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แ เเเใโ5 รงรียนสินปุนคุณวิชญຏ รัฐ กระบีไฬ

โ เเเใ5เ รงรียนอ้ามาตยຏพานิชนุกูล รัฐ กระบีไฬ

ใ เเเ6่เ รงรียนอาวลึกประชาสรรคຏ รัฐ กระบีไฬ

ไ เเเ้แ็ รงรียนล้าทับประชานุคราะหຏ รัฐ กระบีไฬ

5 เเแแไโ รงรียนปลายพระยาวิทยาคม รัฐ กระบีไฬ

6 เเแใ่6 รงรียนมืองกระบีไ รัฐ กระบีไฬ

็ เเแไใเ รงรียนคลองยางประชานุสรณຏ รัฐ กระบีไฬ

่ เเโเ6็ รงรียนคลองทอมราษฎรຏรังสรรคຏ รัฐ กระบีไฬ

้ เเโแ5เ รงรียนหนือคลองประชาบ้ารุง รัฐ กระบีไฬ

แเ เเโแ6โ รงรียนคลองหินพิทยาคม รัฐ กระบีไฬ

แแ เเโใ6้ รงรียนลันตาราชประชาอุทิศ รัฐ กระบีไฬ

แโ เเโไเเ รงรียนพนมบญจา รัฐ กระบีไฬ

แใ เเโ็ไโ รงรียนคลองพนสฤษด่ิพิทยา รัฐ กระบีไฬ

แไ เเโ้ไเ รงรียนหนองทะลวิทยา รัฐ กระบีไฬ

แ5 เเไโโใ รงรียนกาญจนาภิษกวิทยาลัย กระบีไ รัฐ กระบีไฬ

แ6 เเไ5็ใ รงรียนขาดนิประชานุกูล รัฐ กระบีไฬ

แ็ เเ5เ6็ รงรียนอกภาพศาสนวิชญຏ อกชน กระบีไฬ

แ่ เเ5เ่แ รงรียนราชประชานุคราะหຏ ใ็ รัฐ กระบีไฬ

แ้ เเ5แ6เ รงรียนอุทยานศึกษากระบีไ อกชน กระบีไฬ

โเ เเ5โ5ใ รงรียนวิทยาการอิสลาม อกชน กระบีไฬ

โแ เเเเโแ รงรียนมกักะสันพิทยา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โโ เเเเใ้ รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โใ เเเเไ5 รงรียนมธัยมวัดดาวคนอง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โไ เเเเไ6 รงรียนจงรຌอนวิทยา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โ5 เเเเ5้ รงรียนตรียมอุดมศึกษา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โ6 เเเเ6โ รงรียนวัดสระกศ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โ็ เเเแโไ รงรียนสายปญญา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โ่ เเเแ6เ รงรียนวัดนຌอยนพคุณ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โ้ เเเโ6โ รงรียนบดินทรดชา ิสิงหຏ สิงหสนีี โ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใเ เเเไไ่ รงรียนจันทรຏหุนบ้าพใญ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใแ เเเไไ้ รงรียนสันติราษฎรຏวิทยาลัย รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใโ เเเไ66 รงรียนมธัยมวัดหนองขม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใใ เเเไ6็ รงรียนราชวินิตบางคปานข้า รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใไ เเเ5โ็ รงรียนทวีธาภิศก รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใ5 เเเ5้แ รงรียนราชดา้ริ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใ6 เเเ5้โ รงรียนดอนมืองจาตุรจินดา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใ็ เเเ6โโ รงรียนวัดสังวช รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใ่ เเเ665 รงรียนมธัยมวัดสิงหຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใ้ เเเ6็ไ รงรียนดอนมืองทหารอากาศบ้ารุง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

บัญชีนบทຌาย แ 
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ไเ เเเ้ไ้ รงรียนวัดพุทธบูชา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไแ เเเ้่้ รงรียนศีลาจารพิพัฒนຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไโ เเแเ่แ รงรียนฤทธิณรงคຏรอน รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไใ เเแแ55 รงรียนวัดรางบัว รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไไ เเแโไแ รงรียนสตรีวิทยา โ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไ5 เเแโ55 รงรียนวัดบวรมงคล รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไ6 เเแใ55 รงรียนมธัยมวัดธาตุทอง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไ็ เเแใ5็ รงรียนลาดปลาคຌาพิทยาคม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไ่ เเแใ็แ รงรียนธนบุรีวรทพีพลารักษຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไ้ เเแใ็5 รงรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา โ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5เ เเแใ็้ รงรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม฿นพระบรมราชินูปถัมภຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5แ เเแใ้โ รงรียนมธัยมวัดบึงทองหลาง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5โ เเแใ้ไ รงรียนบางกะปຂ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5ใ เเแไเ็ รงรียนสายนๅ้าผึๅง ฿นพระอุปถัมภຏฯ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5ไ เเแไเ่ รงรียนปทุมคงคา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

55 เเแไใ6 รงรียนสวนอนันตຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

56 เเแ5เ6 รงรียนวัดสุทธิวราราม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5็ เเแ55โ รงรียนศรษฐบุตรบ้าพใญ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5่ เเแ56้ รงรียนนวมินทราชินูทิศ ตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5้ เเแ5็5 รงรียนผะดุงศิษยຏพิทยา อกชน กรุงทพมหานครฬ

6เ เเแ6่็ รงรียนฤทธิยะวรรณาลัย รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6แ เเแ6้แ รงรียนพุทธจักรวิทยา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6โ เเแ็เ้ รงรียนนวมินทราชูทิศ กรุงทพมหานคร รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6ใ เเแ็โไ รงรียนมธัยมวัดหนองจอก รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6ไ เเแ็ใ6 รงรียนจຌาพระยาวิทยาคม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

65 เเแ็็้ รงรียนพิทยาลงกรณຏพิทยาคม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

66 เเแ็่แ รงรียนศรีพฤฒา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6็ เเแ่ไเ รงรียนรัตนกสินทรຏสมภชบางขุนทียน รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6่ เเแ่6โ รงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6้ เเแ้6โ รงรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

็เ เเแ้6ไ รงรียนสตรีวัดระฆัง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

็แ เเโแโโ รงรียนสุวรรณารามวิทยาคม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

็โ เเโแ5แ รงรียนทพลีลา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

็ใ เเโแ้6 รงรียนวัดประดู฿นทรงธรรม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

็ไ เเโโเไ รงรียนเตรมิตรวิทยาลัย รัฐ กรุงทพมหานครฬ

็5 เเโโแเ รงรียนสีกัน ิวัฒนานันทຏอุปถัมภຏี รัฐ กรุงทพมหานครฬ

็6 เเโโ6ใ รงรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รัฐ กรุงทพมหานครฬ

็็ เเโใ้โ รงรียนอิสลามวิทยาลัยหงประทศเทย รัฐ กรุงทพมหานครฬ

็่ เเโไ66 รงรียนทพศิรินทรຏรมกลຌา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

็้ เเโ5็่ รงรียนพระขนงพิทยาลัย รัฐ กรุงทพมหานครฬ

่เ เเโ5่5 รงรียนสตรีศรษฐบุตรบ้าพใญ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

่แ เเโ6แใ รงรียนทีปงกรวิทยาพัฒนຏิวัดนຌอย฿นี รัฐ กรุงทพมหานครฬ

หนຌา โ/6้
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่โ เเโ6โแ รงรียนมธัยมวัดมกุฏกษัตริยຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

่ใ เเโ65ใ รงรียนวัดราชาธิวาส รัฐ กรุงทพมหานครฬ

่ไ เเโ6่เ รงรียนมธัยมวัดดุสิตาราม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

่5 เเโ6้็ รงรียนรัตนกสินทรຏสมภชบางขน รัฐ กรุงทพมหานครฬ

่6 เเโ็แใ รงรียนศรีอยุธยา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

่็ เเโ็ใเ รงรียนวชิรธรรมสาธิต รัฐ กรุงทพมหานครฬ

่่ เเโ็ไ็ รงรียนสุรศักดิ่มนตรี รัฐ กรุงทพมหานครฬ

่้ เเโ็่5 รงรียนบางปะกอกวิทยาคม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

้เ เเโ่ไ็ รงรียนสามสนวิทยาลัย รัฐ กรุงทพมหานครฬ

้แ เเโ่็่ รงรียนวัดราชอรส รัฐ กรุงทพมหานครฬ

้โ เเโ้แใ รงรียนราชวินิตบางขน รัฐ กรุงทพมหานครฬ

้ใ เเโ้โ5 รงรียนสตรีศรีสุริยทัย รัฐ กรุงทพมหานครฬ

้ไ เเโ้65 รงรียนปญญาวรคุณ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

้5 เเใเแ6 รงรียนมหรรณพาราม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

้6 เเใแ5ไ รงรียนรัตนกสินทรຏสมภชลาดกระบัง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

้็ เเใโ6ใ รงรียนศึกษานารีวิทยา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

้่ เเใโ้โ รงรียนจันทรຏประดิษฐารามวิทยาคม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

้้ เเใใ็ใ รงรียนซนตຏยซฟคอนวนตຏ อกชน กรุงทพมหานครฬ

แเเ เเใใ่5 รงรียนสาธิตรามค้าหง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แเแ เเใไแ่ รงรียนสิริรัตนาธร รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แเโ เเใไโโ รงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แเใ เเใไ้เ รงรียนลาซาล อกชน กรุงทพมหานครฬ

แเไ เเใไ้้ รงรียนพรตพิทยพยัต รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แเ5 เเใ5ไ้ รงรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แเ6 เเใ6เ5 รงรียนยานนาวศวิทยาคม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แเ็ เเใ6ไโ รงรียนวัดนวลนรดิศ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แเ่ เเใ6ไ5 รงรียนทีปงกรวิทยาพัฒนຏิทวีวัฒนาี฿นพระราชูปถัมภຏฯ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แเ้ เเใ65ไ รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แแเ เเใ6่็ รงรียนวัดอินทาราม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แแแ เเใ็ใ่ รงรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงทพมหานคร รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แแโ เเใ็5แ รงรียนวัดราชบพิธ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แแใ เเใ็้5 รงรียนนวมินทราชินูทิศ บญจมราชาลัย รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แแไ เเใ่แ5 รงรียนราชวินิต มัธยม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แแ5 เเใ่้6 รงรียนศึกษานารี รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แแ6 เเใ้แ5 รงรียนนนทรีวิทยา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แแ็ เเใ้แ็ รงรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แแ่ เเใ้โใ รงรียนบดินทรดชา ิสิงหຏ สิงหสนีี รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แแ้ เเใ้ใโ รงรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แโเ เเใ้ใใ รงรียนสารวิทยา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แโแ เเใ้5โ รงรียนทพศิรินทรຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แโโ เเใ้้่ รงรียนอุดมศึกษา อกชน กรุงทพมหานครฬ

แโใ เเไเโ็ รงรียนหอวัง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

หนຌา ใ/6้
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แโไ เเไแเเ รงรียนพธิสารพิทยากร รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แโ5 เเไแไ่ รงรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แโ6 เเไไแ5 รงรียนสตรีวิทยา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แโ็ เเไ5ไไ รงรียนสุขุมนวพันธຏอุปถัมภຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แโ่ เเไ55เ รงรียนราชนันทาจารยຏ สามสนวิทยาลัย โ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แโ้ เเไ6้่ รงรียนบดินทรดชา ิสิงหຏ สิงหสนีีไ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แใเ เเไ็5้ รงรียนหนองจอกพิทยานุสสรณຏมัธยม อกชน กรุงทพมหานครฬ

แใแ เเไ็้โ รงรียนศูนยຏบริการการศึกษานอกรงรียนขตราษฎรຏบูรณะ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แใโ เเไ่้เ รงรียนฤทธิยะวรรณาลัย โ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แใใ เเ5แ็ใ รงรียนตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แใไ เเ5โโใ รงรียนศูนยຏการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยขตมีนบุรี รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แใ5 เเ5โใแ รงรียนศูนยຏการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยขตบางกอก฿หญ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แใ6 เเ5ใโ่ รงรียนประทืองทิพยຏวิทยา อกชน กรุงทพมหานครฬ

แใ็ เเ5ใไ6 รงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แใ่ เเ5ไโ5 รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แใ้ เเเ6เ5 รงรียนอุดมสิทธิศึกษา รัฐ กาญจนบุรีฬ

แไเ เเเ้ไแ รงรียนทองผาภูมิวิทยา รัฐ กาญจนบุรีฬ

แไแ เเแแเ5 รงรียนทพมงคลรังษี รัฐ กาญจนบุรีฬ

แไโ เเแโเใ รงรียนทามวงราษฎรຏบ้ารุง รัฐ กาญจนบุรีฬ

แไใ เเแโแ5 รงรียนบอพลอยรัชดาภิษก รัฐ กาญจนบุรีฬ

แไไ เเแโใแ รงรียนรมกลຌา กาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรีฬ

แไ5 เเแโ5เ รงรียนวิสุทธรังษี รัฐ กาญจนบุรีฬ

แไ6 เเแใแโ รงรียนพนมทวนพิทยาคม สวางคลิๅมสุคนธสิทธิ่อุปถัมภຏ รัฐ กาญจนบุรีฬ

แไ็ เเแไใแ รงรียนเทรยคนຌอยวิทยา รัฐ กาญจนบุรีฬ

แไ่ เเแ66้ รงรียนทามะกาวิทยาคม รัฐ กาญจนบุรีฬ

แไ้ เเแ6็เ รงรียนนิวิฐราษฎรຏอุปถัมภຏ รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ5เ เเแ6็แ รงรียนประชามงคล รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ5แ เเแ6็โ รงรียนลาขวัญราษฎรຏบ้ารุง รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ5โ เเแ6็6 รงรียนพระทนดงรังวิทยาคาร รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ5ใ เเแ็้เ รงรียนเทรยคมณีกาญจนຏวิทยา รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ5ไ เเโเเโ รงรียนหนองตากยาตัๅงวิริยะราษฎรຏบ้ารุง รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ55 เเโโ้แ รงรียนดานมะขามตีๅยวิทยาคม รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ56 เเโใแแ รงรียนกาญจนานุคราะหຏ รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ5็ เเโไใ5 รงรียนพนมทวนชนูปถัมภຏ รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ5่ เเโ็5โ รงรียนพังตรุราษฎรຏรังสรรคຏ รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ5้ เเโ็6ใ รงรียนศรีสวัสดิ่พิทยาคม รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ6เ เเใใเแ รงรียนหຌวยกระจาพิทยาคม รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ6แ เเใใใ่ รงรียนหนองขาวกวิทพิทยาคม รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ6โ เเใ่้แ รงรียนหนองปรือพิทยาคม รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ6ใ เเไโ6โ รงรียนหนองรีประชานิมติ รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ6ไ เเไไไแ รงรียนทามะกาปุญสิริวิทยา รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ65 เเไ5็6 รงรียนทารือพิทยาคม รัฐ กาญจนบุรีฬ
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แ66 เเไ6่ไ รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ กาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ6็ เเไ็้้ รงรียนสมดใจพระปຂยมหาราชรมณียขต รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ6่ เเไ้แ็ รงรียนทพศิรินทรຏลาดหญຌา กาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ6้ เเ5แโใ รงรียนสมาคมปຆาเมຌหงประทศเทยอุทิศ รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ็เ เเ5แโ6 รงรียนวัดปຆาถๅ้าภูตย รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ็แ เเ5แ5้ รงรียนอนุบาลวัดลูกกประชาชนูทิศ รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ็โ เเ5ใใโ รงรียนชุมชนบຌานหนองฝງาย รัฐ กาญจนบุรีฬ

แ็ใ เเเเใ5 รงรียนเตรรัตนวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ็ไ เเเเ้โ รงรียนกาฬสินธุຏพิทยาสรรพຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ็5 เเเใ่แ รงรียนดอนจานวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ็6 เเเไ6้ รงรียนหลานากวิทยานุสรณຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ็็ เเเไ้6 รงรียนอนุกูลนารี รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ็่ เเเ5แแ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ็้ เเเ5แโ รงรียนล้าปาววิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ่เ เเเ็5แ รงรียนกมลาเสย รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ่แ เเเ็็ใ รงรียนสมดใจพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ่โ เเเ็็6 รงรียนหลากลางวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ่ใ เเเ่เ้ รงรียนสามขาสวางวิทยຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ่ไ เเเ่โเ รงรียนนามะขือพัฒนศึกษา รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ่5 เเเ่ใโ รงรียนพุทธภาวนาประชาสรรคຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ่6 เเเ้โ่ รงรียนขาวงพิทยาคาร รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ่็ เเแแ6ใ รงรียนสหัสขันธຏศึกษา รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ่่ เเแใใเ รงรียนค้ามวง รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ่้ เเแใไแ รงรียนหຌวยผึๅงพิทยา รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ้เ เเแใ่้ รงรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ้แ เเแไโแ รงรียนกุฉินารายณຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ้โ เเแ5แ็ รงรียนนนศิลาพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ้ใ เเแ556 รงรียนบัวขาว รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ้ไ เเแ55้ รงรียนนามนพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ้5 เเแ5่เ รงรียนขาพระนอนวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ้6 เเแ5้้ รงรียนยางตลาดวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ้็ เเแ6เโ รงรียนรองค้า รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ้่ เเแ66เ รงรียนสามชัย รัฐ กาฬสินธุຏฬ

แ้้ เเแ่้ใ รงรียนทาคันทวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โเเ เเแ้ใ็ รงรียนมืองกาฬสินธุຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โเแ เเแ้ไใ รงรียนนินยางประชาสามัคคี รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โเโ เเโเแโ รงรียนจุมจังพลังราษฎรຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โเใ เเโเ้ไ รงรียนมหาเชยพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โเไ เเโแไ่ รงรียนดงมูลวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โเ5 เเโโโแ รงรียนทรายมูลพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โเ6 เเโโโ็ รงรียนบຌานนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โเ็ เเโไ5็ รงรียนหຌวยมใกวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ
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โเ่ เเโ็เใ รงรียนหนองสอพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โเ้ เเโ่้โ รงรียนขมิๅนพิทยาสรรพຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โแเ เเโ่้6 รงรียนนาเครຌพิทยาสรรพຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โแแ เเโ้เแ รงรียนหัวหินวัฒนาลัย รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โแโ เเโ้โ้ รงรียนดงกลางพัฒนศึกษา รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โแใ เเโ้5เ รงรียนดอนเทรงามพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โแไ เเใแ็่ รงรียนมืองหนือวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โแ5 เเใ565 รงรียนบอกຌวญาณวทีพัฒนา รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โแ6 เเใ5้่ รงรียนกงนาจารยຏพิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โแ็ เเใ6เ็ รงรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โแ่ เเใ6แ็ รงรียนวังมนวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โแ้ เเใ็แโ รงรียนหนองบัวเชยวารพิทยาสรรพຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โโเ เเใ็แ็ รงรียนวังลิๅนฟງาวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โโแ เเใ็ไ็ รงรียนหนองชุมสงวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โโโ เเใ็65 รงรียนมธัยมภูฮังพัฒนวิทยຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โโใ เเใ็่โ รงรียนจ้าปาหลวงวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โโไ เเใ่แเ รงรียนนนค้าวิทยา รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โโ5 เเใ่็็ รงรียนนาชือกวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โโ6 เเใ้เโ รงรียนธัญญาพัฒนวิทยຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โโ็ เเใ้ไ5 รงรียนมืองสมดใจ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โโ่ เเไเ็โ รงรียนคลองขามวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โโ้ เเไใเ่ รงรียนฆຌองชัยวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โใเ เเไใแแ รงรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โใแ เเไใแ6 รงรียนผาสวยรังสรรคຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โใโ เเไไเ6 รงรียนพระทพญานวิศิษฏຏอุดมวิทยຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โใใ เเไไใ่ รงรียนกาญจนาภิษกวิทยาลัย กาฬสินธุຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โใไ เเไไ5โ รงรียนหนองหຌางพิทยา รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โใ5 เเไไ5้ รงรียนค้าจริญวิทยาคม รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โใ6 เเ5แ้่ รงรียนทศบาล โ วัดสวางคงคา รัฐ กาฬสินธุຏฬ

โใ็ เเเเไไ รงรียนเทรงามพิทยาคม รัฐ ก้าพงพชรฬ

โใ่ เเเแใ้ รงรียนนครเตรตรึงษຏ รัฐ ก้าพงพชรฬ

โใ้ เเเแ6็ รงรียนวังขมวิทยาคม รัฐ ก้าพงพชรฬ

โไเ เเเใแใ รงรียนพรานกระตายพิทยาคม รัฐ ก้าพงพชรฬ

โไแ เเเไโไ รงรียนวชิรปราการวิทยาคม รัฐ ก้าพงพชรฬ

โไโ เเเไโ้ รงรียนทุงพธิ่ทะลพิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โไใ เเเ5่6 รงรียนลานกระบือวิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โไไ เเเ็ใ็ รงรียนพิเกรวิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โไ5 เเเ่็แ รงรียนมธัยมพัชรกิติยาภา โ ก้าพงพชร รัฐ ก้าพงพชรฬ

โไ6 เเแเไโ รงรียนก้าพงพชรพิทยาคม รัฐ ก้าพงพชรฬ

โไ็ เเแเ็ไ รงรียนขาณุวิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โไ่ เเแเ็5 รงรียนกสัมพีวิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โไ้ เเแเ็6 รงรียนคลองลานวิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ
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โ5เ เเแเ้็ รงรียนนาบอค้าวิทยาคม รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ5แ เเแแ6โ รงรียนคຌงเผวิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ5โ เเแแ6่ รงรียนคณฑีพิทยาคม รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ5ใ เเแโ่โ รงรียนปางมะคาวิทยาคม รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ5ไ เเแใ5่ รงรียนวังเทรวิทยาคม รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ55 เเแ็56 รงรียนทุงทรายวิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ56 เเแ็้โ รงรียนวัชรวิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ5็ เเโเเเ รงรียนคลองขลุงราษฎรຏรังสรรคຏ รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ5่ เเโเ55 รงรียนระหานวิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ5้ เเโแ5ใ รงรียนปางศิลาทองศึกษา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ6เ เเใแ้ไ รงรียนบอกຌววิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ6แ เเใใไ6 รงรียนสลกบาตรวิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ6โ เเใใ55 รงรียนราษฎรຏปรีชาวิทยาคม รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ6ใ เเใ่้5 รงรียนหนองกองพิทยาคม รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ6ไ เเใ้็5 รงรียนวังตะคียนประชานุสรณຏ รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ65 เเไเไ่ รงรียนสักงามวิทยา รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ66 เเไโ็ไ รงรียนรืองวิทยຏพิทยาคม รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ6็ เเไโ็5 รงรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ่ รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ6่ เเไ5แ้ รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ ก้าพงพชร รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ6้ เเ5โโ้ รงรียนองคຏการบริหารสวนจังหวัดก้าพงพชร รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ็เ เเ5ไ่5 รงรียนชากังราววิทยา ิอินทรຏูชุม ดีสารอุปถัมภຏี รัฐ ก้าพงพชรฬ

โ็แ เเ55แเ รงรียนชุมชนดูนสาด รัฐ ขอนกน

โ็โ เเเเแ้ รงรียนศรีกระนวนวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

โ็ใ เเเเใโ รงรียนคกสีพิทยาสรรพຏ รัฐ ขอนกนฬ

โ็ไ เเเใแแ รงรียนบຌานเผ รัฐ ขอนกนฬ

โ็5 เเเไโ6 รงรียนบัว฿หญพิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

โ็6 เเเไ่เ รงรียนทานางนววิทยายน รัฐ ขอนกนฬ

โ็็ เเเ5แ้ รงรียนวงนຌอยศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

โ็่ เเเ5่โ รงรียนนครขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

โ็้ เเเ5่ใ รงรียนสาวะถีพิทยาสรรพຏ รัฐ ขอนกนฬ

โ่เ เเเ5้่ รงรียนพังทุยพัฒนศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

โ่แ เเเ6ไ5 รงรียนขามกนนคร รัฐ ขอนกนฬ

โ่โ เเเ6่โ รงรียนนๅ้าพองศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

โ่ใ เเเ็โ่ รงรียนวง฿หญวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

โ่ไ เเเ่แ่ รงรียนนนศิลาวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

โ่5 เเเ่โใ รงรียนนนสะอาดวิทยาคาร รัฐ ขอนกนฬ

โ่6 เเเ่็่ รงรียนพระยืนวิทยาคาร รัฐ ขอนกนฬ

โ่็ เเเ่่เ รงรียนหนองนาค้าวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

โ่่ เเแเใแ รงรียนซ้าสูงพิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

โ่้ เเแเ่ไ รงรียนชนบทศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

โ้เ เเแแโ็ รงรียนบึงเทรพิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

โ้แ เเแแใไ รงรียนมืองพลพิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ
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โ้โ เเแโแใ รงรียนพล รัฐ ขอนกนฬ

โ้ใ เเแโใ5 รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

โ้ไ เเแโไใ รงรียนกนนครวิทยาลัย รัฐ ขอนกนฬ

โ้5 เเแโ5ใ รงรียนนนหันวิทยายน รัฐ ขอนกนฬ

โ้6 เเแใ6โ รงรียนกຌานหลืองวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

โ้็ เเแไเไ รงรียนนาจานศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

โ้่ เเแไ็้ รงรียนจตรุมติรวิทยาคาร รัฐ ขอนกนฬ

โ้้ เเแไ่โ รงรียนภูผามาน รัฐ ขอนกนฬ

ใเเ เเแ5โ5 รงรียนผาขามวิทยายน รัฐ ขอนกนฬ

ใเแ เเแ5ใ6 รงรียนนๅ้าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิษก รัฐ ขอนกนฬ

ใเโ เเแ่โ่ รงรียนขาสวนกวางวิทยานุกูล รัฐ ขอนกนฬ

ใเใ เเแ่โ้ รงรียนปอยนຌอยศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

ใเไ เเแ่ไ5 รงรียนคกนางามพิทยาสรรพຏ รัฐ ขอนกนฬ

ใเ5 เเแ่65 รงรียนกุดขอนกนวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใเ6 เเแ่66 รงรียนจระขຌวิทยายน รัฐ ขอนกนฬ

ใเ็ เเแ้แเ รงรียนภูวียงวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใเ่ เเแ้ไ5 รงรียนฝางวิทยายน รัฐ ขอนกนฬ

ใเ้ เเโเแ้ รงรียนประชารัฐวิทยาสริม รัฐ ขอนกนฬ

ใแเ เเโเ5แ รงรียนกัลยาณวัตร รัฐ ขอนกนฬ

ใแแ เเโโไไ รงรียนสีชมพูศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

ใแโ เเโโ็5 รงรียนอมตวิทยา อกชน ขอนกนฬ

ใแใ เเโโ้้ รงรียนอุบลรัตนຏพิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใแไ เเโใ6ไ รงรียนมญัจาศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

ใแ5 เเโไ่5 รงรียนหนองสองหຌองวิทยา รัฐ ขอนกนฬ

ใแ6 เเโ5เโ รงรียนบຌานฮดศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

ใแ็ เเโ5้6 รงรียนวียงวงกตวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใแ่ เเโ6ใ้ รงรียนหนองรือวิทยา รัฐ ขอนกนฬ

ใแ้ เเโ็ใแ รงรียนขอนกนวิทยายน รัฐ ขอนกนฬ

ใโเ เเโ็้โ รงรียนชุมพศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

ใโแ เเโ่ไ่ รงรียนมธัยมพนพใก รัฐ ขอนกนฬ

ใโโ เเโ่ไ้ รงรียนหนองสาลຌาวิทยาคาร รัฐ ขอนกนฬ

ใโใ เเโ่5่ รงรียนปรมติณสูลานนทຏ รัฐ ขอนกนฬ

ใโไ เเโ่66 รงรียนมวงหวานพัฒนศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

ใโ5 เเโ้โไ รงรียนนางิๅววิทยาสรรคຏ รัฐ ขอนกนฬ

ใโ6 เเใเโ้ รงรียนขอนกนพัฒนศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

ใโ็ เเใเ็5 รงรียนพระธาตุขามกนพิทยาลัย รัฐ ขอนกนฬ

ใโ่ เเใโเใ รงรียนมธัยมหนองขียด รัฐ ขอนกนฬ

ใโ้ เเใโไโ รงรียนค้าคนวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใใเ เเใใเ6 รงรียนนนขาวิทยา รัฐ ขอนกนฬ

ใใแ เเใใแ่ รงรียนขอนกนวิทยาลัย รัฐ ขอนกนฬ

ใใโ เเใใ้แ รงรียนหนองตาเกຌศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

ใใใ เเใไ่้ รงรียนศรีหนองกาววิทยา รัฐ ขอนกนฬ
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ใใไ เเใ5็ไ รงรียนหนองนประชาสรรคຏ รัฐ ขอนกนฬ

ใใ5 เเใ5้ใ รงรียนขอนกนวิทยายน โ รัฐ ขอนกนฬ

ใใ6 เเใ6็็ รงรียนทนศิลาทิพยຏศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

ใใ็ เเใ6้ไ รงรียนขัวรียงศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

ใใ่ เเใ็แ6 รงรียนบຌานลานวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใใ้ เเใ็่6 รงรียนสกนกตในประชาอุปถัมภຏ รัฐ ขอนกนฬ

ใไเ เเใ่ใโ รงรียนหนองขามพิทยาคม ขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

ใไแ เเไเ่5 รงรียนบຌานเผพิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใไโ เเไแเ่ รงรียนทุง฿หญรัตนศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

ใไใ เเไแ65 รงรียนพูวัดพิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใไไ เเไแ66 รงรียนนนพธิ่ศรีวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใไ5 เเไแ6็ รงรียนชุมพวิทยายน รัฐ ขอนกนฬ

ใไ6 เเไแ้โ รงรียนดงมันพิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใไ็ เเไโแเ รงรียนปຆาหวายวิทยายน รัฐ ขอนกนฬ

ใไ่ เเไโ็โ รงรียนพลพัฒนศึกษา รัฐ ขอนกนฬ

ใไ้ เเไโ่้ รงรียนพิศาลปุณณวิทยา รัฐ ขอนกนฬ

ใ5เ เเไใโโ รงรียนวียงนครวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใ5แ เเไใโใ รงรียนบัวกຌวพิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใ5โ เเไใใเ รงรียนกนนครวิทยาลัย โ รัฐ ขอนกนฬ

ใ5ใ เเไใ็เ รงรียนศรีสมาวิทยาสริม รัฐ ขอนกนฬ

ใ5ไ เเไใ่6 รงรียนทาศาลาประชานุสรณຏ รัฐ ขอนกนฬ

ใ55 เเไไเแ รงรียนมธัยมตลาด฿หญวิทยา รัฐ ขอนกนฬ

ใ56 เเไไโ้ รงรียนทศบาลวัดกลาง รัฐ ขอนกนฬ

ใ5็ เเไไ่ไ รงรียนกูทองพิทยาลัย รัฐ ขอนกนฬ

ใ5่ เเไ6โใ รงรียนราชประชานุคราะหຏ ๑์ รัฐ ขอนกนฬ

ใ5้ เเไ6็โ รงรียนซ้ายางวิทยายน รัฐ ขอนกนฬ

ใ6เ เเไ็5โ รงรียนมหาเถศึกษาภาคตะวันออกฉียงหนือ อกชน ขอนกนฬ

ใ6แ เเไ็5ใ รงรียนหลา฿หญนาขาวิทยาคม รัฐ ขอนกนฬ

ใ6โ เเไ่โ6 รงรียนทพศิรินทรຏ ขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

ใ6ใ เเ5ไโ็ รงรียนทศบาลบຌานเผ รัฐ ขอนกนฬ

ใ6ไ เเ5ไ่6 รงรียนวรวิมลศึกษา อกชน ขอนกนฬ

ใ65 เเ55เ6 รงรียนทศบาลมอืงขลุง โ รัฐ จันทบุรี

ใ66 เเเใโเ รงรียนขลุงรัชดาภิษก รัฐ จันทบุรีฬ

ใ6็ เเเใ5้ รงรียนบญจมานุสรณຏ รัฐ จันทบุรีฬ

ใ6่ เเเใ็ใ รงรียนหลมสิงหຏวิทยาคม รัฐ จันทบุรีฬ

ใ6้ เเเไ็โ รงรียนคิชฌกูฏวิทยา รัฐ จันทบุรีฬ

ใ็เ เเเ5แ5 รงรียนทา฿หม พูลสวัสดิ่ราษฎรຏนุกูล รัฐ จันทบุรีฬ

ใ็แ เเเ้็เ รงรียนศรียานุสรณຏ รัฐ จันทบุรีฬ

ใ็โ เเแโเ่ รงรียนบญจมราชูทิศ จันทบุรี รัฐ จันทบุรีฬ

ใ็ใ เเแ6โ5 รงรียนมะขามสรรสริญ รัฐ จันทบุรีฬ

ใ็ไ เเโแ้แ รงรียนปຆงนๅ้ารຌอนวิทยาคม รัฐ จันทบุรีฬ

ใ็5 เเโ666 รงรียนสอยดาววิทยา รัฐ จันทบุรีฬ
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ใ็6 เเโ้เ่ รงรียนมธัยมวัดขาสุกิม รัฐ จันทบุรีฬ

ใ็็ เเใเเโ รงรียนนายายอามพิทยาคม รัฐ จันทบุรีฬ

ใ็่ เเใโแไ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รัฐ จันทบุรีฬ

ใ็้ เเใใโไ รงรียนกงหางมวพิทยาคาร รัฐ จันทบุรีฬ

ใ่เ เเใ5ใ้ รงรียนหนองตาคงพิทยาคาร รัฐ จันทบุรีฬ

ใ่แ เเใ5่โ รงรียนมธัยมทาคลง รัฐ จันทบุรีฬ

ใ่โ เเใ็ไไ รงรียนบางกะจะ รัฐ จันทบุรีฬ

ใ่ใ เเใ็5โ รงรียนศรีรัตนຏราษฎรຏนุคราะหຏ รัฐ จันทบุรีฬ

ใ่ไ เเใ็56 รงรียนคลองพลูวิทยา รัฐ จันทบุรีฬ

ใ่5 เเใ่เ็ รงรียนตกพรมวิทยาคาร รัฐ จันทบุรีฬ

ใ่6 เเไใ็แ รงรียนสะพานลือกวิทยาคม รัฐ จันทบุรีฬ

ใ่็ เเไ5เ้ รงรียนครือหวายวิทยาคม รัฐ จันทบุรีฬ

ใ่่ เเไ5้5 รงรียนบอวิทยาคาร รัฐ จันทบุรีฬ

ใ่้ เเไ่ไ6 รงรียนตรียมศึกษาสอยดาว อกชน จันทบุรีฬ

ใ้เ เเไ่็6 รงรียนสตรีมารดาพิทักษຏ อกชน จันทบุรีฬ

ใ้แ เเเ5เแ รงรียนบางคลຌาพิทยาคม รัฐ ฉะชิงทราฬ

ใ้โ เเเ6ใไ รงรียนหนองเมຌกนวิทยา รัฐ ฉะชิงทราฬ

ใ้ใ เเเ็ใเ รงรียนบญจมราชรังสฤษฎ่ิ ใ ชนะสงสารวิทยา รัฐ ฉะชิงทราฬ

ใ้ไ เเเ่แ6 รงรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา รัฐ ฉะชิงทราฬ

ใ้5 เเแ้5เ รงรียนปลงยาวพิทยาคม รัฐ ฉะชิงทราฬ

ใ้6 เเแ้5ไ รงรียนสนามชัยขต รัฐ ฉะชิงทราฬ

ใ้็ เเโเใ็ รงรียนผาณิตวิทยา รัฐ ฉะชิงทราฬ

ใ้่ เเโเใ่ รงรียนวัดสธรวรารามวรวิหาร รัฐ ฉะชิงทราฬ

ใ้้ เเโเ้็ รงรียนดัดดรุณี รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไเเ เเโแเ็ รงรียนพุทธิรังสีพิบูล รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไเแ เเโใเ้ รงรียนตรียมอุดมศึกษาปรใงวิสุทธาธิบดี รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไเโ เเโใ65 รงรียนบางนๅ้าปรีๅยววิทยา รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไเใ เเโใ็็ รงรียนราชสาสຏนวิทยา รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไเไ เเโไใไ รงรียนบญจมราชรังสฤษฎ่ิ ฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไเ5 เเโ5โแ รงรียนมธัยมสิริวัณวรี ใ ฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไเ6 เเโ็แแ รงรียนกຌอนกຌวพิทยาคม รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไเ็ เเโ็ไ5 รงรียนช้าปຆางามวิทยาคม รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไเ่ เเโ้แ้ รงรียนเผกຌววิทยา รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไเ้ เเใแไไ รงรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไแเ เเใ5ใ5 รงรียนบางปะกง บวรวิทยายน รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไแแ เเใ้โโ รงรียนบญจมราชรังสฤษฎ่ิ โ ฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไแโ เเไเ้โ รงรียนวัดปยมนิครธาราม รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไแใ เเไ55้ รงรียนกาญจนาภิษกวิทยาลัย ฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไแไ เเไ็6เ รงรียนมธัยมพระราชทานนายาว อกชน ฉะชิงทราฬ

ไแ5 เเไ้็็ รงรียนการท้ามาหากินวัดพธิ่ฉลิมรักษຏ รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไแ6 เเ5ใใ6 รงรียนบญจมราชรังสฤษฎ่ิ ๑ รัฐ ฉะชิงทราฬ

ไแ็ เเเเไใ รงรียนสิงหຏสมุทร รัฐ ชลบุรีฬ
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ไแ่ เเเเ้็ รงรียนบຌานบึง อุตสาหกรรมนุคราะหຏ รัฐ ชลบุรีฬ

ไแ้ เเเเ้้ รงรียนสัตหีบวิทยาคม รัฐ ชลบุรีฬ

ไโเ เเเแ็ไ รงรียนบอทองวงษຏจันทรຏวิทยา รัฐ ชลบุรีฬ

ไโแ เเเแ็็ รงรียนพลูตาหลวงวิทยา รัฐ ชลบุรีฬ

ไโโ เเเใ6เ รงรียนชลกันยานุกูล รัฐ ชลบุรีฬ

ไโใ เเเ5ใ5 รงรียนพานทอง รัฐ ชลบุรีฬ

ไโไ เเเ5้6 รงรียนพนัสพิทยาคาร รัฐ ชลบุรีฬ

ไโ5 เเเ6็็ รงรียนชลราษฎรอ้ารุง รัฐ ชลบุรีฬ

ไโ6 เเเ็ใใ รงรียนทุงหียงพิทยาคม รัฐ ชลบุรีฬ

ไโ็ เเเ่็้ รงรียนกาะพธิ่ถຌวยงามวิทยา รัฐ ชลบุรีฬ

ไโ่ เเเ้5็ รงรียนหัวถนนวิทยา รัฐ ชลบุรีฬ

ไโ้ เเแ6็้ รงรียนพธิสัมพันธຏพิทยาคาร รัฐ ชลบุรีฬ

ไใเ เเแ็เไ รงรียนบຌานสวน ิจัไนอนุสรณຏี รัฐ ชลบุรฬี

ไใแ เเโใ6็ รงรียนชลบุรี สุขบท รัฐ ชลบุรีฬ

ไใโ เเโไโ5 รงรียนบຌานบึง มนูญวิทยาคาร รัฐ ชลบุรีฬ

ไใใ เเโ56ใ รงรียนพานทองสภาชนูปถัมภຏ รัฐ ชลบุรีฬ

ไใไ เเโ็็5 รงรียนดาราสมุทร อกชน ชลบุรีฬ

ไใ5 เเโ้้6 รงรียนหนอง฿หญศิริวรวาทวิทยา รัฐ ชลบุรีฬ

ไใ6 เเใเ้โ รงรียนคลองกิไวยิไงวิทยา รัฐ ชลบุรีฬ

ไใ็ เเใ5ใโ รงรียนอุทกวิทยาคม รัฐ ชลบุรีฬ

ไใ่ เเใ6็่ รงรียนศรีราชา รัฐ ชลบุรีฬ

ไใ้ เเใ6็้ รงรียนสนสุข รัฐ ชลบุรีฬ

ไไเ เเใ็้ใ รงรียนสุรศักดิ่วิทยาคม รัฐ ชลบุรีฬ

ไไแ เเใ่็เ รงรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ่ รัฐ ชลบุรีฬ

ไไโ เเไโแ5 รงรียนกาะจันทรຏพิทยาคาร รัฐ ชลบุรีฬ

ไไใ เเไโโ็ รงรียนกาะสีชัง รัฐ ชลบุรีฬ

ไไไ เเไโ5แ รงรียนบึงศรีราชาพิทยาคม รัฐ ชลบุรีฬ

ไไ5 เเไโ่็ รงรียนทุงศุขลาพิทยา กรุงเทยอนุคราะหຏ รัฐ ชลบุรีฬ

ไไ6 เเไใ้่ รงรียนอางศิลาพิทยาคม รัฐ ชลบุรีฬ

ไไ็ เเไไโไ รงรียนสามมุกคริสตียนวิทยา อกชน ชลบุรีฬ

ไไ่ เเไ6แ6 รงรียนผินจมวิชาสอน รัฐ ชลบุรีฬ

ไไ้ เเไ6โโ รงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี รัฐ ชลบุรีฬ

ไ5เ เเ5โ5แ รงรียนทศบาลวัดราษฎรຏนิยมธรรม รัฐ ชลบุรีฬ

ไ5แ เเเโเไ รงรียนหันคาราษฎรຏรังสฤษดิ่ รัฐ ชัยนาทฬ

ไ5โ เเเโเ6 รงรียนหันคาพิทยาคม รัฐ ชัยนาทฬ

ไ5ใ เเเใเเ รงรียนบุญนาคพิทยาคม รัฐ ชัยนาทฬ

ไ5ไ เเเใใ็ รงรียนคุรุประชาสรรคຏ รัฐ ชัยนาทฬ

ไ55 เเเ้ใเ รงรียนวัดสิงหຏ รัฐ ชัยนาทฬ

ไ56 เเแไไ้ รงรียนสาครพิทยาคม รัฐ ชัยนาทฬ

ไ5็ เเแ้6็ รงรียนอุลิตเพบูลยຏชนูปถัมภຏ รัฐ ชัยนาทฬ

ไ5่ เเโ5ใไ รงรียนชัยนาทพิทยาคม รัฐ ชัยนาทฬ

ไ5้ เเโ่่้ รงรียนนินขามรัฐประชานุคราะหຏ รัฐ ชัยนาทฬ
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ไ6เ เเใโ็6 รงรียนศรีสมสรวิทยา รัฐ ชัยนาทฬ

