยสธร 

742 004155 รงรียนพนทันจริญวิทยຏ รัฐ ยสธร 

743 004212 รงรียนมืองกลำงประชำนุกูล รัฐ ยสธร 

744 005374 รงรียนทศบำล 1 สุขวิทยำกรตัๅงตรงจิตร 15 รัฐ ยสธร 

745 004675 รงรียนทศบำล 2 (บຌำนมลำยูบำงกอก) รัฐ ยะลำ 
746 005375 รงรียนพัฒนศำสนຏวิทยำกตำบำรู อกชน ยะลำ 
747 005384 รงรียนทศบำล 4 (บຌำนกำปຈะฮูลู) รัฐ ยะลำ 
748 005493 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ๐ํ จังหวัดยะลำ รัฐ ยะลำ 
749 000054 รงรียนพนสูงประชำสรรคຏ รัฐ รຌอยอใด 

750 000396 รงรียนพธ์ิทองวิทยำคำร รัฐ รຌอยอใด 

751 000785 รงรียนสลภูมิพิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

752 001429 รงรียนปทุมรัตตຏพิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

753 001586 รงรียนนๅ ำ฿สวรวิทยຏ รัฐ รຌอยอใด 

754 001628 รงรียนศรีสมดใจพิมพຏพัฒนำวิทยำ รัฐ รຌอยอใด 

755 001636 รงรียนชียงขวัญพิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

756 001777 รงรียนขัติยะวงษำ รัฐ รຌอยอใด 

757 001783 รงรียนสตรีศึกษำ รัฐ รຌอยอใด 

758 001808 รงรียนหนองผึๅงวิทยำคำร รัฐ รຌอยอใด 

759 001938 รงรียนนนชัยศรีวิทยำ รัฐ รຌอยอใด 

760 001953 รงรียนศรีธวัชวิทยำลัย รัฐ รຌอยอใด 

761 001956 รงรียนรຌอยอใดวิทยำลัย รัฐ รຌอยอใด 

762 002001 รงรียนสลภูมิ รัฐ รຌอยอใด 

763 002003 รงรียนทุงกุลำประชำนุสรณຏ รัฐ รຌอยอใด 

764 002004 รงรียนทำมวงวิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

765 002075 รงรียนจตุรพักตรพิมำนรัชดำภิษก รัฐ รຌอยอใด 

766 002108 รงรียนมวงลำดวิทยำคำร รัฐ รຌอยอใด 

767 002144 รงรียนพนทองวิทยำยน รัฐ รຌอยอใด 

768 002146 รงรียนหนองหมืไนถำนวิทยำ รัฐ รຌอยอใด 

769 002149 รงรียนดูนຌอยประชำสรรคຏ รัฐ รຌอยอใด 

770 002230 รงรียนหนองพอกวิทยำลัย รัฐ รຌอยอใด 

771 002329 รงรียนค ำนำดีพิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

772 002357 รงรียนมวงมิตรวิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

773 002402 รงรียนจังหำรฐิตวิริยำประชำสรรคຏ รัฐ รຌอยอใด 
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774 002411 รงรียนชียง฿หมประชำนุสรณຏ รัฐ รຌอยอใด 

775 002413 รงรียนพธ์ิชัยชนูปถัมภຏ รัฐ รຌอยอใด 

776 002427 รงรียนพนทองพัฒนำวิทยำ รัฐ รຌอยอใด 

777 002433 รงรียนธงธำนี รัฐ รຌอยอใด 

778 002442 รงรียนธวัชบุรีวิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

779 002461 รงรียนขวำววิทยำคำร รัฐ รຌอยอใด 

780 002544 รงรียนทุงหลวงพลับพลำเชย รัฐ รຌอยอใด 

781 002545 รงรียนชຌำงผือกวิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

782 002547 รงรียนมืองสรวงวิทยำ รัฐ รຌอยอใด 

783 002566 รงรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย รัฐ รຌอยอใด 

784 002573 รงรียนหนองฮีจริญวิทยຏ รัฐ รຌอยอใด 

785 002592 รงรียนหัวทนวิทยำ รัฐ รຌอยอใด 

786 002617 รงรียนมยวดีพิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

787 002633 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

788 002642 รงรียนขีๅหลใกพิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

789 002643 รงรียนสำมขำทำหำดยำววิทยำ รัฐ รຌอยอใด 

790 002664 รงรียนพธ์ิทองพิทยำคม รຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

791 002665 รงรียนทรำยทองวิทยำ รัฐ รຌอยอใด 

792 002669 รงรียนอำจสำมำรถวิทยำ รัฐ รຌอยอใด 

793 002676 รงรียนพนมเพรวิทยำคำร รัฐ รຌอยอใด 

794 002678 รงรียนจันทรุบกษำอนุสรณຏ รัฐ รຌอยอใด 

795 002704 รงรียนสุวรรณภูมิพิทยเพศำล รัฐ รຌอยอใด 

796 002724 รงรียนคกลำมพิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

797 002744 รงรียนทอดเทยวิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

798 003225 รงรียนผำนๅ ำทิพยຏวิทยำ รัฐ รຌอยอใด 

799 003313 รงรียนดูกอึไงประชำสำมัคคี รัฐ รຌอยอใด 

800 003316 รงรียนหินกองวิทยำคำร รัฐ รຌอยอใด 

801 003329 รงรียนสตรีศึกษำ 2 รัฐ รຌอยอใด 

802 003380 รงรียนมืองนຌอยวิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

803 003395 รงรียนวังหลวงวิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

804 003411 รงรียนหลำหลวงประชำนุสรณຏ รัฐ รຌอยอใด 

805 003466 รงรียนพลับพลำวิทยำคม รัฐ รຌอยอใด 

806 003467 รงรียนพนมืองประชำรัฐ รัฐ รຌอยอใด 

807 003481 รงรียนกูกำสิงหຏประชำสรรคຏ รัฐ รຌอยอใด 

808 003491 รงรียนสูงยำงวิทยำประชำสรรคຏ รัฐ รຌอยอใด 

809 004234 รงรียนพธ์ิศรีสวำงวิทยำ รัฐ รຌอยอใด 

810 004263 รงรียนพธ์ิกຌวประชำสรรคຏ รัฐ รຌอยอใด 

811 004530 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ รຌอยอใด รัฐ รຌอยอใด 