ไ6แ เเใ็็6 รงรียนชยานุกิจพิทยาคม รัฐ ชัยนาทฬ

ไ6โ เเใ้็แ รงรียนองคຏการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท รัฐ ชัยนาทฬ

ไ6ใ เเไใ้ไ รงรียนหຌวยกรดวิทยา รัฐ ชัยนาทฬ

ไ6ไ เเไไ่่ รงรียนราชประชานุคราะหຏ ไ6 รัฐ ชัยนาทฬ

ไ65 เเเโโโ รงรียนจียงทองพิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ66 เเเโใ้ รงรียนนนสะอาดวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ6็ เเเใ้ไ รงรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ6่ เเเ55็ รงรียนบຌานขวຌาวิทยายน รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ6้ เเเ5็เ รงรียนบ้าหนใจณรงคຏวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ็เ เเเ6เแ รงรียนนินสงาวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ็แ เเเ่เ่ รงรียนคอนสารวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ็โ เเเ้โ6 รงรียนบຌานคายวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ็ใ เเเ้ใโ รงรียนนนครຌอวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ็ไ เเเ้้โ รงรียนหนองคอนเทยวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ็5 เเแเ่ใ รงรียนทามะเฟหวาน รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ็6 เเแแ้่ รงรียนคอนสวรรคຏ รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ็็ เเแแ้้ รงรียนหนองบัวระหววิทยาคาร รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ็่ เเแโไ่ รงรียนกษตรสมบูรณຏวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ็้ เเแโ65 รงรียนกຌงครຌอวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ่เ เเแใ5เ รงรียนนายางกลักพิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ่แ เเแไ้้ รงรียนสตรีชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ่โ เเแ56เ รงรียนนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิษก รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ่ใ เเแ5่แ รงรียนมืองพญาลวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ่ไ เเแ้โแ รงรียนสามหมอวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ่5 เเโเ็ไ รงรียนนนกอกวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ่6 เเโ5แ6 รงรียนหຌวยตຌอนพิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ่็ เเโ5ไแ รงรียนหนองบัวดงวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ่่ เเโ56่ รงรียนบຌานทนวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ่้ เเโ6ใแ รงรียนบຌานหันวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ้เ เเโ6ไเ รงรียนพชรวิทยาคาร รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ้แ เเโ็5ไ รงรียนภูขียว รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ้โ เเโ่ใ้ รงรียนกวางจนศึกษา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ้ใ เเโ่็เ รงรียนภูพระวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ้ไ เเโ้โ็ รงรียนหนองสังขຏวิทยายน รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ้5 เเโ้โ่ รงรียนสตรีชัยภูมิ โ รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ้6 เเโ้6แ รงรียนละหานจริญวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ้็ เเโ้6ไ รงรียนทพสถิตวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ้่ เเใเแเ รงรียนตรีประชาพัฒนศึกษา รัฐ ชัยภูมิฬ

ไ้้ เเใเ5แ รงรียนภูลนคาวิทยายน รัฐ ชัยภูมิฬ

5เเ เเใแใโ รงรียนพชรพิทยาสรรคຏ รัฐ ชัยภูมิฬ

5เแ เเใแใใ รงรียนมธัยมบຌานกຌงวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ
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5เโ เเใแ่้ รงรียนภักดชีุมพลวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

5เใ เเใโเ้ รงรียนหຌวยยຌวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

5เไ เเใโโ่ รงรียนจัตรุัสวิทยาคาร รัฐ ชัยภูมิฬ

5เ5 เเใใ็โ รงรียนนางดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิษก รัฐ ชัยภูมิฬ

5เ6 เเใ6่5 รงรียนหนองขามวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

5เ็ เเใ่แ่ รงรียนพระธาตุหนองสามหมืไน รัฐ ชัยภูมิฬ

5เ่ เเใ้5แ รงรียนคกสะอาดวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

5เ้ เเใ้5ไ รงรียนมธัยมหนองศาลา รัฐ ชัยภูมิฬ

5แเ เเใ้5็ รงรียนปูຆดຌวงศึกษาลัย รัฐ ชัยภูมิฬ

5แแ เเใ้6ไ รงรียนมธัยมชัยมงคลรังงาม รัฐ ชัยภูมิฬ

5แโ เเใ้66 รงรียนสระพังวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

5แใ เเใ้็ใ รงรียนบຌานดืไอวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

5แไ เเไเ5แ รงรียนริงรมยຏวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

5แ5 เเไแ้6 รงรียนกาญจนาภิษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิฬ

5แ6 เเไใแเ รงรียนคูมอืงวิทยา รัฐ ชัยภูมิฬ

5แ็ เเไ5ไ้ รงรียนหຌวยยางวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

5แ่ เเไ็5ไ รงรียนซับ฿หญวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิฬ

5แ้ เเ5แไ5 รงรียนบຌานทาปຆง รัฐ ชัยภูมิฬ

5โเ เเ5แไ6 รงรียนบຌานหนองฉิม ิสิงหຏจันทรຏบ้ารุงี รัฐ ชัยภูมิฬ

5โแ เเ5โ6โ รงรียนบຌานหนองขาิคุรุประชาวิทยาี รัฐ ชัยภูมิฬ

5โโ เเ55เไ รงรียนอนุบาลมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมติร รัฐ ชุมพร

5โใ เเเ66โ รงรียนปะทิววิทยา รัฐ ชุมพรฬ

5โไ เเเ้แไ รงรียนสวนศรีวิทยา รัฐ ชุมพรฬ

5โ5 เเแแแ่ รงรียนละมวิทยา รัฐ ชุมพรฬ

5โ6 เเแโใเ รงรียนสอาดผดิมวิทยา รัฐ ชุมพรฬ

5โ็ เเแ5โ้ รงรียนมาบอ้ามฤตวิทยา รัฐ ชุมพรฬ

5โ่ เเแ็้้ รงรียนศรียาภัย รัฐ ชุมพรฬ

5โ้ เเโแ5โ รงรียนทาขຌามวิทยา รัฐ ชุมพรฬ

5ใเ เเโแ็5 รงรียนสวีวิทยา รัฐ ชุมพรฬ

5ใแ เเโโใไ รงรียนทุงตะกวิทยา รัฐ ชุมพรฬ

5ใโ เเโไ็็ รงรียนทาซะรัชดาภิษก รัฐ ชุมพรฬ

5ใใ เเโ็55 รงรียนทุงคาพิทยาคาร รัฐ ชุมพรฬ

5ใไ เเโ็5็ รงรียนขาทะลุพิทยาคม รัฐ ชุมพรฬ

5ใ5 เเใแ6โ รงรียนพะตຍะวิทยา รัฐ ชุมพรฬ

5ใ6 เเใโใ5 รงรียนหงษຏจริญวิทยาคม รัฐ ชุมพรฬ

5ใ็ เเใใใ6 รงรียนปากนๅ้าชุมพรวิทยา รัฐ ชุมพรฬ

5ใ่ เเใใ5้ รงรียนมืองหลังสวน รัฐ ชุมพรฬ

5ใ้ เเใ5่6 รงรียนนาสักวิทยา รัฐ ชุมพรฬ

5ไเ เเใ็โ6 รงรียนครนพิทยาคม รัฐ ชุมพรฬ

5ไแ เเใ้เเ รงรียนปากนๅ้าหลังสวนวิทยา รัฐ ชุมพรฬ

5ไโ เเใ้โ็ รงรียนศรียาภัย โ รัฐ ชุมพรฬ

5ไใ เเ5ใแไ รงรียนนิรมลชุมพร อกชน ชุมพรฬ

หนຌา แใ/6้



ลําดับที่ รหัส
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5ไไ เเ5ไ็แ รงรียนบຌานทับวัง รัฐ ชุมพรฬ

5ไ5 เเเเแ5 รงรียนด้ารงราษฎรຏสงคราะหຏ รัฐ ชียงรายฬ

5ไ6 เเเเแ็ รงรียนชียงรายวิทยาคม อกชน ชียงรายฬ

5ไ็ เเเเไโ รงรียนหຌวยซຌอวิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ ชียงรายฬ

5ไ่ เเเแเแ รงรียนนครวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

5ไ้ เเเแเไ รงรียนพานพิศษพิทยา รัฐ ชียงรายฬ

55เ เเเแเ6 รงรียนพานพิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

55แ เเเโแ้ รงรียนหຌวยสักวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

55โ เเเไใแ รงรียนมจดียຏวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

55ใ เเเ5โ6 รงรียนบຌานซววิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

55ไ เเเ5ไ6 รงรียนวิทยาศาสตรຏจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชียงราย รัฐ ชียงรายฬ

555 เเเ5้้ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

556 เเเ6่ไ รงรียนดอนชัยวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

55็ เเเ6่็ รงรียนปลຌองวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

55่ เเเ็้แ รงรียนมใงรายมหาราชวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

55้ เเเ่เ5 รงรียนมสายประสิทธิ่ศาสตรຏ รัฐ ชียงรายฬ

56เ เเเ่แ5 รงรียนวียงปຆาปງาวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

56แ เเเ้เ่ รงรียนบุญรืองวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

56โ เเเ้ไไ รงรียนวียงชัยวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

56ใ เเแเใใ รงรียนมลาววิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

56ไ เเแเใไ รงรียนชียงของวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

565 เเแเใ5 รงรียนเมຌยาวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

566 เเแโ่แ รงรียนมสรวยวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

56็ เเแใแไ รงรียนจันจวຌาวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

56่ เเแใแ5 รงรียนมจันวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

56้ เเแไ5ใ รงรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

5็เ เเแไ็5 รงรียนวียงกนวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

5็แ เเแ6แใ รงรียนสามัคคีวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

5็โ เเแ6ใเ รงรียนชียงสนวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

5็ใ เเแ6้6 รงรียนวาวีวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

5็ไ เเแ่ไ6 รงรียนขุนตาลวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

5็5 เเโโเ่ รงรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิษก รัฐ ชียงรายฬ

5็6 เเโโแแ รงรียนทิงวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

5็็ เเโโใ้ รงรียนมต้็าตาดควันวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

5็่ เเโใใไ รงรียนพญามใงราย รัฐ ชียงรายฬ

5็้ เเโ6แ่ รงรียนปຆาดดวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

5่เ เเโ็เ็ รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชียงราย รัฐ ชียงรายฬ

5่แ เเโ้โ6 รงรียนวัดถๅ้าปลาวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

5่โ เเใไเ6 รงรียนศึกษาสงคราะหຏมจัน รัฐ ชียงรายฬ

5่ใ เเใ6้เ รงรียนสามัคคีวิทยาคม โ รัฐ ชียงรายฬ

5่ไ เเใ็เ5 รงรียนมอຌอวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

5่5 เเใ็5เ รงรียนดอยงามวิทยาคม รัฐ ชียงรายฬ

หนຌา แไ/6้
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5่6 เเไ็่โ รงรียนสันติวิทยา อกชน ชียงรายฬ

5่็ เเไ่็ใ รงรียนนุชนาถอนุสรณຏ อกชน ชียงรายฬ

5่่ เเไ้โโ รงรียนทศบาล 6 นครชียงราย รัฐ ชียงรายฬ

5่้ เเไ้โ็ รงรียนบຌานดຌายทพกาญจนาอุปถัมภຏ รัฐ ชียงรายฬ

5้เ เเไ้ใโ รงรียนราชประชานุคราะหຏ แ5 รัฐ ชียงรายฬ

5้แ เเไ้ใ็ รงรียนทศบาล 5 ดนหຌา รัฐ ชียงรายฬ

5้โ เเไ้6้ รงรียนลูกรักชียงของ อกชน ชียงรายฬ

5้ใ เเ5เแ6 รงรียนองคຏการบริหารสวนจังหวัดชียงราย รัฐ ชียงรายฬ

5้ไ เเ5แโเ รงรียนบຌานหຌวยเรสามัคคี รัฐ ชียงรายฬ

5้5 เเ5แโ่ รงรียนบຌานทอดเทย รัฐ ชียงรายฬ

5้6 เเโเ้ใ รงรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รัฐ ชียง฿หม

5้็ เเเแ็้ รงรียนสันทรายวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

5้่ เเเแ้6 รงรียนชียงดาววิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

5้้ เเเไ้โ รงรียนรังษีวิทยา อกชน ชียง฿หมฬ

6เเ เเเ็็แ รงรียนพรຌาววิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6เแ เเเ่ใแ รงรียนมหอพระวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6เโ เเเ้เแ รงรียนมตง รัฐ ชียง฿หมฬ

6เใ เเแเโ่ รงรียนวียงหงวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6เไ เเแเ้่ รงรียนสันปຆายางวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6เ5 เเแแเไ รงรียนสันปຆาตองวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6เ6 เเแแ6เ รงรียนหางดงรัฐราษฎรຏอุปถัมภຏ รัฐ ชียง฿หมฬ

6เ็ เเแโโโ รงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยชียง฿หม รัฐ ชียง฿หมฬ

6เ่ เเแใใ็ รงรียนยุพราชวิทยาลัย รัฐ ชียง฿หมฬ

6เ้ เเแไ่5 รงรียนวัฒนทัยพายัพ รัฐ ชียง฿หมฬ

6แเ เเแ6ใ็ รงรียนสารภีพิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6แแ เเแ665 วิทยาลัยนาฏศิลปชียง฿หม รัฐ ชียง฿หมฬ

6แโ เเแ็5ใ รงรียนมริมวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6แใ เเโเ5เ รงรียนหอพระ รัฐ ชียง฿หมฬ

6แไ เเโเ5็ รงรียนดอยตาวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6แ5 เเโเ5่ รงรียนจอมทอง รัฐ ชียง฿หมฬ

6แ6 เเโเ6เ รงรียนสองคววิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6แ็ เเโแไ5 รงรียนกาวิละวิทยาลัย รัฐ ชียง฿หมฬ

6แ่ เเโโเ6 รงรียนดาราวิทยาลัย อกชน ชียง฿หมฬ

6แ้ เเโโแโ รงรียนมอายวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6โเ เเโโ6โ รงรียนฝางชนูปถัมภຏ รัฐ ชียง฿หมฬ

6โแ เเโโ็็ รงรียนบຌานกาดวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6โโ เเโใเ็ รงรียนมงฟอรຏดวิทยาลัย อกชน ชียง฿หมฬ

6โใ เเโใ้้ รงรียนออนหนือ รัฐ ชียง฿หมฬ

6โไ เเโไโใ รงรียนธรรมราชศึกษา อกชน ชียง฿หมฬ

6โ5 เเโไไแ รงรียนสะมิงพิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6โ6 เเโไ6็ รงรียนฮอดพิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6โ็ เเโไ่็ รงรียนมจม รัฐ ชียง฿หมฬ

หนຌา แ5/6้
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6โ่ เเโไ้5 รงรียนสันก้าพง รัฐ ชียง฿หมฬ

6โ้ เเโไ้่ รงรียนดอยสะกใดวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6ใเ เเโ5โ6 รงรียนอมกຎอยวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6ใแ เเโ5็แ รงรียนชียง฿หมมธัยม อกชน ชียง฿หมฬ

6ใโ เเโ็็เ รงรียนมตืไนวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6ใใ เเโ้้็ รงรียนวชิรวิทยຏ อกชน ชียง฿หมฬ

6ใไ เเใเ5็ รงรียนปรินสຏรอยยลสຏวิทยาลัย อกชน ชียง฿หมฬ

6ใ5 เเใไ่5 รงรียนศึกษาสงคราะหຏชียง฿หม รัฐ ชียง฿หมฬ

6ใ6 เเใ้แโ รงรียนอรุณทัยวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

6ใ็ เเไเ้เ รงรียนรยีนาชลีวิทยาลัย อกชน ชียง฿หมฬ

6ใ่ เเไแโใ รงรียนพระหฤทัย อกชน ชียง฿หมฬ

6ใ้ เเไ5แไ รงรียนสันติสุข รัฐ ชียง฿หมฬ

6ไเ เเไ็6็ รงรียนรัตนาอืๅอวิทยา อกชน ชียง฿หมฬ

6ไแ เเไ่โไ รงรียนชองฟງาซินซิงวาณิชบ้ารุง อกชน ชียง฿หมฬ

6ไโ เเไ่ไ่ รงรียนวชิราลัย อกชน ชียง฿หมฬ

6ไใ เเไ่6็ รงรียนชียง฿หมคริสตียน อกชน ชียง฿หมฬ

6ไไ เเไ้ใแ รงรียนทพศิรินทรຏ ชียง฿หม รัฐ ชียง฿หมฬ

6ไ5 เเ5แ5็ รงรียนบຌานสันตຌนหมืๅอ รัฐ ชียง฿หมฬ

6ไ6 เเ5โเ้ รงรียนบຌานมฮหนือ รัฐ ชียง฿หมฬ

6ไ็ เเ5โแแ รงรียนบຌานบอกຌว รัฐ ชียง฿หมฬ

6ไ่ เเ5โ5เ รงรียนบຌานปางอุຎง รัฐ ชียง฿หมฬ

6ไ้ เเ5โ็่ รงรียนฉือจีๅชียง฿หม อกชน ชียง฿หมฬ

65เ เเ5ไแไ รงรียนมวินสามัคคี รัฐ ชียง฿หมฬ

65แ เเ5ไใโ รงรียนกวิทธ้ารงชียง฿หม อกชน ชียง฿หมฬ

65โ เเ5ไใ่ รงรียนมถวิทยาคม รัฐ ชียง฿หมฬ

65ใ เเ5ไ5ใ รงรียนมธัยมกัลยาณิวัฒนาฉลิมพระกียรติ รัฐ ชียง฿หมฬ

65ไ เเเ่็เ รงรียนสภาราชินี รัฐ ตรังฬ

655 เเแแโเ รงรียนสวัสดิ่รัตนาภิมุข รัฐ ตรังฬ

656 เเแใใ5 รงรียนทุงหนองหຌงประชาสรรคຏ รัฐ ตรังฬ

65็ เเแ5ใ5 รงรียนปะหลียนผดุงศิษยຏ รัฐ ตรังฬ

65่ เเแ655 รงรียนวิชียรมาตุ รัฐ ตรังฬ

65้ เเแ็่ไ รงรียนมธัยมวัดควนวิศษมูลนิธิ อกชน ตรังฬ

66เ เเแ็้่ รงรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภຏ รัฐ ตรังฬ

66แ เเแ่่โ รงรียนสิกาประชาผดุงวิทยຏ รัฐ ตรังฬ

66โ เเแ่้็ รงรียนวังวิศษ รัฐ ตรังฬ

66ใ เเแ้่็ รงรียนวิทยาศาสตรຏจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รัฐ ตรังฬ

66ไ เเโเ่็ รงรียนล้าภูรารืองวิทยຏ รัฐ ตรังฬ

665 เเโแแโ รงรียนหຌวยนางราษฎรຏบ้ารุง รัฐ ตรังฬ

666 เเโแ่6 รงรียนรัษฎา รัฐ ตรังฬ

66็ เเโโแ5 รงรียนหาดส้าราญวิทยาคม รัฐ ตรังฬ

66่ เเโใใใ รงรียนกันตังพิทยากร รัฐ ตรังฬ

66้ เเโใ้แ รงรียนคันธพิทยาคาร รัฐ ตรังฬ

หนຌา แ6/6้
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6็เ เเโไโเ รงรียนสามัคคีศึกษา รัฐ ตรังฬ

6็แ เเโไ็6 รงรียนหຌวยยอด รัฐ ตรังฬ

6็โ เเโไ่แ รงรียนนๅ้าผุด รัฐ ตรังฬ

6็ใ เเโ6แ5 รงรียนรัษฎานุประดิษฐຏอนุสรณຏ รัฐ ตรังฬ

6็ไ เเโ6ใ5 รงรียนกันตังรัษฎาศึกษา รัฐ ตรังฬ

6็5 เเโ็6ไ รงรียนบูรณะร้าลึก อกชน ตรังฬ

6็6 เเโ่เไ รงรียนทุงยาวผดุงศิษยຏ รัฐ ตรังฬ

6็็ เเโ้เใ รงรียนตรังคริสตยีนศึกษา อกชน ตรังฬ

6็่ เเใเ6เ รงรียนตรังวิทยา อกชน ตรังฬ

6็้ เเใ่่ใ รงรียนสภาราชินี โ รัฐ ตรังฬ

6่เ เเไแแเ รงรียนนายงวิทยาคม รัฐ ตรังฬ

6่แ เเไแ่้ รงรียนวิชียรมาตุ โ รัฐ ตรังฬ

6่โ เเไ55็ รงรียนตรังรังสฤษฎຏ รัฐ ตรังฬ

6่ใ เเไ56็ รงรียนวิชียรมาตุ ใ รัฐ ตรังฬ

6่ไ เเไ6ใแ รงรียนบางดีวิทยาคม รัฐ ตรังฬ

6่5 เเไ้โเ รงรียนสงธรรมวิทยาตรัง อกชน ตรังฬ

6่6 เเไ้ใไ รงรียนจุຎงฮัวซะซียว อกชน ตรังฬ

6่็ เเ5เใใ รงรียนบຌานบาตปููตຍะ รัฐ ตรังฬ

6่่ เเ5แโโ รงรียน฿นตาพิทยาคม รัฐ ตรังฬ

6่้ เเ5โ้แ รงรียนปญญาวิทยຏ อกชน ตรังฬ

6้เ เเ5ใ5้ รงรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ อกชน ตรังฬ

6้แ เเ5ใ้่ รงรียนทศบาล โ ิวัดกะพังสุรินทรຏี รัฐ ตรังฬ

6้โ เเเเไ็ รงรียนบอเรวิทยาคม รัฐ ตราดฬ

6้ใ เเเเ็ใ รงรียนขาสมิงวิทยาคมฯ รัฐ ตราดฬ

6้ไ เเเเ้เ รงรียนหนองบอนวิทยาคม รัฐ ตราดฬ

6้5 เเเใ่6 รงรียนตราษตระการคุณ รัฐ ตราดฬ

6้6 เเแโเ้ รงรียนสตรีประสริฐศิลปຊ รัฐ ตราดฬ

6้็ เเแใ5้ รงรียนตราดสรรสริญวิทยาคม รัฐ ตราดฬ

6้่ เเแไเเ รงรียนหลมงอบวิทยาคม รัฐ ตราดฬ

6้้ เเโ่แ่ รงรียนคลอง฿หญวิทยาคม รัฐ ตราดฬ

็เเ เเใ6ไใ รงรียนขานຌอยวิทยาคม รัฐ ตราดฬ

็เแ เเใ6็5 รงรียนกาะกูดวิทยาคม รัฐ ตราดฬ

็เโ เเใ็ใ5 รงรียนอาว฿หญพิทยาคาร รัฐ ตราดฬ

็เใ เเใ็6ใ รงรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ ตราดฬ

็เไ เเไแโไ รงรียนคีรีวสรัตนพียรอุปถัมภຏ รัฐ ตราดฬ

็เ5 เเไไ็เ รงรียนนินทรายวิทยาคม รัฐ ตราดฬ

็เ6 เเไไ็แ รงรียนประณีตวิทยาคม รัฐ ตราดฬ

็เ็ เเ5โ5ไ รงรียนกาะชຌางวิทยาคม รัฐ ตราดฬ

็เ่ เเเเ้ใ รงรียนมปะวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็เ้ เเเแโ้ รงรียนมระมาดวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็แเ เเเโแ่ รงรียนสามงาวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็แแ เเเโใโ รงรียนมจะราวิทยาคม รัฐ ตากฬ
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็แโ เเเโ5เ รงรียนทาสองยางวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็แใ เเเโ5แ รงรียนดานมละมาวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็แไ เเเโ5ใ รงรียนนาบสถຏพิทยาคม รัฐ ตากฬ

็แ5 เเเใ้โ รงรียนพบพระวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็แ6 เเเ56ไ รงรียนผดุงปญญา รัฐ ตากฬ

็แ็ เเเ6แ6 รงรียนอุຌมผางวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็แ่ เเแเ6เ รงรียนสรรพวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็แ้ เเแไ้6 รงรียนวังประจบวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็โเ เเแ็็่ รงรียนตากพิทยาคม รัฐ ตากฬ

็โแ เเโ5็5 รงรียนบຌานตาก ประชาวิทยาคาร รัฐ ตากฬ

็โโ เเโ่่เ รงรียนมกุวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็โใ เเโ้เเ รงรียนยกกระบัตรวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็โไ เเใเ6่ รงรียนถนอมราษฎรຏบ้ารุง รัฐ ตากฬ

็โ5 เเใไ็โ รงรียนทุงฟງาวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็โ6 เเไเไ็ รงรียนวังจຌาวิทยาคม รัฐ ตากฬ

็โ็ เเไ้ใ6 รงรียนทศบาล แ กิตติขจร รัฐ ตากฬ

็โ่ เเ5เ6เ รงรียนปຆาเมຌอุทิศ ไ รัฐ ตากฬ

็โ้ เเ5เ็5 รงรียนทศบาลฉลิมพระกียรติสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐ ตากฬ

็ใเ เเ5เ็่ รงรียนซนตຏยซฟมระมาด อกชน ตากฬ

็ใแ เเ5โเ5 รงรียนพลูหลวงวิทยาิวัดคกพลูี อกชน ตากฬ

็ใโ เเ5โ็้ รงรียนบຌานกลຌอทอ รัฐ ตากฬ

็ใใ เเ5โ่เ รงรียนบຌานมระมิง รัฐ ตากฬ

็ใไ เเ5ใ็็ รงรียนราษฎรຏวิทยา ิตีไมิๅงี อกชน ตากฬ

็ใ5 เเ5ไโ้ รงรียนบຌานมสลิดหลวงวิทยา รัฐ ตากฬ

็ใ6 เเ5ไใแ รงรียนบຌานมอุสุวิทยา รัฐ ตากฬ

็ใ็ เเเแ้โ รงรียนองครักษຏ รัฐ นครนายกฬ

็ใ่ เเแไโเ รงรียนนครนายกวิทยาคม รัฐ นครนายกฬ

็ใ้ เเแ5็้ รงรียนมืองนครนายก รัฐ นครนายกฬ

็ไเ เเแ6ใแ รงรียนบຌานนา นายกพิทยากร รัฐ นครนายกฬ

็ไแ เเแ่โใ รงรียนขาพิไมนารีผลวิทยา รัฐ นครนายกฬ

็ไโ เเแ้โใ รงรียนนวมราชานุสรณຏ รัฐ นครนายกฬ

็ไใ เเโไ5แ รงรียนปากพลีวิทยาคาร รัฐ นครนายกฬ

็ไไ เเโ65เ รงรียนปຂยชาติพัฒนาฯ รัฐ นครนายกฬ

็ไ5 เเใแโ6 รงรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย รัฐ นครนายกฬ

็ไ6 เเใ้6เ รงรียนภัทรพิทยาจารยຏ รัฐ นครนายกฬ

็ไ็ เเไใ5เ รงรียนลขธรรมกิตต่ิวิทยาคม รัฐ นครนายกฬ

็ไ่ เเ5แ็โ รงรียนมาลาสวรรคຏพิทยา อกชน นครนายกฬ

็ไ้ เเ5โ6แ รงรียนผดุงอิสลาม อกชน นครนายกฬ

็5เ เเแ565 รงรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ฿นพระราชูปถัมภຏ รัฐ นครปฐม

็5แ เเเใไโ รงรียนศรีวิชัยวิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็5โ เเเ6แเ รงรียนสระกะทียมวิทยาคม รัฐ นครปฐมฬ

็5ใ เเเ6้ใ รงรียนบຌานหลวงวิทยา รัฐ นครปฐมฬ
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็5ไ เเเ6้5 รงรียนบางหลวงวิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็55 เเแแ็็ วิทยาลัยนาฏศิลป รัฐ นครปฐมฬ

็56 เเแใแเ รงรียนภัทรญาณวิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็5็ เเแ56ใ รงรียนวัดหຌวยจรขຌวิทยาคม รัฐ นครปฐมฬ

็5่ เเแ566 รงรียนราชินีบูรณะ รัฐ นครปฐมฬ

็5้ เเแ56็ รงรียนงิๅวรายบุญมีรังสฤษด่ิ รัฐ นครปฐมฬ

็6เ เเแ6โใ รงรียนคงทองวิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็6แ เเแ6่5 รงรียนพรงมะดืไอวิทยาคม รัฐ นครปฐมฬ

็6โ เเแ็6ไ รงรียนภปร.ราชวิทยาลัย ฿นพระบรมราชูปถัมภຏ รัฐ นครปฐมฬ

็6ใ เเแ็่6 รงรียนวัดเรขิงวิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็6ไ เเแ้6แ รงรียนศาลาตกึวิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็65 เเแ้65 รงรียนพระปฐมวิทยาลัย โ หลวงพองนิอนุสรณຏ รัฐ นครปฐมฬ

็66 เเแ้็้ รงรียนสามพรานวิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็6็ เเโเ6้ รงรียนบางลนวิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็6่ เเโไเ่ รงรียนมธัยมฐานบินก้าพงสน รัฐ นครปฐมฬ

็6้ เเโ5ใ่ รงรียนหลมบัววิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็็เ เเโ6่โ รงรียนก้าพงสนวิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็็แ เเโ6่ใ รงรียนสถาพรวิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็็โ เเโ่แโ รงรียนบัวปากทาวิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็็ใ เเโ้แแ รงรียนรัตนกสินทรຏสมภชบวรนิวศศาลายาฯ รัฐ นครปฐมฬ

็็ไ เเใแแ6 รงรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม รัฐ นครปฐมฬ

็็5 เเใแ่่ รงรียนปรีดารามวิทยาคม รัฐ นครปฐมฬ

็็6 เเใ็ไ5 รงรียนนาคประสิทธิ่ อกชน นครปฐมฬ

็็็ เเไเ6้ รงรียนกาญจนาภิษกวิทยาลัย นครปฐม รัฐ นครปฐมฬ

็็่ เเไเ็เ รงรียนพิไมวิทยา รัฐ นครปฐมฬ

็็้ เเไ่5แ รงรียนทวารวดี รัฐ นครปฐมฬ

็่เ เเ5แใ5 รงรียนนักบุญปตร อกชน นครปฐมฬ

็่แ เเ5แไไ รงรียนสุคนธีรวิทยຏ อกชน นครปฐมฬ

็่โ เเ5ไแ6 รงรียนสกลวิทยา อกชน นครปฐมฬ

็่ใ เเเ5็โ รงรียนนาทมวิทยา รัฐ นครพนมฬ

็่ไ เเเ5็ใ รงรียนนาค้าราษฎรຏรังสรรคຏ รัฐ นครพนมฬ

็่5 เเเ6เโ รงรียนเชยบุรีวิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

็่6 เเเ้65 รงรียนปຂยะมหาราชาลัย รัฐ นครพนมฬ

็่็ เเเ้6็ รงรียนศรีคตรบูรณຏ รัฐ นครพนมฬ

็่่ เเเ้6่ รงรียนนาหวຌาพิทยาคม ธาตุประสิทธิ่ประชานุคราะหຏ รัฐ นครพนมฬ

็่้ เเแเ5โ รงรียนนากพิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

็้เ เเแเ้แ รงรียนพระซองสามัคคีวิทยา รัฐ นครพนมฬ

็้แ เเแแ้็ รงรียนบຌานพงพิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

็้โ เเแโแ6 รงรียนอุทนพัฒนา รัฐ นครพนมฬ

็้ใ เเแโแ็ รงรียนบຌานขาพิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

็้ไ เเแโ่่ รงรียนสหราษฎรຏรังสฤษดิ่ รัฐ นครพนมฬ

็้5 เเแไแใ รงรียนกุตาเกຌวิทยาคม รัฐ นครพนมฬ
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็้6 เเแไโ6 รงรียนค้าตยอุปถัมภຏ รัฐ นครพนมฬ

็้็ เเแ5่็ รงรียนบຌานผึๅงวิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

็้่ เเแ5่่ รงรียนพนพงพิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

็้้ เเแ้โ5 รงรียนวัดบึงหลใก ฿นพระบรมราชานุคราะหຏ รัฐ นครพนมฬ

่เเ เเแ้โ6 รงรียนนากสามัคคีวิทยา รัฐ นครพนมฬ

่เแ เเโเไไ รงรียนธาตุพนม รัฐ นครพนมฬ

่เโ เเโเ5ไ รงรียนรณูนครวิทยานุกูล รัฐ นครพนมฬ

่เใ เเโเ56 รงรียนดงดาวจຌงพัฒนศึกษา รัฐ นครพนมฬ

่เไ เเโแ6แ รงรียนพะทายพิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่เ5 เเโโ็้ รงรียนอุมหมຌาประชาสรรคຏ รัฐ นครพนมฬ

่เ6 เเโใไ6 รงรียนนครพนมวิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่เ็ เเโใ็5 รงรียนสามผงวิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่เ่ เเโ555 รงรียนมธัยมพัชรกิติยาภา แ นครพนม รัฐ นครพนมฬ

่เ้ เเโ55้ รงรียนปลาปากวิทยา รัฐ นครพนมฬ

่แเ เเโ56เ รงรียนศรีบัวบานวิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่แแ เเโ56โ รงรียนนาถอนพัฒนา รัฐ นครพนมฬ

่แโ เเโ็้้ รงรียนคกสวางประชาสรรคຏ รัฐ นครพนมฬ

่แใ เเโ่เแ รงรียนหนองซนพิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่แไ เเโ่ใโ รงรียนหนองบอวิทยานุกูล รัฐ นครพนมฬ

่แ5 เเโ่5โ รงรียนธรรมากรวิทยานุกูล รัฐ นครพนมฬ

่แ6 เเโ้เโ รงรียนพนสวรรคຏราษฎรຏพัฒนา รัฐ นครพนมฬ

่แ็ เเใแแเ รงรียนนาดืไอพิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่แ่ เเใแ6แ รงรียนรามราชพิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่แ้ เเใใเเ รงรียนวังยางวิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่โเ เเใใใ้ รงรียนธรรมฆษิตวิทยา รัฐ นครพนมฬ

่โแ เเใไโแ รงรียนนางัวราษฎรຏรังสรรคຏ รัฐ นครพนมฬ

่โโ เเใ65แ รงรียนคຌอวิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่โใ เเใ656 รงรียนมหาชัยวิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่โไ เเใ6้แ รงรียนหนองพธิ่พิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่โ5 เเใ็5้ รงรียนกุดฉิมวิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่โ6 เเใ่เ6 รงรียนลังกาพิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่โ็ เเใ่้เ รงรียนสนธิราษฎรຏวิทยา รัฐ นครพนมฬ

่โ่ เเไไแแ รงรียนวังกระสวิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่โ้ เเไไโ่ รงรียนทาจ้าปาวิทยา รัฐ นครพนมฬ

่ใเ เเไไไ6 รงรียนอุดมพัฒนศึกษา รัฐ นครพนมฬ

่ใแ เเไไไ็ รงรียนดอนสียวดงพิทยาคม รัฐ นครพนมฬ

่ใโ เเไ็5แ รงรียนชุมชนทศบาล ใ ิพินิจพิทยานุสรณຏี รัฐ นครพนมฬ

่ใใ เเไ่แ้ รงรียนหนองวงวิทยานุกูล รัฐ นครพนมฬ

่ใไ เเเเเ5 รงรียนนนสูงศรีธานี รัฐ นครราชสีมาฬ

่ใ5 เเเเแใ รงรียนพิมายวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่ใ6 เเเเ5เ รงรียนบัวลาย รัฐ นครราชสีมาฬ

่ใ็ เเเเ6่ รงรียนสะกราชธวัชศึกษา รัฐ นครราชสีมาฬ

หนຌา โเ/6้
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่ใ่ เเเแไ6 รงรียนสมดใจพระธีรญาณมุนี รัฐ นครราชสีมาฬ

่ใ้ เเเใเ้ รงรียนปกธงชัยประชานิรมติ รัฐ นครราชสีมาฬ

่ไเ เเเ55่ รงรียนบຌานหลืไอมพิทยาสรรพຏ รัฐ นครราชสีมาฬ

่ไแ เเเ5็็ รงรียนจระขຌหินสังฆกิจวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่ไโ เเเ5้ไ รงรียนบุญหลือวิทยานุสรณຏ รัฐ นครราชสีมาฬ

่ไใ เเเ6แ5 รงรียนชคชัยสามัคคี รัฐ นครราชสีมาฬ

่ไไ เเเ6โไ รงรียนมหิศราธิบดี รัฐ นครราชสีมาฬ

่ไ5 เเเ65แ รงรียนปราสาทวิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่ไ6 เเเ65โ รงรียนมธัยมดานขุนทด รัฐ นครราชสีมาฬ

่ไ็ เเเ็6โ รงรียนวัดประชานิมิตร รัฐ นครราชสีมาฬ

่ไ่ เเเ็่แ รงรียนราชสีมาวิทยาลัย รัฐ นครราชสีมาฬ

่ไ้ เเเ็่โ รงรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อกชน นครราชสีมาฬ

่5เ เเเ็่ไ รงรียนพระทองค้าวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่5แ เเเ็้โ รงรียนดานกวียนวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่5โ เเเ็้็ รงรียนตรียมอุดมนຌอมกลຌานครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

่5ใ เเเ่แใ รงรียนนนสมบูรณຏวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่5ไ เเเ่56 รงรียนคลองมืองพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่55 เเเ่็6 รงรียนบัว฿หญ รัฐ นครราชสีมาฬ

่56 เเเ้่่ รงรียนนนเทยคุรุอุปถัมภຏ รัฐ นครราชสีมาฬ

่5็ เเแเเโ รงรียนจักราชวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่5่ เเแเแ6 รงรียนทาชຌางราษฎรຏบ้ารุง รัฐ นครราชสีมาฬ

่5้ เเแเแ็ รงรียนหนองงูหลือมพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่6เ เเแเโ็ รงรียนสีคิๅวหนองหญຌาขาว รัฐ นครราชสีมาฬ

่6แ เเแเโ้ รงรียนมืองคง รัฐ นครราชสีมาฬ

่6โ เเแเ6็ รงรียนปากชอง รัฐ นครราชสีมาฬ

่6ใ เเแแเแ รงรียนธารปราสาทพชรวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่6ไ เเแแไ่ รงรียนล้าพระพลิงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่65 เเแแ้6 รงรียนวังหมีพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่66 เเแโเ6 รงรียนบຌาน฿หญพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่6็ เเแใเแ รงรียนปรางคຏทองวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่6่ เเแใไ5 รงรียนสิงสาง รัฐ นครราชสีมาฬ

่6้ เเแใ6้ รงรียนครบุรี รัฐ นครราชสีมาฬ

่็เ เเแใ้็ รงรียนหนองกราดวัฒนา รัฐ นครราชสีมาฬ

่็แ เเแไ56 รงรียนมาบตะกพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่็โ เเแ5เเ รงรียนสาหรายวิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่็ใ เเแ5ไ6 รงรียนสีคิๅว สวัสด่ิผดงุวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่็ไ เเแ55แ รงรียนหຌวยลึกผดงุวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่็5 เเแ65้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

่็6 เเแ็โ5 รงรียนหຌวยถลงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่็็ เเแ่โโ รงรียนสุรนารีวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่็่ เเแ่6็ รงรียนสูงนิน รัฐ นครราชสีมาฬ

่็้ เเแ่็ใ รงรียนหนองบุญมากพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

หนຌา โแ/6้
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่่เ เเโเโ็ รงรียนกลใดลิๅนวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่่แ เเโโไ5 รงรียนขามสะกสง รัฐ นครราชสีมาฬ

่่โ เเโโ5เ รงรียนสีดาวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่่ใ เเโใโโ รงรียนศรีสุขวิทยา นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

่่ไ เเโใไ่ รงรียนบุญวัฒนา รัฐ นครราชสีมาฬ

่่5 เเโใ55 รงรียนคราชพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่่6 เเโไแโ รงรียนพิมายด้ารงวิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่่็ เเโไไไ รงรียนสุรนารีวิทยา โ รัฐ นครราชสีมาฬ

่่่ เเโไ่้ รงรียนสุรธรรมพิทักษຏ รัฐ นครราชสีมาฬ

่่้ เเโ5แไ รงรียนประทาย รัฐ นครราชสีมาฬ

่้เ เเโ5แ5 รงรียนชุมพวงศึกษา รัฐ นครราชสีมาฬ

่้แ เเโ5แ่ รงรียนวังเมຌดงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่้โ เเโ5้5 รงรียนชองมววิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่้ใ เเโ6แ้ รงรียนหนองหวຌาพิทยาสรรคຏ รัฐ นครราชสีมาฬ