812 004658 รงรียนศึกษำสงครำะหຏธวัชบุรี รัฐ รຌอยอใด 

813 005260 รงรียนทศบำลวัดสระทอง รัฐ รຌอยอใด 

814 005351 รงรียนทศบำลหนองหญຌำมຌำ(รงรียนกีฬำทศบำลมืองรຌอยอใด) รัฐ รຌอยอใด 
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815 004804 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 38 รัฐ ระนอง 
816 000201 รงรียนบຌำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ รัฐ ระยอง 
817 000357 รงรียนขำชะมำวิทยำ รัฐ ระยอง 
818 000514 รงรียนมกุฎมืองรำชวิทยำลัย รัฐ ระยอง 
819 001182 รงรียนสุนทรภูพิทยำ รัฐ ระยอง 
820 001223 รงรียนพรักษมำตำวิทยำ รัฐ ระยอง 
821 001259 รงรียนกลง วิทยสถำวร รัฐ ระยอง 
822 001260 รงรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ รัฐ ระยอง 
823 001466 รงรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร รัฐ ระยอง 
824 002248 รงรียนหຌวยยำงศึกษำ รัฐ ระยอง 
825 002360 รงรียนวังจันทรຏวิทยำ รัฐ ระยอง 
826 002445 รงรียนบຌำนคำย รัฐ ระยอง 
827 002536 รงรียนปลวกดงพิทยำคม รัฐ ระยอง 
828 002537 รงรียนนิคมวิทยำ รัฐ ระยอง 
829 002726 รงรียนระยองวิทยำคม รัฐ ระยอง 
830 002727 รงรียนวัดปຆำประดู รัฐ ระยอง 
831 002923 รงรียนช ำฆຌอพิทยำคม รัฐ ระยอง 
832 003581 รงรียนระยองวิทยำคมปำกนๅ ำ รัฐ ระยอง 
833 003819 รงรียนระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรม รัฐ ระยอง 
834 004487 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ ระยอง รัฐ ระยอง 
835 005397 รงรียนมัธยมตำกสินระยอง รัฐ ระยอง 
836 005437 รงรียนนครระยองวิทยำคม (วัดขด฿ตຌ) รัฐ ระยอง 
837 005106 รงรียนทศบำล 5 (พหลยธินรำมินทรภักดี) รัฐ รำชบุรี 
838 003127 รงรียนคกสลุงวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
839 003207 รงรียนบຌำนชีวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
840 004540 รงรียนบຌำนขอยวิทยำ รัฐ ลพบุรี 
841 000082 รงรียนมสันวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
842 000140 รงรียนกำะคำวิทยำคม รัฐ ล ำปำง 
843 000245 รงรียนทุงกวຎำววิทยำคม รัฐ ล ำปำง 
844 000346 รงรียนหຌำงฉัตรวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
845 000417 รงรียนวังหนือวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
846 000418 รงรียนถินวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
847 000419 รงรียนมมำะวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
848 000420 รงรียนมพริกวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
849 000484 รงรียนล ำปำงกัลยำณี รัฐ ล ำปำง 
850 000547 รงรียนสบปรำบพิทยำคม รัฐ ล ำปำง 
851 000691 รงรียนประชำรัฐธรรมคุณ รัฐ ล ำปำง 
852 000700 รงรียนวียงมอกวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
853 000701 รงรียนบุญวำทยຏวิทยำลัย รัฐ ล ำปำง 
854 000709 รงรียนมทะวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
855 000710 รงรียนมทะพัฒนศึกษำ รัฐ ล ำปำง 
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856 000711 รงรียนมทะประชำสำมัคคี รัฐ ล ำปำง 
857 000764 รงรียนสดใจวนชยำงคຏกูลวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
858 000948 รงรียนมืองปำนวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
859 001062 รงรียนสริมงำมวิทยำคม รัฐ ล ำปำง 
860 001285 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรขลำงคຏนคร รัฐ ล ำปำง 
861 002594 รงรียนจຌหมวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
862 002972 รงรียนสบจำงวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
863 003067 รงรียนประชำรำชวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
864 003119 รงรียนกิไวลมวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
865 003205 รงรียนมืองมำยวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
866 003312 รงรียนเหลหินวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
867 003557 รงรียนปຆงหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิษก รัฐ ล ำปำง 
868 003937 รงรียนวียงตำลพิทยำคม รัฐ ล ำปำง 
869 003947 รงรียนทุงอุดมวิทยำ รัฐ ล ำปำง 
870 004011 รงรียนศึกษำสงครำะหຏจิตตຏอำรีฯ รัฐ ล ำปำง 
871 004366 รงรียนมืองปำนพัฒนวิทยຏ รัฐ ล ำปำง 
872 000108 รงรียนวชิรปຆำซำง รัฐ ล ำพูน 

873 000259 รงรียนนๅ ำดิบวิทยำคม รัฐ ล ำพูน 

874 000295 รงรียนอุมงคຏวิทยำคม รัฐ ล ำพูน 

875 000397 รงรียนปຆำตำลบຌำนธิพิทยำ รัฐ ล ำพูน 

876 000521 รงรียนบຌำนปງนพิทยำคม รัฐ ล ำพูน 

877 000699 รงรียนทำขุมงินวิทยำคำร รัฐ ล ำพูน 

878 000760 รงรียนบຌำนฮงรัตนวิทยำ รัฐ ล ำพูน 

879 000833 รงรียนปຆำซำง รัฐ ล ำพูน 

880 001393 รงรียนทุงหัวชຌำงพิทยำคม รัฐ ล ำพูน 

881 001745 รงรียนมตืนวิทยำ รัฐ ล ำพูน 

882 001894 รงรียนวียงจดียຏวิทยำ รัฐ ล ำพูน 

883 002167 รงรียนจักรค ำคณำทร รัฐ ล ำพูน 

884 002174 รงรียนมทำวิทยำคม รัฐ ล ำพูน 

885 002195 รงรียนสวนบุญญปถัมภຏ ล ำพูน รัฐ ล ำพูน 

886 002543 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 26 รัฐ ล ำพูน 

887 002693 รงรียนธีรกำนทຏบຌำนฮง รัฐ ล ำพูน 

888 003240 รงรียนนำทรำยวิทยำคม ล ำพูน รัฐ ล ำพูน 

889 000001 รงรียนวังพนงำมวิทยำ รัฐ ลย 

890 000024 รงรียนศรีสองรักษຏวิทยำ รัฐ ลย 

891 000088 รงรียนภูหลวงวิทยำ รัฐ ลย 

892 000137 รงรียนหนองหินวิทยำคม รัฐ ลย 

893 000194 รงรียนลยอนุกูลวิทยำ รัฐ ลย 

894 000235 รงรียนนำอຌอวิทยำ รัฐ ลย 

895 000273 รงรียนศรีสงครำมวิทยำ รัฐ ลย 

896 000280 รงรียนผำสำมยอดวิทยำคม รัฐ ลย 
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897 000317 รงรียนทำลีไวิทยำ รัฐ ลย 