่้ไ เเโ6โไ รงรียนมะคาวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่้5 เเโ็้ใ รงรียนขามทะลสอวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่้6 เเใเเ่ รงรียนปากชอง โ รัฐ นครราชสีมาฬ

่้็ เเใเ้แ รงรียนทพารักษຏราชวิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

่้่ เเใแ5แ รงรียนภูวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

่้้ เเใแ่็ รงรียนวังรางพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้เเ เเใแ้่ รงรียนหนองนๅ้า฿สพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้เแ เเใโแ่ รงรียนสองครพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้เโ เเใโใเ รงรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

้เใ เเใใโ่ รงรียนทัพรัๅงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้เไ เเใใ5เ รงรียนหินดาดวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

้เ5 เเใใ่โ รงรียนดอนเพลพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้เ6 เเใไแเ รงรียนหันหຌวยทรายพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้เ็ เเใไ่6 รงรียนมืองพลับพลาพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้เ่ เเใไ้โ รงรียนตนดพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้เ้ เเใ6้็ รงรียนบุญวัฒนา โ รัฐ นครราชสีมาฬ

้แเ เเใ็ใ6 รงรียนกຌงสนามนางพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้แแ เเใ่ใไ รงรียนนิคมพิมายศึกษา รัฐ นครราชสีมาฬ

้แโ เเใ่6่ รงรียนมธัยมหลวงพอคูณ ปริสุทธ รัฐ นครราชสีมาฬ

้แใ เเใ้แ้ รงรียนปากชองพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้แไ เเใ้โ6 รงรียนบຌาน฿หมพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้แ5 เเใ้5เ รงรียนบุญหลือวิทยานุสรณຏ โ รัฐ นครราชสีมาฬ

้แ6 เเใ้็็ รงรียนล้าทะมนเชยพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้แ็ เเไเโแ รงรียนตลาดเทรพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้แ่ เเไเ56 รงรียนมืองยางศึกษา รัฐ นครราชสีมาฬ

้แ้ เเไเ6แ รงรียนหนองขามพิทยาคม นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

้โเ เเไเ6ใ รงรียนมติรภาพวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

้โแ เเไเ่้ รงรียนทพาลัย รัฐ นครราชสีมาฬ

หนຌา โโ/6้
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้โโ เเไแใ็ รงรียนขา฿หญพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้โใ เเไแไ้ รงรียนสีคิๅววิทยาคาร รัฐ นครราชสีมาฬ

้โไ เเไแ6โ รงรียนหนองยางพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้โ5 เเไแ้้ รงรียนพุดซาพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้โ6 เเไโเเ รงรียนมารียຏวิทยา อกชน นครราชสีมาฬ

้โ็ เเไโโ6 รงรียนฉลียงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้โ่ เเไโไไ รงรียนนนเทยคุรุอุปถัมภຏ โ รัฐ นครราชสีมาฬ

้โ้ เเไโ55 รงรียนหนองบัวละครวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

้ใเ เเไใแ้ รงรียนบึงพะเล รัฐ นครราชสีมาฬ

้ใแ เเไใ6แ รงรียนอรพิมพຏวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

้ใโ เเไไโใ รงรียนวังนๅ้าขียวพิทยาคม รัฐ นครราชสีมาฬ

้ใใ เเไ6โ่ รงรียนหนองบัวพิทยาคม นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

้ใไ เเไ6ใ5 รงรียนมธัยมประดูวัฒนา รัฐ นครราชสีมาฬ

้ใ5 เเไ็ไ5 รงรียนวังปຆงพิทยาคม นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

้ใ6 เเไ่แ่ รงรียนหนองบุญมากประสงคຏวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

้ใ็ เเไ้ใเ รงรียนมธัยมวชิราลงกรณวราราม รัฐ นครราชสีมาฬ

้ใ่ เเไ้้โ รงรียนรุงอรุณวิทยา อกชน นครราชสีมาฬ

้ใ้ เเ5เโแ รงรียนดานขุนทด รัฐ นครราชสีมาฬ

้ไเ เเ5เไแ รงรียนชุมชนบຌานคกสวาย รัฐ นครราชสีมาฬ

้ไแ เเ5เไโ รงรียนกุดตาด้าิคงฤทธิ่คุรุราษฎรຏสามัคคีี รัฐ นครราชสีมาฬ

้ไโ เเ5เ่ไ รงรียนบຌานเทยสามัคคี รัฐ นครราชสีมาฬ

้ไใ เเ5เ่5 รงรียนบຌานระริง รัฐ นครราชสีมาฬ

้ไไ เเ5แแ5 รงรียนกฤษณาวิทยา รัฐ นครราชสีมาฬ

้ไ5 เเ5ใแแ รงรียนทาลาด รัฐ นครราชสีมาฬ

้ไ6 เเ5ใโแ รงรียนวัดบຌานคกหนองวง รัฐ นครราชสีมาฬ

้ไ็ เเ5ใไ5 รงรียนยธินนุกูล รัฐ นครราชสีมาฬ

้ไ่ เเ5ไแเ รงรียนจียรวนนทຏอุทิศ โ รัฐ นครราชสีมาฬ

้ไ้ เเ5ไ็โ รงรียนทศบาล ไ ิพาะช้าี รัฐ นครราชสีมาฬ

้5เ เเเไไ5 รงรียนพรหมคีรีพิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้5แ เเเไ้ไ รงรียนสตรีปากพนัง รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้5โ เเเ5โไ รงรียนวิชียรประชาสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้5ใ เเเ5ไ่ รงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้5ไ เเเ6ใแ รงรียนชะอวดวิทยาคาร รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้55 เเเ็โไ รงรียนฉลองรัฐราษฎรຏอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้56 เเเ็โ้ รงรียนบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้5็ เเเ็ใ5 รงรียนทุง฿หญวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้5่ เเเ็ไแ รงรียนจรัสพิชากร อกชน นครศรีธรรมราชฬ

้5้ เเเ่55 รงรียนชียร฿หญ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้6เ เเเ่้ไ รงรียนคีรีราษฎรຏพัฒนา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้6แ เเแโ็่ รงรียนประสาทธรรมวิภัช อกชน นครศรีธรรมราชฬ

้6โ เเแโ้็ รงรียนทางพูนวิทยาคาร รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้6ใ เเแโ้้ รงรียนหลมราษฎรຏบ้ารุง รัฐ นครศรีธรรมราชฬ
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้6ไ เเแใเ่ รงรียนขนอมพิทยา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้65 เเแไเ5 รงรียนมืองนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้66 เเแ5็โ รงรียนสิชลประชาสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้6็ เเแ5็ใ รงรียนสิชลคุณาธารวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้6่ เเแ5่้ รงรียนขาพังเกร รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้6้ เเแ6ไแ รงรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้็เ เเแ65แ รงรียนบางขันวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้็แ เเแ66ใ รงรียนศภนคณาภรณຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้็โ เเแ6็ใ รงรียนควนกยสุทธิวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้็ใ เเแ็เ6 รงรียนพิปูนสังฆรักษຏประชาอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้็ไ เเแ็แ6 รงรียนนาบอน รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้็5 เเแ่เโ รงรียนชะอวด รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้็6 เเแ่้6 รงรียนทาศาลาประสิทธิ่ศึกษา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้็็ เเแ้่เ รงรียนชຌางกลางประชานุกูล รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้็่ เเโเแ่ รงรียนฉวางรัชดาภิษก รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้็้ เเโเไ็ รงรียนรอนพิบูลยຏกียรติวสุนธราภิวัฒกຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้่เ เเโเ่5 รงรียนวิทยาศาสตรຏจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้่แ เเโแเ5 รงรียนฉลิมราชประชาอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้่โ เเโแใแ รงรียนปากพูน รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้่ใ เเโโ็แ รงรียนตรีนิมิตรวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้่ไ เเโไแ6 รงรียนชียร฿หญสามัคคีวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้่5 เเโไโโ รงรียนนพคุณประชาสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้่6 เเโไโ6 รงรียนทรายขาววิทยา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้่็ เเโ5แเ รงรียนปากพนัง รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้่่ เเโ56้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้่้ เเโ5็เ รงรียนทุงสงวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้้เ เเโ5่โ รงรียนมคลานประชาสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้้แ เเโ5้้ รงรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้้โ เเโ6เ้ รงรียนหัวเทรบ้ารุงราษฎรຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้้ใ เเโ6โ็ รงรียนสตรีทุงสง รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้้ไ เเโ็6็ รงรียนยธินบ้ารุง รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้้5 เเโ็็ใ รงรียนกรุงหยันวิทยาคาร รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้้6 เเโ้่โ รงรียนบຌานกาะวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้้็ เเใเ65 รงรียนทานครญาณวรภาสอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้้่ เเใเ้้ รงรียนสระกຌวรัตนวิทยຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

้้้ เเใโ็็ รงรียนตระพังพิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเเเ เเใใใแ รงรียนอินทรຏธานีวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเเแ เเใไแ5 รงรียนสาธงวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเเโ เเใไโ5 รงรียนทุงสง รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเเใ เเใ5่ไ รงรียนขุนทะลวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเเไ เเใ5่5 รงรียนชะอวดครงธรรมวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเเ5 เเใ5้5 รงรียนกຌางปลาวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราชฬ
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แเเ6 เเใ6เเ รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเเ็ เเใ6แ้ รงรียนขอนหาดประชาสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเเ่ เเใ6โโ รงรียนพระพรหมพิทยานุสรณຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเเ้ เเใ6ไ้ รงรียนตรียมอุดมศึกษาภาค฿ตຌ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเแเ เเใ6่แ รงรียนสมใดจวนวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเแแ เเใ็็ไ รงรียนทุงสงสหประชาสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเแโ เเใ็็5 รงรียนละอายพิทยานุสรณຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเแใ เเไเใ็ รงรียนประสาธนຏราษฎรຏบ้ารุง รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเแไ เเไเ้6 รงรียนคงคาประชารักษຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเแ5 เเไแเแ รงรียนนบพิต้าวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเแ6 เเไแ็5 รงรียนทຌองนียนคณาภิบาล รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเแ็ เเไ5ใ้ รงรียนฆังคะทวีศิลปຊ อกชน นครศรีธรรมราชฬ

แเแ่ เเไ56้ รงรียนทุงสังพิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเแ้ เเไ5็เ รงรียนเมຌรียงประชาสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเโเ เเไ6ใ็ รงรียนวังหินวิทยาคม นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเโแ เเ5แเ็ รงรียนปญญาสารธรรมมูลนิธิ อกชน นครศรีธรรมราชฬ

แเโโ เเ5แโแ รงรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮຏมูลนิธิ อกชน นครศรีธรรมราชฬ

แเโใ เเ5แโ็ รงรียนมสุลิมสันติธรรมมูลนิธิ อกชน นครศรีธรรมราชฬ

แเโไ เเ5ไ่้ รงรียนมธัยมทศบาลวัดทาพ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเโ5 เเ5ไ้เ รงรียนทพราชพิทยาสรรคຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แเโ6 เเเแเโ รงรียนกຌาลีๅยววิทยา รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเโ็ เเเโใ่ รงรียนบຌานกงชัชวลิตวิทยา รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเโ่ เเเใแไ รงรียนชุมสงชนูทิศ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเโ้ เเเใ็6 รงรียนหนองพพิทยา รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเใเ เเเไ้้ รงรียนพระบางวิทยา รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเใแ เเเ5่ไ รงรียนตาคลีประชาสรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเใโ เเเ66เ รงรียนทหารอากาศอนุสรณຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเใใ เเเ66่ รงรียนเพศาลีพิทยา รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเใไ เเเ66้ รงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยิจิรประวัติีนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเใ5 เเเ่ไ6 รงรียนจันสนอใงสุวรรณอนุสรณຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเใ6 เเเ้6โ รงรียนพยุหะพิทยาคม รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเใ็ เเเ้้6 รงรียนหຌวยนๅ้าหอมวิทยาคาร รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเใ่ เเแแ้เ รงรียนหนองบัว รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเใ้ เเแใ6็ รงรียนกรกพระ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเไเ เเแไ6แ รงรียนทพศาลาประชาสรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเไแ เเแ55เ รงรียนลาดยาววิทยาคม รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเไโ เเแ็5แ รงรียนพนมรอกวิทยา รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเไใ เเแ่ไใ รงรียนหนองกรดพิทยาคม รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเไไ เเแ้เ6 รงรียนหัวดงราชพรหมาภรณຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเไ5 เเแ้ไโ รงรียนทาตะกพิทยาคม รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเไ6 เเโเไ่ รงรียนสตรีนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเไ็ เเโแใ5 รงรียนมวงกຏพิทยาคม รัฐ นครสวรรคຏฬ
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แเไ่ เเโไไ้ รงรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเไ้ เเโ6โ5 รงรียนอุดมธัญญาประชานุคราะหຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ5เ เเโ6ใเ รงรียนนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ5แ เเโ65้ รงรียนตะครຌอพิทยา รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ5โ เเโ6่้ รงรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ5ใ เเใแเไ รงรียนทับกฤชพัฒนา รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ5ไ เเใโไ6 รงรียนขาทองพิทยาคม รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ55 เเใใไแ รงรียนลาดทิพรสพิทยาคม รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ56 เเใไ้ใ รงรียนตากฟງาวิชาประสิทธ่ิ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ5็ เเใ55แ รงรียนลาซาลชติรวีนครสวรรคຏ อกชน นครสวรรคຏฬ

แเ5่ เเไเเ6 รงรียนรัฐราษฎรຏอนุสรณຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ5้ เเไเเ้ รงรียนบึงบอระพใดวิทยา รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ6เ เเไเ5่ รงรียนชองคพิทยาคม รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ6แ เเไใ6ไ รงรียนวังบอวิทยา รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ6โ เเไไเโ รงรียนขากะลาวิทยาคม รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ6ใ เเไไเ็ รงรียนวังขอยพิทยา รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ6ไ เเไ5แ5 รงรียนทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ65 เเไ66่ รงรียนจันทรຏฉายวิทยา อกชน นครสวรรคຏฬ

แเ66 เเไ่็่ รงรียนอนุบาลมปຂนิบຌานตลุกตาสามี รัฐ นครสวรรคຏฬ

แเ6็ เเเแแไ รงรียนอัมพรเพศาล อกชน นนทบุรีฬ

แเ6่ เเเใโโ รงรียนพธินิมิตวิทยาคม รัฐ นนทบุรีฬ

แเ6้ เเเใโ่ รงรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รัฐ นนทบุรีฬ

แเ็เ เเเไใใ รงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา นนทบุรี รัฐ นนทบุรีฬ

แเ็แ เเเ5็แ รงรียนปากกรใด รัฐ นนทบุรีฬ

แเ็โ เเเ6เ้ รงรียนบางบัวทอง รัฐ นนทบุรีฬ

แเ็ใ เเแเ็เ รงรียนราษฎรຏนิยม รัฐ นนทบุรีฬ

แเ็ไ เเแ5โเ รงรียนสตรีนนทบุรี รัฐ นนทบุรีฬ

แเ็5 เเโแใไ รงรียนนนทบุรีพิทยาคม รัฐ นนทบุรีฬ

แเ็6 เเโ5้ใ รงรียนวัดขมาภิรตาราม รัฐ นนทบุรีฬ

แเ็็ เเโ6เแ รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รัฐ นนทบุรีฬ

แเ็่ เเโ6ไ็ รงรียนศรีบุณยานนทຏ รัฐ นนทบุรีฬ

แเ็้ เเโ็5แ รงรียนบญจมราชานุสรณຏ รัฐ นนทบุรีฬ

แเ่เ เเโ่่็ รงรียนรัตนาธิบศรຏ รัฐ นนทบุรีฬ

แเ่แ เเโ้แโ รงรียนเทรนຌอย รัฐ นนทบุรีฬ

แเ่โ เเใใไ็ รงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รัฐ นนทบุรีฬ

แเ่ใ เเใ็โแ รงรียนทพศิรินทรຏ นนทบุรี รัฐ นนทบุรีฬ

แเ่ไ เเไแ5ใ รงรียนราชวินิต นนทบุรี รัฐ นนทบุรีฬ

แเ่5 เเไ็โ็ รงรียนบดินทรดชา ิสิงหຏ สิงหสนีี นนทบุรี รัฐ นนทบุรีฬ

แเ่6 เเไ่้แ รงรียนทาอิฐศึกษา อกชน นนทบุรีฬ

แเ่็ เเ5ใ้โ รงรียนญาณทัย อกชน นนทบุรีฬ

แเ่่ เเแ66โ รงรียนบาจาะ รัฐ นราธิวาสฬ

แเ่้ เเแ่็้ รงรียนรมกลຌา นราธิวาส รัฐ นราธิวาสฬ
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แเ้เ เเแ่่เ รงรียนศรีวารินทรຏ รัฐ นราธิวาสฬ

แเ้แ เเแ้โ่ รงรียนอัตตัรกียะหຏอิสลามียะหຏ อกชน นราธิวาสฬ

แเ้โ เเแ้่5 รงรียนรือสาะชนูปถัมภຏ รัฐ นราธิวาสฬ

แเ้ใ เเโเแ็ รงรียนนราธิวาส รัฐ นราธิวาสฬ

แเ้ไ เเโเ็็ รงรียนนราสิกขาลัย รัฐ นราธิวาสฬ

แเ้5 เเโโแ้ รงรียนอัครศาสนຏวิทยา อกชน นราธิวาสฬ

แเ้6 เเโโโโ รงรียนสุคิรินวิทยา รัฐ นราธิวาสฬ

แเ้็ เเโโไ6 รงรียนสวนพระยาวิทยา รัฐ นราธิวาสฬ

แเ้่ เเโโ็6 รงรียนสุเหงกูลก รัฐ นราธิวาสฬ

แเ้้ เเโใ็้ รงรียนรอมานีย อกชน นราธิวาสฬ

แแเเ เเโไเ5 รงรียนสงธรรมวิทยา นราธิวาส อกชน นราธิวาสฬ

แแเแ เเโไเ็ รงรียนตันหยงมัส รัฐ นราธิวาสฬ

แแเโ เเโไแ่ รงรียนดารุสสาลาม อกชน นราธิวาสฬ

แแเใ เเโไ็5 รงรียนตาก฿บ รัฐ นราธิวาสฬ

แแเไ เเโ5็ไ รงรียนวียงสุวรรณวิทยาคม รัฐ นราธิวาสฬ

แแเ5 เเโ6็็ รงรียนมธัยมสุเหงปาดี รัฐ นราธิวาสฬ

แแเ6 เเโ็เ้ รงรียนบูกิตประชาอุปถัมภຏ รัฐ นราธิวาสฬ

แแเ็ เเใเโ6 รงรียนจริญวิทยานุสรณຏ อกชน นราธิวาสฬ

แแเ่ เเใเใเ รงรียนศิริธรรมวิทยา อกชน นราธิวาสฬ

แแเ้ เเใแไใ รงรียนนะหຏฎอฎลอิสลาฮียะหຏ อกชน นราธิวาสฬ

แแแเ เเใโ็้ รงรียนฉลิมพระกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรຏ รัฐ นราธิวาสฬ

แแแแ เเใ5โ่ รงรียนสัมพันธຏวิทยา อกชน นราธิวาสฬ

แแแโ เเใ6ใไ รงรียนรียงราษฎรຏอุปถัมภຏ รัฐ นราธิวาสฬ

แแแใ เเใ6่ไ รงรียนจริยธรรมวิทยา อกชน นราธิวาสฬ

แแแไ เเใ็้้ รงรียนธัญธารวิทยา รัฐ นราธิวาสฬ

แแแ5 เเไแ็โ รงรียนนะหຏฎอตุลสูบาน อกชน นราธิวาสฬ

แแแ6 เเไใ็6 รงรียนนูรุดดิน อกชน นราธิวาสฬ

แแแ็ เเไใ็็ รงรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะหຏ อกชน นราธิวาสฬ

แแแ่ เเไใ้ใ รงรียนประทีปวิทยา นราธิวาส อกชน นราธิวาสฬ

แแแ้ เเไ็แแ รงรียนตายุลอิสลาม อกชน นราธิวาสฬ

แแโเ เเไ็แไ รงรียนจริญศาสตรຏ อกชน นราธิวาสฬ

แแโแ เเไ่เ5 รงรียนอิบตีดาวิทยา อกชน นราธิวาสฬ

แแโโ เเไ่แเ รงรียนตຌนตันหยง อกชน นราธิวาสฬ

แแโใ เเไ้่5 รงรียนนราวิทยຏอิสลาม อกชน นราธิวาสฬ

แแโไ เเ5เเใ รงรียนอิสลามอนุศาสนຏ อกชน นราธิวาสฬ

แแโ5 เเ5เใ้ รงรียนดารุลฮิกมะหຏ อกชน นราธิวาสฬ

แแโ6 เเ5แแ็ รงรียนอัซซูลามียะตูดนีียะหຏ อกชน นราธิวาสฬ

แแโ็ เเ5แ6็ รงรียนพัฒนศาสนຏวิทยา นราธิวาส อกชน นราธิวาสฬ

แแโ่ เเ5โ็ไ รงรียนทศบาล ใ บຌานยะกัง รัฐ นราธิวาสฬ

แแโ้ เเ5ใเ้ รงรียนจรรยาอิสลาม อกชน นราธิวาสฬ

แแใเ เเ5ใ56 รงรียนดารุลอิสละหຏ อกชน นราธิวาสฬ

แแใแ เเ5ไแ็ รงรียนอัลอียຍะวิทยา อกชน นราธิวาสฬ
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แแใโ เเเใ66 รงรียนนานประชาอุทิศ รัฐ นานฬ

แแใใ เเเไ6แ รงรียนบอสวกวิทยาคาร รัฐ นานฬ

แแใไ เเเไ6ใ รงรียนชียงกลาง ประชาพัฒนา รัฐ นานฬ

แแใ5 เเเ้้ไ รงรียนศรีสวัสดิ่วิทยาคาร รัฐ นานฬ

แแใ6 เเเ้้5 รงรียนสันติสุขพิทยาคม รัฐ นานฬ

แแใ็ เเแเเ้ รงรียนสตรีศรีนาน รัฐ นานฬ

แแใ่ เเแแ็5 รงรียนมจริม รัฐ นานฬ

แแใ้ เเแไแ5 รงรียนศรัทธาศิลาพชรรังสรรคຏ รัฐ นานฬ

แแไเ เเแไโใ รงรียนนานนคร รัฐ นานฬ

แแไแ เเแไโ็ รงรียนเตรขตประชาสามัคคี รัชมงัคลาภิษก รัฐ นานฬ

แแไโ เเแไ้5 รงรียนนาหมืไนพิทยาคม รัฐ นานฬ

แแไใ เเแ5ใเ รงรียนทุงชຌาง รัฐ นานฬ

แแไไ เเแ6เใ รงรียนตาลชุมพิทยาคม รัฐ นานฬ

แแไ5 เเแ็โแ รงรียนปว รัฐ นานฬ

แแไ6 เเแ็5้ รงรียนทาวังผาพิทยาคม รัฐ นานฬ

แแไ็ เเโเไ6 รงรียนสา รัฐ นานฬ

แแไ่ เเโเ6ใ รงรียนบຌานหลวง รัฐ นานฬ

แแไ้ เเโแ้ใ รงรียนนานຌอย รัฐ นานฬ

แแ5เ เเใแเใ รงรียนสารธรรมวิทยาคาร รัฐ นานฬ

แแ5แ เเใใไโ รงรียนมธัยมปຆากลาง รัฐ นานฬ

แแ5โ เเใไ็ใ รงรียนมืองลีประชาสามัคคี รัฐ นานฬ

แแ5ใ เเใ5โ้ รงรียนมืองงง รัฐ นานฬ

แแ5ไ เเใ5ใ่ รงรียนบอกลือ รัฐ นานฬ

แแ55 เเใ5ไเ รงรียนพระธาตุพิทยาคม รัฐ นานฬ

แแ56 เเใ6ใแ รงรียนหนองบัวพิทยาคม นาน รัฐ นานฬ

แแ5็ เเใ่โโ รงรียนศรีนครนาน รัฐ นานฬ

แแ5่ เเไโ่ไ สถาบันศูนยຏบริการการศึกษานอกรงรียนอ้าภอปว รัฐ นานฬ

แแ5้ เเไโ่6 รงรียนมืองยมวิทยาคาร รัฐ นานฬ

แแ6เ เเไ5่โ รงรียนยาบหัวนาวิทยา รัฐ นานฬ

แแ6แ เเไ5่ใ รงรียนราชประชานุคราะหຏ 56 รัฐ นานฬ

แแ6โ เเ5แแแ รงรียนมธัยมพระราชทานฉลิมพระกียรติ รัฐ นานฬ

แแ6ใ เเเเ้ไ รงรียนนาสวรรคຏพิทยาคม รัฐ บึงกาฬฬ

แแ6ไ เเเ่5็ รงรียนซกา รัฐ บึงกาฬฬ

แแ65 เเแแ้โ รงรียนศรีวิเลวิทยา รัฐ บึงกาฬฬ

แแ66 เเใใแ5 รงรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ บึงกาฬฬ

แแ6็ เเใใ้้ รงรียนทาดอกค้าวิทยาคม รัฐ บึงกาฬฬ

แแ6่ เเใ6่่ รงรียนหนองขใงวิทยาคม รัฐ บึงกาฬฬ

แแ6้ เเใ้ใไ รงรียนพนทองประชาสรรคຏ รัฐ บึงกาฬฬ

แแ็เ เเไแ6้ รงรียนจใดสีวิทยาคาร รัฐ บึงกาฬฬ

แแ็แ เเเแเใ รงรียนบุรีรัมยຏพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ็โ เเเแใ6 รงรียนธารทองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ็ใ เเเแ5แ รงรียนภัทรบพิตร รัฐ บุรีรัมยຏฬ
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แแ็ไ เเเแ5โ รงรียนรมกลຌา บุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ็5 เเเแ6โ รงรียนพระครูพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ็6 เเเแ็ใ รงรียนรมยຏบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ็็ เเเแ่เ รงรียนจตรุาษฎรຏพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ็่ เเเแ่6 รงรียนหຌวยราชพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ็้ เเเโโ5 รงรียนกระสังพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ่เ เเเใ็้ รงรียนคูมอืงวิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ่แ เเเใ่่ รงรียนล้าปลายมาศ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ่โ เเเใ้่ รงรียนละหานทรายรัชดาภิษก รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ่ใ เเเไใเ รงรียนนนสุวรรณพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ่ไ เเเไไ6 รงรียนมืองกพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ่5 เเเไ่โ รงรียนตูม฿หญวิทยา รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ่6 เเเ6แไ รงรียนหนองกีไพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ่็ เเเ65เ รงรียนนนจริญพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ่่ เเเ65ใ รงรียนบัวหลวงวิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ่้ เเเ65็ รงรียนเพศาลพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ้เ เเเ็้เ รงรียนรวมจิตตຏวิทยา รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ้แ เเเ่เ6 รงรียนชุมสงพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ้โ เเเ้็ไ รงรียนบຌานกรวดวิทยาคาร รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ้ใ เเแแ็้ รงรียนหนองหงสຏพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ้ไ เเแโใใ รงรียนนางรอง รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ้5 เเแโ้เ รงรียนสิงหวิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ้6 เเแใแ็ รงรียนประคนชัยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ้็ เเแใไใ รงรียนบຌานบุวิทยาสรรคຏ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ้่ เเแไเ6 รงรียนวิทยาศาสตรຏจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แแ้้ เเแไแ้ รงรียนตลาดพธิ่พิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโเเ เเแ5ไโ รงรียนพนมรุຌง รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโเแ เเแ6ไ6 รงรียนเทยจริญวิทยา รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโเโ เเแ็ไแ รงรียนสตึก รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโเใ เเแ่แใ รงรียนล้าดวนพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโเไ เเแ่ใ็ รงรียนนาพธิ่พิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโเ5 เเโเ่โ รงรียนปะค้าพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโเ6 เเโแ้โ รงรียนคนดงพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโเ็ เเโโเใ รงรียนนางรองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโเ่ เเโโ่ใ รงรียนกูสวนตงพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโเ้ เเโใ็6 รงรียนพุทเธสง รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโแเ เเโ่่ใ รงรียนทะมนชัยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโแแ เเโ้่6 รงรียนมืองตลุงพิทยาสรรพຏ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโแโ เเใเใ็ รงรียนสองหຌองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโแใ เเใแเ็ รงรียนมืองพธิ่ชัยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโแไ เเใแเ่ รงรียนทุงสงทองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโแ5 เเใโเ6 รงรียนรอนทองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ
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แโแ6 เเใโเ่ รงรียนสะกพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโแ็ เเใโ้5 รงรียนดงพลองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโแ่ เเใใใ็ รงรียนราชประชานุคราะหຏ 5แ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโแ้ เเใใ5โ รงรียนพลับพลาชัยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโโเ เเใไ็ไ รงรียนสวายจีกพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโโแ เเใไ่่ รงรียนสูงนินพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโโโ เเใ5็แ รงรียนมืองฝกพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโโใ เเใ5้6 รงรียนหຌวยหินพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโโไ เเใ6็6 รงรียนกนกศิลปຊพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโโ5 เเใ6้่ รงรียนหนองขมารวิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโโ6 เเใ่ใใ รงรียนตาจงพิทยาสรรคຏ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโโ็ เเใ้56 รงรียนพิมพຏรัฐประชาสรรคຏ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโโ่ เเไเ6ไ รงรียนกลันทาพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโโ้ เเไเ้ใ รงรียนถนนหักพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโใเ เเไแแ่ รงรียนหลืองพนาวิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโใแ เเไใ้โ รงรียนอุดมอักษรพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโใโ เเไไ็ไ รงรียนสามัคคีพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโใใ เเไ่ใใ รงรียนช้านิพิทยาคม รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโใไ เเ5แเแ รงรียนที อ อ วิทยาิทศบาล แี รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโใ5 เเ5ใ66 รงรียนอิสาณกศลศึกษา อกชน บุรีรัมยຏฬ

แโใ6 เเ5ใ6่ รงรียนทศบาล โ อิสาณธีรวิทยาคาร รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโใ็ เเ5ใ6้ รงรียนทศบาล แ บุรีราษฎรຏดรุณวิทยา รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แโใ่ เเเเโ็ รงรียนปทุมวิเล รัฐ ปทุมธานีฬ

แโใ้ เเเโ้่ รงรียนธัญบุรี รัฐ ปทุมธานีฬ

แโไเ เเโโ66 รงรียนสายปญญารังสิต รัฐ ปทุมธานฬี

แโไแ เเโโ่้ รงรียนธรรมศาสตรຏคลองหลวงวิทยาคม รัฐ ปทุมธานีฬ

แโไโ เเโไใ็ รงรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี รัฐ ปทุมธานีฬ

แโไใ เเโ6แไ รงรียนธัญรัตนຏ รัฐ ปทุมธานีฬ

แโไไ เเโ็ไ่ รงรียนหนองสือวิทยาคม รัฐ ปทุมธานีฬ

แโไ5 เเใแ็ไ รงรียนคณะราษฎรຏบ้ารุงปทุมธานี รัฐ ปทุมธานีฬ

แโไ6 เเใโ66 รงรียนมธัยมสังคีตวิทยา กรุงทพมหานคร รัฐ ปทุมธานฬี

แโไ็ เเใโ่เ รงรียนทพศิรินทรຏคลองสิบสาม ปทุมธานี รัฐ ปทุมธานีฬ

แโไ่ เเใ็6โ รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รัฐ ปทุมธานีฬ

แโไ้ เเใ็้เ รงรียนบัวกຌวกษร รัฐ ปทุมธานีฬ

แโ5เ เเไเใใ รงรียนวิทยาศาสตรຏจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รัฐ ปทุมธานีฬ

แโ5แ เเไเไโ รงรียนสามคก รัฐ ปทุมธานฬี

แโ5โ เเไแแ้ รงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รัฐ ปทุมธานีฬ

แโ5ใ เเไ5ไแ รงรียนหอวังปทุมธานี รัฐ ปทุมธานีฬ

แโ5ไ เเไ5ไ5 รงรียนสุนทรมตตาประชาสรรคຏ รัฐ ปทุมธานีฬ

แโ55 เเไ555 รงรียนทีปงกรวิทยาพัฒนຏิมัธยมวัดหัตถสารกษตรี รัฐ ปทุมธานีฬ

แโ56 เเไ55่ รงรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รัฐ ปทุมธานีฬ

แโ5็ เเไ่โเ รงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา ปทุมธานี รัฐ ปทุมธานีฬ

หนຌา ใเ/6้
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แโ5่ เเไ้โ6 รงรียนปทุมธานี นันทมุนีบ้ารุง รัฐ ปทุมธานีฬ

แโ5้ เเ5แไแ รงรียนมธัยมศึกษาทศบาลมืองปทุมธานี รัฐ ปทุมธานีฬ

แโ6เ เเ5โเเ รงรียนวัดขียนขต รัฐ ปทุมธานีฬ

แโ6แ เเ5ไไ็ รงรียนพระวิสุทธิวงสຏ อกชน ปทุมธานฬี

แโ6โ เเเ5ใไ รงรียนสามรຌอยยอดวิทยาคม รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ6ใ เเเ5่้ รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ6ไ เเเ65้ รงรียนหัวหิน รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ65 เเเ้แ่ รงรียนหนองพลับวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ66 เเแโเเ รงรียนมืองปราณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ6็ เเแใเ5 รงรียนวังเกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ6่ เเแ5ไ่ รงรียนรัชตวิทยาคม รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ6้ เเแ่็่ รงรียนบางสะพานนຌอยวิทยาคม รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ็เ เเโโ้ไ รงรียนกุยบุรีวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ็แ เเโใ่่ รงรียนทับสะกวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ็โ เเโ็ใ6 รงรียนบางสะพานวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ็ใ เเโ็66 รงรียนประจวบวิทยาลัย รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ็ไ เเโ้5็ รงรียนธงชัยวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ็5 เเใเ่ใ รงรียนหຌวยยางวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ็6 เเใเ่่ รงรียนหวຌากอวิทยาลัย รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ็็ เเใใ5ไ รงรียนหัวหินวิทยาคม รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ็่ เเใ5แแ รงรียนอาวนຌอยวิทยานิคม รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ็้ เเใ5แ่ รงรียนยางชุมวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ่เ เเใ55เ รงรียนปากนๅ้าปราณวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ่แ เเใ6ไ็ รงรียนชัยกษมวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ่โ เเไ6็่ รงรียนอรุณวิทยา อกชน ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ่ใ เเ5แ6แ รงรียนธนาคารออมสิน รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ่ไ เเ5โไ็ รงรียนหัวหินวิทยาลัย อกชน ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ่5 เเ5โไ่ รงรียนอนุบาลกุยบุรีิวัดวังยาวี รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แโ่6 เเเเเใ รงรียนปราจิณราษฎรอ้ารุง รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แโ่็ เเเเเ6 รงรียนศรีมหาพธิ รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แโ่่ เเเเใไ รงรียนศรีรักษຏราษฎรຏบ้ารุง รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แโ่้ เเเเ6เ รงรียนกบินทรຏบุรี รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แโ้เ เเเเ6ใ รงรียนมณีสวตรอุปถัมภຏ รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แโ้แ เเเเ็เ รงรียนเทยรัฐวิทยา ็ รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แโ้โ เเเแเ5 รงรียนสุวรรณวิทยา รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แโ้ใ เเเโเ้ รงรียนประจันตราษฎรຏบ้ารุง รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แโ้ไ เเเโโเ รงรียนลาดตะคียนราษฎรຏบ้ารุง รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แโ้5 เเเโ็เ รงรียนรงรียนปราจิณราษฎรอ้ารุง โ อดุลศาสนกิจศึกษา รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แโ้6 เเเใ5ใ รงรียนมธัยมวัดปຆามะเฟ รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แโ้็ เเเไเเ รงรียนมธัยมวัด฿หมกรงทอง อกชน ปราจีนบุรีฬ

แโ้่ เเเ5แ็ รงรียนวังตะคียนวิทยาคม รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แโ้้ เเเ6ไใ รงรียนปราจีนกัลยาณี รัฐ ปราจีนบุรีฬ
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แใเเ เเเ็6ใ รงรียนรมกลຌา ปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แใเแ เเเ่ใ5 รงรียนกบินทรຏวิทยา รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แใเโ เเแโเแ รงรียนศรีมหสถ รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แใเใ เเโแใ6 รงรียนกรอกสมบูรณຏวิทยาคม รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แใเไ เเโ่5้ รงรียนทุง฿หญวิทยาคาร รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แใเ5 เเโ้ใเ รงรียนวังดาลวิทยาคม รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แใเ6 เเโ้ใ6 รงรียนวัดพรหมประสิทธิ่ รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แใเ็ เเใเเ6 รงรียนนนทรีวิทยาคม รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แใเ่ เเใแ6ไ รงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา กบินทรຏบุรี รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แใเ้ เเใ56็ รงรียนชิต฿จชืไน รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แใแเ เเไ5่6 รงรียนมารีวิทยากบินทรຏบุรี อกชน ปราจีนบุรีฬ

แใแแ เเไ5่้ รงรียนประชารัฐพัฒนา รัฐ ปราจีนบุรีฬ

แใแโ เเไ่เ่ รงรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี อกชน ปราจีนบุรีฬ

แใแใ เเ5แใไ รงรียนกองทัพบกอุปถัมภຏจักรพงษຏพิทยาลัย อกชน ปราจีนบุรีฬ

แใแไ เเ5ใเ็ รงรียนสายมิตรศึกษา อกชน ปราจีนบุรีฬ

แใแ5 เเเโไแ รงรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อกชน ปตตานีฬ

แใแ6 เเเใโใ รงรียนสายบุรี จຌงประชาคาร รัฐ ปตตานีฬ

แใแ็ เเเ็ไ5 รงรียนดชะปตตนยานุกูล รัฐ ปตตานีฬ

แใแ่ เเเ็ไ่ รงรียนสุวรรณเพบูลยຏ รัฐ ปตตานีฬ

แใแ้ เเเ็้่ รงรียนมลูนิธิอาซิซสถาน อกชน ปตตานีฬ

แใโเ เเแเแแ รงรียนทุงยางดงพิทยาคม รัฐ ปตตานีฬ

แใโแ เเแแใ6 รงรียนราชมุนีรังสฤษฏຏ รัฐ ปตตานีฬ

แใโโ เเแแไเ รงรียนศิริราษฎรຏสามัคคี รัฐ ปตตานีฬ

แใโใ เเแแไแ รงรียนบญจมราชูทิศ ปตตานี รัฐ ปตตานีฬ

แใโไ เเแ5็แ รงรียนวุฒิชัยวิทยา รัฐ ปตตานีฬ

แใโ5 เเแ656 รงรียนตรียมศึกษาวิทยา อกชน ปตตานีฬ

แใโ6 เเแ66ไ รงรียนพธิ่คีรีราชศึกษา รัฐ ปตตานีฬ

แใโ็ เเโแโ้ รงรียนทาขຌามวิทยาคาร รัฐ ปตตานีฬ

แใโ่ เเโ5็6 รงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรຏ รัฐ ปตตานีฬ

แใโ้ เเโ่6้ รงรียนปทุมคงคาอนุสรณຏ รัฐ ปตตานีฬ

แใใเ เเใเ่โ รงรียนยาบีบรรณวิทยຏ รัฐ ปตตานีฬ

แใใแ เเใแแ็ รงรียนวังกะพຌอพิทยาคม รัฐ ปตตานีฬ

แใใโ เเใโไ่ รงรียนบ้ารุงอิสลาม อกชน ปตตานีฬ

แใใใ เเใ5ไโ รงรียนประตูพธิ่วิทยา รัฐ ปตตานีฬ

แใใไ เเใ6แ่ รงรียนวัฒนธรรมอิสลาม อกชน ปตตานีฬ

แใใ5 เเใ่65 รงรียนเมຌกนกิตติวิทยຏ รัฐ ปตตานีฬ

แใใ6 เเใ่่็ รงรียนมลานวิทยา รัฐ ปตตานีฬ

แใใ็ เเใ้5่ รงรียนมฮูัมมาดยีะหຏ อกชน ปตตานีฬ

แใใ่ เเใ้6โ รงรียนสะนอพิทยาคม รัฐ ปตตานีฬ

แใใ้ เเไเโ้ รงรียนอิสลามประชาสงคราะหຏ อกชน ปตตานีฬ

แใไเ เเไเใโ รงรียนลาลอวิทยา อกชน ปตตานีฬ

แใไแ เเไเไไ รงรียนจงรักสัตยຏวิทยา อกชน ปตตานีฬ
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แใไโ เเไเ็แ รงรียนศาสนศึกษา อกชน ปตตานีฬ

แใไใ เเไใ5่ รงรียนรัศมีสถาปนา อกชน ปตตานีฬ

แใไไ เเไใ่แ รงรียนศาสนຏสามัคคี อกชน ปตตานีฬ

แใไ5 เเไใ่ไ รงรียนซอลีฮียะหຏ อัดดีนียะหຏ อกชน ปตตานีฬ

แใไ6 เเไไเ5 รงรียนประสานวิทยามูลนิธิ อกชน ปตตานีฬ

แใไ็ เเไ56ไ รงรียนพัฒนาอิสลาม อกชน ปตตานีฬ

แใไ่ เเไ5็้ รงรียนบ้ารุงมุสลีมีน อกชน ปตตานีฬ

แใไ้ เเไ6แ่ รงรียนสงสริมศาสนຏ อกชน ปตตานีฬ

แใ5เ เเไ66ไ รงรียนศานติธรรมวิทยา อกชน ปตตานีฬ

แใ5แ เเไ6็ไ รงรียนศาสนูปถัมภຏ อกชน ปตตานีฬ

แใ5โ เเไ6็้ รงรียนสมบูรณຏศาสนຏอิสลาม อกชน ปตตานีฬ

แใ5ใ เเไ็โ่ รงรียนทศบาล แ บຌานจะบังติกอ รัฐ ปตตานีฬ

แใ5ไ เเไ็ใ6 รงรียนศาสนຏอิสลาม อกชน ปตตานีฬ

แใ55 เเไ้เไ รงรียนปูยุดประชารักษຏ อกชน ปตตานีฬ

แใ56 เเไ้ไใ รงรียนพิทักษຏศาสนຏวิทยามูลิธิ อกชน ปตตานีฬ

แใ5็ เเไ้้ใ รงรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ อกชน ปตตานีฬ

แใ5่ เเ5เเแ รงรียนอัลยามีอะหຏอัลอิสลามียะหຏ อกชน ปตตานีฬ

แใ5้ เเ5เไใ รงรียนบຌานดอนวิทยามูลนิธิ อกชน ปตตานีฬ

แใ6เ เเ5เ56 รงรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อกชน ปตตานีฬ

แใ6แ เเ5เ6้ รงรียนสงธรรมศึกษาปตตานี อกชน ปตตานีฬ

แใ6โ เเ5เ็เ รงรียนสงประทีปวิทยามูลนิธิ อกชน ปตตานีฬ

แใ6ใ เเ5เ็ใ รงรียนบากงพิทยา อกชน ปตตานีฬ

แใ6ไ เเ5ใใใ รงรียนนิติอิสลาม อกชน ปตตานีฬ

แใ65 เเ5ใใ้ รงรียนอิสลามพัฒนา อกชน ปตตานีฬ

แใ66 เเ5ไไ่ รงรียนสงสริมอิสลามศึกษา อกชน ปตตานีฬ

แใ6็ เเเเ5โ รงรียนบางปะหัน รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ6่ เเเแ56 รงรียนมหาราช ประชานิมิต รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ6้ เเเโ้แ รงรียนปากกรานพิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ็เ เเเไเแ รงรียนอยุธยานุสรณຏ รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ็แ เเเไ56 รงรียนอุทัย รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ็โ เเเไ65 รงรียนจอมสุรางคຏอุปถัมภຏ รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ็ใ เเเ็5เ รงรียนสนา สนาประสิทธ่ิ รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ็ไ เเเ่เใ รงรียนนครหลวง อุดมรัชตຏวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ็5 เเเ้55 รงรียนลาดชะดสามัคคี รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ็6 เเเ้็้ รงรียนบางซຌายวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ็็ เเเ้่ไ รงรียนอยุธยาวิทยาลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ็่ เเแเแ5 รงรียนทารือ นิตยานุกูล รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ็้ เเแโแไ รงรียนทาชຌางวิทยาคม รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ่เ เเแโ5ไ รงรียนบางเทรวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ่แ เเแไ6ไ รงรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูล รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ่โ เเแ5็่ รงรียนผักเห สุทธาประมุข รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ่ใ เเแ็ใ5 รงรียนลาดบัวหลวงเพรจนຏวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ
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แใ่ไ เเโเ66 รงรียนวัดพธิ่ผักเห ิวชพันธุຏอนุสรณຏี รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ่5 เเโ6แแ รงรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ อกชน พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ่6 เเโ้เ้ รงรียนลาดงาประชาบ้ารุง รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ่็ เเใแ6เ รงรียนหนองนๅ้าสຌมวิทยาคม รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ่่ เเใแ6่ รงรียนบางปะอิน ราชานุคราะหຏ แ รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ่้ เเใไแ้ รงรียนบางบาล รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ้เ เเใ็เ6 รงรียนสาคลีวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ้แ เเใ่้็ รงรียนวังนຌอย ิพนมยงคຏวิทยาี รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ้โ เเไ6่้ รงรียนอุดมศีลวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ้ใ เเ5ใ5ใ รงรียนวัดปຆาคาจริญวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แใ้ไ เเเแแ5 รงรียนพะยาประสาธนຏวิทยຏ รัฐ พะยาฬ

แใ้5 เเเโโแ รงรียนฟากกวຍานวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แใ้6 เเเใ้เ รงรียนพญาลอวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แใ้็ เเเไ็แ รงรียนดงจนวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แใ้่ เเเไ้เ รงรียนชียงค้าวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แใ้้ เเเ5โ่ รงรียนขุนควรวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แไเเ เเเ566 รงรียนถๅ้าปຂนวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แไเแ เเเ็โแ รงรียนปงพัฒนาวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แไเโ เเเ็้ไ รงรียนพะยาพิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แไเใ เเเ้โแ รงรียนภูซางวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แไเไ เเแเไใ รงรียนฝายกวางวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แไเ5 เเแเ6่ รงรียนปงรัชดาภิษก รัฐ พะยาฬ

แไเ6 เเแโ6ไ รงรียนม฿จวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แไเ็ เเแ6เ5 รงรียนดอกค้า฿ตຌวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แไเ่ เเแ่่่ รงรียนจุนวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แไเ้ เเแ้ใไ รงรียนงา้มืองวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แไแเ เเโใ5แ รงรียนชียงมวนวิทยาคม รัฐ พะยาฬ

แไแแ เเใไ่็ รงรียนราชประชานุคราะหຏ โไ รัฐ พะยาฬ

แไแโ เเไ5เแ รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ พะยา รัฐ พะยาฬ

แไแใ เเ5เ้6 รงรียนประชาบ้ารุง อกชน พะยาฬ

แไแไ เเ5โแเ รงรียนทศบาล โ ิมต็้าดรุณวทยຏี รัฐ พะยาฬ

แไแ5 เเเแ6ใ รงรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม รัฐ พังงาฬ

แไแ6 เเเแ้แ รงรียนสตรีพังงา รัฐ พังงาฬ

แไแ็ เเเโ่ไ รงรียนตะกัไวปຆาคีรีขต รัฐ พังงาฬ

แไแ่ เเเใแโ รงรียนตะกัไวปຆา สนานุกูล รัฐ พังงาฬ

แไแ้ เเเใใ้ รงรียนทุงมะพรຌาววิทยา รัฐ พังงาฬ

แไโเ เเเ่โโ รงรียนกะปงพิทยาคม รัฐ พังงาฬ

แไโแ เเแแใ็ รงรียนกาะยาววิทยา รัฐ พังงาฬ

แไโโ เเแโ็้ รงรียนทุงพธิ่วิทยา รัฐ พังงาฬ

แไโใ เเแไ6้ รงรียนทຌายหมืองวิทยา รัฐ พังงาฬ

แไโไ เเโไ5้ รงรียนทับปุดวิทยา รัฐ พังงาฬ

แไโ5 เเโ็็่ รงรียนดีบุกพังงาวิทยายน รัฐ พังงาฬ
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แไโ6 เเไแ็ใ รงรียนคลองคียนรัฐราษฎรຏรังสรรคຏ รัฐ พังงาฬ

แไโ็ เเไแ่แ รงรียนสังคมอิสลามวิทยา อกชน พังงาฬ

แไโ่ เเไ็โ้ รงรียนอาวกะพຌอ รัฐ พังงาฬ

แไโ้ เเ5โใเ รงรียนตัรบียะหຏอิสลามียะหຏ อกชน พังงาฬ

แไใเ เเ5โ่แ รงรียนดาริสสลามวิทยา อกชน พังงาฬ

แไใแ เเ5โ่โ รงรียนทศบาลบຌานยานยาว รัฐ พังงาฬ

แไใโ เเเเเ่ รงรียนประภัสสรรังสิต รัฐ พัทลุงฬ

แไใใ เเเเไ้ รงรียนกงหราพิชากร รัฐ พัทลุงฬ

แไใไ เเเ55ไ รงรียนพัทลุงพิทยาคม รัฐ พัทลุงฬ

แไใ5 เเเ5่่ รงรียนประชาบ้ารุง รัฐ พัทลุงฬ

แไใ6 เเเ่ไ้ รงรียนอุดมวิทยายน รัฐ พัทลุงฬ

แไใ็ เเเ่5เ รงรียนชะรัดชนูปถัมภຏ รัฐ พัทลุงฬ

แไใ่ เเเ่5แ รงรียนศรีบรรพตพิทยาคม รัฐ พัทลุงฬ

แไใ้ เเเ่65 รงรียนนิคมควนขนุนวิทยา รัฐ พัทลุงฬ

แไไเ เเเ่้โ รงรียนดอนศาลาน้าวิทยา รัฐ พัทลุงฬ

แไไแ เเแเแเ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง รัฐ พัทลุงฬ

แไไโ เเแเ้6 รงรียนวชิรธรรมสถิต รัฐ พัทลุงฬ

แไไใ เเแแโ6 รงรียนพนางตุง รัฐ พัทลุงฬ

แไไไ เเแแ65 รงรียนพัทลุง รัฐ พัทลุงฬ

แไไ5 เเแ5แ้ รงรียนปຆาบอนพิทยาคม รัฐ พัทลุงฬ

แไไ6 เเแ55ใ รงรียนหารทารังสีประชาสรรคຏ รัฐ พัทลุงฬ

แไไ็ เเแ5็ไ รงรียนตะหมด รัฐ พัทลุงฬ

แไไ่ เเแ6แ5 รงรียนควนขนุน รัฐ พัทลุงฬ

แไไ้ เเแ6ใ5 รงรียนศาสนูปถัมภຏปากพะยูนมูลนิธิ อกชน พัทลุงฬ

แไ5เ เเแ6่เ รงรียนปญญาวุธ รัฐ พัทลุงฬ

แไ5แ เเแ็้ไ รงรียนสตรีพัทลุง รัฐ พัทลุงฬ

แไ5โ เเโแใ็ รงรียนปຆาพะยอมพิทยาคม รัฐ พัทลุงฬ

แไ5ใ เเโ6้เ รงรียนปากพะยูนพิทยาคาร รัฐ พัทลุงฬ

แไ5ไ เเโ่โไ รงรียนบางกຌวพิทยาคม รัฐ พัทลุงฬ

แไ55 เเโ่็้ รงรียนขาชัยสน รัฐ พัทลุงฬ

แไ56 เเโ่่่ รงรียนควนพระสาครินทรຏ รัฐ พัทลุงฬ

แไ5็ เเใ5็้ รงรียนมธัยมกาะหมาก รัฐ พัทลุงฬ

แไ5่ เเใ็เ่ รงรียนตะพนพิทยา รัฐ พัทลุงฬ

แไ5้ เเใ่เแ รงรียนหานพธิ่พิทยาคม รัฐ พัทลุงฬ

แไ6เ เเไ5ใไ รงรียนศึกษาธรรมอิสลาม อกชน พัทลุงฬ

แไ6แ เเไ5ใ5 รงรียนมสุลิมวิทยา ิประชาอุปถัมภຏี อกชน พัทลุงฬ

แไ6โ เเไ6่5 รงรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ อกชน พัทลุงฬ

แไ6ใ เเไ้6่ รงรียนอิสลามศาสตรຏ มูลนิธิ อกชน พัทลุงฬ

แไ6ไ เเ5เ้โ รงรียนภักดอีนุสรณຏ อกชน พัทลุงฬ

แไ65 เเ5ใเไ รงรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง รัฐ พัทลุงฬ

แไ66 เเ5ใ้6 รงรียนประทีปศาสนຏวิทยามูลนิธิ อกชน พัทลุงฬ

แไ6็ เเเเไเ รงรียนหัวดงรฐัชนูปถัมภຏ รัฐ พิจิตรฬ
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แไ6่ เเเเ็แ รงรียนสามงามชนูปถัมภຏ รัฐ พิจิตรฬ

แไ6้ เเเแเเ รงรียนดงสือหลืองพิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ็เ เเเโโ้ รงรียนทุงพธิ่พิทยา รัฐ พิจิตรฬ

แไ็แ เเเโ65 รงรียนวังตะกูราษฎรຏอุทิศ รัฐ พิจิตรฬ

แไ็โ เเเใเไ รงรียนพิจิตรพิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ็ใ เเเใ55 รงรียนวังส้ารงวังหวຌา รัฐ พิจิตรฬ

แไ็ไ เเเใ่เ รงรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ็5 เเเใ่็ รงรียนสากหลใกวิทยา รัฐ พิจิตรฬ

แไ็6 เเเ่เเ รงรียนตะพานหิน รัฐ พิจิตรฬ

แไ็็ เเแเ่็ รงรียนสรรพชญอัฏฐมาพิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ็่ เเแโแ้ รงรียนขาทรายทับคลຌอพิทยา รัฐ พิจิตรฬ

แไ็้ เเแไไใ รงรียนทาสาพิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ่เ เเแ5เ้ รงรียนวังกรดพิทยา รัฐ พิจิตรฬ

แไ่แ เเแ55ไ รงรียนพธิธรรมสุวัฒนຏ รัฐ พิจิตรฬ

แไ่โ เเแ6ไ็ รงรียนก้าพงดินพิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ่ใ เเแ็ใแ รงรียนวังทรายพูนวิทยา รัฐ พิจิตรฬ

แไ่ไ เเใโเเ รงรียนหลมรังวิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ่5 เเใไแ6 รงรียนหนองสนพิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ่6 เเใไโใ รงรียนสระหลวงพิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ่็ เเใ็ใแ รงรียนพิบูลธรรมวทวิทยา รัฐ พิจิตรฬ

แไ่่ เเใ็ใ็ รงรียนวังงิๅววิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ่้ เเใ็6้ รงรียนวชิรบารมีพิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ้เ เเใ่5็ รงรียนวังมกขຏพิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ้แ เเใ้เใ รงรียนมธีพิทยา รัฐ พิจิตรฬ

แไ้โ เเไโ้แ รงรียนดงจริญพิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ้ใ เเไ5เ็ รงรียนหຌวยยาวพิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ้ไ เเไ6แโ รงรียนวันทีสถิตยຏพิทยาคม รัฐ พิจิตรฬ

แไ้5 เเไ็6โ รงรียนทศบาล โ ตะพานหิน รัฐ พิจิตรฬ

แไ้6 เเไ้ใ่ รงรียนทศบาลบຌานปากทาง รัฐ พิจิตรฬ

แไ้็ เเเเเ็ รงรียนบຌานกรางวิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แไ้่ เเเแโเ รงรียนนินกุมวิทยา รัฐ พิษณุลกฬ

แไ้้ เเเแโแ รงรียนบางกระทุมพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5เเ เเเแ็เ รงรียนพุทธชินราชพิทยา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5เแ เเเแ็โ รงรียนบางระก้าวิทยศึกษา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5เโ เเเโแ็ รงรียนผดุงราษฎรຏ อกชน พิษณุลกฬ

แ5เใ เเเโไโ รงรียนหนองพระพิทยา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5เไ เเเใแ้ รงรียนประชาสงคราะหຏวิทยา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5เ5 เเเใใไ รงรียนวังทองพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5เ6 เเเใใ5 รงรียนบຌานกลางพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5เ็ เเเใ่5 รงรียนนินสะอาดวิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5เ่ เเเใ้5 รงรียนนินมะปรางศึกษาวิทยา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5เ้ เเเไใ็ รงรียนวังพรงพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ
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แ5แเ เเเ6่5 รงรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคหนือ รัฐ พิษณุลกฬ

แ5แแ เเเ6้6 รงรียนดอนทองวิทยา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5แโ เเเ้6เ รงรียนวังนๅ้าคูຌศึกษา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5แใ เเเ้6ใ รงรียนวัดบสถຏศึกษา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5แไ เเแเใ่ รงรียนชุมสงสงคราม อุดรคณารักษຏอุปถัมภຏ รัฐ พิษณุลกฬ

แ5แ5 เเแแ6แ รงรียนจานกรຌอง รัฐ พิษณุลกฬ

แ5แ6 เเแแ็6 รงรียนฉลิมขวัญสตรี รัฐ พิษณุลกฬ

แ5แ็ เเแโโแ รงรียนสวนมีไยงวิทยา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5แ่ เเแโใ6 รงรียนราชประชานุคราะหຏ โใ รัฐ พิษณุลกฬ

แ5แ้ เเแโใ็ รงรียนนาบัววิทยา พิษณุลก รัฐ พิษณุลกฬ

แ5โเ เเแใ56 รงรียนอินทุภูติพิทยา อกชน พิษณุลกฬ

แ5โแ เเแไ็ใ รงรียนทรัพยຏเพรวัลยຏวิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5โโ เเแ5เ5 รงรียนคันชຌงพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5โใ เเแ6โ6 รงรียนพิษณุลกพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5โไ เเแ666 รงรียนชาตติระการวิทยา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5โ5 เเแ็ไไ รงรียนวิทยาศาสตรຏจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุลก รัฐ พิษณุลกฬ

แ5โ6 เเแ้ใเ รงรียนทาทองพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5โ็ เเแ้ใใ รงรียนนครเทย รัฐ พิษณุลกฬ

แ5โ่ เเโแ็เ รงรียนนครบางยางพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5โ้ เเโไ้ไ รงรียนพรหมพิรามวิทยา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5ใเ เเโ็ใ5 รงรียนบอพธิ่วิทยา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5ใแ เเโ่ไโ รงรียนวังพิกุลวิทยศึกษา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5ใโ เเใเโใ รงรียนนๅ้ารินพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5ใใ เเใเ5เ รงรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิษก รัฐ พิษณุลกฬ

แ5ใไ เเใใโโ รงรียนศรีอินทราทิตยຏพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5ใ5 เเใใ็ไ รงรียนสฤษดิ่สนาพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5ใ6 เเใไเแ รงรียนบางกลางทาวพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5ใ็ เเใ5็็ รงรียนดงประค้าพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5ใ่ เเใ็แ่ รงรียนยางกลนวิทยา รัฐ พิษณุลกฬ

แ5ใ้ เเไ5็็ รงรียนเทรยຌอยพิทยาคม รัฐ พิษณุลกฬ

แ5ไเ เเไ็65 รงรียนอ.จ.นินมะปราง อกชน พิษณุลกฬ

แ5ไแ เเ5เ6ใ รงรียนบຌานนๅ้าจวง รัฐ พิษณุลกฬ

แ5ไโ เเเเใ่ รงรียนกงกระจานวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ5ไใ เเเเ็่ รงรียนหนองชุมสงวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ5ไไ เเเแไ็ รงรียนทายางวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ5ไ5 เเเ5แใ รงรียนวัดจันทราวาส ิศุขประสารราษฎรຏี รัฐ พชรบุรีฬ

แ5ไ6 เเเ่ไ่ รงรียนยธินบูรณะ พชรบุรี รัฐ พชรบุรีฬ

แ5ไ็ เเแแ่็ รงรียนคงคาราม รัฐ พชรบุรีฬ

แ5ไ่ เเแแ่่ รงรียนขายຌอยวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ5ไ้ เเแโ56 รงรียนอรุณประดิษฐ อกชน พชรบุรีฬ

แ55เ เเแโ6แ รงรียนหนองหญຌาปลຌองวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ55แ เเโแ่โ รงรียนพรหมานุสรณຏจังหวัดพชรบุรี รัฐ พชรบุรีฬ
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แ55โ เเโแ่่ รงรียนบญจมทพอุทิศ จังหวัดพชรบุรี รัฐ พชรบุรีฬ

แ55ใ เเโใ5โ รงรียนวชิรธรรมศภิต รัฐ พชรบุรีฬ

แ55ไ เเโไแเ รงรียนบຌานลาดวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ555 เเโไใ6 รงรียนชะอ้าคุณหญิงนืไองบุรี รัฐ พชรบุรีฬ

แ556 เเโ่65 รงรียนบຌานหลมวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ55็ เเใเใ้ รงรียนหຌวยทรายประชาสรรคຏ รัฐ พชรบุรีฬ

แ55่ เเใแไ้ รงรียนบางจานวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ55้ เเใใเ่ รงรียนตนดหลวงวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ56เ เเไเ65 รงรียนปຆาดใงวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ56แ เเไแใ6 รงรียนหนองจอกวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ56โ เเไ56ใ รงรียนดอนยางวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ56ใ เเไ6แ้ รงรียนบางตะบูนวิทยา รัฐ พชรบุรีฬ

แ56ไ เเ55เ5 รงรียนบຌานหຌวยลาด รัฐ พชรบูรณຏ

แ565 เเเเ่แ รงรียนผามืองวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ566 เเเแใไ รงรียนหลมสักวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ56็ เเเแ้เ รงรียนมืองศรีทพ รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ56่ เเเโใใ รงรียนคมปຊสนวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ56้ เเเโไเ รงรียนศรีจันทรຏวิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5็เ เเเโ่โ รงรียนคกปรงวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5็แ เเเโ่่ รงรียนหลมกาพิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5็โ เเเใ6ไ รงรียนวังพิกุลพิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5็ใ เเเใ่โ รงรียนมืองราดวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5็ไ เเเไ้5 รงรียนรมกลຌาขาคຌอพชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5็5 เเเ56ใ รงรียนนิยมศิลปຊอนุสรณຏ รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5็6 เเเ5็6 รงรียนซับบอนวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5็็ เเเ็65 รงรียนนินพิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5็่ เเเ็้ใ รงรียนวิทยานุกูลนารี รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5็้ เเเ่ใ้ รงรียนพชรละครวิทยา รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5่เ เเเ้้็ รงรียนบึงสามพันวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5่แ เเเ้้้ รงรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5่โ เเแโไ6 รงรียนนๅ้าหนาววิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5่ใ เเแโ้ไ รงรียนหนองเผ รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5่ไ เเแใโเ รงรียนนาฉลียงพิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5่5 เเแไแแ รงรียนชนดนวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5่6 เเแ5้เ รงรียนพชรบูรณຏวิทยา รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5่็ เเแ6้ไ รงรียนวังชมภูวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5่่ เเแ6้็ รงรียนดงขุยวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5่้ เเแ็5โ รงรียนศรีทพประชาสรรคຏ รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5้เ เเแ่ไ้ รงรียนมืองกลางวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5้แ เเแ่็5 รงรียนวังปຆงศึกษา รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5้โ เเแ้็5 รงรียนติๅววิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5้ใ เเโเ็ใ รงรียนวังปຆงพิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ
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แ5้ไ เเโแเ้ รงรียนพชรพิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5้5 เเโ่้่ รงรียนนาสนุนวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5้6 เเใแ็แ รงรียนนๅ้ารຌอนวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5้็ เเใ5่่ รงรียนทาดຌวงพิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5้่ เเใ5้โ รงรียนซับสมบูรณຏวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ5้้ เเใ6ใ6 รงรียนศรีมงคลวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6เเ เเไแ็แ รงรียนพัชรพิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6เแ เเไแ่่ รงรียนกาญจนาภิษกวิทยาลัย พชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6เโ เเไใ่โ รงรียนผาดงวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6เใ เเไ55ใ รงรียนวัง฿หญวิทยาคม รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6เไ เเไ่็โ รงรียนวัชรชัย อกชน พชรบูรณຏฬ

แ6เ5 เเไ้เ5 รงรียนทศบาล ใ ิชาญวิทยาี รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6เ6 เเไ้็้ รงรียนบຌานคกมน รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6เ็ เเไ้่เ รงรียนดงนๅ้าดืไอ รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6เ่ เเไ้้็ รงรียนบຌานสงปลือย รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6เ้ เเ5เใ5 รงรียนมตตาวิทยา อกชน พชรบูรณຏฬ

แ6แเ เเ5เ5้ รงรียนหนຌาศูนยຏครืไองมอืกล รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6แแ เเ5เ็ไ รงรียนบຌานขใกนຌอย รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6แโ เเ5เ่โ รงรียนบຌานบุงคลຌา รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6แใ เเ5แ็ไ รงรียนบຌานวังกวาง รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6แไ เเ5โไใ รงรียนบຌานบอรัง รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6แ5 เเ5โ้5 รงรียนบຌานหຌวยระหงสຏ รัฐ พชรบูรณຏฬ

แ6แ6 เเ5ใแ้ รงรียนฤทัยทิพยຏ อกชน พชรบูรณຏฬ

แ6แ็ เเ5ใโ6 รงรียนสรีศึกษา อกชน พชรบูรณຏฬ

แ6แ่ เเ5ใโ้ รงรียนมตตาชนูปถัมภຏ อกชน พชรบูรณຏฬ

แ6แ้ เเเเแ่ รงรียนมวงเขพิทยาคม รัฐ พรฬ

แ6โเ เเเแ6่ รงรียนนารีรัตนຏจังหวัดพร รัฐ พรฬ

แ6โแ เเเแ้่ รงรียนวียงทพวิทยา รัฐ พรฬ

แ6โโ เเเแ้้ รงรียนหຌวยมຌาวิทยาคม รัฐ พรฬ

แ6โใ เเเโเ5 รงรียนถิไนอภาสวิทยา รัฐ พรฬ

แ6โไ เเเโ6ใ รงรียนสองพิทยาคม รัฐ พรฬ

แ6โ5 เเเใไ5 รงรียนวิเลกียรติอุปถัมภຏ รัฐ พรฬ

แ6โ6 เเเใ็่ รงรียนพิริยาลัยจังหวัดพร รัฐ พรฬ

แ6โ็ เเเ่6แ รงรียนรຌองกวางอนุสรณຏ รัฐ พรฬ

แ6โ่ เเเ้6แ รงรียนวังชิๅนวิทยา รัฐ พรฬ

แ6โ้ เเแเ้้ รงรียนสูงมนชนูปถัมภຏ รัฐ พรฬ

แ6ใเ เเแแโไ รงรียนสรอยสรีวิทยา รัฐ พรฬ

แ6ใแ เเแโ6็ รงรียนบຌานกาศประชานุคราะหຏ รัฐ พรฬ

แ6ใโ เเแไแเ รงรียนลองวิทยา รัฐ พรฬ

แ6ใใ เเใโไใ รงรียนมืองพร รัฐ พรฬ

แ6ใไ เเใ็โ่ รงรียนทาขຌามวิทยาคม รัฐ พรฬ

แ6ใ5 เเไไเเ รงรียนราชประชานุคราะหຏ โ5 รัฐ พรฬ

หนຌา ใ้/6้
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แ6ใ6 เเไ5็แ รงรียนพัฒนาประชาอุปถัมภຏ รัฐ พรฬ

แ6ใ็ เเไ5็โ รงรียนสาธิตทศบาลบຌานชตวัน รัฐ พรฬ

แ6ใ่ เเ5เโใ รงรียนจริญราษฎรຏ อกชน พรฬ

แ6ใ้ เเ5แแ้ รงรียนซนตຏฟรังซิสซวียรຏพร อกชน พรฬ

แ6ไเ เเเใใ่ รงรียนภูกใตวิทยาลัย รัฐ ภูกใตฬ

แ6ไแ เเเ่5้ รงรียนกะทูຌวิทยา รัฐ ภูกใตฬ

แ6ไโ เเแโ้6 รงรียนสตรีภูกใต รัฐ ภูกใตฬ

แ6ไใ เเแไ็โ รงรียนดาวรุงวิทยา อกชน ภูกใตฬ

แ6ไไ เเโแ้่ รงรียนมืองถลาง รัฐ ภูกใตฬ

แ6ไ5 เเใโเโ รงรียนชิงทะลวิทยาคม จุติูกຌองอนุสรณຏ รัฐ ภูกใตฬ

แ6ไ6 เเไแไใ รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ ภูกใต รัฐ ภูกใตฬ

แ6ไ็ เเไ้้แ รงรียนราชประชานุคราะหຏ ใ6 รัฐ ภูกใตฬ

แ6ไ่ เเ5เแแ รงรียนองคຏการบริหารสวนจังหวัด บຌานตลาดหนือ รัฐ ภูกใตฬ

แ6ไ้ เเ5เแโ องคຏการบริหารสวนจังหวัด มืองภูกใต รัฐ ภูกใตฬ

แ65เ เเ5เ55 รงรียนทศบาลปลูกปญญา รัฐ ภูกใตฬ

แ65แ เเ5เ็แ รงรียนภูกใตเทยหัวอาซียนวิทยา อกชน ภูกใตฬ

แ65โ เเ5แ6้ รงรียนมสุลิมวิทยาภูกใต อกชน ภูกใตฬ

แ65ใ เเ5ใเแ รงรียนวีรสตรีอนุสรณຏ รัฐ ภูกใตฬ

แ65ไ เเ5ใไใ รงรียนวิชิตสงคราม รัฐ ภูกใตฬ

แ655 เเ5ไใไ รงรียนขจรกียรติศึกษา อกชน ภูกใตฬ

แ656 เเเเ้5 รงรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร รัฐ มหาสารคามฬ

แ65็ เเเแ่ใ รงรียนผดุงนารี รัฐ มหาสารคามฬ

แ65่ เเเโ5็ รงรียนงวับาวิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ65้ เเเโ้โ รงรียนมติรภาพ รัฐ มหาสารคามฬ

แ66เ เเเใแ่ รงรียนกสุมวิทยาสรรคຏ รัฐ มหาสารคามฬ

แ66แ เเเไโ5 รงรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณຏ รัฐ มหาสารคามฬ

แ66โ เเเไ่่ รงรียนสือกຌกวิทยาสรรคຏ รัฐ มหาสารคามฬ

แ66ใ เเเไ่้ รงรียนกด้าวิทยาคาร รัฐ มหาสารคามฬ

แ66ไ เเเ5ใโ รงรียนชียงยืนพิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ665 เเเ5ใใ รงรียนคกกอพิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ666 เเเ5ไ้ รงรียนมหาวิชานุกูล รัฐ มหาสารคามฬ

แ66็ เเเ55เ รงรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ มหาสารคามฬ

แ66่ เเเ5็ไ รงรียนลิงฝกประชาบ้ารุง รัฐ มหาสารคามฬ

แ66้ เเเ5่เ รงรียนหนองพธิ่วิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ6็เ เเเ6ใ5 รงรียนนาดูนประชาสรรพຏ รัฐ มหาสารคามฬ

แ6็แ เเเ66ใ รงรียนวาปปทุม รัฐ มหาสารคามฬ

แ6็โ เเเ6่้ รงรียนสารคามพิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ6็ใ เเเ็โ5 รงรียนมะคาพิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ6็ไ เเเ่66 รงรียนมืองตาวิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ6็5 เเเ่็็ รงรียนนาพธิ่พิทยาสรรพຏ รัฐ มหาสารคามฬ

แ6็6 เเเ้เใ รงรียนนาภูพิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ6็็ เเแเใ6 รงรียนนาสีนวนพิทยาสรรคຏ รัฐ มหาสารคามฬ

หนຌา ไเ/6้
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แ6็่ เเแเ56 รงรียนดง฿หญวิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ มหาสารคามฬ

แ6็้ เเแแ็โ รงรียนบรบือวิทยาคาร รัฐ มหาสารคามฬ

แ6่เ เเแใไ้ รงรียนนาขาวิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ6่แ เเแไโ่ รงรียนกันทรวิชัย รัฐ มหาสารคามฬ

แ6่โ เเแไใ็ รงรียนมหาชัยพิทยาคาร รัฐ มหาสารคามฬ

แ6่ใ เเแ6้ใ รงรียนกุดรังประชาสรรคຏ รัฐ มหาสารคามฬ

แ6่ไ เเโเใ้ รงรียนนาชือกพิทยาสรรคຏ รัฐ มหาสารคามฬ

แ6่5 เเโแ้็ รงรียนนนดงวิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ6่6 เเโใใโ รงรียนขวาเรศึกษา รัฐ มหาสารคามฬ

แ6่็ เเโ565 รงรียนขืไอนพิทยาสรรคຏ รัฐ มหาสารคามฬ

แ6่่ เเโ6้5 รงรียนบรบือ รัฐ มหาสารคามฬ

แ6่้ เเโ้้โ รงรียนวียงสะอาดพิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ6้เ เเใเแ5 รงรียนประชาพัฒนา รัฐ มหาสารคามฬ

แ6้แ เเใเ้็ รงรียนหลายาววิทยาคาร รัฐ มหาสารคามฬ

แ6้โ เเใแ่ใ รงรียนทาขอนยางพิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ6้ใ เเใ5ไแ รงรียนชืไนชมพิทยาคาร รัฐ มหาสารคามฬ

แ6้ไ เเใ6็ใ รงรียนมธัยมวัดกลางกสุม อกชน มหาสารคามฬ

แ6้5 เเใ็เโ รงรียนนนราษีวิทยา รัฐ มหาสารคามฬ

แ6้6 เเใ็เใ รงรียนยางวิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ6้็ เเใ่55 รงรียนมธัยมดงยาง รัฐ มหาสารคามฬ

แ6้่ เเใ้เ้ รงรียนหนองหลใกศึกษา รัฐ มหาสารคามฬ

แ6้้ เเใ้6่ รงรียนพนงามพิทยานุกูล รัฐ มหาสารคามฬ

แ็เเ เเใ้็6 รงรียนมธัยมยางสีสุราช รัฐ มหาสารคามฬ

แ็เแ เเไใเใ รงรียนกูทองพิทยาคม รัฐ มหาสารคามฬ

แ็เโ เเไใแ5 รงรียนหนองมวงวิทยาคาร รัฐ มหาสารคามฬ

แ็เใ เเ5เ้้ รงรียนทศบาลบูรพาพิทยาคาร รัฐ มหาสารคามฬ

แ็เไ เเ5โแไ รงรียนดอนงนิพิทยาคาร รัฐ มหาสารคามฬ

แ็เ5 เเเแ6แ รงรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน รัฐ มุกดาหารฬ

แ็เ6 เเเโโ6 รงรียนพลังราษฎรຏพิทยาสรรพຏ รัฐ มุกดาหารฬ

แ็เ็ เเเ5่แ รงรียนรมกลຌาพิทยาสรรคຏ รัฐ มุกดาหารฬ

แ็เ่ เเเ็แไ รงรียนดงยในวิทยาคม รัฐ มุกดาหารฬ

แ็เ้ เเแเแ่ รงรียนดงหลวงวิทยา รัฐ มุกดาหารฬ

แ็แเ เเแเโ5 รงรียนอุดมวิทยຏ รัฐ มุกดาหารฬ

แ็แแ เเแโใไ รงรียนค้าชะอีวิทยาคาร รัฐ มุกดาหารฬ

แ็แโ เเแโ่ใ รงรียนกกตูมประชาสรรคຏ รัชมังคลาภิษก รัฐ มุกดาหารฬ

แ็แใ เเแ5เไ รงรียนค้าสรຌอยพิทยาสรรคຏ รัฐ มุกดาหารฬ

แ็แไ เเแ5แ5 รงรียนนาสกวิทยาคาร รัฐ มุกดาหารฬ

แ็แ5 เเแ5โไ รงรียนพธิ่เทรวิทยา รัฐ มุกดาหารฬ

แ็แ6 เเแ6แ้ รงรียนหวຌาน฿หญวิทยา รัฐ มุกดาหารฬ

แ็แ็ เเแ่6ไ รงรียนชัยปญญาวิทยานุสรณຏ รัฐ มุกดาหารฬ

แ็แ่ เเโเ้6 รงรียนวิทยาศาสตรຏจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รัฐ มุกดาหารฬ

แ็แ้ เเโโใแ รงรียนค้าบกวิทยาคาร รัฐ มุกดาหารฬ

หนຌา ไแ/6้
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แ็โเ เเโโ่ไ รงรียนดอนตาลวิทยา รัฐ มุกดาหารฬ

แ็โแ เเโใ5้ รงรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา รัฐ มุกดาหารฬ

แ็โโ เเโไใ่ รงรียนมกุดาหาร รัฐ มกุดาหารฬ

แ็โใ เเใแไแ รงรียนค้าชะอีพิทยาคม รัฐ มกุดาหารฬ

แ็โไ เเใแ็6 รงรียนมืองมุกวิทยาคม รัฐ มุกดาหารฬ

แ็โ5 เเใแ็็ รงรียนมกุดาวิทยานุกูล รัฐ มุกดาหารฬ

แ็โ6 เเใแ้เ รงรียนผึไงดดวิทยาคาร รัฐ มุกดาหารฬ

แ็โ็ เเใโแเ รงรียนดงมอนวิทยาคม รัฐ มุกดาหารฬ

แ็โ่ เเใโไ็ รงรียนหนองวงวิทยาคม มุกดาหาร รัฐ มุกดาหารฬ

แ็โ้ เเใโ็ใ รงรียนค้าปຆาหลายสรรพวิทยຏ รัฐ มุกดาหารฬ

แ็ใเ เเใ65เ รงรียนหลาประชาอุทิศ รัฐ มุกดาหารฬ

แ็ใแ เเไโ้ไ รงรียนวง฿หญพิทยาสรรคຏ รัฐ มุกดาหารฬ

แ็ใโ เเไใโแ รงรียนผาทิบวิทยา รัฐ มุกดาหารฬ

แ็ใใ เเไใ็้ รงรียนชคชัยวิทยา รัฐ มุกดาหารฬ

แ็ใไ เเเใเ่ รงรียนขุนยวมวิทยา รัฐ มฮองสอนฬ

แ็ใ5 เเเ็5ใ รงรียนปายวิทยาคาร รัฐ มฮองสอนฬ

แ็ใ6 เเแ6้้ รงรียนหຌองสอนศึกษา รัฐ มฮองสอนฬ

แ็ใ็ เเโ็ไใ รงรียนมสะรียง บริพัตรศึกษา รัฐ มฮองสอนฬ

แ็ใ่ เเโ่6แ รงรียนราชประชานุคราะหຏ โโ รัฐ มฮองสอนฬ

แ็ใ้ เเใใ่ไ รงรียนมลานຌอยดรุณสิกขຏ รัฐ มฮองสอนฬ

แ็ไเ เเใไแ็ รงรียนราชประชานุคราะหຏ โแ รัฐ มฮองสอนฬ

แ็ไแ เเใไโ่ รงรียนสบมยวิทยาคม รัฐ มฮองสอนฬ

แ็ไโ เเใ็6ไ รงรียนปางมะผຌาพิทยาสรรพຏ รัฐ มฮองสอนฬ

แ็ไใ เเไแ้เ รงรียนฉลิมรัชวิทยาคม รัฐ มฮองสอนฬ

แ็ไไ เเไ็55 รงรียนสังวาลยຏวิทยา รัฐ มฮองสอนฬ

แ็ไ5 เเเเแเ รงรียนยสธรพิทยาคม รัฐ ยสธรฬ

แ็ไ6 เเเเแแ รงรียนค้าขืไอนกຌวชนูปถัมภຏ รัฐ ยสธรฬ

แ็ไ็ เเเเ5แ รงรียนบุงคຌาวิทยาคม รัฐ ยสธรฬ

แ็ไ่ เเเเ5็ รงรียนทรายมูลวิทยา รัฐ ยสธรฬ

แ็ไ้ เเเเ่ใ รงรียนยสธรพิทยาสรรคຏ รัฐ ยสธรฬ

แ็5เ เเเแไไ รงรียนคຌอวังวิทยาคม รัฐ ยสธรฬ

แ็5แ เเเแไ้ รงรียนก้ามดขันติธรรมวิทยาคม รัฐ ยสธรฬ

แ็5โ เเเแ้ใ รงรียนศรีธรรมวิทยา อกชน ยสธรฬ

แ็5ใ เเเใ6้ รงรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รัฐ ยสธรฬ

แ็5ไ เเเไเ5 รงรียนศรีฐานกระจายศึกษา รัฐ ยสธรฬ

แ็55 เเเไแใ รงรียนสมดใจพระญาณสังวร ฿นพระสังฆราชูปถัมภຏ รัฐ ยสธรฬ

แ็56 เเเไ6่ รงรียนศรีกຌวประชาสรรคຏ รัฐ ยสธรฬ

แ็5็ เเเไ่5 รงรียนตระกูลประทืองวิทยาคม รัฐ ยสธรฬ

แ็5่ เเเ6้่ รงรียนปຆาติๅววิทยา รัฐ ยสธรฬ

แ็5้ เเเ่5่ รงรียนหຌองซงวิทยาคม รัฐ ยสธรฬ

แ็6เ เเแเเไ รงรียนสิงหຏสามัคคีวิทยา รัฐ ยสธรฬ

แ็6แ เเแแแแ รงรียนสอนกຌววองเววิทยา รัฐ ยสธรฬ

หนຌา ไโ/6้



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

แ็6โ เเแไ5็ รงรียนดงมะเฟพิทยาคม รัฐ ยสธรฬ

แ็6ใ เเแ5โ6 รงรียนค้าตยวิทยา รัฐ ยสธรฬ

แ็6ไ เเแ5ใแ รงรียนกุดชุมวิทยาคม รัฐ ยสธรฬ

แ็65 เเโแ5้ รงรียนลิงนกทา รัฐ ยสธรฬ

แ็66 เเโ5่ใ รงรียนพนงามพิทยาคาร รัฐ ยสธรฬ

แ็6็ เเโ่5แ รงรียนกูจานวิทยาคม รัฐ ยสธรฬ

แ็6่ เเโ้ใ5 รงรียนนๅ้าค้าวิทยาคม รัฐ ยสธรฬ

แ็6้ เเใโแใ รงรียนหนองหนพัฒนวิทยาคม รัฐ ยสธรฬ

แ็็เ เเใ6โเ รงรียนศิลาทองพิทยาสรรคຏ รัฐ ยสธรฬ

แ็็แ เเไเ66 รงรียนราชประชานุคราะหຏ โ่ รัฐ ยสธรฬ

แ็็โ เเไแ55 รงรียนพนทันจริญวิทยຏ รัฐ ยสธรฬ

แ็็ใ เเไโแโ รงรียนมืองกลางประชานุกูล รัฐ ยสธรฬ

แ็็ไ เเ5ใ็ไ รงรียนทศบาล แ สุขวิทยากรตัๅงตรงจิตร แ5 รัฐ ยสธรฬ

แ็็5 เเ55แโ รงรียนดารุลเอตัมวัลมาซากีน อกชน ยะลา

แ็็6 เเเแ6้ รงรียนพัฒนาวิทยา อกชน ยะลาฬ

แ็็็ เเเโไ่ รงรียนธารตวัฑฒนวิทยຏ รัฐ ยะลาฬ

แ็็่ เเเใ้้ รงรียนคณะราษฎรบ้ารุงจังหวัดยะลา รัฐ ยะลาฬ

แ็็้ เเเ็็เ รงรียนสตรียะลา รัฐ ยะลาฬ

แ็่เ เเเ่้เ รงรียนบตง วีระราษฎรຏประสาน รัฐ ยะลาฬ

แ็่แ เเแเไ้ รงรียนรามันหຏศิริวิทยຏ รัฐ ยะลาฬ

แ็่โ เเแ้เ5 รงรียนอาลาวียะหຏวิทยา อกชน ยะลาฬ

แ็่ใ เเโไ5่ รงรียนประทีปวิทยา ยะลา อกชน ยะลาฬ

แ็่ไ เเโ6ใ6 รงรียนยะหาศิรยานุกูล รัฐ ยะลาฬ

แ็่5 เเใแแไ รงรียนบันนังสตาวิทยา รัฐ ยะลาฬ

แ็่6 เเใ5เโ รงรียนสุขสวัสดิ่วิทยา อกชน ยะลาฬ

แ็่็ เเใ6ใ้ รงรียนดารุลฮูดาหຏวิทยา อกชน ยะลาฬ

แ็่่ เเใ65่ รงรียนมะอาหัดอิสลามียะหຏ อกชน ยะลาฬ

แ็่้ เเใ66โ รงรียนนิคมพัฒนวิทยຏ รัฐ ยะลาฬ

แ็้เ เเไแใเ รงรียนอาสาสุลดินวิทยา อกชน ยะลาฬ

แ็้แ เเไใ6็ รงรียนคณะราษฎรบ้ารุง โ รัฐ ยะลาฬ

แ็้โ เเไใ้เ รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ ยะลา รัฐ ยะลาฬ