898 000332 รงรียนภูกระดึงวิทยำคม รัฐ ลย 

899 000363 รงรียนหมืองบงวิทยำคม รัฐ ลย 

900 000551 รงรียนนำหຌววิทยำ รัฐ ลย 

901 000597 รงรียนผำอินทรຏปลงวิทยำ รัฐ ลย 

902 001121 รงรียนปำกชมวิทยำ รัฐ ลย 

903 001122 รงรียนวังทรำยขำววิทยำ รัฐ ลย 

904 001342 รงรียนภูรือวิทยำ รัฐ ลย 

905 001632 รงรียนลยพิทยำคม รัฐ ลย 

906 001869 รงรียนชียงกลมวิทยำ รัฐ ลย 

907 001986 รงรียนนำดຌวงวิทยำ รัฐ ลย 

908 002253 รงรียนสันติวิทยำสรรพຏ รัฐ ลย 

909 002414 รงรียนอรำวัณวิทยำคม รัฐ ลย 

910 002696 รงรียนขำกຌววิทยำสรรพຏ รัฐ ลย 

911 002860 รงรียนธำตุพิทยำคม รัฐ ลย 

912 003089 รงรียนผำนຌอยวิทยำคม รัฐ ลย 

913 003180 รงรียนพระกຌวอำสำวิทยำ รัฐ ลย 

914 003924 รงรียนคอนสำวิทยำ รัฐ ลย 

915 003992 รงรียนลยสวำงวิทยำคม รัฐ ลย 

916 004538 รงรียนซเลวิทยำคม รัฐ ลย 

917 005255 รงรียนทศบำล 5 บຌำนหนองผักกຌำม รัฐ ลย 

918 000023 รงรียนนนพใกวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

919 000026 รงรียนนๅ ำกลีๅยงวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

920 000037 รงรียนนครศรีล ำดวนวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

921 000074 รงรียนเพรบึงวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

922 000133 รงรียนสຌมปຆอยพิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

923 000202 รงรียนบัวนຌอยวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

924 000290 รงรียนพรำนวิบูลวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

925 000310 รงรียนยำงชุมนຌอยพิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

926 000389 รงรียนกันทรอมวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

927 000421 รงรียนกันทรำรมณຏ รัฐ ศรีสะกษ 

928 000442 รงรียนเกรภักดีวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

929 000470 รงรียนหนองทุมศรีส ำรำญวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

930 000510 รงรียนสตรีสิริกศ รัฐ ศรีสะกษ 

931 000531 รงรียนศรีสะกษวิทยำลัย รัฐ ศรีสะกษ 

932 000555 รงรียนละทำยวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

933 000560 รงรียนศรีกຌวพิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

934 000562 รงรียนศรีรัตนวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

935 000575 รงรียนกุดสลำวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

936 000603 รงรียนคกสะอำดวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

937 000626 รงรียนผักพววิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 
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938 000630 รงรียนสิริกศนຌอมกลຌำ รัฐ ศรีสะกษ 

939 000647 รงรียนตระกำศประชำสำมัคคี รัฐ ศรีสะกษ 

940 000649 รงรียนบญจลักษຏพิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

941 000716 รงรียนละลมวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

942 000718 รงรียนพยุหຏวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

943 000723 รงรียนบึงมะลูวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

944 000896 รงรียนขุขันธຏ รัฐ ศรีสะกษ 

945 000972 รงรียนก ำพง รัฐ ศรีสะกษ 

946 000991 รงรียนสำยธำรวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

947 001059 รงรียนนนคຌอวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

948 001173 รงรียนดำนอุดมศึกษำ รัฐ ศรีสะกษ 

949 001232 รงรียนเตรมิตร รัฐ ศรีสะกษ 

950 001287 รงรียนกระชงวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

951 001326 รงรียนกันทรลักษຏวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

952 001403 รงรียนขืไอนชຌำงวิทยำคำร รัฐ ศรีสะกษ 

953 001432 รงรียนขุนหำญวิทยำสรรคຏ รัฐ ศรีสะกษ 

954 001494 รงรียนวรคุณอุปถัมภຏ รัฐ ศรีสะกษ 

955 001497 รงรียนบึงบูรพຏ รัฐ ศรีสะกษ 

956 001498 รงรียนหຌวยทับทันวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

957 001511 รงรียนรำษีเศล รัฐ ศรีสะกษ 

958 001700 รงรียนภูสิงหຏประชำสริมวิทยຏ รัฐ ศรีสะกษ 

959 001810 รงรียนประชำพัฒนศึกษำ รัฐ ศรีสะกษ 

960 001851 รงรียนเพรธรรมคุณวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

961 001874 รงรียนปรือ฿หญวิทยบัลลังกຏ รัฐ ศรีสะกษ 

962 001883 รงรียนพอกพิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ ศรีสะกษ 

963 001935 รงรียนทุงเชยพิทยำ รัชมังคลำภิษก รัฐ ศรีสะกษ 

964 002143 รงรียนคลีกลิๅงพัฒนำทร รัฐ ศรีสะกษ 

965 002240 รงรียนทุงสิมวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

966 002326 รงรียนศรีสะกษวิทยำลัย 2 หຌวยคลຌำ (พรหมดิรกอนุสรณຏ) รัฐ ศรีสะกษ 

967 002368 รงรียนปรำงคຏกู รัฐ ศรีสะกษ 

968 002700 รงรียนคูซอดประชำสรรคຏ รัฐ ศรีสะกษ 

969 002834 รงรียนวงกຌววิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

970 002945 รงรียนศรีตระกูลวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

971 002968 รงรียนผักเหมวิทยำนุกูล รัฐ ศรีสะกษ 

972 003053 รงรียนลิๅนฟງำพิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

973 003321 รงรียนหนองหวຌำประชำสรรคຏ รัฐ ศรีสะกษ 

974 003358 รงรียนมืองจันทรຏวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

975 003393 รงรียนกันทรลักษຏวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

976 003659 รงรียนนำกຌววิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

977 003821 รงรียนบกวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

978 003839 รงรียนเผงำมพิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 
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979 003893 รงรียนจตุรภูมิพิทยำคำร รัฐ ศรีสะกษ 

980 003894 รงรียนมืองคนวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

981 003936 รงรียนดงรักวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

982 003967 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 29 รัฐ ศรีสะกษ 

983 004099 รงรียนนๅ ำค ำวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

984 004120 รงรียนสวงษຏวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

985 004129 รงรียนสะดำ฿หญประชำสรรคຏ รัฐ ศรีสะกษ 

986 004132 รงรียนหวำยค ำวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

987 004134 รงรียนรมพธ์ิวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

988 004135 รงรียนพธ์ิธำตุประชำสรรคຏ รัฐ ศรีสะกษ 

989 004138 รงรียนภูมิซรอลวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

990 004141 รงรียนตูมพิทยำนุสรณຏ รัฐ ศรีสะกษ 

991 004145 รงรียนหนองคูวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

992 004150 รงรียนหนองถมวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

993 004152 รงรียนนนปูนวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

994 004163 รงรียนพธ์ิศรีสุวรรณวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

995 004164 รงรียนกุญชรศิรวิทยຏ รัฐ ศรีสะกษ 

996 004228 รงรียนประสำนมิตรวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

997 004233 รงรียนมัธยมบักดองวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

998 004237 รงรียนคกหลำมวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

999 004240 รงรียนมัธยมพนคຌอ รัฐ ศรีสะกษ 

1000 004320 รงรียนบัวจริญวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

1001 004335 รงรียนศิลำลำดวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

1002 004450 รงรียนพธ์ิวงศຏวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

1003 004473 รงรียนกระดุมทองวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

1004 004561 รงรียนจิกสังขຏทองวิทยำ รัฐ ศรีสะกษ 

1005 004629 รงรียนบญจประชำสรรคຏ รัฐ ศรีสะกษ 

1006 004691 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ ศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษ 

1007 004921 รงรียนลมศักด์ิวิทยำคม รัฐ ศรีสะกษ 

1008 005062 รงรียนบຌำนปือย รัฐ ศรีสะกษ 

1009 000020 รงรียนธำตุทองอ ำนวยวิทยຏ รัฐ สกลนคร 
1010 002916 รงรียนภูดินดงวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1011 003250 รงรียนสกลทวำป รัฐ สกลนคร 
1012 004928 รงรียนบຌำนพนพงจียรวนนทຏอุทิศ 5 รัฐ สกลนคร 
1013 005130 รงรียนบຌำนดงหมຌอทอง รัฐ สกลนคร 
1014 005131 รงรียนบຌำนนำสีนวล รัฐ สกลนคร 
1015 005517 รงรียนมัธยมศึกษำทศบำล 3 ยุติธรรมวิทยำ รัฐ สกลนคร 
1016 001385 รงรียนกำะตຌวพิทยำสรรคຏ รัฐ สงขลำ 
1017 004883 รงรียนมุสลิมจะนะศึกษำ อกชน สงขลำ 
1018 004971 รงรียนทศบำล 5 (วัดหัวปງอมนอก) รัฐ สงขลำ 
1019 005264 รงรียนทศบำล 1 (อใงสียงสำมัคคี) รัฐ สงขลำ 
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1020 005389 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 42 จังหวัดสตูล รัฐ สตูล 

1021 001720 รงรียนสตรีสมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร 
1022 004592 รงรียนหลวงพอปำนคลองดำนอนุสรณຏ รัฐ สมุทรปรำกำร 
1023 000247 รงรียนมธีชุณหะวัณวิทยำลัย รัฐ สมุทรสงครำม 

1024 001252 รงรียนอัมพวันวิทยำลัย รัฐ สมุทรสงครำม 

1025 001275 รงรียนวัดกຌวจริญอ ำนวยวิทยຏ รัฐ สมุทรสงครำม 

1026 001276 รงรียนทຌำยหำด รัฐ สมุทรสงครำม 

1027 001913 รงรียนศรัทธำสมุทร รัฐ สมุทรสงครำม 

1028 001916 รงรียนถำวรำนุกูล รัฐ สมุทรสงครำม 

1029 002884 รงรียนสกลวิสุทธิ รัฐ สมุทรสงครำม 

1030 003048 รงรียนวัดบำงกะพຌอม (คงลำภยิไงประชำนุสรณຏ) รัฐ สมุทรสงครำม 

1031 003049 รงรียนทพสุวรรณชำญวิทยำ รัฐ สมุทรสงครำม 

1032 005103 รงรียนทศบำลวัดประทุมคณำวำส (นิพันธຏหริณสูตรຏ) รัฐ สมุทรสงครำม 

1033 000187 รงรียนกระทุมบน วิศษสมุทคุณ รัฐ สมุทรสำคร 
1034 000352 รงรียนสมุทรสำครวุฒิชัย รัฐ สมุทรสำคร 
1035 000600 รงรียนสมุทรสำครบูรณะ รัฐ สมุทรสำคร 
1036 000922 รงรียนอຌอมนຌอยสภณชนูปถัมภຏ รัฐ สมุทรสำคร 
1037 001050 รงรียนสมุทรสำครวิทยำลัย รัฐ สมุทรสำคร 
1038 001841 รงรียนวัดหลักสีไพิพัฒนຏรำษฎรຏอุปถัมภຏ รัฐ สมุทรสำคร 
1039 002533 รงรียนวัดธรรมจริยำภิรมยຏ รัฐ สมุทรสำคร 
1040 003269 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ สมุทรสำคร รัฐ สมุทรสำคร 
1041 003827 รงรียนกุศลวิทยำ รัฐ สมุทรสำคร 
1042 004465 รงรียนพันทຌำยนรสิงหຏวิทยำ รัฐ สมุทรสำคร 
1043 005522 รงรียนทศบำลบຌำนมหำชัย (อนุกูลรำษฎรຏ) รัฐ สมุทรสำคร 
1044 000077 รงรียนขำฉกรรจຏวิทยำคม รัฐ สระกຌว 

1045 000307 รงรียนบຌำนกຌงวิทยำ รัฐ สระกຌว 

1046 000361 รงรียนซับนกกຌววิทยำ รัฐ สระกຌว 

1047 000666 รงรียนทรัพยຏสมบูรณຏวิทยำคม รัฐ สระกຌว 

1048 000740 รงรียนวัฒนำนคร รัฐ สระกຌว 

1049 003614 รงรียนเทรดีไยววิทยำ รัฐ สระกຌว 

1050 003989 รงรียนสิริรำชอนุสรณຏ รัฐ สระกຌว 

1051 005360 รงรียนทศบำลมิตรสัมพันธຏวิทยำ รัฐ สระกຌว 

1052 004897 วิทยำลัยอำชีวศึกษำทศบำลพระพุทธบำท รัฐ สระบุรี 
1053 000016 รงรียนพรหมบุรีรัชดำภิษก รัฐ สิงหຏบุรี 
1054 004825 รงรียนหัวเผวิทยำคม รัฐ สิงหຏบุรี 
1055 004802 รงรียนมัธยมศึกษำทศบำลมืองสวรรคลก รัฐ สุขทัย 