แ็้ใ เเไไโแ รงรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อกชน ยะลาฬ

แ็้ไ เเไไ5็ รงรียนสุทธิศาสนຏวิทยา อกชน ยะลาฬ

แ็้5 เเไ5้6 รงรียนอิสลามประสานวิทยຏ อกชน ยะลาฬ

แ็้6 เเไ6็5 รงรียนทศบาล โ ิบຌานมลายูบางกอกี รัฐ ยะลาฬ

แ็้็ เเไ็โ6 รงรียนอิสลามบาจาะวิทยา อกชน ยะลาฬ

แ็้่ เเไ็ใโ รงรียนอุดมศาสนຏวิทยา อกชน ยะลาฬ

แ็้้ เเไ้็6 รงรียนกาบังพิทยาคม รัฐ ยะลาฬ

แ่เเ เเ5แ็็ รงรียนสมบูรณຏศาสนຏ อกชน ยะลาฬ

แ่เแ เเ5แ่เ รงรียนดารุลอูลมนิบงบารู อกชน ยะลาฬ

แ่เโ เเ5โ6่ รงรียนคัมภีรຏวิทยา อกชน ยะลาฬ

แ่เใ เเ5โ็6 รงรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา อกชน ยะลาฬ

หนຌา ไใ/6้



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

แ่เไ เเ5โ็็ รงรียนมาอาฮัดดารุสสลาม อกชน ยะลาฬ

แ่เ5 เเ5ใ่ไ รงรียนทศบาล ไ ิบຌานกาปຈะฮูลูี รัฐ ยะลาฬ

แ่เ6 เเ5ไ้ใ รงรียนราชประชานุคราะหຏ ๐ํ จังหวัดยะลา รัฐ ยะลาฬ

แ่เ็ เเโ6ไไ รงรียนชืๅอจรูญวิทยຏ อกชน รຌอยอใด

แ่เ่ เเเเ5ไ รงรียนพนสูงประชาสรรคຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่เ้ เเเใ้6 รงรียนพธิ่ทองวิทยาคาร รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่แเ เเเ็่5 รงรียนสลภูมิพิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่แแ เเแไโ้ รงรียนปทุมรัตตຏพิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่แโ เเแ5่6 รงรียนนๅ้า฿สวรวิทยຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่แใ เเแ6โ่ รงรียนศรีสมดใจพิมพຏพัฒนาวิทยา รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่แไ เเแ6ใ6 รงรียนชียงขวัญพิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่แ5 เเแ็็็ รงรียนขัติยะวงษา รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่แ6 เเแ็่ใ รงรียนสตรีศึกษา รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่แ็ เเแ่เ่ รงรียนหนองผึๅงวิทยาคาร รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่แ่ เเแ้ใ่ รงรียนนนชัยศรีวิทยา รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่แ้ เเแ้5ใ รงรียนศรีธวัชวิทยาลัย รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่โเ เเแ้56 รงรียนรຌอยอใดวิทยาลัย รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่โแ เเโเเแ รงรียนสลภูมิ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่โโ เเโเเใ รงรียนทุงกุลาประชานุสรณຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่โใ เเโเเไ รงรียนทามวงวิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่โไ เเโเ็5 รงรียนจตรุพักตรพิมานรัชดาภิษก รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่โ5 เเโแเ่ รงรียนมวงลาดวิทยาคาร รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่โ6 เเโแไไ รงรียนพนทองวิทยายน รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่โ็ เเโแไ6 รงรียนหนองหมืไนถานวิทยา รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่โ่ เเโแไ้ รงรียนดูนຌอยประชาสรรคຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่โ้ เเโโแ6 วิทยาลัยนาฏศิลปรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ใเ เเโโใเ รงรียนหนองพอกวิทยาลัย รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ใแ เเโใโ้ รงรียนค้านาดีพิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ใโ เเโใ5็ รงรียนมวงมิตรวิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ใใ เเโไเโ รงรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรคຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ใไ เเโไแแ รงรียนชียง฿หมประชานุสรณຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ใ5 เเโไแใ รงรียนพธิ่ชัยชนูปถัมภຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ใ6 เเโไโ็ รงรียนพนทองพัฒนาวิทยา รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ใ็ เเโไใใ รงรียนธงธานี รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ใ่ เเโไไโ รงรียนธวัชบุรีวิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ใ้ เเโไ6แ รงรียนขวาววิทยาคาร รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ไเ เเโ5ไไ รงรียนทุงหลวงพลับพลาเชย รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ไแ เเโ5ไ5 รงรียนชຌางผือกวิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ไโ เเโ5ไ็ รงรียนมืองสรวงวิทยา รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ไใ เเโ566 รงรียนสุวรรณภูมวิิทยาลัย รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ไไ เเโ5็ใ รงรียนหนองฮีจริญวิทยຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ไ5 เเโ5้โ รงรียนหัวทนวิทยา รัฐ รຌอยอใดฬ

หนຌา ไไ/6้
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แ่ไ6 เเโ6แ็ รงรียนมยวดีพิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ไ็ เเโ6ใใ รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รຌอยอใด รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ไ่ เเโ6ไโ รงรียนขีๅหลใกพิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่ไ้ เเโ6ไใ รงรียนสามขาทาหาดยาววิทยา รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่5เ เเโ66ไ รงรียนพธิ่ทองพิทยาคม รຌอยอใด รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่5แ เเโ665 รงรียนทรายทองวิทยา รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่5โ เเโ66้ รงรียนอาจสามารถวิทยา รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่5ใ เเโ6็6 รงรียนพนมเพรวิทยาคาร รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่5ไ เเโ6็่ รงรียนจันทรุบกษาอนุสรณຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่55 เเโ็เไ รงรียนสุวรรณภูมพิิทยเพศาล รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่56 เเโ็โไ รงรียนคกลามพิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่5็ เเโ็ไไ รงรียนทอดเทยวิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่5่ เเใโโ5 รงรียนผานๅ้าทิพยຏวิทยา รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่5้ เเใใแใ รงรียนดูกอึไงประชาสามัคคี รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่6เ เเใใแ6 รงรียนหินกองวิทยาคาร รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่6แ เเใใโ้ รงรียนสตรีศึกษา โ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่6โ เเใใ่เ รงรียนมืองนຌอยวิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่6ใ เเใใ้5 รงรียนวังหลวงวิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่6ไ เเใไแแ รงรียนหลาหลวงประชานุสรณຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่65 เเใไ66 รงรียนพลับพลาวิทยาคม รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่66 เเใไ6็ รงรียนพนมืองประชารัฐ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่6็ เเใไ่แ รงรียนกูกาสิงหຏประชาสรรคຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่6่ เเใไ้แ รงรียนสูงยางวิทยาประชาสรรคຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่6้ เเไโใไ รงรียนพธิ่ศรีสวางวิทยา รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่็เ เเไโ6ใ รงรียนพธิ่กຌวประชาสรรคຏ รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่็แ เเไ5ใเ รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ รຌอยอใด รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่็โ เเไ65่ รงรียนศึกษาสงคราะหຏธวัชบุรี รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่็ใ เเไ้เใ รงรียนศรีอรุณวิทยຏสลภูมิ อกชน รຌอยอใดฬ

แ่็ไ เเ5แไใ รงรียนมธัยมวัดธาตุ ิรัตนวิมลอนุสรณຏี อกชน รຌอยอใดฬ

แ่็5 เเ5โ6เ รงรียนทศบาลวัดสระทอง รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่็6 เเ5ใ5แ รงรียนทศบาลหนองหญຌามຌาิรงรียนกีฬาทຌองถิไนจังหวัดรຌอยอใดี รัฐ รຌอยอใดฬ

แ่็็ เเเโแใ รงรียนพิชัยรัตนาคาร รัฐ ระนองฬ

แ่็่ เเเใ็โ รงรียนสตรีระนอง รัฐ ระนองฬ

แ่็้ เเโ5เ้ รงรียนกะปอรຏวิทยา รัฐ ระนองฬ

แ่่เ เเโ6โ่ รงรียนกระบุรีวิทยา รัฐ ระนองฬ

แ่่แ เเโ้ไ6 รงรียนละอุนวิทยาคาร รัฐ ระนองฬ

แ่่โ เเใโ่ไ รงรียนปากจัไนวิทยา รัฐ ระนองฬ

แ่่ใ เเไเ้5 รงรียนสุขส้าราญราษฏรຏรังสรรคຏ รัฐ ระนองฬ

แ่่ไ เเไ่เไ รงรียนราชประชานุคราะหຏ ใ่ รัฐ ระนองฬ

แ่่5 เเ5ใ็เ รงรียนด้ารงศาสนຏวิทยา อกชน ระนองฬ

แ่่6 เเเโเแ รงรียนบຌานฉางกาญจนกุลวิทยา รัฐ ระยองฬ

แ่่็ เเเใ5็ รงรียนขาชะมาวิทยา รัฐ ระยองฬ

หนຌา ไ5/6้
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แ่่่ เเเ5แไ รงรียนมกุฎมืองราชวิทยาลัย รัฐ ระยองฬ

แ่่้ เเแแ่โ รงรียนสุนทรภูพิทยา รัฐ ระยองฬ

แ่้เ เเแโโใ รงรียนพรักษมาตาวิทยา รัฐ ระยองฬ

แ่้แ เเแโ5้ รงรียนกลง วิทยสถาวร รัฐ ระยองฬ

แ่้โ เเแโ6เ รงรียนช้านาญสามัคคีวิทยา รัฐ ระยองฬ

แ่้ใ เเแไ66 รงรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร รัฐ ระยองฬ

แ่้ไ เเโโไ่ รงรียนหຌวยยางศึกษา รัฐ ระยองฬ

แ่้5 เเโใ6เ รงรียนวังจันทรຏวิทยา รัฐ ระยองฬ

แ่้6 เเโไไ5 รงรียนบຌานคาย รัฐ ระยองฬ

แ่้็ เเโ5ใ6 รงรียนปลวกดงพิทยาคม รัฐ ระยองฬ

แ่้่ เเโ5ใ็ รงรียนนิคมวิทยา รัฐ ระยองฬ

แ่้้ เเโ็โ6 รงรียนระยองวิทยาคม รัฐ ระยองฬ

แ้เเ เเโ็โ็ รงรียนวัดปຆาประดู รัฐ ระยองฬ

แ้เแ เเโ้โใ รงรียนช้าฆຌอพิทยาคม รัฐ ระยองฬ

แ้เโ เเใ5่แ รงรียนระยองวิทยาคมปากนๅ้า รัฐ ระยองฬ

แ้เใ เเใ่แ้ รงรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม รัฐ ระยองฬ

แ้เไ เเไไ่็ รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ ระยอง รัฐ ระยองฬ

แ้เ5 เเ5ใ้็ รงรียนมธัยมตากสินระยอง รัฐ ระยองฬ

แ้เ6 เเ5ไใ็ รงรียนนครระยองวิทยาคม ิวัดขด฿ตຌี รัฐ ระยองฬ

แ้เ็ เเเใไเ รงรียนพธาวัฒนาสนี รัฐ ราชบุรีฬ

แ้เ่ เเเใ็แ รงรียนสภณศิริราษฎรຏ รัฐ ราชบุรีฬ

แ้เ้ เเเไโ่ รงรียนคทรายวิทยา รัฐ ราชบุรฬี

แ้แเ เเเไไไ รงรียนดรุณาราชบุรี อกชน ราชบุรฬี

แ้แแ เเเไ็5 รงรียนคุรุราษฎรຏรังสฤษฏຏ รัฐ ราชบุรฬี

แ้แโ เเเ6ใโ รงรียนทามะขามวิทยา รัฐ ราชบุรีฬ

แ้แใ เเเ6้ไ รงรียนบญจมราชูทิศ ราชบุรี รัฐ ราชบุรีฬ

แ้แไ เเเ็ไ้ รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี รัฐ ราชบุรฬี

แ้แ5 เเเ็56 รงรียนนารีวุฒิ อกชน ราชบุรีฬ

แ้แ6 เเเ่ใ็ รงรียนบางพปฐมพิทยา รัฐ ราชบุรีฬ

แ้แ็ เเเ่ไเ รงรียนหนองพวิทยา รัฐ ราชบุรฬี

แ้แ่ เเเ้่6 รงรียนรัฐราษฎรຏอุปถัมภຏ รัฐ ราชบุรฬี

แ้แ้ เเแเโแ รงรียนกรับ฿หญวองกุศลกิจพิทยาคม รัฐ ราชบุรีฬ

แ้โเ เเแเโไ รงรียนวัดสันติการามวิทยา ฿นพระบรมราชานุคราะหຏ รัฐ ราชบุรีฬ

แ้โแ เเแแ้5 รงรียนปากทอพิทยาคม รัฐ ราชบุรฬี

แ้โโ เเแไ็เ รงรียนประสาทรัฐประชากิจ รัฐ ราชบุรีฬ

แ้โใ เเแ6เ่ รงรียนรัตนราษฎรຏบ้ารุง รัฐ ราชบุรีฬ

แ้โไ เเแ6เ้ รงรียนมธัยมวัดดอนตูม รัฐ ราชบุรีฬ

แ้โ5 เเแ6แเ รงรียนสายธรรมจันทรຏ รัฐ ราชบุรฬี

แ้โ6 เเแ6ไเ รงรียนราชบริกานุคราะหຏ รัฐ ราชบุรีฬ

แ้โ็ เเแ็5ไ รงรียนบຌานคาวิทยา รัฐ ราชบุรฬี

แ้โ่ เเแ้โไ รงรียนนกขัมวิทยา รัฐ ราชบุรีฬ

แ้โ้ เเโเใใ รงรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รัฐ ราชบุรีฬ

หนຌา ไ6/6้
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แ้ใเ เเโแ5่ รงรียนนารีวิทยา อกชน ราชบุรีฬ

แ้ใแ เเโ็แ้ รงรียนหนองปลาหมอพิทยาคม รัฐ ราชบุรีฬ

แ้ใโ เเใแ่5 รงรียนดานทับตะกราษฎรຏอุปถัมภຏ รัฐ ราชบุรฬี

แ้ใใ เเใไ55 รงรียนชองพรานวิทยา รัฐ ราชบุรฬี

แ้ใไ เเใไ็เ รงรียนสวนผึๅงวิทยา รัฐ ราชบุรฬี

แ้ใ5 เเไ6เ็ รงรียนมธัยมวัดเทรราษฎรຏอุปถัมภຏ อกชน ราชบุรฬี

แ้ใ6 เเ5แเ6 รงรียนทศบาล 5 ิพหลยธินรามินทรภักดีี รัฐ ราชบุรฬี

แ้ใ็ เเ5แ้5 รงรียนวัดบຌานปຆง สามัคคีคุณูปถัมภຏ อกชน ราชบุรฬี

แ้ใ่ เเ5ไ็เ รงรียนธรรมจารินีวิทยา อกชน ราชบุรีฬ

แ้ใ้ เเเเใใ รงรียนชัยบาดาลพิทยาคม รัฐ ลพบุรีฬ

แ้ไเ เเเเไแ รงรียนดงตาลวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้ไแ เเเเ็6 รงรียนทาหลวงวิทยาคม รัฐ ลพบุรีฬ

แ้ไโ เเเเ้แ รงรียนบຌานหมีไวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้ไใ เเเใ5ไ รงรียนคกส้ารงวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้ไไ เเเไ่ใ รงรียนคกกะทียมวิทยาลัย รัฐ ลพบุรีฬ

แ้ไ5 เเเ6ไไ รงรียนปຂยะบุตรຏ รัฐ ลพบุรีฬ

แ้ไ6 เเเ6ไ่ รงรียนพัฒนานิคม รัฐ ลพบุรีฬ

แ้ไ็ เเเ้่โ รงรียนทาวุຌงวิทยาคาร รัฐ ลพบุรีฬ

แ้ไ่ เเแเโเ รงรียนคกตูมวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้ไ้ เเแโโเ รงรียนวินิตศึกษา ฿นพระราชูปถัมภຏฯ อกชน ลพบุรีฬ

แ้5เ เเแใแแ รงรียนพิบูลวิทยาลัย รัฐ ลพบุรีฬ

แ้5แ เเแใ็ใ รงรียนบຌานบิกวิทยาคม รัฐ ลพบุรีฬ

แ้5โ เเแไ5เ รงรียนชัยบาดาลวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้5ใ เเแ5เ็ รงรียนล้าสนธิวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้5ไ เเแ็55 รงรียนคกจริญวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้55 เเโ6ใโ รงรียนสระบสถຏวิทยาคาร รัฐ ลพบุรีฬ

แ้56 เเโ6่แ รงรียนหนองมวงวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้5็ เเโ้้่ รงรียนขุนรามวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้5่ เเใเ้5 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี รัฐ ลพบุรีฬ

แ้5้ เเใแโ็ รงรียนคกสลุงวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้6เ เเใโเ็ รงรียนบຌานชีวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้6แ เเใไ6่ รงรียนยางรากวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้6โ เเใ็้่ รงรียนพระนารายณຏ รัฐ ลพบุรีฬ

แ้6ใ เเไ5ไเ รงรียนบຌานขอยวิทยา รัฐ ลพบุรีฬ

แ้6ไ เเไ้ไแ รงรียนสัตยาเส อกชน ลพบุรีฬ

แ้65 เเ5โ5็ รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ ลพบุรี รัฐ ลพบุรีฬ

แ้66 เเเเ่โ รงรียนมสันวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้6็ เเเแไเ รงรียนกาะคาวิทยาคม รัฐ ล้าปางฬ

แ้6่ เเเโไ5 รงรียนทุงกวຎาววิทยาคม รัฐ ล้าปางฬ

แ้6้ เเเใไ6 รงรียนหຌางฉัตรวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้็เ เเเไแ็ รงรียนวังหนือวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้็แ เเเไแ่ รงรียนถินวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

หนຌา ไ็/6้
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แ้็โ เเเไแ้ รงรียนมมาะวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้็ใ เเเไโเ รงรียนมพริกวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้็ไ เเเไ่ไ รงรียนล้าปางกัลยาณี รัฐ ล้าปางฬ

แ้็5 เเเ5ไ็ รงรียนสบปราบพิทยาคม รัฐ ล้าปางฬ

แ้็6 เเเ6้แ รงรียนประชารัฐธรรมคุณ รัฐ ล้าปางฬ

แ้็็ เเเ็เเ รงรียนวียงมอกวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้็่ เเเ็เแ รงรียนบุญวาทยຏวิทยาลัย รัฐ ล้าปางฬ

แ้็้ เเเ็เ้ รงรียนมทะวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้่เ เเเ็แเ รงรียนมทะพัฒนศึกษา รัฐ ล้าปางฬ

แ้่แ เเเ็แแ รงรียนมทะประชาสามัคคี รัฐ ล้าปางฬ

แ้่โ เเเ็6ไ รงรียนสดใจวนชยางคຏกูลวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้่ใ เเเ้ไ่ รงรียนมืองปานวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้่ไ เเแเ6โ รงรียนสริมงามวิทยาคม รัฐ ล้าปางฬ

แ้่5 เเแโ่5 รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขลางคຏนคร รัฐ ล้าปางฬ

แ้่6 เเโ5้ไ รงรียนจຌหมวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้่็ เเโ็่เ รงรียนศักดิ่สุนันทຏวิทยา อกชน ล้าปางฬ

แ้่่ เเโ้็โ รงรียนสบจางวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้่้ เเใเ6็ รงรียนประชาราชวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้้เ เเใเ่เ รงรียนอัสสัมชัญล้าปาง อกชน ล้าปางฬ

แ้้แ เเใแแ้ รงรียนกิไวลมวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้้โ เเใโเ5 รงรียนมืองมายวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้้ใ เเใใแโ รงรียนเหลหินวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้้ไ เเใ้ใ็ รงรียนวียงตาลพิทยาคม รัฐ ล้าปางฬ

แ้้5 เเใ้ไ็ รงรียนทุงอุดมวิทยา รัฐ ล้าปางฬ

แ้้6 เเไเแแ รงรียนศึกษาสงคราะหຏจิตตຏอารีฯ รัฐ ล้าปางฬ

แ้้็ เเไโแ6 รงรียนอรุณทัย อกชน ล้าปางฬ

แ้้่ เเไใ66 รงรียนมืองปานพัฒนวิทยຏ รัฐ ล้าปางฬ

แ้้้ เเไใ่5 รงรียนมธัยมวิทยา อกชน ล้าปางฬ

โเเเ เเไ้ไ5 รงรียนเชยชุมพลศึกษา อกชน ล้าปางฬ

โเเแ เเ5แ็แ รงรียนวิชชานารี อกชน ล้าปางฬ

โเเโ เเ5ไ5่ รงรียนดอนเชยวิทยา อกชน ล้าปางฬ

โเเใ เเเแเ่ รงรียนวชิรปຆาซาง รัฐ ล้าพูนฬ

โเเไ เเเโ5้ รงรียนนๅ้าดิบวิทยาคม รัฐ ล้าพูนฬ

โเเ5 เเเโ้5 รงรียนอุมงคຏวิทยาคม รัฐ ล้าพูนฬ

โเเ6 เเเใ้็ รงรียนปຆาตาลบຌานธิพิทยา รัฐ ล้าพูนฬ

โเเ็ เเเ5โแ รงรียนบຌานปງนพิทยาคม รัฐ ล้าพูนฬ

โเเ่ เเเ6้้ รงรียนทาขุมงนิวิทยาคาร รัฐ ล้าพูนฬ

โเเ้ เเเ็6เ รงรียนบຌานฮงรัตนวิทยา รัฐ ล้าพูนฬ

โเแเ เเเ่ใใ รงรียนปຆาซาง รัฐ ล้าพูนฬ

โเแแ เเแใ้ใ รงรียนทุงหัวชຌางพิทยาคม รัฐ ล้าพูนฬ

โเแโ เเแ็ไ5 รงรียนมตืนวิทยา รัฐ ล้าพูนฬ

โเแใ เเแ่้ไ รงรียนวียงจดียຏวิทยา รัฐ ล้าพูนฬ

หนຌา ไ่/6้
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โเแไ เเโแ6็ รงรียนจักรค้าคณาทร รัฐ ล้าพูนฬ

โเแ5 เเโแ็ไ รงรียนมทาวิทยาคม รัฐ ล้าพูนฬ

โเแ6 เเโแ้5 รงรียนสวนบุญญปถัมภຏ ล้าพูน รัฐ ล้าพูนฬ

โเแ็ เเโ5ไใ รงรียนราชประชานุคราะหຏ โ6 รัฐ ล้าพูนฬ

โเแ่ เเโ6ใ่ รงรียนมธีวุฒกิร อกชน ล้าพูนฬ

โเแ้ เเโ6้ใ รงรียนธีรกานทຏบຌานฮง รัฐ ล้าพูนฬ

โเโเ เเใโไเ รงรียนนาทรายวิทยาคม ล้าพูน รัฐ ล้าพูนฬ

โเโแ เเใ็โ5 รงรียนธรรมสาธิตศึกษา อกชน ล้าพูนฬ

โเโโ เเเเเแ รงรียนวังพนงามวิทยา รัฐ ลยฬ

โเโใ เเเเโไ รงรียนศรีสองรักษຏวิทยา รัฐ ลยฬ

โเโไ เเเเ่่ รงรียนภูหลวงวิทยา รัฐ ลยฬ

โเโ5 เเเแใ็ รงรียนหนองหินวิทยาคม รัฐ ลยฬ

โเโ6 เเเแ้ไ รงรียนลยอนุกูลวิทยา รัฐ ลยฬ

โเโ็ เเเโใ5 รงรียนนาอຌอวิทยา รัฐ ลยฬ

โเโ่ เเเโ5่ รงรียนชียงคาน รัฐ ลยฬ

โเโ้ เเเโ็ใ รงรียนศรีสงครามวิทยา รัฐ ลยฬ

โเใเ เเเโ่เ รงรียนผาสามยอดวิทยาคม รัฐ ลยฬ

โเใแ เเเใแ็ รงรียนทาลีไวิทยา รัฐ ลยฬ

โเใโ เเเใใโ รงรียนภูกระดึงวิทยาคม รัฐ ลยฬ

โเใใ เเเใ6ใ รงรียนหมืองบงวิทยาคม รัฐ ลยฬ

โเใไ เเเ55แ รงรียนนาหຌววิทยา รัฐ ลยฬ

โเใ5 เเเ5้็ รงรียนผาอินทรຏปลงวิทยา รัฐ ลยฬ

โเใ6 เเแแโแ รงรียนปากชมวิทยา รัฐ ลยฬ

โเใ็ เเแแโโ รงรียนวังทรายขาววิทยา รัฐ ลยฬ

โเใ่ เเแใไโ รงรียนภูรือวิทยา รัฐ ลยฬ

โเใ้ เเแ6ใโ รงรียนลยพิทยาคม รัฐ ลยฬ

โเไเ เเแ่6้ รงรียนชียงกลมวิทยา รัฐ ลยฬ

โเไแ เเแ้่6 รงรียนนาดຌวงวิทยา รัฐ ลยฬ

โเไโ เเโโ5ใ รงรียนสันติวิทยาสรรพຏ รัฐ ลยฬ

โเไใ เเโไแไ รงรียนอราวัณวิทยาคม รัฐ ลยฬ

โเไไ เเโ6้6 รงรียนขากຌววิทยาสรรพຏ รัฐ ลยฬ

โเไ5 เเโ่6เ รงรียนธาตุพิทยาคม รัฐ ลยฬ

โเไ6 เเใเ่้ รงรียนผานຌอยวิทยาคม รัฐ ลยฬ

โเไ็ เเใแ่เ รงรียนพระกຌวอาสาวิทยา รัฐ ลยฬ

โเไ่ เเใ้โไ รงรียนคอนสาวิทยา รัฐ ลยฬ

โเไ้ เเใ้้โ รงรียนลยสวางวิทยาคม รัฐ ลยฬ

โเ5เ เเไ5ใ่ รงรียนซเลวิทยาคม รัฐ ลยฬ

โเ5แ เเ5โ55 รงรียนทศบาล 5 บຌานหนองผักกຌาม รัฐ ลยฬ

โเ5โ เเเเโใ รงรียนนนพใกวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ5ใ เเเเโ6 รงรียนนๅ้ากลีๅยงวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ5ไ เเเเใ็ รงรียนนครศรีล้าดวนวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ55 เเเเ็ไ รงรียนเพรบึงวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

หนຌา ไ้/6้



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

โเ56 เเเแใใ รงรียนสຌมปຆอยพิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ5็ เเเโเโ รงรียนบัวนຌอยวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ5่ เเเโ้เ รงรียนพรานวิบูลวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ5้ เเเใแเ รงรียนยางชุมนຌอยพิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ6เ เเเใ่้ รงรียนกันทรอมวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ6แ เเเไโแ รงรียนกันทรารมณຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ6โ เเเไไโ รงรียนเกรภักดีวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ6ใ เเเไ็เ รงรียนหนองทุมศรีส้าราญวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ6ไ เเเ5แเ รงรียนสตรีสิริกศ รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ65 เเเ5ใแ รงรียนศรีสะกษวิทยาลัย รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ66 เเเ555 รงรียนละทายวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ6็ เเเ56เ รงรียนศรีกຌวพิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ6่ เเเ56โ รงรียนศรีรัตนวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ6้ เเเ5็5 รงรียนกุดสลาวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ็เ เเเ6เใ รงรียนคกสะอาดวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ็แ เเเ6โ6 รงรียนผักพววิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ็โ เเเ6ใเ รงรียนสิริกศนຌอมกลຌา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ็ใ เเเ6ไ็ รงรียนตระกาศประชาสามัคคี รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ็ไ เเเ6ไ้ รงรียนบญจลักษຏพิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ็5 เเเ็แ6 รงรียนละลมวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ็6 เเเ็แ่ รงรียนพยุหຏวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ็็ เเเ็โใ รงรียนบึงมะลูวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ็่ เเเ่้6 รงรียนขุขันธຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ็้ เเเ้็โ รงรียนก้าพง รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ่เ เเเ้้แ รงรียนสายธารวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ่แ เเแเ5้ รงรียนนนคຌอวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ่โ เเแแ็ใ รงรียนดานอุดมศึกษา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ่ใ เเแโใโ รงรียนเตรมิตร รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ่ไ เเแโ่็ รงรียนกระชงวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ่5 เเแใโ6 รงรียนกันทรลักษຏวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ่6 เเแไเใ รงรียนขืไอนชຌางวิทยาคาร รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ่็ เเแไใโ รงรียนขุนหาญวิทยาสรรคຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ่่ เเแไ้ไ รงรียนวรคุณอุปถัมภຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ่้ เเแไ้็ รงรียนบึงบูรพຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ้เ เเแไ้่ รงรียนหຌวยทับทันวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ้แ เเแ5แแ รงรียนราษีเศล รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ้โ เเแ็เเ รงรียนภูสิงหຏประชาสริมวิทยຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ้ใ เเแ่แเ รงรียนประชาพัฒนศึกษา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ้ไ เเแ่5แ รงรียนเพรธรรมคุณวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ้5 เเแ่็ไ รงรียนปรือ฿หญวิทยบัลลังกຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ้6 เเแ่่ใ รงรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ้็ เเแ้ใ5 รงรียนทุงเชยพิทยา รัชมงัคลาภิษก รัฐ ศรีสะกษฬ

หนຌา 5เ/6้



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

โเ้่ เเโแไใ รงรียนคลีกลิๅงพัฒนาทร รัฐ ศรีสะกษฬ

โเ้้ เเโใโ6 รงรียนศรีสะกษวิทยาลัย โ หຌวยคลຌา ิพรหมดิรกอนุสรณຏี รัฐ ศรีสะกษฬ

โแเเ เเโใ6่ รงรียนปรางคຏกู รัฐ ศรีสะกษฬ

โแเแ เเโ็เเ รงรียนคูซอดประชาสรรคຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โแเโ เเโ่ใไ รงรียนวงกຌววิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแเใ เเโ้ไ5 รงรียนศรีตระกูลวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแเไ เเโ้6่ รงรียนผักเหมวิทยานุกูล รัฐ ศรีสะกษฬ

โแเ5 เเใเ5ใ รงรียนลิๅนฟງาพิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โแเ6 เเใใโแ รงรียนหนองหวຌาประชาสรรคຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โแเ็ เเใใ5่ รงรียนมืองจันทรຏวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โแเ่ เเใใ้ใ รงรียนกันทรลักษຏวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแเ้ เเใ65้ รงรียนนากຌววิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแแเ เเใ่โแ รงรียนบกวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โแแแ เเใ่ใ้ รงรียนเผงามพิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โแแโ เเใ่ไ5 รงรียนวัดหลวงวิทยา อกชน ศรีสะกษฬ

โแแใ เเใ่้ใ รงรียนจตรุภูมิพิทยาคาร รัฐ ศรีสะกษฬ

โแแไ เเใ่้ไ รงรียนมืองคนวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โแแ5 เเใ้6็ รงรียนราชประชานุคราะหຏ โ้ รัฐ ศรีสะกษฬ

โแแ6 เเไเ้้ รงรียนนๅ้าค้าวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแแ็ เเไแโเ รงรียนสวงษຏวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โแแ่ เเไแโ้ รงรียนสะดา฿หญประชาสรรคຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โแแ้ เเไแใโ รงรียนหวายค้าวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแโเ เเไแใไ รงรียนรมพธิ่วิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแโแ เเไแใ5 รงรียนพธิ่ธาตุประชาสรรคຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โแโโ เเไแใ่ รงรียนภูมิซรอลวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแโใ เเไแไแ รงรียนตูมพิทยานุสรณຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โแโไ เเไแไ5 รงรียนหนองคูวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแโ5 เเไแ5เ รงรียนหนองถมวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแโ6 เเไแ5โ รงรียนนนปูนวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โแโ็ เเไแ6ใ รงรียนพธิ่ศรีสุวรรณวิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

โแโ่ เเไแ6ไ รงรียนกุญชรศิรวิทยຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โแโ้ เเไโโ่ รงรียนประสานมิตรวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแใเ เเไโใใ รงรียนมธัยมบักดองวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแใแ เเไโใ็ รงรียนคกหลามวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแใโ เเไโไโ รงรียนกีฬาจังหวัดศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษฬ

โแใใ เเไใโเ รงรียนบัวจริญวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแใไ เเไใใ5 รงรียนศิลาลาดวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแใ5 เเไไ็ใ รงรียนกระดุมทองวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแใ6 เเไ56แ รงรียนจิกสังขຏทองวิทยา รัฐ ศรีสะกษฬ

โแใ็ เเไ6โ้ รงรียนบญจประชาสรรคຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โแใ่ เเไ6้แ รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ ศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษฬ

โแใ้ เเไ้โแ รงรียนลมศักดิ่วิทยาคม รัฐ ศรีสะกษฬ

หนຌา 5แ/6้
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โแไเ เเ5เโเ รงรียนบຌานกันทรารมยຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

โแไแ เเ5เ6โ รงรียนบຌานปอย รัฐ ศรีสะกษฬ

โแไโ เเ5แ5เ รงรียนบຌานตาอุด รัฐ ศรีสะกษฬ

โแไใ เเเเโเ รงรียนธาตุทองอ้านวยวิทยຏ รัฐ สกลนครฬ

โแไไ เเเเ่็ รงรียนพังคนวิทยาคม รัฐ สกลนครฬ

โแไ5 เเเแแเ รงรียนบຌานมวงพิทยาคม รัฐ สกลนครฬ

โแไ6 เเเแแแ รงรียนคกสีวิทยาสรรคຏ รัฐ สกลนครฬ

โแไ็ เเเแโ6 รงรียนภูริทัตตຏวิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแไ่ เเเแ55 รงรียนจริญศิลปຊศึกษา พธิ่ค้าอนุสรณຏ รัฐ สกลนครฬ

โแไ้ เเเโ6่ รงรียนนิคมนๅ้าอูนจริญวิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแ5เ เเเโ็โ รงรียนมธัยมวานรนิวาส รัฐ สกลนครฬ

โแ5แ เเเไ5็ รงรียนวงพิทยาคม รัฐ สกลนครฬ

โแ5โ เเเ6็แ รงรียนธรรมบวรวิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแ5ใ เเเ็แใ รงรียนธาตุนารายณຏวิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแ5ไ เเเ่แไ รงรียนพรรณาวุฒาจารยຏ รัฐ สกลนครฬ

โแ55 เเเ้เ6 รงรียนรมกลຌาสกลนคร รัฐ สกลนครฬ

โแ56 เเเ้แแ รงรียนสกลนครพัฒนศึกษา รัฐ สกลนครฬ

โแ5็ เเเ้โไ รงรียนกุดรือค้าพิทยาคาร รัฐ สกลนครฬ

โแ5่ เเเ้5เ รงรียนทพสวัสด่ิวิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแ5้ เเเ้5ไ รงรียนอากาศอ้านวยศึกษา รัฐ สกลนครฬ

โแ6เ เเแใไไ รงรียนมธัยมวาริชภูมิ รัฐ สกลนครฬ

โแ6แ เเแใ6แ รงรียนสองดาววิทยาคม รัฐ สกลนครฬ

โแ6โ เเแ้็็ รงรียนค้าพิไมพิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแ6ใ เเแ้้เ รงรียนบຌานบัวราษฎรຏบ้ารุง รัฐ สกลนครฬ

โแ6ไ เเแ้้แ รงรียนทารศึกษา รัฐ สกลนครฬ

โแ65 เเโเเ5 รงรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐ สกลนครฬ

โแ66 เเโเเ6 รงรียนดงมะเฟวิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแ6็ เเโเโโ รงรียนพธิสนวิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแ6่ เเโไ่่ รงรียนค้าตากลຌาราชประชาสงคราะหຏ รัฐ สกลนครฬ

โแ6้ เเโ5เเ รงรียนบงหนือวิทยาคม รัฐ สกลนครฬ

โแ็เ เเโ55โ รงรียนกุสุมาลยຏวิทยาคม รัฐ สกลนครฬ

โแ็แ เเโ6เ5 รงรียนพนพิทยาคม รัฐ สกลนครฬ

โแ็โ เเโ6เ6 รงรียนตางอยพัฒนศึกษา รัฐ สกลนครฬ

โแ็ใ เเโ6เ็ รงรียนกุดบากพัฒนาศึกษา รัฐ สกลนครฬ

โแ็ไ เเโ็แ5 รงรียนศึกษาประชาสามัคคี รัฐ สกลนครฬ

โแ็5 เเโ่ไ5 รงรียนบะฮีวิทยาคม รัฐ สกลนครฬ

โแ็6 เเโ้แ6 รงรียนภูดนิดงวิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแ็็ เเโ้ไโ รงรียนล้าปลาหางวิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแ็่ เเใโ5เ รงรียนสกลทวาป รัฐ สกลนครฬ

โแ็้ เเใไใ6 รงรียนหนองหลวงศึกษา รัฐ สกลนครฬ

โแ่เ เเใ5่้ รงรียนหนองวงวิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแ่แ เเใ6ใ5 รงรียนชຌางมิไงพิทยานุกูล รัฐ สกลนครฬ
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โแ่โ เเไแเ้ รงรียนตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกฉียงหนือ รัฐ สกลนครฬ

โแ่ใ เเไแโ6 รงรียนทาสงครามวิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแ่ไ เเไโเ่ รงรียนวาริชวิทยา รัฐ สกลนครฬ

โแ่5 เเไโใ่ รงรียนดานมวงค้าพิทยาคม รัฐ สกลนครฬ

โแ่6 เเไ6แ็ รงรียนสวางดนดิน รัฐ สกลนครฬ

โแ่็ เเไ้โ่ รงรียนบຌานพนพง รัฐ สกลนครฬ

โแ่่ เเ5เไ็ รงรียนทานผูຌหญิงจันทิมาพึไงบารมี รัฐ สกลนครฬ

โแ่้ เเ5แใเ รงรียนบຌานดงหมຌอทอง รัฐ สกลนครฬ

โแ้เ เเ5แใแ รงรียนบຌานนาสีนวล รัฐ สกลนครฬ

โแ้แ เเเแ่แ รงรียนวรนารีฉลิม รัฐ สงขลาฬ

โแ้โ เเเโ้้ รงรียนสทิงพระวิทยา รัฐ สงขลาฬ

โแ้ใ เเเใเ6 รงรียนหาด฿หญวิทยาลัย รัฐ สงขลาฬ

โแ้ไ เเเไ็่ รงรียนระนดวิทยา รัฐ สงขลาฬ

โแ้5 เเเ6ใ่ รงรียนรัตภูมวิิทยา รัฐ สงขลาฬ

โแ้6 เเเ็5โ รงรียนกระสสินธุຏวิทยา รัฐ สงขลาฬ

โแ้็ เเเ่้ใ รงรียนหาด฿หญรัฐประชาสรรคຏ รัฐ สงขลาฬ

โแ้่ เเเ้แใ รงรียนบางกลไ้าวิทยา รัชมังคลาภิษก รัฐ สงขลาฬ

โแ้้ เเแเเ็ รงรียนสงขลาวิทยาคม รัฐ สงขลาฬ

โโเเ เเแแแ6 รงรียนสะดา ขรรคຏชัยกัมพลานนทຏอนุสรณຏ รัฐ สงขลาฬ

โโเแ เเแแแ็ รงรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ รัฐ สงขลาฬ

โโเโ เเแโโไ รงรียนจะนะวิทยา รัฐ สงขลาฬ

โโเใ เเแโใ่ รงรียนทพา รัฐ สงขลาฬ

โโเไ เเแไแ็ รงรียนควนนียงวิทยา รัฐ สงขลาฬ

โโเ5 เเแ็โโ รงรียนพะตงประธานคีรีวัฒนຏ รัฐ สงขลาฬ

โโเ6 เเแ่่แ รงรียนมหาวชิราวุธ รัฐ สงขลาฬ

โโเ็ เเแ้ไแ รงรียนกอบกุลวิทยาคม รัฐ สงขลาฬ

โโเ่ เเโเ้เ รงรียนสะบຌายຌอยวิทยา รัฐ สงขลาฬ

โโเ้ เเโโ้5 รงรียนตะครียะวิทยาคม รัฐ สงขลาฬ

โโแเ เเโใเโ รงรียนทพพิทยาภาณุมาศ รัฐ สงขลาฬ

โโแแ เเโใโ่ รงรียนนาทวีวิทยาคม รัฐ สงขลาฬ

โโแโ เเโใไไ รงรียนสงทองวิทยา อกชน สงขลาฬ

โโแใ เเโไโ้ รงรียนสทิงพระชนูปถัมภຏ รัฐ สงขลาฬ

โโแไ เเโ5ไโ รงรียนปาดงัติณสูลานนทຏ รัฐ สงขลาฬ

โโแ5 เเโ55เ รงรียนธรรมฆสิต รัฐ สงขลาฬ

โโแ6 เเใเแไ รงรียนหาด฿หญวิทยาลัยสมบูรณຏกุลกันยา รัฐ สงขลาฬ

โโแ็ เเใโ้แ รงรียนมธัยมสิริวัณวรี โ สงขลา รัฐ สงขลาฬ

โโแ่ เเใใโ5 รงรียนจะนะชนูปถัมภຏ รัฐ สงขลาฬ

โโแ้ เเใ5้็ รงรียนสามบอวิทยา รัฐ สงขลาฬ

โโโเ เเใ66่ รงรียนหาด฿หญพิทยาคม รัฐ สงขลาฬ

โโโแ เเใ่่่ รงรียนรัตนพลวิทยา รัฐ สงขลาฬ

โโโโ เเใ้55 รงรียนชะลຌนิมิตวิทยา รัฐ สงขลาฬ

โโโใ เเใ้้ใ รงรียนหาด฿หญวิทยาลัย โ รัฐ สงขลาฬ
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โโโไ เเไแเใ รงรียนจะหนงพิทยาคม รัฐ สงขลาฬ

โโโ5 เเไแแไ รงรียนคูตาวิทยา รัฐ สงขลาฬ

โโโ6 เเไแแ5 รงรียนทา฿หญวิทยา อกชน สงขลาฬ

โโโ็ เเไโ็แ รงรียนบุสตานุดดีน อกชน สงขลาฬ

โโโ่ เเไใใไ รงรียนสงธรรมวิทยา สงขลา อกชน สงขลาฬ

โโโ้ เเไไแไ รงรียนสงสริมวิทยามูลนิธิ อกชน สงขลาฬ

โโใเ เเไ55ไ รงรียนสมบูรณຏศาสนຏ อกชน สงขลาฬ

โโใแ เเไ566 รงรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อกชน สงขลาฬ

โโใโ เเไ5็5 รงรียนเมຌกนประชาอุทิศ รัฐ สงขลาฬ

โโใใ เเไ5่ไ รงรียนระนด รัฐ สงขลาฬ

โโใไ เเไ5่5 รงรียนหาด฿หญจริญราษฎรຏพิทยา รัฐ สงขลาฬ

โโใ5 เเไ6โ็ รงรียนวชิรานุกูล อกชน สงขลาฬ

โโใ6 เเไ6ใ่ รงรียนดรุณวิทยา อกชน สงขลาฬ

โโใ็ เเไ6็เ รงรียนรุงรจนຏวิทยา อกชน สงขลาฬ

โโใ่ เเไ็6ใ รงรียนตัสดกีียะหຏ อกชน สงขลาฬ

โโใ้ เเไ่็5 รงรียนปากจาวิทยา รัฐ สงขลาฬ

โโไเ เเไ่่ไ รงรียนกีญามุดดีน อกชน สงขลาฬ

โโไแ เเไ้ไ็ รงรียนสรรสริญอิสลาม อกชน สงขลาฬ

โโไโ เเไ้็แ รงรียนทศบาล 5 ิวัดหัวปງอมนอกี รัฐ สงขลาฬ

โโไใ เเไ้็่ รงรียนคลองดนวิทยา รัฐ สงขลาฬ

โโไไ เเไ้่็ รงรียนประทีปศาสตรຏอิสลามวิทยา อกชน สงขลาฬ

โโไ5 เเไ้้6 รงรียนศาสนบ้ารุง ิสอลิหุดีนี อกชน สงขลาฬ

โโไ6 เเ5แใ6 รงรียนพัฒนาศาสตรຏมลูนิธิ อกชน สงขลาฬ

โโไ็ เเ5แใ้ รงรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ อกชน สงขลาฬ

โโไ่ เเ5แไเ รงรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อกชน สงขลาฬ

โโไ้ เเ5แ5แ รงรียนสงสริมอิสลาม อกชน สงขลาฬ

โโ5เ เเ5แ5โ รงรียนรຍาะหຏมานียะหຏ อกชน สงขลาฬ

โโ5แ เเ5โ6ไ รงรียนทศบาล แ ิอใงสียงสามัคคีี รัฐ สงขลาฬ

โโ5โ เเ5โ66 รงรียนดีนูลอิสลาม อกชน สงขลาฬ

โโ5ใ เเ5โ็5 รงรียนสงสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ อกชน สงขลาฬ

โโ5ไ เเ5ใโโ รงรียนพลวิทยา อกชน สงขลาฬ

โโ55 เเ5ใใ็ รงรียนตรียมบัณฑิตพิชชาลัย อกชน สงขลาฬ

โโ56 เเ5ไ6็ รงรียนปຆารียนวิทยา อกชน สงขลาฬ

โโ5็ เเ5ไ6้ รงรียนจຌงวิทยา อกชน สงขลาฬ

โโ5่ เเ5ไ้6 รงรียนมธัยมจิตจัณ อกชน สงขลาฬ

โโ5้ เเ5ไ้่ รงรียนสองสงวิทยา อกชน สงขลาฬ

โโ6เ เเเเโ5 รงรียนทาพผดุงวิทยຏ รัฐ สตลูฬ

โโ6แ เเเเ็โ รงรียนวิทยาศาสตรຏจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล รัฐ สตูลฬ

โโ6โ เเเแโ็ รงรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ อกชน สตูลฬ

โโ6ใ เเเใใใ รงรียนพิมานพิทยาสรรคຏ รัฐ สตูลฬ

โโ6ไ เเเไแไ รงรียนสตูลวิทยา รัฐ สตูลฬ

โโ65 เเเ6่่ รงรียนควนกาหลงวิทยาคม นิคมวัฒนา รัฐ สตูลฬ
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โโ66 เเเ่6เ รงรียนทุงหวຌาวรวิทยຏ รัฐ สตลูฬ

โโ6็ เเเ้5้ รงรียนควนดนวิทยา รัฐ สตูลฬ

โโ6่ เเโไ็แ รงรียนก้าพงวิทยา รัฐ สตูลฬ

โโ6้ เเใโใใ รงรียนทาศิลาบ้ารุงราษฎรຏ รัฐ สตลูฬ

โโ็เ เเใโ้้ รงรียนปาลຏมพัฒนวิทยຏ รัฐ สตลูฬ

โโ็แ เเใใ6็ รงรียนสาครพิทยาคาร รัฐ สตูลฬ

โโ็โ เเใไโ็ รงรียนละงูพิทยาคม รัฐ สตูลฬ

โโ็ใ เเไ6่โ รงรียนสันติศาสตรຏศึกษา อกชน สตูลฬ

โโ็ไ เเไ็็่ รงรียนอิสลามวิทยา ิสตูลี อกชน สตูลฬ

โโ็5 เเไ็็้ รงรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ อกชน สตูลฬ

โโ็6 เเ5ใเโ รงรียนสามัคคีอิสลามวิทยา อกชน สตูลฬ

โโ็็ เเ5ใเใ รงรียนศาสนธรรมวิทยา อกชน สตูลฬ

โโ็่ เเ5ใ่้ รงรียนราชประชานุคราะหຏ ไโ จังหวัดสตูล รัฐ สตูลฬ

โโ็้ เเ5ไใ้ รงรียนอนุบาลมุสลิมสตูล อกชน สตูลฬ

โโ่เ เเเโโ็ รงรียนบางกຌวประชาสรรคຏ รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ่แ เเเ้่เ รงรียนปງอมนาคราชสวาทยานนทຏ รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ่โ เเแใ็็ รงรียนราชประชาสมาสัยฝຆายมัธยมรัชดาภิษก฿นพระบรมราชูปถัมภ รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ่ใ เเแ5ใใ รงรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ่ไ เเแ็โเ รงรียนสตรีสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ่5 เเโแใ่ รงรียนพูลจริญวิทยาคม รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ่6 เเโใเแ รงรียนราชวินิตบางกຌว รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ่็ เเโใ็แ รงรียนสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ่่ เเโไใ้ รงรียนมธัยมวัดดานส้ารง รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ่้ เเโ5แใ รงรียนทพศิรินทรຏ สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ้เ เเโ6เใ รงรียนบดินทรดชาิสิงหຏ สิงหสนียຏีสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ้แ เเโ6ไ่ รงรียนวัดทรงธรรม รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ้โ เเโ็เโ รงรียนบางบอวิทยาคม รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ้ใ เเโ็65 รงรียนวิสุทธิกษัตรี รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ้ไ เเโ้้้ รงรียนบางพลีราษฎรຏบ้ารุง รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ้5 เเใเ5้ รงรียนนวมินทราชินูทิศ ตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ้6 เเใใ6แ รงรียนหาดอมราอักษรลักษณຏวิทยา รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ้็ เเไเ6็ รงรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อกชน สมุทรปราการฬ

โโ้่ เเไ5้โ รงรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณຏ รัฐ สมุทรปราการฬ

โโ้้ เเไ6แแ รงรียนมธัยมวัด฿หมสมุทรกิจวิทยาคม รัฐ สมุทรปราการฬ

โใเเ เเไ่้้ รงรียนมธัยมวัดศรีจันทรຏประดิษฐຏ ฿นพระบรมราชานุคราะหຏ รัฐ สมุทรปราการฬ

โใเแ เเไ้แไ รงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการฬ

โใเโ เเไ้5ไ รงรียนปรใงวิสุทธาธิบดี รัฐ สมุทรปราการฬ

โใเใ เเ5แใ็ รงรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ รัฐ สมุทรปราการฬ

โใเไ เเ5ใ็้ รงรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการฬ

โใเ5 เเเโไ็ รงรียนมธีชุณหะวัณวิทยาลัย รัฐ สมุทรสงครามฬ

โใเ6 เเแโ5โ รงรียนอัมพวันวิทยาลัย รัฐ สมุทรสงครามฬ

โใเ็ เเแโ็5 รงรียนวัดกຌวจริญอ้านวยวิทยຏ รัฐ สมุทรสงครามฬ
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โใเ่ เเแโ็6 รงรียนทຌายหาด รัฐ สมุทรสงครามฬ

โใเ้ เเแ้แใ รงรียนศรัทธาสมุทร รัฐ สมุทรสงครามฬ

โใแเ เเแ้แ6 รงรียนถาวรานุกูล รัฐ สมุทรสงครามฬ

โใแแ เเใเไ่ รงรียนวัดบางกะพຌอม ิคงลาภยิไงประชานุสรณຏี รัฐ สมุทรสงครามฬ

โใแโ เเใเไ้ รงรียนทพสุวรรณชาญวิทยา รัฐ สมุทรสงครามฬ

โใแใ เเ5แเใ รงรียนทศบาลวัดประทุมคณาวาส ินิพันธຏหริณสูตรຏี รัฐ สมุทรสงครามฬ

โใแไ เเเแ่็ รงรียนกระทุมบน วิศษสมุทคุณ รัฐ สมุทรสาครฬ

โใแ5 เเเใ5โ รงรียนสมุทรสาครวุฒิชัย รัฐ สมุทรสาครฬ

โใแ6 เเเ6เเ รงรียนสมุทรสาครบูรณะ รัฐ สมุทรสาครฬ

โใแ็ เเเ้โโ รงรียนอຌอมนຌอยสภณชนูปถัมภຏ รัฐ สมุทรสาครฬ

โใแ่ เเแเ5เ รงรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รัฐ สมุทรสาครฬ

โใแ้ เเแ่ไแ รงรียนวัดหลักสีไพิพัฒนຏราษฎรຏอุปถัมภຏ รัฐ สมุทรสาครฬ

โใโเ เเโ5ใใ รงรียนวัดธรรมจริยาภิรมยຏ รัฐ สมุทรสาครฬ

โใโแ เเใโ6้ รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ สมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาครฬ

โใโโ เเใ่โ็ รงรียนกุศลวิทยา รัฐ สมุทรสาครฬ

โใโใ เเไไ65 รงรียนพันทຌายนรสิงหຏวิทยา รัฐ สมุทรสาครฬ

โใโไ เเไ้ไเ รงรียนวัดนางสาวิถาวรราษฎรຏบ้ารุงี รัฐ สมุทรสาครฬ

โใโ5 เเ5ใ้แ รงรียนอันนาลัย อกชน สมุทรสาครฬ

โใโ6 เเเเใ6 รงรียนวังนๅ้ายในวิทยาคม รัฐ สระกຌวฬ

โใโ็ เเเเ็็ รงรียนขาฉกรรจຏวิทยาคม รัฐ สระกຌวฬ

โใโ่ เเเใเ็ รงรียนบຌานกຌงวิทยา รัฐ สระกຌวฬ

โใโ้ เเเใ6แ รงรียนซับนกกຌววิทยา รัฐ สระกຌวฬ

โใใเ เเเไ5ไ รงรียนคลองนๅ้า฿สวิทยาคาร รัฐ สระกຌวฬ

โใใแ เเเไ6โ รงรียนวังสมบูรณຏวิทยาคม รัฐ สระกຌวฬ

โใใโ เเเไ่็ รงรียนวังหลังวิทยาคม รัฐ สระกຌวฬ

โใใใ เเเ5เ้ รงรียนอรัญประทศ รัฐ สระกຌวฬ

โใใไ เเเ666 รงรียนทรัพยຏสมบูรณຏวิทยาคม รัฐ สระกຌวฬ

โใใ5 เเเ็ไเ รงรียนวัฒนานคร รัฐ สระกຌวฬ

โใใ6 เเเ้เไ รงรียนทากษมพิทยา รัฐ สระกຌวฬ

โใใ็ เเเ้ใไ รงรียนคลองหาดพิทยาคม รัฐ สระกຌวฬ

โใใ่ เเแใใไ รงรียนทัพพระยาพิทยา รัฐ สระกຌวฬ

โใใ้ เเแใ้แ รงรียนตาพระยา รัฐ สระกຌวฬ

โใไเ เเโโเโ รงรียนสระกຌว รัฐ สระกຌวฬ

โใไแ เเโ็ไเ รงรียนรมกลຌาวัฒนานคร สระกຌว รัชมังคลาภิษก รัฐ สระกຌวฬ

โใไโ เเโ้6็ รงรียนวังเพรวิทยาคม รัฐ สระกຌวฬ

โใไใ เเใ6แไ รงรียนเทรดีไยววิทยา รัฐ สระกຌวฬ

โใไไ เเใ66เ รงรียนซับมวงวิทยา รัฐ สระกຌวฬ

โใไ5 เเใ้่้ รงรียนสิริราชอนุสรณຏ รัฐ สระกຌวฬ

โใไ6 เเไใ่ใ รงรียนทัพราชวิทยา รัฐ สระกຌวฬ

โใไ็ เเ5ใ6เ รงรียนทศบาลมิตรสัมพันธຏวิทยา รัฐ สระกຌวฬ

โใไ่ เเเเโ้ รงรียนสระบุรีวิทยาคม รัฐ สระบุรีฬ

โใไ้ เเเโแ6 รงรียนกงคอย รัฐ สระบุรีฬ
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โใ5เ เเเโไใ รงรียนหนองซงวิทยา รัฐ สระบุรีฬ

โใ5แ เเเโไ6 รงรียนบຌานหมอ พัฒนานุกูล รัฐ สระบุรีฬ

โใ5โ เเเโ็็ รงรียนมวกหลใกวิทยา รัฐ สระบุรีฬ

โใ5ใ เเเโ้ไ รงรียนบຌานทามะปรางวิทยา รัฐ สระบุรีฬ

โใ5ไ เเเโ้6 รงรียนสองคอนวิทยาคม รัฐ สระบุรีฬ

โใ55 เเเใเใ รงรียนหินกองวิทยาคม รัฐ สระบุรีฬ

โใ56 เเเใโ็ รงรียนคกกระทຌอนกิตติวุฒิวิทยา รัฐ สระบุรีฬ

โใ5็ เเเ5โเ รงรียนสาเหຌ วิมลวิทยานุกูล รัฐ สระบุรีฬ

โใ5่ เเแเ่โ รงรียนสุธีวิทยา รัฐ สระบุรีฬ

โใ5้ เเแใ6ใ รงรียนหนองดนวิทยา รัฐ สระบุรีฬ

โใ6เ เเแ่แ5 รงรียนพระพุทธบาท พลานุกูลวิทยา รัฐ สระบุรีฬ

โใ6แ เเแ่ไไ รงรียนทพศิรินทรຏ พุค รัฐ สระบุรีฬ

โใ6โ เเโโโ6 รงรียนหนองค สรกิจพิทยา รัฐ สระบุรีฬ

โใ6ใ เเโไ6ใ รงรียนซับนຌอยหนือวิทยาคม รัฐ สระบุรีฬ

โใ6ไ เเโ้ใ่ รงรียนวังมวงวิทยาคม รัฐ สระบุรีฬ

โใ65 เเไ้เ6 รงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี รัฐ สระบุรีฬ

โใ66 เเเเแไ รงรียนสิงหຏบุรี รัฐ สิงหຏบุรีฬ

โใ6็ เเเเแ6 รงรียนพรหมบุรีรัชดาภิษก รัฐ สิงหຏบุรีฬ

โใ6่ เเเเ่ไ รงรียนบางระจันวิทยา รัฐ สิงหຏบุรีฬ

โใ6้ เเเแเ็ รงรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภຏ รัฐ สิงหຏบุรีฬ

โใ็เ เเเแใเ รงรียนศรีศักดิ่สุวรรณวิทยา รัฐ สิงหຏบุรีฬ

โใ็แ เเเ5เเ รงรียนบຌานปງงวิทยา รัฐ สิงหຏบุรีฬ

โใ็โ เเเ็66 รงรียนคายบางระจันวิทยาคม รัฐ สิงหຏบุรีฬ

โใ็ใ เเเ่เโ รงรียนทาชຌางวิทยาคาร รัฐ สิงหຏบุรีฬ

โใ็ไ เเโโเ5 รงรียนทองอนวิทยา รัฐ สิงหຏบุรีฬ

โใ็5 เเโโ65 รงรียนศรีวินิตวิทยาคม รัฐ สิงหຏบุรีฬ

โใ็6 เเโ56ไ รงรียนอินทรຏบุรี รัฐ สิงหຏบุรีฬ

โใ็็ เเไ่โ5 รงรียนหัวเผวิทยาคม รัฐ สิงหຏบุรีฬ

โใ็่ เเเแใ่ รงรียนศรีนคร รัฐ สุขทัยฬ

โใ็้ เเเแ้็ วิทยาลัยนาฏศิลปสุขทัย รัฐ สุขทัยฬ

โใ่เ เเเโไ้ รงรียนทาชัยวิทยา รัฐ สุขทัยฬ

โใ่แ เเเใโแ รงรียนกงเกรลาศวิทยา รัฐ สุขทัยฬ

โใ่โ เเเใ็เ รงรียนบຌานสวนวิทยาคม รัฐ สุขทัยฬ

โใ่ใ เเเใ็5 รงรียนหนองตูมวิทยา รัฐ สุขทัยฬ

โใ่ไ เเเไแโ รงรียนบຌานดานลานหอยวิทยา รัฐ สุขทัยฬ

โใ่5 เเเไ5้ รงรียนสุขทัยวิทยาคม รัฐ สุขทัยฬ

โใ่6 เเเ็5่ รงรียนอุดมดรุณี รัฐ สุขทัยฬ

โใ่็ เเแใโแ รงรียนลิเทพิทยาคม รัฐ สุขทัยฬ

โใ่่ เเแใโ่ รงรียนชัยมงคลพิทยา รัฐ สุขทัยฬ

โใ่้ เเแ5้แ รงรียนสวรรคຏอนันตຏวิทยา รัฐ สุขทัยฬ

โใ้เ เเแ65่ รงรียนสวรรคຏอนันตຏวิทยา โ รัฐ สุขทัยฬ

โใ้แ เเแ้เ่ รงรียนบຌานเรพิทยาคม รัฐ สุขทัยฬ
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โใ้โ เเโเ่่ รงรียนทุงสลีไยมชนูปถัมภຏ รัฐ สุขทัยฬ

โใ้ใ เเโแแเ รงรียนคีรีมาศพิทยาคม รัฐ สุขทัยฬ

โใ้ไ เเโแแไ รงรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รัฐ สุขทัยฬ

โใ้5 เเโใ่็ รงรียนมืองดຌงวิทยา รัฐ สุขทัยฬ

โใ้6 เเโใ้็ รงรียนศรีส้ารงชนูปถัมภຏ รัฐ สุขทัยฬ

โใ้็ เเโ6แเ รงรียนมืองชลียง รัฐ สุขทัยฬ

โใ้่ เเใแ้้ รงรียนเกร฿นวิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ สุขทัยฬ

โใ้้ เเใใ5แ รงรียนยางซຌายพิทยาคม รัฐ สุขทัยฬ

โไเเ เเใ็เไ รงรียนบຌาน฿หมจริญผลพิทยาคม รัฐ สุขทัยฬ

โไเแ เเใ็่่ รงรียนบຌานกงวิทยา รัฐ สุขทัยฬ

โไเโ เเไใ้็ รงรียนตลิไงชันวิทยานุสรณຏ รัฐ สุขทัยฬ

โไเใ เเไไใ็ รงรียนวังทองวิทยา รัฐ สุขทัยฬ

โไเไ เเไไไ้ รงรียนขุนเกรพิทยาคม รัฐ สุขทัยฬ

โไเ5 เเไ่เโ รงรียนมธัยมศึกษาทศบาลมืองสวรรคลก รัฐ สุขทัยฬ

โไเ6 เเ5เแ่ รงรียนทศบาลสวรรคลกประชาสรรคຏ รัฐ สุขทัยฬ

โไเ็ เเ5ไ56 รงรียนทศบาลวัดเทยชุมพล ิดา้รงประชาสรรคຏี รัฐ สุขทัยฬ

โไเ่ เเเใแ6 รงรียนธรรมชติศึกษาลัย รัฐ สุพรรณบุรฬี

โไเ้ เเเไไเ รงรียนสามชุกรัตนภคาราม รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไแเ เเเ6ใใ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไแแ เเเ6ใ็ รงรียนบรรหารจม฿สวิทยา 6 รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไแโ เเเ65่ รงรียนสวนตงวิทยา รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไแใ เเเ6็5 รงรียนบรรหารจม฿สวิทยา แ รัฐ สุพรรณบุรฬี

โไแไ เเเ้แ6 รงรียนหรรษาสุจิตตຏวิทยา โ รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไแ5 เเแเไแ รงรียนสระกระจมสภณพิทยา รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไแ6 เเแแโ5 รงรียนบอกรุวิทยา รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไแ็ เเแแ้ใ รงรียนสองพีไนຌองวิทยา รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไแ่ เเแโไเ รงรียนกรรณสูตศึกษาลัย รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไแ้ เเแใ็6 รงรียนตลิไงชันวิทยา รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไโเ เเแ5็็ รงรียนบรรหารจม฿สวิทยา 5 รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไโแ เเแ6ไโ รงรียนบางมหมຌายรัฐราษฎรຏรังสฤษดิ่ รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไโโ เเแ6ไไ รงรียนอูทอง รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไโใ เเแ็ไโ รงรียนสงวนหญิง รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไโไ เเแ้เใ รงรียนดอนคาวิทยา รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไโ5 เเโใแโ รงรียนหนองหญຌาเซวิทยา รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไโ6 เเโใใ้ รงรียนสรวงสุทธาวิทยา รัฐ สุพรรณบุรฬี

โไโ็ เเโ5่่ รงรียนบางปลามຌา สูงสุมารผดุงวิทยຏ รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไโ่ เเโ5่้ รงรียนสระยายสมวิทยา รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไโ้ เเโ6โโ รงรียนบางลีไวิทยา รัฐ สุพรรณบุรฬี

โไใเ เเโ็แ6 รงรียนบรรหารจม฿สวิทยา ใ รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไใแ เเใเแใ รงรียนศรีประจันตຏ มธีประมุข รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไใโ เเใเ็้ รงรียนทุงคลีคกชຌางวิทยา รัฐ สุพรรณบุรฬี

โไใใ เเใใ66 รงรียนทุงฝกพิทยาคม รัฐ สุพรรณบุรีฬ
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โไใไ เเใ่่เ รงรียนอูทองศึกษาลัย รัฐ สุพรรณบุรฬี

โไใ5 เเใ่้้ รงรียนวังหวຌาราษฎรຏสามัคคี รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไใ6 เเใ้แแ รงรียนหนองวัลยຏปรียงวิทยา รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไใ็ เเใ้้แ รงรียนบอสุพรรณวิทยา รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไใ่ เเไเ่6 รงรียนกาญจนาภิษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โไใ้ เเไใ็โ รงรียนดานชຌางวิทยา รัฐ สุพรรณบุรฬี

โไไเ เเไไ็้ รงรียนบรรหารจม฿สวิทยา ็ รัฐ สุพรรณบุรฬี

โไไแ เเเใ5แ รงรียนทพมิตรศึกษา อกชน สุราษฎรຏธานีฬ

โไไโ เเเไ5่ รงรียนกาะสมุย รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไไใ เเเ5้เ รงรียนเชยาวิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไไไ เเเ6แ่ รงรียนทาชนะ รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไไ5 เเเ6้็ รงรียนสุราษฎรຏพิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไไ6 เเเ็ใไ รงรียนองคຏการบริหารสวนจังหวัดสุราษฏรຏธานี ํ รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไไ็ เเเ็่่ รงรียนวียงสระ รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไไ่ เเเ่้แ รงรียนพนมศึกษา รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไไ้ เเเ้็6 รงรียนกาญจนดิษฐຏ รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ5เ เเแเ5่ รงรียนสุราษฎรຏธานี รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ5แ เเแเ้เ รงรียนชัยบุรีพิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ5โ เเแ6ไ5 รงรียนบຌานนาสาร รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ5ใ เเแ65เ รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรຏธานี รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ5ไ เเแ็เ5 รงรียนทาอุทพิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ55 เเแ็ไ่ รงรียนมืองสุราษฎรຏธานี รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ56 เเแ่55 รงรียนพุนพินพิทยาคม รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ5็ เเแ้โ้ รงรียนคลองฉนวนวิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ5่ เเแ้็่ รงรียนบางสวรรคຏวิทยาคม รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ5้ เเโแเ6 รงรียนควนสุบรรณวิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ6เ เเโแ6้ รงรียนคีรีรัฐวิทยาคม รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ6แ เเโใใ5 รงรียนกาะพะงนัศึกษา รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ6โ เเโ5โใ รงรียนคียนซาพิทยาคม รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ6ใ เเโ6โ้ รงรียนพระสงวิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ6ไ เเโ็แ็ รงรียนมธัยมพัชรกิติยาภา ใ สุราษฎรຏธานี รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ65 เเโ็ใ็ รงรียนบຌานตาขุนวิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ66 เเใเ6้ รงรียนสุราษฎรຏพิทยา โ รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ6็ เเใแใเ รงรียนพรุพีพิทยาคม รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ6่ เเใโ็เ รงรียนปากพรกวิทยาคม รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ6้ เเใใเ้ รงรียนทาฉางวิทยาคาร รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ็เ เเใใ่ใ รงรียนทาชีวิทยาคม รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ็แ เเใ่เ้ รงรียนทาสะทຌอนวิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ็โ เเใ่้่ รงรียนขาพนมบกศึกษา รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ็ใ เเใ้5ใ รงรียนสวียดวิทยา รัชมังคลาภิษก รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ็ไ เเไเเใ รงรียนพวงพรมครวิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ็5 เเไเแ6 รงรียนสุราษฎรຏธานี โ รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

หนຌา 5้/6้



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

โไ็6 เเไเ้่ รงรียนกาญจนาภิษกวิทยาลัย สุราษฎรຏธานี รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ็็ เเไแโ็ รงรียนรัชชประภาวิทยาคม รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ็่ เเไแ่โ รงรียนนๅ้ารอบวิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ็้ เเไ5ไ่ รงรียนบຌานสดใจพิทยาคม รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ่เ เเไ556 รงรียนทาฟองวิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โไ่แ เเไ5้แ รงรียนทีปราษฎรຏพิทยา รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ่โ เเไ้5่ รงรียนธิดามพระ อกชน สุราษฎรຏธานฬี

โไ่ใ เเ5แไ็ รงรียนวัดขาศรีวิชัย รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ่ไ เเ5แ6ใ รงรียนดารุสสลามวิทยา อกชน สุราษฎรຏธานีฬ

โไ่5 เเ5โไ้ รงรียนบຌานคลองสงคຏ รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ่6 เเ5ใไแ รงรียนบຌานขานา฿น รัฐ สุราษฎรຏธานฬี

โไ่็ เเ5ใ้5 รงรียนปญญาทิพยຏ อกชน สุราษฎรຏธานฬี

โไ่่ เเเแไโ รงรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิษก รัฐ สุรินทรຏฬ

โไ่้ เเเแไใ รงรียนศรีเผทสมันตຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โไ้เ เเเใ่ไ รงรียนทนมียຏมิตรประชา รัฐ สุรินทรຏฬ

โไ้แ เเเ55้ รงรียนหຌวยจริงวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โไ้โ เเเ56็ รงรียนศีขรภูมิพิสัย รัฐ สุรินทรຏฬ

โไ้ใ เเเ56้ รงรียนกุดเผทประชาสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โไ้ไ เเเ6โใ รงรียนทุงมนวิทยาคาร รัฐ สุรินทรຏฬ

โไ้5 เเเ็ใ6 รงรียนตลศิริวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โไ้6 เเเ้ใ็ รงรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิษก รัฐ สุรินทรຏฬ

โไ้็ เเแเ็้ รงรียนตานีวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โไ้่ เเแเ่5 รงรียนมหิธรวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โไ้้ เเแใแ่ รงรียนสวายวิทยาคาร รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5เเ เเแใ่โ รงรียนกาบชิงวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5เแ เเแใ้่ รงรียนนนทพ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5เโ เเแไไโ รงรียนสุรินทรຏภักดี รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5เใ เเแไ5้ รงรียนสุรพินทຏพิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5เไ เเแไ้แ รงรียนขนาดมอญพิทยาคม รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5เ5 เเแไ้โ รงรียนกระทียมวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5เ6 เเแ5เใ รงรียนนงมุดวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5เ็ เเแ5โใ รงรียนนารายณຏค้าผงวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5เ่ เเแ5ใไ รงรียนพญารามวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5เ้ เเแ5ไเ รงรียนลานทรายพิทยาคม รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5แเ เเแ5ไ้ รงรียนรัตนบุรี รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5แแ เเแ6แ6 รงรียนมืองกพิทยาสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5แโ เเแ6โโ รงรียนประสาทวิทยาคาร รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5แใ เเแ65โ รงรียนบิดพิทยาสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5แไ เเแ่5โ รงรียนบัวชดวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5แ5 เเแ่้้ รงรียนส้ารงทาบวิทยาคม รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5แ6 เเแ้โโ รงรียนคกยางวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5แ็ เเแ้6่ รงรียนพนมดงรักวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ
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โ5แ่ เเโเเ่ รงรียนมืองลีงวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5แ้ เเโเแใ รงรียนสนมวิทยาคาร รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5โเ เเโเแ5 รงรียนสังขะ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5โแ เเโเไโ รงรียนชุมพลวิทยาสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5โโ เเโเไใ รงรียนมืองบัววิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5โใ เเโแไโ รงรียนทาตูมประชาสริมวิทยຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5โไ เเโโโเ รงรียนนาดีวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5โ5 เเโโใ็ รงรียนสิรินธร รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5โ6 เเโโ6ไ รงรียนสินรินทรຏวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5โ็ เเโโ็ใ รงรียนสุรวิทยาคาร รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5โ่ เเโใโแ รงรียนจอมพระประชาสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5โ้ เเโ5เไ รงรียนดอนรดวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ใเ เเโ5ไ้ รงรียนบุกรงวิทยาคม รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ใแ เเโ5้เ รงรียนวีรวัฒนຏยธิน รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ใโ เเโ้็แ รงรียนเทรกຌววิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ใใ เเใเ5โ รงรียนจารยຏวิทยาคาร รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ใไ เเใเ66 รงรียนพรมทพพิทยาคม รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ใ5 เเใแใแ รงรียนพนาสนวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ใ6 เเใใเ็ รงรียนชคพชรพิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ใ็ เเใใ5็ รงรียนสุรินทรຏราชมงคล รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ใ่ เเใ5เเ รงรียนธาตุศรีนคร รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ใ้ เเใ5ใไ รงรียนหนองวงวิทยาคม รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ไเ เเใ56แ รงรียนหนองสนิทวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ไแ เเใ5่เ รงรียนหนองอียอวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ไโ เเใ6แใ รงรียนสุรินทรຏพิทยาคม รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ไใ เเใ็เแ รงรียนชืๅอพลิงวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ไไ เเใ็โเ รงรียนมธัยมจารพัตวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ไ5 เเใ็6เ รงรียนมธัยมทับทิมสยาม เไ ฿นพระอุปถัมภຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ไ6 เเไเ่ไ รงรียนศรีรามประชาสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ไ็ เเไแ่6 รงรียนมธัยมศรีส้าภาลูน รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ไ่ เเไโเ้ รงรียนชຌางบุญวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5ไ้ เเไโแ็ รงรียนตาบาวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ55เ เเไโไ้ รงรียนปราสาทบงวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ55แ เเไโ็้ รงรียนทุงกุลาพิทยาคม รัฐ สุรินทรຏฬ

โ55โ เเไโ่ใ รงรียนทาสวางวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ55ใ เเไใแโ รงรียนทพอุดมวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ55ไ เเไใแใ รงรียนรวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ555 เเไใไโ รงรียนนนทนพิทยาคม รัฐ สุรินทรຏฬ

โ556 เเไใไ6 รงรียนพระกຌววิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ55็ เเไไแ็ รงรียนบึงนครประชาสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ55่ เเไไใ5 รงรียนประดูกຌวประชาสรรคຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ55้ เเไไไโ รงรียนคกตะคียนวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ
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โ56เ เเไไ6เ รงรียนศรีณรงคຏพิทยาลัย รัฐ สุรินทรຏฬ

โ56แ เเไไ6แ รงรียนยางวิทยาคาร รัฐ สุรินทรຏฬ

โ56โ เเไไ6โ รงรียนขวาว฿หญวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ56ใ เเไไ66 รงรียนล้าพลับพลาวิทยาคาร รัฐ สุรินทรຏฬ

โ56ไ เเไไ่5 รงรียนวังขาพัฒนา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ565 เเไ56เ รงรียนหนองขุนศรีวิทยา รัฐ สุรินทรຏฬ

โ566 เเไ5็่ รงรียนศรีปทุมพิทยาคม รัฐ สุรินทรຏฬ

โ56็ เเไ็็6 รงรียนบຌานตรวจ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ56่ เเไ่ใ้ รงรียนบຌานตรึม ตรึมวิทยานุคราะหຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ56้ เเ5แ้็ รงรียนทศบาลใ ทศบาลอนุสรณຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ5็เ เเเเ66 รงรียนคกคอนวิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ5็แ เเเแโโ รงรียนนๅ้าสวยวิทยา รัฐ หนองคายฬ

โ5็โ เเเแ็่ รงรียนถอนวิทยา รัฐ หนองคายฬ

โ5็ใ เเเโ6เ รงรียนชุมพลพนพิสัย รัฐ หนองคายฬ

โ5็ไ เเเใโ้ รงรียนซพิสัยพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ5็5 เเเ็็่ รงรียนพธิ่ตากพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ5็6 เเเ่แโ รงรียนพานพรຌาว รัฐ หนองคายฬ

โ5็็ เเเ่โ่ รงรียนทาบอ รัฐ หนองคายฬ

โ5็่ เเแโ66 รงรียนหนองคายวิทยาคาร รัฐ หนองคายฬ

โ5็้ เเแใไ6 รงรียนสังคมวิทยา รัฐ หนองคายฬ

โ5่เ เเแไ็แ รงรียนปากคาดพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ5่แ เเแไ่เ รงรียนปทุมทพวิทยาคาร รัฐ หนองคายฬ

โ5่โ เเแ5โ่ รงรียนบึงขงหลงวิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ5่ใ เเแ66แ รงรียนบุงคลຌานคร รัฐ หนองคายฬ

โ5่ไ เเแ็ไใ รงรียนประชาบดีพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ5่5 เเแ็6่ รงรียนบึงกาฬ รัฐ หนองคายฬ

โ5่6 เเแ็็ไ รงรียนพรจริญวิทยา รัฐ หนองคายฬ

โ5่็ เเโเเ้ รงรียนศรีชมภูวิทยา รัฐ หนองคายฬ

โ5่่ เเโแไแ รงรียนหนองหิๅงพิทยา รัฐ หนองคายฬ

โ5่้ เเโแ่้ รงรียนหินงมพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ5้เ เเโ5แแ รงรียนหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ หนองคายฬ

โ5้แ เเโ่เ6 รงรียนวียงค้าวิทยาคาร รัฐ หนองคายฬ

โ5้โ เเโ่แ6 รงรียนพระพุทธบาทวิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ5้ใ เเโ่็แ รงรียนพระบาทนาสิงหຏพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ5้ไ เเโ้แเ รงรียนนนค้าพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ5้5 เเใเ5ไ รงรียนประชานิมิตพิทยานุกูล รัฐ หนองคายฬ

โ5้6 เเใแเ5 รงรียนศรีส้าราญวิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ5้็ เเใแไเ รงรียนวังหลวงพิทยาสรรพຏ รัฐ หนองคายฬ

โ5้่ เเใใ56 รงรียนดืไอวิทยาคาร รัฐ หนองคายฬ

โ5้้ เเใใ้ไ รงรียนทาบอพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ6เเ เเใไใใ รงรียนกวนวันวิทยา รัฐ หนองคายฬ

โ6เแ เเใไ5ไ รงรียนพระธาตุบังพวนวิทยา รัฐ หนองคายฬ
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โ6เโ เเใไ้6 รงรียนซิมพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ6เใ เเใ56ใ รงรียนฝางพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ6เไ เเใ6โใ รงรียนนาหนังพัฒนศึกษา รัฐ หนองคายฬ

โ6เ5 เเใ็ไเ รงรียนนาดีพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ6เ6 เเใ่6เ รงรียนปากสวยพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ6เ็ เเไเ6่ รงรียนกุดบงพิทยาคาร รัฐ หนองคายฬ

โ6เ่ เเไแโโ รงรียนวรลาภนุสรณຏ รัฐ หนองคายฬ

โ6เ้ เเไแ5ไ รงรียนสมสนุกพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ6แเ เเไใ6่ รงรียนวังมวงพิทยาคม รัฐ หนองคายฬ

โ6แแ เเไไไเ รงรียนภูทอกวิทยา รัฐ หนองคายฬ

โ6แโ เเไไ6ไ รงรียนรมธรรมานุสรณຏ รัฐ หนองคายฬ

โ6แใ เเ5เไเ รงรียนราชประชานุคราะหຏ แไ รัฐ หนองคายฬ

โ6แไ เเ5แแ่ รงรียนบຌานหนองกงทราย รัฐ หนองคายฬ

โ6แ5 เเ5แโ5 รงรียนทศบาล แ สวางวิทยา รัฐ หนองคายฬ

โ6แ6 เเเ้ใใ รงรียนกุดดูพิทยาคม รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6แ็ เเแแแใ รงรียนกุดดินจีไพิทยาคม รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6แ่ เเแโ่้ รงรียนนาวังศึกษาวิช รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6แ้ เเแโ้แ รงรียนนนมอืงวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6โเ เเแใ้เ รงรียนหนองสวรรคຏวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6โแ เเแ5โโ รงรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรคຏ รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6โโ เเแ6โเ รงรียนศรีบุญรืองวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6โใ เเแ6็ไ รงรียนบຌานขามพิทยาคม รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6โไ เเแ้ไ่ รงรียนค้าสนวิทยาสรรคຏ รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6โ5 เเแ้ไ้ รงรียนนนสังวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6โ6 เเโไ5โ รงรียนหนองบัวพิทยาคาร รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6โ็ เเโ็5ใ รงรียนยางหลอวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6โ่ เเใแ56 รงรียนกุงกຌววิทยาคาร รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6โ้ เเใไใโ รงรียนนากวิทยา รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6ใเ เเใ6เ่ รงรียนภูซาง฿หญวิทยาคม รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6ใแ เเไแแ6 รงรียนกุดสะทียนวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6ใโ เเไแไเ รงรียนฝงดงวิทยาสรรคຏ รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6ใใ เเไไใ6 รงรียนฉลิมพระกียรติสมดใจพระศรีนครินทรຏ หนองบัวล้าภู รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6ใไ เเไ6้็ รงรียนพิชญบัณฑติ อกชน หนองบัวล้าภูฬ