1056 005018 รงรียนทศบำลสวรรคลกประชำสรรคຏ รัฐ สุขทัย 

1057 005456 รงรียนทศบำลวัดเทยชุมพล (ด ำรงประชำสรรคຏ) รัฐ สุขทัย 

1058 000458 รงรียนกำะสมุย รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1059 000590 รงรียนเชยำวิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1060 000618 รงรียนทำชนะ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 
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1061 000697 รงรียนสุรำษฎรຏพิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1062 000734 รงรียนองคຏกำรบริหำรสวนจังหวัดสุรำษฏรຏธำนี ํ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1063 000788 รงรียนวียงสระ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1064 000891 รงรียนพนมศึกษำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1065 000976 รงรียนกำญจนดิษฐຏ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1066 001058 รงรียนสุรำษฎรຏธำนี รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1067 001090 รงรียนชัยบุรีพิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1068 001645 รงรียนบຌำนนำสำร รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1069 001650 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎรຏธำนี รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1070 001705 รงรียนทำอุทพิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1071 001714 รงรียนบຌำนนำวิทยำคม รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1072 001748 รงรียนมืองสุรำษฎรຏธำนี รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1073 001855 รงรียนพุนพินพิทยำคม รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1074 001929 รงรียนคลองฉนวนวิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1075 001978 รงรียนบำงสวรรคຏวิทยำคม รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1076 002106 รงรียนควนสุบรรณวิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1077 002169 รงรียนคีรีรัฐวิทยำคม รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1078 002335 รงรียนกำะพะงันศึกษำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1079 002523 รงรียนคียนซำพิทยำคม รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1080 002629 รงรียนพระสงวิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1081 002717 รงรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 3 สุรำษฎรຏธำนี รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1082 002737 รงรียนบຌำนตำขุนวิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1083 003069 รงรียนสุรำษฎรຏพิทยำ 2 รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1084 003130 รงรียนพรุพีพิทยำคม รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1085 003270 รงรียนปำกพรกวิทยำคม รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1086 003309 รงรียนทำฉำงวิทยำคำร รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1087 003383 รงรียนทำชีวิทยำคม รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1088 003495 รงรียนมัธยมบຌำนท ำนียบ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1089 003809 รงรียนทำสะทຌอนวิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1090 003898 รงรียนขำพนมบกศึกษำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1091 003953 รงรียนสวียดวิทยำ รัชมังคลำภิษก รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1092 004003 รงรียนพวงพรมครวิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1093 004016 รงรียนสุรำษฎรຏธำนี 2 รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1094 004098 รงรียนกำญจนำภิษกวิทยำลัย สุรำษฎรຏธำนี รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1095 004127 รงรียนรัชชประภำวิทยำคม รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1096 004182 รงรียนนๅ ำรอบวิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1097 004548 รงรียนบຌำนสดใจพิทยำคม รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1098 004556 รงรียนทำฟืองวิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1099 004591 รงรียนทีปรำษฎรຏพิทยำ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1100 005147 รงรียนวัดขำศรีวิชัย รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1101 005249 รงรียนบຌำนคลองสงคຏ รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 
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1102 005341 รงรียนบຌำนขำนำ฿น รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

1103 000142 รงรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิษก รัฐ สุรินทรຏ 
1104 000143 รงรียนศรีเผทสมันตຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1105 000384 รงรียนทนมียຏมิตรประชำ รัฐ สุรินทรຏ 
1106 000559 รงรียนหຌวยจริงวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1107 000567 รงรียนศีขรภูมิพิสัย รัฐ สุรินทรຏ 
1108 000569 รงรียนกุดเผทประชำสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1109 000623 รงรียนทุงมนวิทยำคำร รัฐ สุรินทรຏ 
1110 000736 รงรียนตลศิริวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1111 000937 รงรียนตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิษก รัฐ สุรินทรຏ 
1112 001079 รงรียนตำนีวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1113 001085 รงรียนมหิธรวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1114 001318 รงรียนสวำยวิทยำคำร รัฐ สุรินทรຏ 
1115 001382 รงรียนกำบชิงวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1116 001398 รงรียนนนทพ รัฐ สุรินทรຏ 
1117 001442 รงรียนสุรินทรຏภักดี รัฐ สุรินทรຏ 
1118 001459 รงรียนสุรพินทຏพิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1119 001491 รงรียนขนำดมอญพิทยำคม รัฐ สุรินทรຏ 
1120 001492 รงรียนกระทียมวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1121 001503 รงรียนนงมุดวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1122 001523 รงรียนนำรำยณຏค ำผงวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1123 001534 รงรียนพญำรำมวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1124 001540 รงรียนลำนทรำยพิทยำคม รัฐ สุรินทรຏ 
1125 001549 รงรียนรัตนบุรี รัฐ สุรินทรຏ 
1126 001616 รงรียนมืองกพิทยำสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1127 001622 รงรียนประสำทวิทยำคำร รัฐ สุรินทรຏ 
1128 001652 รงรียนบิดพิทยำสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1129 001852 รงรียนบัวชดวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1130 001899 รงรียนส ำรงทำบวิทยำคม รัฐ สุรินทรຏ 
1131 001922 รงรียนคกยำงวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1132 001968 รงรียนพนมดงรักวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1133 002008 รงรียนมืองลีงวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1134 002013 รงรียนสนมวิทยำคำร รัฐ สุรินทรຏ 
1135 002015 รงรียนสังขะ รัฐ สุรินทรຏ 
1136 002042 รงรียนชุมพลวิทยำสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1137 002043 รงรียนมืองบัววิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1138 002142 รงรียนทำตูมประชำสริมวิทยຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1139 002220 รงรียนนำดีวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1140 002237 รงรียนสิรินธร รัฐ สุรินทรຏ 
1141 002264 รงรียนสินรินทรຏวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1142 002273 รงรียนสุรวิทยำคำร รัฐ สุรินทรຏ 
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1143 002321 รงรียนจอมพระประชำสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1144 002504 รงรียนดอนรดวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1145 002549 รงรียนบุกรงวิทยำคม รัฐ สุรินทรຏ 
1146 002590 รงรียนวีรวัฒนຏยธิน รัฐ สุรินทรຏ 
1147 002971 รงรียนเทรกຌววิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1148 003052 รงรียนจำรยຏวิทยำคำร รัฐ สุรินทรຏ 
1149 003066 รงรียนพรมทพพิทยำคม รัฐ สุรินทรຏ 
1150 003131 รงรียนพนำสนวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1151 003307 รงรียนชคพชรพิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1152 003357 รงรียนสุรินทรຏรำชมงคล รัฐ สุรินทรຏ 
1153 003500 รงรียนธำตุศรีนคร รัฐ สุรินทรຏ 
1154 003534 รงรียนหนองวงวิทยำคม รัฐ สุรินทรຏ 
1155 003561 รงรียนหนองสนิทวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1156 003580 รงรียนหนองอียอวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1157 003603 รงรียนนำบัววิทยำ สุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1158 003613 รงรียนสุรินทรຏพิทยำคม รัฐ สุรินทรຏ 
1159 003701 รงรียนชืๅอพลิงวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1160 003720 รงรียนมัธยมจำรพัตวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1161 003760 รงรียนมัธยมทับทิมสยำม 04 ฿นพระอุปถัมภຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1162 004084 รงรียนศรีรำมประชำสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1163 004186 รงรียนมัธยมศรีส ำภำลูน รัฐ สุรินทรຏ 
1164 004209 รงรียนชຌำงบุญวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1165 004217 รงรียนตำบำวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1166 004249 รงรียนปรำสำทบงวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1167 004279 รงรียนทุงกุลำพิทยำคม รัฐ สุรินทรຏ 
1168 004283 รงรียนทำสวำงวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1169 004312 รงรียนทพอุดมวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1170 004313 รงรียนรวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1171 004342 รงรียนนนทนพิทยำคม รัฐ สุรินทรຏ 
1172 004346 รงรียนพระกຌววิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1173 004417 รงรียนบึงนครประชำสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1174 004435 รงรียนประดูกຌวประชำสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1175 004442 รงรียนคกตะคียนวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1176 004460 รงรียนศรีณรงคຏพิทยำลัย รัฐ สุรินทรຏ 
1177 004461 รงรียนยำงวิทยำคำร รัฐ สุรินทรຏ 
1178 004462 รงรียนขวำว฿หญวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1179 004466 รงรียนล ำพลับพลำวิทยำคำร รัฐ สุรินทรຏ 
1180 004485 รงรียนวังขำพัฒนำ รัฐ สุรินทรຏ 
1181 004560 รงรียนหนองขุนศรีวิทยำ รัฐ สุรินทรຏ 
1182 004578 รงรียนศรีปทุมพิทยำคม รัฐ สุรินทรຏ 
1183 004587 รงรียนสงทรัพยຏประชำวิทยำคำร รัฐ สุรินทรຏ 
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1184 004588 รงรียนทับพธ์ิพัฒนวิทยຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1185 004839 รงรียนบຌำนตรึม ตรึมวิทยำนุครำะหຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1186 005197 รงรียนทศบำล3 ทศบำลอนุสรณຏ รัฐ สุรินทรຏ 
1187 000066 รงรียนคกคอนวิทยำคม รัฐ หนองคำย 