โ6ใ5 เเไ้แ่ รงรียนหนองรือพิทยาคม รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ6ใ6 เเไ้56 รงรียนจริยานุสรณຏ อกชน หนองบัวล้าภูฬ

โ6ใ็ เเเเแโ รงรียนราชสถิตยຏวิทยา รัฐ อางทองฬ

โ6ใ่ เเเใไไ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง รัฐ อางทองฬ

โ6ใ้ เเเ6็โ รงรียนสตรีอางทอง รัฐ อางทองฬ

โ6ไเ เเแใ6ไ รงรียนปามกขຏวิทยาภูมิ รัฐ อางทองฬ

โ6ไแ เเแ็่5 รงรียนอางทองปทมรจนຏวิทยาคม รัฐ อางทองฬ

โ6ไโ เเโแเแ รงรียนพธิ่ทอง จินดามณี รัฐ อางทองฬ

โ6ไใ เเโแเไ รงรียนสวงหาวิทยาคม รัฐ อางทองฬ
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โ6ไไ เเโโเแ รงรียนวิศษเชยชาญ ตนัติวิทยาภูมิ รัฐ อางทองฬ

โ6ไ5 เเโ6ไ5 รงรียนสามกຌวิทยาคม รัฐ อางทองฬ

โ6ไ6 เเใ5โแ รงรียนบางสดใจวิทยาคม รัฐ อางทองฬ

โ6ไ็ เเใ56ไ รงรียนวิศษชัยชาญวิทยาคม รัฐ อางทองฬ

โ6ไ่ เเใ6แโ รงรียนเผวงวิทยา รัฐ อางทองฬ

โ6ไ้ เเใ6โ5 รงรียนยธินบูรณะอางทอง รัฐ อางทองฬ

โ65เ เเใ้้ไ รงรียนพธิ่ทองพิทยาคม อางทอง รัฐ อางทองฬ

โ65แ เเ5เ้5 รงรียนทศบาล ใ วัดชัยมงคล รัฐ อางทองฬ

โ65โ เเ5ใ่แ รงรียนวัดสระกຌวิรุงรจนຏธนกุล อุปถัมถຏี อกชน อางทองฬ

โ65ใ เเเเ่เ รงรียนปลาคຌาววิทยานุสรณຏ รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ65ไ เเเแ5ไ รงรียนสนางคนิคม รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ655 เเเ5แ6 รงรียนนๅ้าปลีกศึกษา รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ656 เเเ็5ไ รงรียนชานุมานวิทยาคม รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ65็ เเเ็่เ รงรียนลืออ้านาจวิทยาคม รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ65่ เเแไ65 รงรียนหัวตะพานวิทยาคม รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ65้ เเแ5้5 รงรียนพนาศึกษา รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ66เ เเแ5้6 รงรียนคึม฿หญวิทยา รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ66แ เเโเโแ รงรียนปทุมราชวงศา รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ66โ เเโ655 รงรียนอ้านาจจริญ รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ66ใ เเใแใ้ รงรียนนาวังวิทยา รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ66ไ เเใแ้5 รงรียนราชประชานุคราะหຏ ๑๐ รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ665 เเใแ้6 รงรียนนาวียงจุลดิศวิทยา รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ666 เเใแ้็ รงรียนนาจิกพิทยาคม รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ66็ เเใใ6ใ รงรียนค้าขืไอนกຌววิทยาคม รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ66่ เเใไไแ รงรียนศรีคูณวิทยบัลลังกຏ รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ66้ เเไแเไ รงรียนมธัยมมด รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ6็เ เเไแ6แ รงรียนนายมวิทยาคาร รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ6็แ เเไแ่ไ รงรียนศรีจริญศึกษา รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ6็โ เเไโเไ รงรียนอ้านาจจริญพิทยาคม รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ6็ใ เเไโ6แ รงรียนสรຌางนกทาวิทยาคม รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ6็ไ เเไไ5ไ รงรียนจิกดูวิทยา รัฐ อ้านาจจริญฬ

โ6็5 เเเโ่็ รงรียนดงยในพิทยาคาร รัฐ อุดรธานีฬ

โ6็6 เเเใ้แ รงรียนนาเหมพิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ อุดรธานีฬ

โ6็็ เเเไแเ รงรียนหนองหานวิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ6็่ เเเไ5แ รงรียนทุงฝนวิทยาคาร รัฐ อุดรธานีฬ

โ6็้ เเเไ็ใ รงรียนอุดรพัฒนาการ รัฐ อุดรธานีฬ

โ6่เ เเเไ็็ รงรียนบຌานดุงวิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ6่แ เเเ็6็ รงรียนนิคมสงคราะหຏวิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ6่โ เเเ้โ5 รงรียนหนองสงวิทยศึกษา รัฐ อุดรธานีฬ

โ6่ใ เเเ้5แ รงรียนกุมภวาป รัฐ อุดรธานีฬ

โ6่ไ เเแเใ้ รงรียนหຌวยกิๅงพิทยาคาร รัฐ อุดรธานีฬ

โ6่5 เเแแโ่ รงรียนอุดรพิทยานุกูล รัฐ อุดรธานีฬ
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โ6่6 เเแแโ้ รงรียนพใญพิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ6่็ เเแแใแ รงรียนหนองยางชุมพิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ6่่ เเแโ5่ รงรียนสามพรຌาววิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ6่้ เเแโ6้ รงรียนอุดรธานีพิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ6้เ เเแใใ้ รงรียนอุดรธรรมานุสรณຏ รัฐ อุดรธานีฬ

โ6้แ เเแใ5แ รงรียนสรຌางคอมวิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ6้โ เเแไเ้ รงรียนวังสามหมอวิทยาคาร รัฐ อุดรธานีฬ

โ6้ใ เเแไไ่ รงรียนพันดอนวิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ6้ไ เเแ็็โ รงรียนตาดทองพิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ6้5 เเแ็็ใ รงรียนหนองดงวิทยดม รัฐ อุดรธานีฬ

โ6้6 เเแ็่่ รงรียนนานกชุมวิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ6้็ เเแ่เเ รงรียนอุดรพิชัยรักษຏพิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ6้่ เเแ่เไ รงรียนนนสะอาดชุมสงวิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ6้้ เเแ้5็ รงรียนกูกຌววิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ็เเ เเแ้็โ รงรียนสีออศิลปศาสตรຏ รัฐ อุดรธานีฬ

โ็เแ เเแ้้6 รงรียนหนองวัวซอพิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ็เโ เเโเใเ รงรียนสตรีราชินูทิศ รัฐ อุดรธานีฬ

โ็เใ เเโใใแ รงรียนนนสูงพิทยาคาร รัฐ อุดรธานีฬ

โ็เไ เเโไแ็ รงรียนประจักษຏศิลปาคาร รัฐ อุดรธานีฬ

โ็เ5 เเโไ5ไ รงรียนกุดจับประชาสรรคຏ รัฐ อุดรธานีฬ

โ็เ6 เเโไ็้ รงรียนพิบูลยຏรักษຏพิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ็เ็ เเโ5เ6 รงรียนนๅ้าสมพิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ็เ่ เเโ5เ่ รงรียนจ้าปามงวิทยาคาร รัฐ อุดรธานีฬ

โ็เ้ เเโ5แ็ รงรียนศรีธาตุพิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ็แเ เเโ็็แ รงรียนภูพานวิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ็แแ เเโ็้่ รงรียนยูงทองพิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ็แโ เเโ่เ่ รงรียนบຌานชียงวิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ็แใ เเโ่เ้ รงรียนนาทรายวิทยาคม อุดรธานี รัฐ อุดรธานีฬ

โ็แไ เเโ่แใ รงรียนสงอรามพิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ็แ5 เเโ่ไไ รงรียนสุมสຌาพิทยาคาร รัฐ อุดรธานีฬ

โ็แ6 เเโ่็6 รงรียนเชยวานวิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ็แ็ เเโ้5โ รงรียนยิไงยวดพิทยานุกูล รัฐ อุดรธานีฬ

โ็แ่ เเโ้็เ รงรียนบຌานผือพิทยาสรรคຏ รัฐ อุดรธานีฬ

โ็แ้ เเโ้็่ รงรียนมธัยมสิริวัณวรี แ อุดรธานี รัฐ อุดรธานีฬ

โ็โเ เเโ้้ไ รงรียนนๅ้าซึมพิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ็โแ เเใเไไ รงรียนหนองหัวคูปวงประชานุคราะหຏ รัฐ อุดรธานีฬ

โ็โโ เเใใ้่ รงรียนสอพลอพิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ็โใ เเใ5โใ รงรียนจอมศรีพิทยาคาร รัฐ อุดรธานีฬ

โ็โไ เเใ้ไแ รงรียนประจักษຏศิลปาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ็โ5 เเไเแเ รงรียนทุงฝนพัฒนศึกษา รัฐ อุดรธานีฬ

โ็โ6 เเไเแ่ รงรียนชียงหวางพิทยาคาร รัฐ อุดรธานีฬ

โ็โ็ เเไเโใ รงรียนสามพาดพิทยาคาร รัฐ อุดรธานีฬ
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โ็โ่ เเไเโไ รงรียนกุงจริญพิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ็โ้ เเไเใ่ รงรียนนนสะอาดพิทยาสรรคຏ รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ใเ เเไเไแ รงรียนทมนางามวิทยาคม รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ใแ เเไเไ้ รงรียนอุดรพิทยานุกูล โ รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ใโ เเไแเโ รงรียนชียงพใงวิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ใใ เเไแใ้ รงรียนชลพิทยานุสรณຏ รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ใไ เเไแไไ รงรียนทรัพยຏอุดมวิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ใ5 เเไโใแ รงรียนชัยนาค้าวิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ใ6 เเไโใ5 รงรียนสามัคคีพิทยาคาร รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ใ็ เเไใไแ รงรียนค้ายางพิทยา รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ใ่ เเไไเ้ รงรียนอุดรพัฒนศึกษา รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ใ้ เเไไแเ รงรียนมธัยมทศบาล 6 นครอุดรธานี รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ไเ เเไ้ไไ รงรียนทศบาล ็ รถเฟสงคราะหຏ รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ไแ เเไ้่ใ รงรียนทศบาล ใ บຌานหลา รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ไโ เเ5แเ5 รงรียนภูมิพิชญ อกชน อุดรธานีฬ

โ็ไใ เเ5แ็่ รงรียนบຌานหมากขຌง รัฐ อุดรธานีฬ

โ็ไไ เเ5ใ5โ รงรียนพิชญวิทยຏ อกชน อุดรธานีฬ

โ็ไ5 เเเไ้แ รงรียนทาปลาประชาอุทิศ รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็ไ6 เเเ6แโ รงรียนอุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็ไ็ เเเ็ไไ รงรียนอุตรดิตถຏดรุณี รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็ไ่ เเเ็้้ รงรียนพิชัย รัฐ อุตรดติถຏฬ

โ็ไ้ เเแโ็โ รงรียนสนตอวิทยา รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็5เ เเแ6เไ รงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌา อุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็5แ เเแ็6้ รงรียนทุงกะลวิทยา รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็5โ เเแ้แ็ รงรียนฟากทาวิทยา รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็5ใ เเโแแใ รงรียนองคຏการบริหารสวนจังหวัดอุตรดติถຏ รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็5ไ เเโแโ6 รงรียนบຌานคกวิทยาคม รัฐ อุตรดติถຏฬ

โ็55 เเโโ่็ รงรียนนๅ้าปาดชนูปถัมภຏ รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็56 เเโใ5่ รงรียนตรอนตรีสินธุຏ รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็5็ เเโใ้ไ รงรียนลับลพิทยาคม รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็5่ เเโ่แ้ รงรียนทองสนขันวิทยา รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็5้ เเโ่5ใ รงรียนบຌานคนพิทยา รัฐ อุตรดติถຏฬ

โ็6เ เเโ่5ไ รงรียนนๅ้าริดวิทยา รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็6แ เเโ้แ่ รงรียนดานมค้ามันพิทยาคม รัฐ อุตรดิตถຏฬ

โ็6โ เเโ้ใ็ รงรียนลับลศรีวิทยา รัฐ อุตรดติถຏฬ

โ็6ใ เเใแโแ รงรียนดาราพิทยาคม รัฐ อุตรดติถຏฬ

โ็6ไ เเ5โ้้ รงรียนสหคริสตียน อกชน อุตรดติถຏฬ

โ็65 เเเเใแ รงรียนบຌานเรวิทยา รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็66 เเเเ็5 รงรียนหຌวยคตพิทยาคม รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็6็ เเเโ55 รงรียนอุทัยวิทยาคม รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็6่ เเเโ56 รงรียนพุทธมงคลวิทยา รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็6้ เเเโ66 รงรียนทุงพวิทยา รัฐ อุทัยธานีฬ
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โ็็เ เเเไเ็ รงรียนทัพทันอนุสรณຏ รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็็แ เเเ6แ็ รงรียนหนองฉางวิทยา รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็็โ เเเ้แ้ รงรียนสวางอารมณຏวิทยาคม รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็็ใ เเเ้โเ รงรียนตลุกดูวิทยาคม รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็็ไ เเแแเ้ รงรียนลานสักวิทยา รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็็5 เเแแแไ รงรียนบຌานทุงนาวิทยา รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็็6 เเแ็แ่ รงรียนหนองตาวิทยา รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็็็ เเแ็แ้ รงรียนการุຌงวิทยาคม รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็็่ เเโใ็เ รงรียนหนองขาหยางวิทยา รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็็้ เเโ็โ่ รงรียนรองตาทีวิทยา รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็่เ เเใโ็แ รงรียนหนองจอกประชานุสรณຏ รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็่แ เเใ่เ5 รงรียนบอยางวิทยา รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็่โ เเใ้่ไ รงรียนทองหลางวิทยาคม รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็่ใ เเใ้่5 รงรียนกาญจนาภิษกวิทยาลัย อุทัยธานี รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็่ไ เเไไ55 รงรียนวังหินวิทยาคม อุทัยธานี รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็่5 เเไไ56 รงรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภຏ รัฐ อุทัยธานีฬ

โ็่6 เเไ็โไ รงรียนพระสุธรรมยานถระวิทยา อกชน อุทัยธานีฬ

โ็่็ เเ5ไ่็ รงรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อกชน อุทัยธานีฬ

โ็่่ เเเเ56 รงรียนดอนมดดงวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ็่้ เเเแแ6 รงรียนนากระซงศึกษา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ็้เ เเเแไแ รงรียนบຌานเทยวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ็้แ เเเโไไ รงรียนเผ฿หญศึกษา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ็้โ เเเโ6็ รงรียนนาสวงวิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ็้ใ เเเโ6้ รงรียนสะพือวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ็้ไ เเเไเ้ รงรียนดชอุดม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ็้5 เเเ55โ รงรียนทุงทิงยิไงวัฒนา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ็้6 เเเ556 รงรียนมธัยมตระการพืชผล รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ็้็ เเเ5็้ รงรียนศรีนๅ้าค้าศึกษา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ็้่ เเเ็โ็ รงรียนนารีนุกูล รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ็้้ เเเ็ใ่ รงรียนตาลสุมพัฒนา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่เเ เเเ็55 รงรียนนาจะหลวย รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่เแ เเเ็็็ รงรียนกุดขຌาวปุງนวิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่เโ เเเ่โ้ รงรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่เใ เเแเเ5 รงรียนบัวงามวิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่เไ เเแเ่6 รงรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่เ5 เเแแเเ รงรียนนาค้าวิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่เ6 เเแใเเ รงรียนบุณฑริกวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่เ็ เเแใโ้ รงรียนพธิ่เทรพิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่เ่ เเแ5ใ็ รงรียนบใญจะมะมหาราช รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่เ้ เเแ5ใ่ รงรียนขืไอง฿นพิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่แเ เเแ5่ใ รงรียนนนกุงวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่แแ เเแ5่5 รงรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย รัฐ อุบลราชธานีฬ
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โ่แโ เเแ็โ็ รงรียนสิรินธรวิทยานุสรณຏ รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่แใ เเแ็6แ รงรียนสียมทองพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่แไ เเแ็6็ รงรียนหຌวยขะยุงวิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่แ5 เเแ่เ้ รงรียนวารินช้าราบ รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่แ6 เเแ่แแ รงรียนอางศิลา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่แ็ เเแ่แโ รงรียนนๅ้ายืนวิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่แ่ เเแ่ใใ รงรียนพิบูลมังสาหาร รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่แ้ เเแ่ใไ รงรียนส้ารงวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่โเ เเแ้็ใ รงรียนวิจิตราพิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่โแ เเแ้็6 รงรียนชีทวนวิทยาสามัคคี รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่โโ เเโเแ6 รงรียนนายียศึกษา รัชมังคลาภิษก รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่โใ เเโแ้้ รงรียนขมราฐพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่โไ เเโโ้่ รงรียนกຌงหนือพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่โ5 เเโใแ5 รงรียนหนองบอสามัคคีวิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่โ6 เเโใแ6 รงรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่โ็ เเโใโใ รงรียนพังคนพิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่โ่ เเโ5โโ รงรียนลือค้าหาญวารินช้าราบ รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่โ้ เเโ6่ไ รงรียนเร฿ตຌประชาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ใเ เเโ็แเ รงรียนศรีมืองวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ใแ เเโ็แไ รงรียนปทุมพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ใโ เเโ่แแ รงรียนดงสวางวิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ใใ เเโ่็็ รงรียนหนามทงพิทยาคม รัชมังคลาภิษก รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ใไ เเโ้5ใ รงรียนขงจียมวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ใ5 เเใเไแ รงรียนทาพธิ่ศรีพิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ใ6 เเใเไ6 รงรียนนๅ้าขุนวิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ใ็ เเใเ้ไ รงรียนทุงศรีอุดม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ใ่ เเใแใ็ รงรียนพะลานวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ใ้ เเใแ็5 รงรียนนาพธิ่วิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ไเ เเใโ่โ รงรียนคกสวางคุຌมวิทยานุสรณຏ รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ไแ เเใโ้่ รงรียนสหธาตุศึกษา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ไโ เเใไแโ รงรียนกษมสีมาวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ไใ เเใไไโ รงรียนอือด฿หญพิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ไไ เเใ5็เ รงรียนนาสะเมพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ไ5 เเใ5็5 รงรียนชียงกຌวพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ไ6 เเใ6ไ6 รงรียนหຌวยขาพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ไ็ เเใ6ไ่ รงรียนกาขามวิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ไ่ เเใ66ใ รงรียนนนสวางประชาสรรคຏ รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่ไ้ เเใ6็เ รงรียนนนกลางวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่5เ เเใ็แ้ รงรียนหลางามพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่5แ เเใ็็็ รงรียนนารีนุกูล โ รัฐ อุบลราชธานฬี

โ่5โ เเใ่เ่ รงรียนสวางวีระวงศຏ รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่5ใ เเใ่5เ รงรียนดมประดิษฐຏวิทยา รัฐ อุบลราชธานีฬ

หนຌา 6่/6้



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

โ่5ไ เเใ้ไไ รงรียนดงยางวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่55 เเไโ้ใ รงรียนขุมค้าวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่56 เเไไ6ใ รงรียนบใตตีๅดูมน โ ชองมใก รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่5็ เเ5แ้6 รงรียนพรมตตาคริสตียน อกชน อุบลราชธานีฬ

โ่5่ เเ5โเโ รงรียนชุมชนบຌานบุปอย รัฐ อุบลราชธานีฬ

โ่5้ เเ5โ้็ รงรียนอนุบาลพุทธมตตา อกชน อุบลราชธานีฬ

โ่6เ เเ5ใโ็ รงรียนทศบาล แ ิบຌานพธิ่กลางี รัฐ อุบลราชธานฬี

โ่6แ เเ5ไไโ รงรียนปทุมวิทยากร รัฐ อุบลราชธานีฬ

หนຌา 6้/6้



แ เเแใแ6 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีกระบีไ รัฐ กระบีไฬ

โ เเแ็ใโ วิทยาลัยทคนิคกระบีไ รัฐ กระบีไฬ

ใ เเโ5โ้ วิทยาลัยการอาชีพอาวลึก รัฐ กระบีไฬ

ไ เเใ่่ไ วิทยาลัยการอาชีพคลองทอม รัฐ กระบีไฬ

5 เเไแ็ไ วิทยาลัยสารพัดชางกระบีไ รัฐ กระบีไฬ

6 เเแโไโ วิทยาลัยทคนลยีเทยบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานคร

็ เเใ่ใ่ วิทยาลัยทคนลยีจรัลสนิทวงศຏ อกชน กรุงทพมหานคร

่ เเไเ้แ วิทยาลัยทคนลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานคร

้ เเเเโ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลปຊ อกชน กรุงทพมหานครฬ

แเ เเเเ6ไ รงรียนกรุงทพการบัญชีวิทยาลัย อกชน กรุงทพมหานครฬ

แแ เเเแไ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แโ เเเแ่้ วิทยาลัยทคนลยีเทยวิจิตรศิลป อกชน กรุงทพมหานครฬ

แใ เเเโแแ วิทยาลัยอาชีวศีกษาทคนิควิทยา อกชน กรุงทพมหานครฬ

แไ เเเโแโ วิทยาลัยทคนลยีวิมล ศรียาน อกชน กรุงทพมหานครฬ

แ5 เเเโแไ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงทพธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

แ6 เเเโโไ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจ้านงคຏ อกชน กรุงทพมหานครฬ

แ็ เเเโโ่ วิทยาลัยทคนลยีปຂนมณฑล อกชน กรุงทพมหานครฬ

แ่ เเเโใเ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจจ้านงคຏ อกชน กรุงทพมหานครฬ

แ้ เเเโ6แ วิทยาลัยทคนลยีสายประสิทธิ่บริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

โเ เเเใ5่ วิทยาลัยทคนลยีตัๅงตรงจิตรพณิชยการ อกชน กรุงทพมหานครฬ

โแ เเเ6็ใ วิทยาลัยทคนิคดอนมือง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โโ เเเ่โไ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการราชด้านิน อกชน กรุงทพมหานครฬ

โใ เเเ่่5 วิทยาลัยชางศิลป รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โไ เเเ้โ้ วิทยาลัยทคนลยีตัๅงตรงจิตรบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

โ5 เเเ้5โ วิทยาลัยทคนลยีสยามธุรกิจ ฿นพระอุปถัมภຏ อกชน กรุงทพมหานครฬ

โ6 เเแเเเ วิทยาลัยทคนลยีพระรามหก อกชน กรุงทพมหานครฬ

โ็ เเแแไ6 วิทยาลัยทคนลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

โ่ เเแแ5โ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการภาษานุสรณຏบางค อกชน กรุงทพมหานครฬ

โ้ เเแแ5ใ วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใเ เเแแ่6 วิทยาลัยทคนลยีวิมลบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

ใแ เเแใ65 วิทยาลัยทคนิคดุสิต รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใโ เเแใ็โ วิทยาลัยทคนลยีพระนครพณิชยการ อกชน กรุงทพมหานครฬ

ใใ เเแใ็ไ วิทยาลัยพณิชยการชตุพน รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใไ เเแใ่เ วิทยาลัยทคนลยีรัตนกสินทรຏ อกชน กรุงทพมหานครฬ

ใ5 เเแไ6เ วิทยาลัยทคนลยีอรรถวิทยຏพณิชยการ อกชน กรุงทพมหานครฬ

ใ6 เเแ5็6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎรຏ ฿นพระอุปถัมภຏฯ อกชน กรุงทพมหานครฬ

ใ็ เเแ6่โ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใ่ เเแ็ใใ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใ้ เเแ่ใ5 วิทยาลัยทคนลยีพิชญกษม อกชน กรุงทพมหานครฬ

ไเ เเแ้เแ วิทยาลัยทคนลยีหมูบຌานครู อกชน กรุงทพมหานครฬ

บัญชีนบทຌาย แ 
รายช่ือสถานศกึษาที่ขຌารวมดํานินงานกับกองทุนงินใหຌกูຌยืมพื่อการศกึษาที่สามารถดํานินการใหຌกูຌยืมงินทนกองทุน ในปการศึกษา 2562

ระดับอาชีวศึกษา

ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

หนຌา แ/แ่



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

ไแ เเแ้แ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดสุิตพณิชยการ อกชน กรุงทพมหานครฬ

ไโ เเแ้็เ วิทยาลัยทคนลยีการจัดการพชรกษม อกชน กรุงทพมหานครฬ

ไใ เเแ้่้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาทคนิคบริหารธุรกิจกรุงทพ อกชน กรุงทพมหานครฬ

ไไ เเแ้้็ วิทยาลัยทคนลยีกรุงธน อกชน กรุงทพมหานครฬ

ไ5 เเโเใแ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไ6 เเโแไเ วิทยาลัยทคนลยีดอนบอสก อกชน กรุงทพมหานครฬ

ไ็ เเโแ65 วิทยาลัยทคนิคกาญจนาภิษก มหานคร รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไ่ เเโใ5ไ วิทยาลัยทคนลยีกรุงทพ อกชน กรุงทพมหานครฬ

ไ้ เเโไเ้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5เ เเโ5เใ วิทยาลัยทคนิคราชสิทธาราม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5แ เเโ6เโ วิทยาลัยทคนลยีชางอุตสาหกรรมกรุงทพ อกชน กรุงทพมหานครฬ

5โ เเโ็ไแ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการจຌาพระยา อกชน กรุงทพมหานครฬ

5ใ เเโ่โ6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอีไยมละออ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5ไ เเโ่ใแ วิทยาลัยทคนลยีสยามบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

55 เเโ่่6 วิทยาลัยพณิชยการบางนา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

56 เเใเเเ วิทยาลัยทคนลยีบุษยรัตนຏบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

5็ เเใเเ็ วิทยาลัยทคนลยีพลีกรุงทพ อกชน กรุงทพมหานครฬ

5่ เเใเ็แ วิทยาลัยทคนลยีมีนบุรีปลีทคนิค อกชน กรุงทพมหานครฬ

5้ เเใเ็ไ วิทยาลัยบริหารธุรกิจละการทองทีไยวกรุงทพ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6เ เเใแใ5 รงรียนชางฝมือทหาร รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6แ เเใใ้เ รงรียนฐานทคนลยี อกชน กรุงทพมหานครฬ

6โ เเใ่ใ5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอกวิทยຏบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

6ใ เเใ้ใเ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิษกหนองจอก รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6ไ เเไเ5ไ วิทยาลัยทคนลยีวิบูลยຏบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

65 เเไโเ็ วิทยาลัยทคนลยีกิตติบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

66 เเไโ่เ รงรียนทคนิคกรุงทพพณิชยการ อกชน กรุงทพมหานครฬ

6็ เเไใไ่ วิทยาลัยทคนลยีวิบูลยຏบริหารธุรกิจ รามอินทรา อกชน กรุงทพมหานครฬ

6่ เเไไ้็ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอซีย อกชน กรุงทพมหานครฬ

6้ เเไ6่่ วิทยาลัยทคนลยีสยาม ิสยามทคี อกชน กรุงทพมหานครฬ

็เ เเไ็ใเ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

็แ เเไ็5็ วิทยาลัยทคนลยีธุรกิจการอาหารเทยละนานาชาติ อกชน กรุงทพมหานครฬ

็โ เเไ็5่ วิทยาลัยทคนลยียานยนตຏ อกชน กรุงทพมหานครฬ

็ใ เเไ่6้ วิทยาลัยทคนลยีสหะพาณิชยຏบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

็ไ เเไ่่6 รงรียนจันทศิริวิทยาละทคนลยีอชียบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

็5 เเไ้เโ วิทยาลัยทคนลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

็6 เเไ้แโ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

็็ เเ5แ5ใ วิทยาลัยทคนลยีกษมสันตຏบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

็่ เเ5แ55 วิทยาลัยทคนลยีนีรชาบริหารธุรกิจ อกชน กรุงทพมหานครฬ

็้ เเ5ใโ5 วิทยาลัยทคนลยีปทีปพลีผล อกชน กรุงทพมหานครฬ

่เ เเ5ไโโ วิทยาลัยทคนลยีครัววันดี อกชน กรุงทพมหานครฬ

่แ เเ5ไใเ วิทยาลัยทคนลยีธุรกิจฟชัไนนานาชาติ อกชน กรุงทพมหานครฬ

่โ เเแเ้ไ วิทยาลัยทคนิคกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรีฬ

่ใ เเแแ5็ วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรีฬ

หนຌา โ/แ่



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

่ไ เเแโเโ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรีฬ

่5 เเแโใ้ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรีฬ

่6 เเโ็่แ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรีฬ

่็ เเใ้่แ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน รัฐ กาญจนบุรีฬ

่่ เเใ5้้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทยทคอซีย อกชน กาฬสินธุຏ

่้ เเ55เ็ วิทยาลัยทคนลยีณัชชวินทรຏ อกชน กาฬสินธุຏ

้เ เเเไ่แ วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

้แ เเเ5โ5 วิทยาลัยทคนิคกาฬสินธุຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

้โ เเเ้ใ6 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุຏ อกชน กาฬสินธุຏฬ

้ใ เเแโ่เ วิทยาลัยการอาชีพหຌวยผึๅง รัฐ กาฬสินธุຏฬ

้ไ เเใ566 วิทยาลัยทคนิคขาวง รัฐ กาฬสินธุຏฬ

้5 เเใ6ไเ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รัฐ กาฬสินธุຏฬ

้6 เเใ้เแ วิทยาลัยการอาชีพค้ามวง รัฐ กาฬสินธุຏฬ

้็ เเไ5ใแ วิทยาลัยทคนลยีกมลาเสย อกชน กาฬสินธุຏฬ

้่ เเไ็โเ วิทยาลัยทคนลยีสมดใจพณิชยการ อกชน กาฬสินธุຏฬ

้้ เเไ่ใไ วิทยาลัยทคนลยีพิไมพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุຏ อกชน กาฬสินธุຏฬ

แเเ เเไ้่โ รงรียนอาชีวศึกษาเทยทคอีสาน อกชน กาฬสินธุຏฬ

แเแ เเ5ใไไ วิทยาลัยทคนลยีสหัสขันธຏ อกชน กาฬสินธุຏฬ

แเโ เเ5ใไ้ วิทยาลัยทคนลยีพัฒนบัณฑิต อกชน กาฬสินธุຏฬ

แเใ เเเไ็6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการละทคนลยี อกชน ก้าพงพชรฬ

แเไ เเเ่้่ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีก้าพงพชร รัฐ ก้าพงพชรฬ

แเ5 เเแไ็ไ วิทยาลัยทคนิคก้าพงพชร รัฐ ก้าพงพชรฬ

แเ6 เเใเใโ วิทยาลัยสารพัดชางก้าพงพชร รัฐ ก้าพงพชรฬ

แเ็ เเใ็6่ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี รัฐ ก้าพงพชรฬ

แเ่ เเแเใเ วิทยาลัยทคนลยีเทยบริหารธุรกิจขอนกน อกชน ขอนกน

แเ้ เเใ็่ใ วิทยาลัยการอาชีพบຌานเผ รัฐ ขอนกน

แแเ เเ55เ้ วิทยาลัยทคนลยีพิมพຏเทย อกชน ขอนกน

แแแ เเ55แไ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการทองทีไยวละการรงรมขอนกน อกชน ขอนกน

แแโ เเแแแ้ วิทยาลัยทคนลยีพลพณิชยการ อกชน ขอนกนฬ

แแใ เเแใโ5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

แแไ เเแ555 วิทยาลัยทคนิคชุมพ รัฐ ขอนกนฬ

แแ5 เเแ่เ็ วิทยาลัยทคนิคขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

แแ6 เเแ่โ6 วิทยาลัยการอาชีพขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

แแ็ เเแ่โ็ วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออกฉียงหนือ อกชน ขอนกนฬ

แแ่ เเโเ6แ วิทยาลัยทคนลยีขอนกน อกชน ขอนกนฬ

แแ้ เเโเ็6 วิทยาลัยทคนลยีพงษຏภิญญ อกชน ขอนกนฬ

แโเ เเโ่แเ วิทยาลัยทคนลยีการจัดการขอนกน อกชน ขอนกนฬ

แโแ เเใใโใ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

แโโ เเใ6้้ วิทยาลัยการอาชีพพล รัฐ ขอนกนฬ

แโใ เเใ็ไ6 วิทยาลัยทคนิคนๅ้าพอง รัฐ ขอนกนฬ

แโไ เเใ็5็ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน รัฐ ขอนกนฬ

แโ5 เเไไ้5 วิทยาลัยทคนลยีชุมพเทยูยอรมัน อกชน ขอนกนฬ

แโ6 เเไ้้้ วิทยาลัยทคนลยีอมตะ อกชน ขอนกนฬ

หนຌา ใ/แ่
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แโ็ เเ5เ็6 วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการหนองสองหຌอง รัฐ ขอนกนฬ

แโ่ เเ5แแโ วิทยาลัยทคนลยีคุวานันทຏ อกชน ขอนกนฬ

แโ้ เเไใ5โ วิทยาลัยทคนลยีจันทบุรี อกชน จันทบุรี

แใเ เเเ้ไใ วิทยาลัยทคนิคจันทบุรี รัฐ จันทบุรีฬ

แใแ เเใโโไ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม รัฐ จันทบุรีฬ

แใโ เเใ้่็ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รัฐ จันทบุรีฬ

แใใ เเใ้่่ วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี รัฐ จันทบุรีฬ

แใไ เเ5โแโ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภຏ อกชน จันทบุรีฬ

แใ5 เเแ5้็ วิทยาลัยทคนิคฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทราฬ

แใ6 เเแ่ไ่ รงรียนทคนลยีศรีวรการ อกชน ฉะชิงทราฬ

แใ็ เเแ้เเ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทราฬ

แใ่ เเโเใ5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะชิงทรา รัฐ ฉะชิงทราฬ

แใ้ เเโใแใ วิทยาลัยทคนิคจุฬาภรณຏ ิลาดขวางี รัฐ ฉะชิงทราฬ

แไเ เเใ่ไแ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม รัฐ ฉะชิงทราฬ

แไแ เเใ้้5 วิทยาลัยทคนลยียานยนตຏตยตຌา อกชน ฉะชิงทราฬ

แไโ เเไเเแ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง รัฐ ฉะชิงทราฬ

แไใ เเไใ65 วิทยาลัยทคนลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ อกชน ฉะชิงทราฬ

แไไ เเ5ไแโ วิทยาลัยทคนลยีอาซียนเทยบຌานพธิ่ อกชน ฉะชิงทราฬ

แไ5 เเใไเใ วิทยาลัยทคนิคพัทยา รัฐ ชลบุรี

แไ6 เเเเเไ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการสัตหีบ อกชน ชลบุรีฬ

แไ็ เเเเ6็ วิทยาลัยทคนลยีศรีราชา อกชน ชลบุรีฬ

แไ่ เเเ6แแ วิทยาลัยทคนลยีชลพินิจ อกชน ชลบุรีฬ

แไ้ เเเ่ใ6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาทคนิคบริหารธุรกิจกรุงทพ ชลบุรี อกชน ชลบุรีฬ

แ5เ เเเ่5ไ วิทยาลัยทคนิคสัตหีบ รัฐ ชลบุรีฬ

แ5แ เเเ้็แ วิทยาลัยทคนิคชลบุรี รัฐ ชลบุรีฬ

แ5โ เเเ้็5 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม รัฐ ชลบุรีฬ

แ5ใ เเแเใ็ วิทยาลัยทคนิคบางสน รัฐ ชลบุรีฬ

แ5ไ เเแโ็ใ วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออก ิอ.ีทคี อกชน ชลบุรีฬ

แ55 เเแ6เแ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รัฐ ชลบุรีฬ

แ56 เเแ65ไ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชลบุรี รัฐ ชลบุรีฬ

แ5็ เเแ้แ้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี อกชน ชลบุรีฬ

แ5่ เเโใ66 วิทยาลัยทคนลยีชลบุรี อกชน ชลบุรีฬ

แ5้ เเโ่่โ วิทยาลัยทคนลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ อกชน ชลบุรีฬ

แ6เ เเโ้แ็ วิทยาลัยทคนลยีหลมฉบัง อกชน ชลบุรีฬ

แ6แ เเใไ65 วิทยาลัยทคนลยีอักษรพัทยา อกชน ชลบุรีฬ

แ6โ เเใ6็ไ วิทยาลัยทคนลยีพัทยาพณิชยการ อกชน ชลบุรีฬ

แ6ใ เเใ็ใใ วิทยาลัยทคนลยีมอืงชลพณิชยการ อกชน ชลบุรีฬ

แ6ไ เเใ็ไแ รงรียนพัทยาบริหารธุรกิจ อกชน ชลบุรีฬ

แ65 เเใ็่เ วิทยาลัยทคนลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ อกชน ชลบุรีฬ

แ66 เเใ่โ้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาทคนลยีฐานวิทยาศาสตรຏิชลบุรีี รัฐ ชลบุรีฬ

แ6็ เเไใโ็ วิทยาลัยทคนลยีวิศวกรรมหลมฉบัง อกชน ชลบุรีฬ

แ6่ เเไใ6เ วิทยาลัยทคนลยีจอมทียนบริหารธุรกิจ อกชน ชลบุรีฬ

แ6้ เเไ6แ5 วิทยาลัยทคนลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ อกชน ชลบุรีฬ

หนຌา ไ/แ่
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แ็เ เเไ6้ใ วิทยาลัยทคนลยีเทยอิตะ อกชน ชลบุรีฬ

แ็แ เเไ่่เ วิทยาลัยทคนลยีบางละมุงอินตอรຏูทค อกชน ชลบุรีฬ

แ็โ เเ5เแ้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงสຏตัน พัทยา อกชน ชลบุรีฬ

แ็ใ เเ5โแ5 วิทยาลัยทคนลยีมอืงชลบริหารธุรกิจ อกชน ชลบุรีฬ

แ็ไ เเ5ใ็่ วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออก ิอ.ีทคี ชลบุรี อกชน ชลบุรีฬ

แ็5 เเ5ไแแ วิทยาลัยทคนลยีทางทะลหงอชีย อกชน ชลบุรีฬ

แ็6 เเเใ6โ วิทยาลัยทคนลยีชัยนาท อกชน ชัยนาทฬ

แ็็ เเแไโโ วิทยาลัยทคนิคชัยนาท รัฐ ชัยนาทฬ

แ็่ เเโ็ใไ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชัยนาท รัฐ ชัยนาทฬ

แ็้ เเไ้แ5 วิทยาลัยการอาชีพนินขาม รัฐ ชัยนาทฬ

แ่เ เเแ56แ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิฬ

แ่แ เเแ้6้ วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิฬ

แ่โ เเโเแเ วิทยาลัยทคนิคชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิฬ

แ่ใ เเโ6เเ วิทยาลัยทคนลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ อกชน ชัยภูมิฬ

แ่ไ เเโ่ใ่ วิทยาลัยการอาชีพกຌงครຌอ รัฐ ชัยภูมิฬ

แ่5 เเใ5็่ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจศิขรินทรຏ อกชน ชัยภูมิฬ

แ่6 เเใ6แแ วิทยาลัยการอาชีพบ้าหนใจณรงคຏ รัฐ ชัยภูมิฬ

แ่็ เเไ66้ วิทยาลัยทคนลยีภูขียว อกชน ชัยภูมิฬ

แ่่ เเไ็5เ วิทยาลัยทคนลยีคอนสาร อกชน ชัยภูมิฬ

แ่้ เเ5เแ5 วิทยาลัยทคนลยี เฮทค ชัยภูมิ อกชน ชัยภูมิฬ

แ้เ เเ5เใไ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเทยอาซียน อกชน ชัยภูมิฬ

แ้แ เเ5เ่็ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทฉลิมราชชัยภูมิ อกชน ชัยภูมิฬ

แ้โ เเ5ไไ6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ อกชน ชัยภูมิฬ

แ้ใ เเแแ5แ วิทยาลัยประมงชุมพรขตรอุดมศักดิ่ รัฐ ชุมพรฬ

แ้ไ เเแ็้็ วิทยาลัยทคนิคชุมพร รัฐ ชุมพรฬ

แ้5 เเโเ็เ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชุมพร รัฐ ชุมพรฬ

แ้6 เเใแโ้ วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม อกชน ชุมพรฬ

แ้็ เเใไ็่ วิทยาลัยทคนลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อกชน ชุมพรฬ

แ้่ เเใ66ไ วิทยาลัยการอาชีพทาซะ รัฐ ชุมพรฬ

แ้้ เเใ็แไ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รัฐ ชุมพรฬ

โเเ เเไเโ5 วิทยาลัยสารพัดชางชุมพร รัฐ ชุมพรฬ

โเแ เเ5ใ6แ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รัฐ ชุมพรฬ

โเโ เเเแ5เ วิทยาลัยการอาชีพทิง รัฐ ชียงรายฬ

โเใ เเเ็เ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชียงราย อกชน ชียงรายฬ