1188 000122 รงรียนนๅ ำสวยวิทยำ รัฐ หนองคำย 

1189 000178 รงรียนถอนวิทยำ รัฐ หนองคำย 

1190 000260 รงรียนชุมพลพนพิสัย รัฐ หนองคำย 

1191 000778 รงรียนพธ์ิตำกพิทยำคม รัฐ หนองคำย 

1192 000812 รงรียนพำนพรຌำว รัฐ หนองคำย 

1193 000828 รงรียนทำบอ รัฐ หนองคำย 

1194 001266 รงรียนหนองคำยวิทยำคำร รัฐ หนองคำย 

1195 001346 รงรียนสังคมวิทยำ รัฐ หนองคำย 

1196 001480 รงรียนปทุมทพวิทยำคำร รัฐ หนองคำย 

1197 001743 รงรียนประชำบดีพิทยำคม รัฐ หนองคำย 

1198 002189 รงรียนหินงมพิทยำคม รัฐ หนองคำย 

1199 002806 รงรียนวียงค ำวิทยำคำร รัฐ หนองคำย 

1200 002816 รงรียนพระพุทธบำทวิทยำคม รัฐ หนองคำย 

1201 002871 รงรียนพระบำทนำสิงหຏพิทยำคม รัฐ หนองคำย 

1202 003140 รงรียนวังหลวงพิทยำสรรพຏ รัฐ หนองคำย 

1203 003356 รงรียนดืไอวิทยำคำร รัฐ หนองคำย 

1204 003394 รงรียนทำบอพิทยำคม รัฐ หนองคำย 

1205 003433 รงรียนกวนวันวิทยำ รัฐ หนองคำย 

1206 003454 รงรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ รัฐ หนองคำย 

1207 003496 รงรียนซิมพิทยำคม รัฐ หนองคำย 

1208 003563 รงรียนฝำงพิทยำคม รัฐ หนองคำย 

1209 003623 รงรียนนำหนังพัฒนศึกษำ รัฐ หนองคำย 

1210 003740 รงรียนนำดีพิทยำคม รัฐ หนองคำย 

1211 003860 รงรียนปำกสวยพิทยำคม รัฐ หนองคำย 

1212 004068 รงรียนกุดบงพิทยำคำร รัฐ หนองคำย 

1213 004122 รงรียนวรลำภนุสรณຏ รัฐ หนองคำย 

1214 004368 รงรียนวังมวงพิทยำคม รัฐ หนองคำย 

1215 004464 รงรียนรมธรรมำนุสรณຏ รัฐ หนองคำย 

1216 005040 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 14 รัฐ หนองคำย 

1217 005125 รงรียนทศบำล 1 สวำงวิทยำ รัฐ หนองคำย 

1218 000933 รงรียนกุดดูพิทยำคม รัฐ หนองบัวล ำภู 

1219 001113 รงรียนกุดดินจีไพิทยำคม รัฐ หนองบัวล ำภู 

1220 001289 รงรียนนำวังศึกษำวิช รัฐ หนองบัวล ำภู 

1221 001291 รงรียนนนมืองวิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู 

1222 001390 รงรียนหนองสวรรคຏวิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู 

1223 001522 รงรียนสุวรรณคูหำพิทยำสรรคຏ รัฐ หนองบัวล ำภู 

1224 001620 รงรียนศรีบุญรืองวิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู 
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1225 001674 รงรียนบຌำนขำมพิทยำคม รัฐ หนองบัวล ำภู 

1226 001948 รงรียนค ำสนวิทยำสรรคຏ รัฐ หนองบัวล ำภู 

1227 001949 รงรียนนนสังวิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู 

1228 002452 รงรียนหนองบัวพิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู 

1229 002753 รงรียนยำงหลอวิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู 

1230 003156 รงรียนกุงกຌววิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู 

1231 003432 รงรียนนำกวิทยำ รัฐ หนองบัวล ำภู 

1232 003608 รงรียนภูซำง฿หญวิทยำคม รัฐ หนองบัวล ำภู 

1233 004116 รงรียนกุดสะทียนวิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู 

1234 004140 รงรียนฝ่ังดงวิทยำสรรคຏ รัฐ หนองบัวล ำภู 

1235 004436 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ หนองบัวล ำภู รัฐ หนองบัวล ำภู 

1236 004918 รงรียนหนองรือพิทยำคม รัฐ หนองบัวล ำภู 

1237 000012 รงรียนรำชสถิตยຏวิทยำ รัฐ อำงทอง 
1238 003625 รงรียนยธินบูรณะอำงทอง รัฐ อำงทอง 
1239 005095 รงรียนทศบำล 3 วัดชัยมงคล รัฐ อำงทอง 
1240 000080 รงรียนปลำคຌำววิทยำนุสรณຏ รัฐ อ ำนำจจริญ 

1241 000154 รงรียนสนำงคนิคม รัฐ อ ำนำจจริญ 

1242 000516 รงรียนนๅ ำปลีกศึกษำ รัฐ อ ำนำจจริญ 

1243 000754 รงรียนชำนุมำนวิทยำคม รัฐ อ ำนำจจริญ 

1244 000780 รงรียนลืออ ำนำจวิทยำคม รัฐ อ ำนำจจริญ 

1245 001465 รงรียนหัวตะพำนวิทยำคม รัฐ อ ำนำจจริญ 

1246 001595 รงรียนพนำศึกษำ รัฐ อ ำนำจจริญ 

1247 001596 รงรียนคึม฿หญวิทยำ รัฐ อ ำนำจจริญ 

1248 002021 รงรียนปทุมรำชวงศำ รัฐ อ ำนำจจริญ 

1249 002655 รงรียนอ ำนำจจริญ รัฐ อ ำนำจจริญ 

1250 003139 รงรียนนำวังวิทยำ รัฐ อ ำนำจจริญ 

1251 003195 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ๕๐ รัฐ อ ำนำจจริญ 

1252 003196 รงรียนนำวียงจุลดิศวิทยำ รัฐ อ ำนำจจริญ 

1253 003197 รงรียนนำจิกพิทยำคม รัฐ อ ำนำจจริญ 

1254 003363 รงรียนค ำขืไอนกຌววิทยำคม รัฐ อ ำนำจจริญ 

1255 003441 รงรียนศรีคูณวิทยบัลลังกຏ รัฐ อ ำนำจจริญ 

1256 004104 รงรียนมัธยมมด รัฐ อ ำนำจจริญ 

1257 004161 รงรียนนำยมวิทยำคำร รัฐ อ ำนำจจริญ 

1258 004184 รงรียนศรีจริญศึกษำ รัฐ อ ำนำจจริญ 

1259 004204 รงรียนอ ำนำจจริญพิทยำคม รัฐ อ ำนำจจริญ 

1260 004261 รงรียนสรຌำงนกทำวิทยำคม รัฐ อ ำนำจจริญ 

1261 004454 รงรียนจิกดูวิทยำ รัฐ อ ำนำจจริญ 

1262 001448 รงรียนพันดอนวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1263 002809 รงรียนนำทรำยวิทยำคม อุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

1264 002994 รงรียนนๅ ำซึมพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 

1265 004024 รงรียนกุงจริญพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี 
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1266 004102 รงรียนชียงพใงวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1267 004139 รงรียนชลพิทยำนุสรณຏ รัฐ อุดรธำนี 

1268 004231 รงรียนชัยนำค ำวิทยำ รัฐ อุดรธำนี 

1269 004410 รงรียนมัธยมทศบำล 6 นครอุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี 

1270 004944 รงรียนทศบำล 7 รถเฟสงครำะหຏ รัฐ อุดรธำนี 

1271 004983 รงรียนทศบำล 3 บຌำนหลำ รัฐ อุดรธำนี 

1272 000491 รงรียนทำปลำประชำอุทิศ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1273 000612 รงรียนอุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1274 000744 รงรียนอุตรดิตถຏดรุณี รัฐ อุตรดิตถຏ 
1275 000799 รงรียนพิชัย รัฐ อุตรดิตถຏ 
1276 001272 รงรียนสนตอวิทยำ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1277 001604 รงรียนตรียมอุดมศึกษำนຌอมกลຌำ อุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1278 001769 รงรียนทุงกะลวิทยำ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1279 001917 รงรียนฟำกทำวิทยำ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1280 002113 รงรียนองคຏกำรบริหำรสวนจังหวัดอุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1281 002126 รงรียนบຌำนคกวิทยำคม รัฐ อุตรดิตถຏ 
1282 002287 รงรียนนๅ ำปำดชนูปถัมภຏ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1283 002358 รงรียนตรอนตรีสินธุຏ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1284 002394 รงรียนลับลพิทยำคม รัฐ อุตรดิตถຏ 
1285 002819 รงรียนทองสนขันวิทยำ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1286 002853 รงรียนบຌำนคนพิทยำ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1287 002854 รงรียนนๅ ำริดวิทยำ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1288 002918 รงรียนดำนมค ำมันพิทยำคม รัฐ อุตรดิตถຏ 
1289 002937 รงรียนลับลศรีวิทยำ รัฐ อุตรดิตถຏ 
1290 003121 รงรียนดำรำพิทยำคม รัฐ อุตรดิตถຏ 
1291 000056 รงรียนดอนมดดงวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1292 000116 รงรียนนำกระซงศึกษำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1293 000141 รงรียนบຌำนเทยวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1294 000244 รงรียนเผ฿หญศึกษำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1295 000267 รงรียนนำสวงวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1296 000269 รงรียนสะพือวิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี 

1297 000409 รงรียนดชอุดม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1298 000552 รงรียนทุงทิงยิไงวัฒนำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1299 000556 รงรียนมัธยมตระกำรพืชผล รัฐ อุบลรำชธำนี 

1300 000579 รงรียนศรีนๅ ำค ำศึกษำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1301 000727 รงรียนนำรีนุกูล รัฐ อุบลรำชธำนี 

1302 000738 รงรียนตำลสุมพัฒนำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1303 000755 รงรียนนำจะหลวย รัฐ อุบลรำชธำนี 

1304 000777 รงรียนกุดขຌำวปุງนวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1305 000829 รงรียนมวงสำมสิบอัมพวันวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1306 001005 รงรียนบัวงำมวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 
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1307 001086 รงรียนหกสิบพรรษำวิทยำคม อุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี 

1308 001100 รงรียนนำค ำวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1309 001300 รงรียนบุณฑริกวิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี 

1310 001329 รงรียนพธ์ิเทรพิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี 

1311 001537 รงรียนบใญจะมะมหำรำช รัฐ อุบลรำชธำนี 

1312 001538 รงรียนขืไอง฿นพิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี 

1313 001583 รงรียนนนกุงวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1314 001585 รงรียนอุบลรำชธำนีศรีวนำลัย รัฐ อุบลรำชธำนี 

1315 001727 รงรียนสิรินธรวิทยำนุสรณຏ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1316 001761 รงรียนสียมทองพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1317 001767 รงรียนหຌวยขะยุงวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1318 001809 รงรียนวำรินช ำรำบ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1319 001811 รงรียนอำงศิลำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1320 001812 รงรียนนๅ ำยืนวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1321 001833 รงรียนพิบูลมังสำหำร รัฐ อุบลรำชธำนี 

1322 001834 รงรียนส ำรงวิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี 

1323 001973 รงรียนวิจิตรำพิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1324 001976 รงรียนชีทวนวิทยำสำมัคคี รัฐ อุบลรำชธำนี 

1325 002016 รงรียนนำยียศึกษำ รัชมังคลำภิษก รัฐ อุบลรำชธำนี 

1326 002199 รงรียนขมรำฐพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1327 002298 รงรียนกຌงหนือพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1328 002315 รงรียนหนองบอสำมัคคีวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1329 002316 รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรอุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี 

1330 002323 รงรียนพังคนพิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1331 002522 รงรียนลือค ำหำญวำรินช ำรำบ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1332 002684 รงรียนเร฿ตຌประชำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1333 002710 รงรียนศรีมืองวิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี 

1334 002714 รงรียนปทุมพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1335 002811 รงรียนดงสวำงวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1336 002877 รงรียนหนำมทงพิทยำคม รัชมังคลำภิษก รัฐ อุบลรำชธำนี 

1337 002933 รงรียนหนองขอนวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1338 002953 รงรียนขงจียมวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1339 003041 รงรียนทำพธ์ิศรีพิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1340 003046 รงรียนนๅ ำขุนวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1341 003094 รงรียนทุงศรีอุดม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1342 003137 รงรียนพะลำนวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1343 003175 รงรียนนำพธ์ิวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1344 003282 รงรียนคกสวำงคุຌมวิทยำนุสรณຏ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1345 003298 รงรียนสหธำตุศึกษำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1346 003412 รงรียนกษมสีมำวิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี 

1347 003442 รงรียนอือด฿หญพิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 
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1348 003570 รงรียนนำสะเมพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1349 003575 รงรียนชียงกຌวพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1350 003646 รงรียนหຌวยขำพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1351 003648 รงรียนกำขำมวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1352 003663 รงรียนนนสวำงประชำสรรคຏ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1353 003670 รงรียนนนกลำงวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1354 003719 รงรียนหลำงำมพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1355 003777 รงรียนนำรีนุกูล 2 รัฐ อุบลรำชธำนี 

1356 003808 รงรียนสวำงวีระวงศຏ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1357 003850 รงรียนดมประดิษฐຏวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1358 003944 รงรียนดงยำงวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี 

1359 004293 รงรียนขุมค ำวิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี 

1360 004463 รงรียนบใตตีๅดูมน 2 ชองมใก รัฐ อุบลรำชธำนี 

1361 004581 รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ 32 รัฐ อุบลรำชธำนี 

1362 004769 รงรียนวัดสวำยนຌอยวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี 

1363 005202 รงรียนชุมชนบຌำนบุปือย รัฐ อุบลรำชธำนี 

1364 005327 รงรียนทศบำล 1 (บຌำนพธ์ิกลำง) รัฐ อุบลรำชธำนี 

100/102



1 003135 รงรียนชำงฝมือทหำร รัฐ กรุงทพมหำนคร 
2 001372 วิทยำลัยทคนลยีพระนครพณิชยกำร อกชน กรุงทพมหำนคร 
3 003000 วิทยำลัยทคนลยีบุษยรัตนຏบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
4 004054 วิทยำลัยทคนลยีวิบูลยຏบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
5 004091 วิทยำลัยทคนลยีศรีวัฒนำบริหำรธุรกิจ อกชน กรุงทพมหำนคร 
6 004834 วิทยำลัยทคนลยีพิไมพูนบริหำรธุรกิจกำฬสินธุຏ อกชน กำฬสินธุຏ 
7 000427 วิทยำลัยทคนลยีขอนกนบริหำรธุรกิจ อกชน ขอนกน 

8 001030 วิทยำลัยทคนลยีเทยบริหำรธุรกิจขอนกน อกชน ขอนกน 

9 000362 วิทยำลัยทคนลยีชัยนำท อกชน ชัยนำท 

10 005015 วิทยำลัยทคนลยี เฮทค ชัยภูมิ อกชน ชัยภูมิ 

11 005034 วิทยำลัยอำชีวศึกษำศรีภำมหำนคร อกชน ชัยภูมิ 

12 005446 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชัยภูมิ อกชน ชัยภูมิ 

13 002424 วิทยำลัยทคนลยีอชีย อกชน ชียง฿หม 
14 003983 วิทยำลัยอำชีวศึกษำทศบำลนครปฐม รัฐ นครปฐม 

15 005088 วิทยำลัยอำชีวศึกษำทศบำลหลมสัก รัฐ พชรบูรณຏ 
16 004865 รงรียนทคนิคธุรกิจภำคหนือ อกชน พชรบูรณຏ 
17 004959 วิทยำลัยอำชีวศึกษำยสธร อกชน ยสธร 

18 001629 วิทยำลัยทคนลยีล ำปำง อกชน ล ำปำง 
19 005399 วิทยำลัยทคนลยีละกำรจัดกำรองคຏกำรบริหำรสวนจังหวัดล ำพูน รัฐ ล ำพูน 

20 004610 วิทยำลัยอำชีวศึกษำทคนิคธุรกิจสวำงดนดิน อกชน สกลนคร 
21 005315 วิทยำลัยทคนลยีเฮทคสกลนคร อกชน สกลนคร 
22 005400 วิทยำลัยทคนลยีอิบนูอำฟ อกชน สตูล 

23 005113 วิทยำลัยอำชีวศึกษำทศบำลอຌอมนຌอย รัฐ สมุทรสำคร 
24 005013 วิทยำลัยทคนลยีอรัญประทศ อกชน สระกຌว 

25 005036 วิทยำลัยอำชีวศึกษำทศบำลมืองนำสำร รัฐ สุรำษฎรຏธำนี 

26 001463 วิทยำลัยอำชีวศึกษำปลีทคนิคภำคตะวันออกฉียงหนือ อกชน อุบลรำชธำนี 

ระดับอาชีวศึกษา

ล าดับท่ี รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา รัฐ/อกชน จังหวัด
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1 004888 วิทยำลัยพทยศำสตรຏพระมงกุฎกลຌำ รัฐ กรุงทพมหำนคร 
2 005475 สถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงทพมหำนคร รัฐ กรุงทพมหำนคร 
3 005483 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคหนือ 1 รัฐ ชียง฿หม 
4 005499 สถำบันกำรอำชีวศึกษำกษตรภำคหนือ รัฐ ตำก 

5 005461 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3 รัฐ นครนำยก 

6 005477 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 4 รัฐ นครปฐม 

7 005206 สถำบันกันตนำ อกชน นครปฐม 

8 005482 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกฉียงหนือ 5 รัฐ นครรำชสีมำ 
9 005403 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค฿ตຌ 1 รัฐ นครศรีธรรมรำช 

10 005500 สถำบันกำรอำชีวศึกษำกษตรภำค฿ตຌ รัฐ นครศรีธรรมรำช 

11 005480 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคหนือ 4 รัฐ นครสวรรคຏ 
12 005476 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 1 รัฐ ปทุมธำนี 

13 005479 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคหนือ 2 รัฐ พะยำ 
14 005464 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคหนือ 3 รัฐ พิษณุลก 

15 001510 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำหงชำติ วิทยำขตพชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏ 
16 005474 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค฿ตຌ 2 รัฐ ภูกใต 

17 005408 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกฉียงหนือ 3 รัฐ มหำสำรคำม 

18 005465 สถำบันกำรอำชีวศึกษำกษตรภำคตะวันออกฉียงหนือ รัฐ รຌอยอใด 

19 005484 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก รัฐ ระยอง 
20 005460 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 รัฐ ลพบุรี 
21 005463 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกฉียงหนือ 2 รัฐ สกลนคร 
22 005481 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำค฿ตຌ 3 รัฐ สงขลำ 
23 003840 สถำบันศูนยຏฝຄกพำณิชยຏนำวี รัฐ สมุทรปรำกำร 
24 005478 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 5 รัฐ สมุทรสงครำม 

25 005404 สถำบันกำรรียนรูຌพืไอปวงชน อกชน สมุทรสงครำม 

26 005462 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกฉียงหนือ 1 รัฐ หนองคำย 

27 005405 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกฉียงหนือ 4 รัฐ อุบลรำชธำนี 

28 004106 มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรละทคนลยีอีสทิรຏน อกชน อุบลรำชธำนี 

ระดับอุดมศึกษา

ล าดับท่ี รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/อกชน
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