โเไ เเเ้เ็ วิทยาลัยทคนิคกาญจนาภิษกชียงราย รัฐ ชียงรายฬ

โเ5 เเแไใ้ วิทยาลัยทคนิคชียงราย รัฐ ชียงรายฬ

โเ6 เเแ้้โ วิทยาลัยการอาชีพชียงราย รัฐ ชียงรายฬ

โเ็ เเโ5โ5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย รัฐ ชียงรายฬ

โเ่ เเโ5็โ วิทยาลัยทคนลยีกรุงธนชียงราย เทยูยอรมัน อกชน ชียงรายฬ

โเ้ เเไ6ใโ รงรียนอาชีวศึกษามสาย อกชน ชียงรายฬ

โแเ เเไ็เเ วิทยาลัยทคนลยีวิรุณบริหารธุรกิจ อกชน ชียงรายฬ

โแแ เเไ่แ็ วิทยาลัยการอาชีพวียงชียงรุຌง รัฐ ชียงรายฬ

โแโ เเ5ใ็ใ วิทยาลัยทคนลยีอาชีวศึกษาชียงราย อกชน ชียงรายฬ

หนຌา 5/แ่
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โแใ เเ5ไเ็ วิทยาลัยทคนิควียงปຆาปງา รัฐ ชียงรายฬ

โแไ เเเ655 วิทยาลัยทคนลยีมทร อกชน ชียง฿หมฬ

โแ5 เเเ่้็ วิทยาลัยทคนลยีปลิทคนิคลานนา ชียง฿หม อกชน ชียง฿หมฬ

โแ6 เเแไ5แ วิทยาลัยทคนลยีพาณิชยการลานนา อกชน ชียง฿หมฬ

โแ็ เเแไ่็ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียง฿หม รัฐ ชียง฿หมฬ

โแ่ เเแ5ใโ วิทยาลัยทคนลยีพิงคຏพระนคร อกชน ชียง฿หมฬ

โแ้ เเแ65็ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีชียง฿หม รัฐ ชียง฿หมฬ

โโเ เเแ็โ้ วิทยาลัยทคนลยีศรีธนาพณิชยการ ชียง฿หม อกชน ชียง฿หมฬ

โโแ เเโเ6ไ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการชียง฿หม อกชน ชียง฿หมฬ

โโโ เเโแแ็ วิทยาลัยการอาชีพฝาง รัฐ ชียง฿หมฬ

โโใ เเโแ5ไ วิทยาลัยทคนิคชียง฿หม รัฐ ชียง฿หมฬ

โโไ เเโไโไ วิทยาลัยทคนลยีอชีย อกชน ชียง฿หมฬ

โโ5 เเใแแ่ วิทยาลัยทคนิคสันก้าพง รัฐ ชียง฿หมฬ

โโ6 เเใ็ใ้ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รัฐ ชียง฿หมฬ

โโ็ เเไ5เใ วิทยาลัยทคนลยีพายัพละบริหารธุรกิจ อกชน ชียง฿หมฬ

โโ่ เเ5เ66 วิทยาลัยทคนิคสารภี รัฐ ชียง฿หมฬ

โโ้ เเ5โแ6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรຏรวี อกชน ชียง฿หมฬ

โใเ เเ5ไ5ไ วิทยาลัยอาชีวศึกษานอรຏทฝาง อกชน ชียง฿หมฬ

โใแ เเเ่ไ็ วิทยาลัยการอาชีพตรัง รัฐ ตรังฬ

โใโ เเเ่็ไ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง อกชน ตรังฬ

โใใ เเแไ็่ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีตรัง รัฐ ตรังฬ

โใไ เเแ5เ่ วิทยาลัยการอาชีพหຌวยยอด รัฐ ตรังฬ

โใ5 เเแ็เใ วิทยาลัยทคนิคตรัง รัฐ ตรังฬ

โใ6 เเแ้่โ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปลีทคนิคตรัง อกชน ตรังฬ

โใ็ เเโ5โ็ วิทยาลัยสารพัดชางตรัง รัฐ ตรังฬ

โใ่ เเใ็ใโ วิทยาลัยการอาชีพปะหลียน รัฐ ตรังฬ

โใ้ เเใ่ไโ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รัฐ ตรังฬ

โไเ เเแ5แ6 วิทยาลัยทคนิคตราด รัฐ ตราดฬ

โไแ เเไไ้้ วิทยาลัยสารพัดชางตราด รัฐ ตราดฬ

โไโ เเโโแไ รงรียนเฮทคูทคนลยี ตาก อกชน ตาก

โไใ เเโ็้ไ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีตาก รัฐ ตากฬ

โไไ เเใ็66 วิทยาลัยทคนิคมสอด รัฐ ตากฬ

โไ5 เเใ้โ่ วิทยาลัยการอาชีพบຌานตาก รัฐ ตากฬ

โไ6 เเไ5แแ วิทยาลัยทคนิคตาก รัฐ ตากฬ

โไ็ เเแไไ็ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก รัฐ นครนายกฬ

โไ่ เเโโ็่ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการนครนายก อกชน นครนายกฬ

โไ้ เเโ6็แ วิทยาลัยทคนิคนครนายก รัฐ นครนายกฬ

โ5เ เเใเใ5 วิทยาลัยทคนลยีวีรพัฒนຏ อกชน นครนายกฬ

โ5แ เเใ่5ไ วิทยาลัยการอาชีพองครักษຏ รัฐ นครนายกฬ

โ5โ เเเแ็6 วิทยาลัยทคนลยีพัฒนบริหารธุรกิจ อกชน นครปฐมฬ

โ5ใ เเแ6แแ วิทยาลัยทคนิคนครปฐม รัฐ นครปฐมฬ

โ5ไ เเแ่เใ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รัฐ นครปฐมฬ

โ55 เเแ่โไ วิทยาลัยทคนลยีนครปฐม อกชน นครปฐมฬ

หนຌา 6/แ่



ลําดับที่ รหัส
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โ56 เเโ6โใ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รัฐ นครปฐมฬ

โ5็ เเโ็5เ วิทยาลัยการอาชีพบางกຌวฟງา ิหลวงพอปຂนอุปถัมภຏี รัฐ นครปฐมฬ

โ5่ เเใ้ใ5 วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม รัฐ นครปฐมฬ

โ5้ เเใ้่ใ วิทยาลัยอาชีวศึกษาทศบาลนครปฐม รัฐ นครปฐมฬ

โ6เ เเไแ้ไ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รัฐ นครปฐมฬ

โ6แ เเแ้โเ วิทยาลัยทคนิคนครพนม รัฐ นครพนมฬ

โ6โ เเใ65็ วิทยาลัยทคนลยี เทยูอินดจีน อกชน นครพนมฬ

โ6ใ เเใ็่แ วิทยาลัยทคนลยีธาตุพนม อกชน นครพนมฬ

โ6ไ เเไ5ไใ วิทยาลัยทคนลยีอินตอรຏพัฒนศาสตรຏ อกชน นครพนมฬ

โ65 เเไ6็ใ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาก อกชน นครพนมฬ

โ66 เเ5ไโเ วิทยาลัยการอาชีพนาก รัฐ นครพนมฬ

โ6็ เเแใ5ใ วิทยาลัยทคนิคสุรนารี รัฐ นครราชสีมา

โ6่ เเเ65ไ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

โ6้ เเเ้ใแ วิทยาลัยการอาชีพพิมาย รัฐ นครราชสีมาฬ

โ็เ เเแเแใ วิทยาลัยทคนิคนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

โ็แ เเแเ่่ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการปากชอง อกชน นครราชสีมาฬ

โ็โ เเแแเโ วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

โ็ใ เเแแ66 วิทยาลัยทคนลยีอาชีวศึกษา อกชน นครราชสีมาฬ

โ็ไ เเแโโ่ วิทยาลัยทคนลยีบัว฿หญ อกชน นครราชสีมาฬ

โ็5 เเแใ5โ วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภຏทคนลยี อกชน นครราชสีมาฬ

โ็6 เเแใ้้ วิทยาลัยทคนลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา อกชน นครราชสีมาฬ

โ็็ เเแ่ไ็ วิทยาลัยทคนลยีชนะพลขันธຏ นครราชสีมา อกชน นครราชสีมาฬ

โ็่ เเโโใ่ วิทยาลัยทคนลยีชางกลพณิชยการนครราชสีมา อกชน นครราชสีมาฬ

โ็้ เเโ5่็ วิทยาลัยการอาชีพบัว฿หญ รัฐ นครราชสีมาฬ

โ่เ เเโ66ใ วิทยาลัยทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทธ รัฐ นครราชสีมาฬ

โ่แ เเโ่เใ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

โ่โ เเใ6โไ วิทยาลัยบริหารธุรกิจละการทองทีไยวนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

โ่ใ เเใ็ใไ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รัฐ นครราชสีมาฬ

โ่ไ เเใ่เใ วิทยาลัยการอาชีพปากชอง รัฐ นครราชสีมาฬ

โ่5 เเใ่6้ วิทยาลัยทคนิคปกธงชัย รัฐ นครราชสีมาฬ

โ่6 เเใ่็โ วิทยาลัยทคนลยีมารียຏบริหารธุรกิจ อกชน นครราชสีมาฬ

โ่็ เเไ็เ6 วิทยาลัยทคนลยีสายมิตรนครราชสีมา อกชน นครราชสีมาฬ

โ่่ เเไ้เ้ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทย คง อกชน นครราชสีมาฬ

โ่้ เเแโ5แ วิทยาลัยทคนลยีทักษิณอาชีวศึกษา อกชน นครศรีธรรมราช

โ้เ เเเไ5เ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง อกชน นครศรีธรรมราชฬ

โ้แ เเเ็เ5 วิทยาลัยทคนิคนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

โ้โ เเเ็โ6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

โ้ใ เเเ็่้ วิทยาลัยทคนลยีจริญมิตรพณิชยการ อกชน นครศรีธรรมราชฬ

โ้ไ เเเ่เ็ วิทยาลัยการอาชีพหัวเทร รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

โ้5 เเเ่6โ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

โ้6 เเแเ5ใ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ อกชน นครศรีธรรมราชฬ

โ้็ เเแเ6้ วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

โ้่ เเแแใ5 วิทยาลัยทคนลยีรัชตຏภาคยຏ อกชน นครศรีธรรมราชฬ

หนຌา ็/แ่
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โ้้ เเแโ็็ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการสิชล อกชน นครศรีธรรมราชฬ

ใเเ เเแไ่ใ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดศิิลปຂน อกชน นครศรีธรรมราชฬ

ใเแ เเแไ่้ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

ใเโ เเแ5แใ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปຂน อกชน นครศรีธรรมราชฬ

ใเใ เเแ้เ็ วิทยาลัยทคนลยีจรัสพิชากร อกชน นครศรีธรรมราชฬ

ใเไ เเแ้ใโ วิทยาลัยทคนลยีสถาปตยຏนคร อกชน นครศรีธรรมราชฬ

ใเ5 เเแ้ไไ วิทยาลัยทคนลยีธุรกิจบัณฑิต อกชน นครศรีธรรมราชฬ

ใเ6 เเโเ5้ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

ใเ็ เเโแโใ วิทยาลัยทคนลยีละอุตสาหกรรมการตอรือนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

ใเ่ เเโโ่โ รงรียนพณิชยการทุงสง อกชน นครศรีธรรมราชฬ

ใเ้ เเโใ6โ วิทยาลัยทคนลยีภาค฿ตຌิอส.ทค.ี อกชน นครศรีธรรมราชฬ

ใแเ เเโ6่5 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

ใแแ เเโ6้แ วิทยาลัยทคนิคสิชล รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

ใแโ เเใโแแ วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

ใแใ เเใโ5โ วิทยาลัยทคนิคทุงสง รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

ใแไ เเเ5่5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

ใแ5 เเเ่ไแ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการนครสวรรคຏ อกชน นครสวรรคຏฬ

ใแ6 เเเ่ไโ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจนครสวรรคຏ อกชน นครสวรรคຏฬ

ใแ็ เเเ้66 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

ใแ่ เเแ็้6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรคຏ อกชน นครสวรรคຏฬ

ใแ้ เเโโ้ใ วิทยาลัยทคนิคนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

ใโเ เเโ5ใ5 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

ใโแ เเใแ5็ วิทยาลัยทคนิคมวงกຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

ใโโ เเใ่็แ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย รัฐ นครสวรรคຏฬ

ใโใ เเ5เ่เ วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการตากฟງา รัฐ นครสวรรคຏฬ

ใโไ เเ5ไ5็ วิทยาลัยทคนลยีตาคลี อกชน นครสวรรคຏฬ

ใโ5 เเเ่เแ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดสุิตพณิชยการ นนทบุรี อกชน นนทบุรีฬ

ใโ6 เเแเ5็ วิทยาลัยทคนลยีวานิชบริหารธุรกิจ อกชน นนทบุรีฬ

ใโ็ เเแใ่่ วิทยาลัยทคนลยีพงษຏสวัสดิ่ อกชน นนทบุรีฬ

ใโ่ เเแไไ6 รงรียนกองทัพบกอุปถัมภຏ ชางกล ขส.ทบ. อกชน นนทบุรีฬ

ใโ้ เเแ่แไ วิทยาลัยทคนิคนนทบุรี รัฐ นนทบุรีฬ

ใใเ เเโ่ใ5 รงรียนพัฒนวิทยຏบริหารธุรกิจ อกชน นนทบุรีฬ

ใใแ เเใเ56 วิทยาลัยทคนลยีปญญาภิวัฒนຏ อกชน นนทบุรีฬ

ใใโ เเไเแ้ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการบางบัวทอง อกชน นนทบุรีฬ

ใใใ เเไ5โ6 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการนนทบุรี อกชน นนทบุรีฬ

ใใไ เเไ่5เ วิทยาลัยทคนลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี อกชน นนทบุรีฬ

ใใ5 เเใ็แแ วิทยาลัยการอาชีพสุเหงกูลก รัฐ นราธิวาสฬ

ใใ6 เเโเใ6 วิทยาลัยสารพัดชางนาน รัฐ นานฬ

ใใ็ เเโแแ5 วิทยาลัยทคนิคนาน รัฐ นานฬ

ใใ่ เเใ็่5 วิทยาลัยการอาชีพวียงสา รัฐ นานฬ

ใใ้ เเใ้่โ วิทยาลัยการอาชีพปว รัฐ นานฬ

ใไเ เเโ้ใไ วิทยาลัยทคนลยีอในูทคอินตอรຏนชัไนนล อกชน บึงกาฬ

ใไแ เเแ็แแ วิทยาลัยทคนิคบึงกาฬ รัฐ บึงกาฬฬ

หนຌา ่/แ่



ลําดับที่ รหัส
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ใไโ เเใ5ใแ วิทยาลัยการอาชีพซกา รัฐ บึงกาฬฬ

ใไใ เเไ66แ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรจริญ อกชน บึงกาฬฬ

ใไไ เเ5ไแใ วิทยาลัยทคนลยีซพิสัย อกชน บึงกาฬฬ

ใไ5 เเ5ไ5เ วิทยาลัยทคนลยีอในูทคบริหารธุรกิจปากคาด อกชน บึงกาฬฬ

ใไ6 เเเใ้ใ วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

ใไ็ เเเ6่แ วิทยาลัยทคนิคนางรอง รัฐ บุรีรัมยຏฬ

ใไ่ เเเ็เไ วิทยาลัยทคนิคบุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

ใไ้ เเเ่่โ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีบุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

ใ5เ เเใ็้แ วิทยาลัยทคนิคคูมือง รัฐ บุรีรัมยຏฬ

ใ5แ เเใ่ไ่ วิทยาลัยการอาชีพสตึก รัฐ บุรีรัมยຏฬ

ใ5โ เเไ็ไ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมยຏ อกชน บุรีรัมยຏฬ

ใ5ใ เเไ็66 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทย พุทเธสง อกชน บุรีรัมยຏฬ

ใ5ไ เเไ่็ไ วิทยาลัยทคนลยีบุรีรัมยຏบริหารธุรกิจ อกชน บุรีรัมยຏฬ

ใ55 เเ5แเโ วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการนนดินดง รัฐ บุรีรัมยຏฬ

ใ56 เเเ่โแ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี รัฐ ปทุมธานีฬ

ใ5็ เเแ6ใใ วิทยาลัยทคนลยีหลมทอง อกชน ปทุมธานีฬ

ใ5่ เเโโ้เ วิทยาลัยทคนลยีปทุมธานี อกชน ปทุมธานฬี

ใ5้ เเโใโไ วิทยาลัยทคนลยีชางฝมือปญจวิทยา อกชน ปทุมธานีฬ

ใ6เ เเโใ่ใ วิทยาลัยทคนิคปทุมธานี รัฐ ปทุมธานฬี

ใ6แ เเไใใ็ วิทยาลัยทคนิคธัญบุรี รัฐ ปทุมธานฬี

ใ6โ เเ5ใไ็ วิทยาลัยทคนลยีบุญถาวร อกชน ปทุมธานีฬ

ใ6ใ เเเ5ใเ รงรียนพณิชยการหัวหิน อกชน ประจวบคีรีขันธຏฬ

ใ6ไ เเแแ้แ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

ใ65 เเแโแเ วิทยาลัยการอาชีพวังเกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

ใ66 เเโเ้แ วิทยาลัยทคนิคประจวบคีรีขันธຏ รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

ใ6็ เเใ้6ใ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

ใ6่ เเ5โ5่ วิทยาลัยทคนลยีประจวบคีรีขันธຏ อกชน ประจวบคีรีขันธຏฬ

ใ6้ เเเ้6้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี อกชน ปราจีนบุรีฬ

ใ็เ เเแแ6็ รงรียนทคนลยีนครกบินทรຏ อกชน ปราจีนบุรีฬ

ใ็แ เเแโเ5 วิทยาลัยทคนิคปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรีฬ

ใ็โ เเใ6แเ วิทยาลัยทคนิคบูรพาปราจีน รัฐ ปราจีนบุรีฬ

ใ็ใ เเไโเโ วิทยาลัยการอาชีพกบินทรຏบุรี รัฐ ปราจีนบุรีฬ

ใ็ไ เเไใเไ วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรีฬ

ใ็5 เเไไใไ วิทยาลัยทคนลยีสายมิตรปราจีนบุรี อกชน ปราจีนบุรีฬ

ใ็6 เเแ็6เ วิทยาลัยการอาชีพปตตานี รัฐ ปตตานี

ใ็็ เเโแ่ใ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี รัฐ ปตตานีฬ

ใ็่ เเโแ่็ วิทยาลัยทคนิคปตตานี รัฐ ปตตานีฬ

ใ็้ เเใ่66 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี รัฐ ปตตานีฬ

ใ่เ เเไ่็แ วิทยาลัยประมงปตตานี รัฐ ปตตานีฬ

ใ่แ เเแ่เ6 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการอยุธยา อกชน พระนครศรีอยุธยา

ใ่โ เเเโแ5 วิทยาลัยทคนลยีละอุตสาหกรรมการตอรือพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

ใ่ใ เเเโใไ วิทยาลัยทคนลยีอยุธยา อกชน พระนครศรีอยุธยาฬ

ใ่ไ เเเ66็ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

หนຌา ้/แ่
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ใ่5 เเแเ็โ วิทยาลัยการอาชีพสนา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

ใ่6 เเแโโ5 วิทยาลัยทคนลยีผดุงสนาบริหารธุรกิจ อกชน พระนครศรีอยุธยาฬ

ใ่็ เเแไแโ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจอยุธยา อกชน พระนครศรีอยุธยาฬ

ใ่่ เเโเโ่ วิทยาลัยทคนิคพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

ใ่้ เเใแไ็ วิทยาลัยทคนลยีเทยอยธยาบริหารธุรกิจ อกชน พระนครศรีอยุธยาฬ

ใ้เ เเใโโเ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีศูนยຏศิลปาชีพบางเทร รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

ใ้แ เเใ666 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

ใ้โ เเไโ65 วิทยาลัยทคนิคอุตสาหกรรมยานยนตຏ รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

ใ้ใ เเเ5เ่ วิทยาลัยทคนิคชียงค้า รัฐ พะยาฬ

ใ้ไ เเเ่่ใ วิทยาลัยทคนิคพะยา รัฐ พะยาฬ

ใ้5 เเแเ้5 วิทยาลัยทคนลยีพะยา อกชน พะยาฬ

ใ้6 เเใเ่แ วิทยาลัยทคนลยีซีทคปซิฟຂค อกชน พะยาฬ

ใ้็ เเใแ้ใ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพะยา รัฐ พะยาฬ

ใ้่ เเใ655 วิทยาลัยทคนิคดอกค้า฿ตຌ รัฐ พะยาฬ

ใ้้ เเ5แไโ วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการปง รัฐ พะยาฬ

ไเเ เเเใเ5 วิทยาลัยการอาชีพทຌายหมือง รัฐ พังงาฬ

ไเแ เเเ็่6 วิทยาลัยทคนิคพังงา รัฐ พังงาฬ

ไเโ เเแ้ใ้ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพังงา รัฐ พังงาฬ

ไเใ เเไแ5แ วิทยาลัยการอาชีพตะกัไวปຆา รัฐ พังงาฬ

ไเไ เเเ็โโ วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง รัฐ พัทลุงฬ

ไเ5 เเแไ6โ วิทยาลัยการอาชีพบางกຌว รัฐ พัทลุงฬ

ไเ6 เเแ6แไ วิทยาลัยทคนลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ อกชน พัทลุงฬ

ไเ็ เเโเเ็ วิทยาลัยทคนิคพัทลุง รัฐ พัทลุงฬ

ไเ่ เเโ่55 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพัทลุง รัฐ พัทลุงฬ

ไเ้ เเใ5็ใ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน รัฐ พัทลุงฬ

ไแเ เเใ6โ็ วิทยาลัยทคนิคปຆาพะยอม รัฐ พัทลุงฬ

ไแแ เเเแ6ไ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพิจิตร รัฐ พิจิตรฬ

ไแโ เเเไ็้ วิทยาลัยสารพัดชางพิจิตร รัฐ พิจิตรฬ

ไแใ เเเ็้6 วิทยาลัยทคนิคพิจิตร รัฐ พิจิตรฬ

ไแไ เเไ่้โ วิทยาลัยทคนลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ อกชน พิจิตรฬ

ไแ5 เเเใโไ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุลก อกชน พิษณุลกฬ

ไแ6 เเเ5่็ วิทยาลัยทคนิคพิษณุลก รัฐ พิษณุลกฬ

ไแ็ เเเ5้ใ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจพิษณุลก อกชน พิษณุลกฬ

ไแ่ เเแเ6ไ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุลก รัฐ พิษณุลกฬ

ไแ้ เเโแโเ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุลก รัฐ พิษณุลกฬ

ไโเ เเใ5ไใ วิทยาลัยสารพัดชางพิษณุลก รัฐ พิษณุลกฬ

ไโแ เเใ6่ใ วิทยาลัยการอาชีพนครเทย รัฐ พิษณุลกฬ

ไโโ เเใ้็เ วิทยาลัยทคนิคสองคว รัฐ พิษณุลกฬ

ไโใ เเเแ่่ วิทยาลัยทคนิคพชรบุรี รัฐ พชรบุรีฬ

ไโไ เเเ6็เ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพชรบุรี รัฐ พชรบุรีฬ

ไโ5 เเแ่แ็ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพชรบุรี รัฐ พชรบุรีฬ

ไโ6 เเใ6โ้ วิทยาลัยการอาชีพบຌานลาด รัฐ พชรบุรีฬ

ไโ็ เเใ็โโ วิทยาลัยการอาชีพขายຌอย รัฐ พชรบุรีฬ

หนຌา แเ/แ่
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ไโ่ เเไเ็6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพชรบุรี อกชน พชรบุรีฬ

ไโ้ เเ5เ5่ วิทยาลัยการอาชีพวังเกลกังวล โ รัฐ พชรบุรฬี

ไใเ เเ5เ้่ วิทยาลัยสารพัดชางพชรบุรี รัฐ พชรบุรีฬ

ไใแ เเไ่ใแ วิทยาลัยทคนลยี เฮทค พชรบูรณຏ อกชน พชรบูรณຏ

ไใโ เเเ่6็ วิทยาลัยทคนิคพชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏฬ

ไใใ เเแแ็ไ วิทยาลัยสารพัดชางพชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏฬ

ไใไ เเโโ่5 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏฬ

ไใ5 เเใ่ไใ วิทยาลัยการอาชีพชนดน รัฐ พชรบูรณຏฬ

ไใ6 เเใ่็ไ วิทยาลัยการอาชีพวิชียรบุรี รัฐ พชรบูรณຏฬ

ไใ็ เเไ55โ วิทยาลัยทคนลยีปຆาสักธารา อกชน พชรบูรณຏฬ

ไใ่ เเไ่6ไ วิทยาลัยทคนลยีสารสนทศพชรบรูณຏ อกชน พชรบูรณຏฬ

ไใ้ เเไ่็็ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจพชรบูรณຏ อกชน พชรบูรณຏฬ

ไไเ เเไ้่้ วิทยาลัยทคนลยีวิชียรบุรี อกชน พชรบูรณຏฬ

ไไแ เเ5เ่่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาทศบาลหลมสัก รัฐ พชรบูรณຏฬ

ไไโ เเ5ใโใ วิทยาลัยทคนลยีซนตຏนีอ อกชน พชรบูรณຏฬ

ไไใ เเ5ใใไ วิทยาลัยทคนลยีศรีทพพณิชยการ อกชน พชรบูรณຏฬ

ไไไ เเเไเไ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพร รัฐ พรฬ

ไไ5 เเแแไ็ วิทยาลัยทคนิคพร รัฐ พรฬ

ไไ6 เเโ่ใใ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีพร รัฐ พรฬ

ไไ็ เเใไใแ วิทยาลัยสารพัดชางพร รัฐ พรฬ

ไไ่ เเใ้แใ วิทยาลัยการอาชีพลอง รัฐ พรฬ

ไไ้ เเไเเโ วิทยาลัยการอาชีพสอง รัฐ พรฬ

ไ5เ เเเไ้็ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูกใต รัฐ ภูกใตฬ

ไ5แ เเเ5ไแ วิทยาลัยทคนลยีภูกใต อกชน ภูกใตฬ

ไ5โ เเแ5โ็ วิทยาลัยทคนิคภูกใต รัฐ ภูกใตฬ

ไ5ใ เเใโโแ วิทยาลัยสารพัดชางภูกใต รัฐ ภูกใตฬ

ไ5ไ เเไโไ5 วิทยาลัยทคนิคถลาง รัฐ ภูกใตฬ

ไ55 เเเแแใ วิทยาลัยทคนิคมหาสารคาม รัฐ มหาสารคามฬ

ไ56 เเเโเใ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รัฐ มหาสารคามฬ

ไ5็ เเเ565 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีมหาสารคาม รัฐ มหาสารคามฬ

ไ5่ เเใโไไ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย รัฐ มหาสารคามฬ

ไ5้ เเใ6ใเ วิทยาลัยทคนิควาปปทุม รัฐ มหาสารคามฬ

ไ6เ เเไไ่้ วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม รัฐ มหาสารคามฬ

ไ6แ เเ5ใไ่ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการมหาสารคาม อกชน มหาสารคามฬ

ไ6โ เเโ็โ้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมกุดาหาร รัฐ มุกดาหาร

ไ6ใ เเโใใ็ วิทยาลัยทคนลยีมุกดาหาร อกชน มุกดาหารฬ

ไ6ไ เเใ็็ใ วิทยาลัยการอาชีพนิคมค้าสรຌอย รัฐ มุกดาหารฬ

ไ65 เเไ็ไใ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทย มุกดาหาร อกชน มุกดาหารฬ

ไ66 เเไ็่่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง อกชน มุกดาหารฬ

ไ6็ เเ5โเ่ วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการดอนตาล รัฐ มกุดาหารฬ

ไ6่ เเโแแ6 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมฮองสอน รัฐ มฮองสอนฬ

ไ6้ เเใ็5ใ วิทยาลัยการอาชีพมสะรียง รัฐ มฮองสอนฬ

ไ็เ เเเ66ไ วิทยาลัยกษตรละทคนลยียสธร รัฐ ยสธรฬ

หนຌา แแ/แ่
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ไ็แ เเเ้้่ วิทยาลัยทคนิคยสธร รัฐ ยสธรฬ

ไ็โ เเใ6เแ วิทยาลัยทคนลยียสธรอินตอรຏนชัไนนล อกชน ยสธรฬ

ไ็ใ เเไ็ไ6 วิทยาลัยทคนลยีศรีพิพัฒนຏอินตอรຏ อกชน ยสธรฬ

ไ็ไ เเไ่แใ วิทยาลัยทคนลยีมหาชนะชัย อกชน ยสธรฬ

ไ็5 เเไ้5้ วิทยาลัยอาชีวศึกษายสธร อกชน ยสธรฬ

ไ็6 เเ5โ5โ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลิงนกทา อกชน ยสธรฬ

ไ็็ เเ5ใ่โ วิทยาลัยทคนลยีอกวรรณยสธร อกชน ยสธรฬ

ไ็่ เเใแไ6 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รัฐ ยะลา

ไ็้ เเใ็เ้ วิทยาลัยการอาชีพรามัน รัฐ ยะลา

ไ่เ เเเ5ใ็ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อกชน ยะลาฬ

ไ่แ เเเ็5้ วิทยาลัยทคนิคยะลา รัฐ ยะลาฬ

ไ่โ เเเ็็โ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจยะลา อกชน ยะลาฬ

ไ่ใ เเใ6้โ วิทยาลัยการอาชีพบตง รัฐ ยะลาฬ

ไ่ไ เเไ6็แ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา รัฐ ยะลาฬ

ไ่5 เเแไไ5 วิทยาลัยการอาชีพพนทอง รัฐ รຌอยอใดฬ

ไ่6 เเแ็็แ วิทยาลัยทคนลยีรຌอยอใด อกชน รຌอยอใดฬ

ไ่็ เเแ่6แ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการพลาญชัยรຌอยอใด อกชน รຌอยอใดฬ

ไ่่ เเโแไ็ วิทยาลัยอาชีวศึกษารຌอยอใด รัฐ รຌอยอใดฬ

ไ่้ เเโแ่แ วิทยาลัยการอาชีพรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใดฬ

ไ้เ เเโโไใ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใดฬ

ไ้แ เเโ5ใโ วิทยาลัยทคนิครຌอยอใด รัฐ รຌอยอใดฬ

ไ้โ เเใ่5้ วิทยาลัยทคนิคสุวรรณภูมิ รัฐ รຌอยอใดฬ

ไ้ใ เเใ้็่ วิทยาลัยการอาชีพกษตรวิสัย รัฐ รຌอยอใดฬ

ไ้ไ เเไเโ6 วิทยาลัยการอาชีพพนมเพร รัฐ รຌอยอใดฬ

ไ้5 เเไ5เเ วิทยาลัยทคนลยีพรพชรรຌอยอใด อกชน รຌอยอใดฬ

ไ้6 เเไ5โ่ วิทยาลัยทคนลยีธีรภาดา อกชน รຌอยอใดฬ

ไ้็ เเไ่เ6 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทย สุวรรณภูมิ อกชน รຌอยอใดฬ

ไ้่ เเ5โไ5 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการพนทอง อกชน รຌอยอใดฬ

ไ้้ เเ5ไ5แ วิทยาลัยทคนลยีชาญภรณຏสลภูมิ อกชน รຌอยอใดฬ

5เเ เเเแใโ วิทยาลัยทคนิคระนอง รัฐ ระนองฬ

5เแ เเแ้้5 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีระนอง รัฐ ระนองฬ

5เโ เเใ6่เ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี รัฐ ระนองฬ

5เใ เเไ้55 วิทยาลัยทคนลยีอักษรบริหารธุรกิจ อกชน ระยอง

5เไ เเโ6็5 วิทยาลัยทคนิคระยอง รัฐ ระยองฬ

5เ5 เเโ็็็ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปลีทคนิคระยอง อกชน ระยองฬ

5เ6 เเโ้6โ วิทยาลัยทคนิคมาบตาพุด รัฐ ระยองฬ

5เ็ เเใเแแ วิทยาลัยทคนลยีระยองบริหารธุรกิจ อกชน ระยองฬ

5เ่ เเใ็แเ วิทยาลัยการอาชีพกลง รัฐ ระยองฬ

5เ้ เเใ็โ็ วิทยาลัยทคนิคบຌานคาย รัฐ ระยองฬ

5แเ เเไไ6้ วิทยาลัยสารพัดชางระยอง รัฐ ระยองฬ

5แแ เเไ5เ6 วิทยาลัยทคนลยีพัฒนวช อกชน ระยองฬ

5แโ เเไ้โ5 วิทยาลัยทคนลยีเออารຏพีซี อกชน ระยองฬ

5แใ เเ5ใ็6 วิทยาลัยทคนลยีอาซียนบริหารธุรกิจ อกชน ระยองฬ

หนຌา แโ/แ่
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5แไ เเเเ6แ วิทยาลัยทคนลยีดรุณาปลีทคนิค อกชน ราชบุรีฬ

5แ5 เเเแแ้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี อกชน ราชบุรีฬ

5แ6 เเเโ6ไ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีราชบุรี รัฐ ราชบุรีฬ

5แ็ เเเ่่่ วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี รัฐ ราชบุรีฬ

5แ่ เเเ่่้ รงรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ อกชน ราชบุรีฬ

5แ้ เเเ้่็ วิทยาลัยทคนิคราชบุรี รัฐ ราชบุรีฬ

5โเ เเแ6เ็ วิทยาลัยทคนลยีบຌานปຆงบริหารธุรกิจ อกชน ราชบุรีฬ

5โแ เเโไ้6 วิทยาลัยทคนิคพธาราม รัฐ ราชบุรฬี

5โโ เเใ่็6 วิทยาลัยการอาชีพบຌานปຆง รัฐ ราชบุรีฬ

5โใ เเไเแ็ วิทยาลัยการอาชีพปากทอ รัฐ ราชบุรีฬ

5โไ เเไเ5็ วิทยาลัยทคนิคราชบุรี โ รัฐ ราชบุรีฬ

5โ5 เเไ้ใ5 วิทยาลัยทคนลยีดอนบอสก บຌานปຆง อกชน ราชบุรีฬ

5โ6 เเเไไ็ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการลพบุรี อกชน ลพบุรีฬ

5โ็ เเเ5ไโ วิทยาลัยทคนลยีชัยบาดาล อกชน ลพบุรีฬ

5โ่ เเเ55ใ วิทยาลัยทคนลยีละวຌ อกชน ลพบุรีฬ

5โ้ เเเ6่6 วิทยาลัยทคนิคคกส้ารง รัฐ ลพบุรีฬ

5ใเ เเเ็ใแ วิทยาลัยทคนลยีลพบุรี อกชน ลพบุรีฬ

5ใแ เเแ่โแ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีลพบุรี รัฐ ลพบุรีฬ

5ใโ เเแ่6เ วิทยาลัยทคนิคลพบุรี รัฐ ลพบุรีฬ

5ใใ เเโ5ไ6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รัฐ ลพบุรีฬ

5ใไ เเใ็โใ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล รัฐ ลพบุรีฬ

5ใ5 เเใ่ไ้ วิทยาลัยทคนิคลพบุรี หงทีไ โ รัฐ ลพบุรีฬ

5ใ6 เเไใ่็ วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี รัฐ ลพบุรีฬ

5ใ็ เเไไ้6 วิทยาลัยทคนลยีอชียลพบุรี อกชน ลพบุรีฬ

5ใ่ เเ5แใใ วิทยาลัยทคนลยีอาชีวศึกษาหนองมวง อกชน ลพบุรีฬ

5ใ้ เเเเเโ วิทยาลัยอาชีวศึกษาถินทคนลยี อกชน ล้าปางฬ

5ไเ เเเไแ5 วิทยาลัยสารพัดชางล้าปาง รัฐ ล้าปางฬ

5ไแ เเเ่้5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล้าปางพาณิชยการละทคนลยี อกชน ล้าปางฬ

5ไโ เเแใใใ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล้าปาง รัฐ ล้าปางฬ

5ไใ เเแ6โ้ วิทยาลัยทคนลยีล้าปาง อกชน ล้าปางฬ

5ไไ เเแ็แใ วิทยาลัยการอาชีพกาะคา รัฐ ล้าปางฬ

5ไ5 เเแ่โเ วิทยาลัยทคนิคล้าปาง รัฐ ล้าปางฬ

5ไ6 เเใ่่แ วิทยาลัยการอาชีพถิน รัฐ ล้าปางฬ

5ไ็ เเ5เ้ไ วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการ กฟผ.มมาะ รัฐ ล้าปางฬ

5ไ่ เเแเ่เ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีล้าพูน รัฐ ล้าพูนฬ

5ไ้ เเแโ็ไ วิทยาลัยทคนิคล้าพูน รัฐ ล้าพูนฬ

55เ เเโไ้เ วิทยาลัยทคนลยีหมูบຌานครู ภาคหนือ อกชน ล้าพูนฬ

55แ เเใแ่โ วิทยาลัยการอาชีพปຆาซาง รัฐ ล้าพูนฬ

55โ เเใ่แโ วิทยาลัยการอาชีพบຌานฮง รัฐ ล้าพูนฬ

55ใ เเ5ใ้้ วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการองคຏการบริหารสวนจังหวัดล้าพูน รัฐ ล้าพูนฬ

55ไ เเ5ไโแ วิทยาลัยทคนลยีชรินรัตนຏล้าพูน อกชน ล้าพูนฬ

555 เเแแ็่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลย รัฐ ลยฬ

556 เเแ6้่ วิทยาลัยการอาชีพดานซຌาย รัฐ ลยฬ

หนຌา แใ/แ่
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55็ เเแ่ไโ วิทยาลัยทคนิคลย รัฐ ลยฬ

55่ เเใ66้ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง รัฐ ลยฬ

55้ เเไ้เแ รงรียนทคนลยีพณิชยการราษีเศล อกชน ศรีสะกษ

56เ เเเ6โ่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษฬ

56แ เเเ็แโ วิทยาลัยทคนิคศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษฬ

56โ เเแไโไ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษฬ

56ใ เเแ้5โ วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษฬ

56ไ เเโแโแ วิทยาลัยทคนิคกันทรลักษຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

565 เเโโ55 วิทยาลัยทคนลยีศรีสะกษ อกชน ศรีสะกษฬ

566 เเใ6่6 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รัฐ ศรีสะกษฬ

56็ เเไแแโ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะกษบริหารธุรกิจ อกชน ศรีสะกษฬ

56่ เเไ็แ6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย อกชน ศรีสะกษฬ

56้ เเไ็โโ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทย ขุขันธຏ อกชน ศรีสะกษฬ

5็เ เเไ่เ้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะกษ อกชน ศรีสะกษฬ

5็แ เเไ่ใเ วิทยาลัยทคนลยีศรีสะกษบริหารธุรกิจ อกชน ศรีสะกษฬ

5็โ เเ5ใ็โ วิทยาลัยทคนิคกันทรารมยຏ รัฐ ศรีสะกษฬ

5็ใ เเ5ใ่็ วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการราษีเศล รัฐ ศรีสะกษฬ

5็ไ เเแ้็ไ วิทยาลัยทคนลยีทคนิคอชีย อกชน สกลนคร

5็5 เเไ655 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการบຌานมวง อกชน สกลนคร

5็6 เเ5เใแ วิทยาลัยทคนลยีอในูทคบริหารธุรกิจ อกชน สกลนคร

5็็ เเ55แแ วิทยาลัยทคนลยีการรงรมละการทองทีไยวเทย อกชน สกลนคร

5็่ เเโใแ่ วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออกฉียงหนือสกลนคร อกชน สกลนครฬ

5็้ เเโใ้5 วิทยาลัยทคนลยีพังคนพณิชยการ อกชน สกลนครฬ

5่เ เเโไ55 วิทยาลัยการอาชีพสวางดนดิน รัฐ สกลนครฬ

5่แ เเโ็6เ วิทยาลัยทคนิคสกลนคร รัฐ สกลนครฬ

5่โ เเโ้ใแ วิทยาลัยทคนลยีพุทธรักษา อกชน สกลนครฬ

5่ใ เเไแโแ วิทยาลัยทคนลยีทคนิคภูพาน อกชน สกลนครฬ

5่ไ เเไใ5็ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจพรรณา อกชน สกลนครฬ

5่5 เเไ5แเ วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร รัฐ สกลนครฬ

5่6 เเไ6แเ วิทยาลัยอาชีวศึกษาทคนิคธุรกิจสวางดนดิน อกชน สกลนครฬ

5่็ เเไ6โเ วิทยาลัยทคนลยีสวางดนดนิ อกชน สกลนครฬ

5่่ เเไ656 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลทคนิค อกชน สกลนครฬ

5่้ เเไ6้5 วิทยาลัยทคนลยีวานรนิวาส อกชน สกลนครฬ

5้เ เเ5แใโ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอ้านวย อกชน สกลนครฬ

5้แ เเ5ใแ5 รงรียนเฮทคูทคนลยี สกลนคร อกชน สกลนครฬ

5้โ เเ5ไเโ วิทยาลัยทคนลยีภูมิภัทรบัณฑิต อกชน สกลนครฬ

5้ใ เเ5ไ้5 วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการอากาศอ้านวย อกชน สกลนครฬ

5้ไ เเแไแ6 วิทยาลัยทคนิคหาด฿หญ รัฐ สงขลา

5้5 เเโ5้่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรຏนิกร รัฐ สงขลา

5้6 เเเเ้่ วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา รัฐ สงขลาฬ

5้็ เเเโเเ วิทยาลัยทคนลยีสองสงพณิชยการ อกชน สงขลาฬ

5้่ เเเไใ้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รัฐ สงขลาฬ

5้้ เเเไ5ใ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รัฐ สงขลาฬ

หนຌา แไ/แ่



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

6เเ เเแ็้5 วิทยาลัยประมงติณสูลานนทຏ รัฐ สงขลาฬ

6เแ เเแ่แ6 วิทยาลัยทคนลยีชางกลภาค฿ตຌ อกชน สงขลาฬ

6เโ เเแ่็็ วิทยาลัยทคนลยีวชิราปลีสงขลา อกชน สงขลาฬ

6เใ เเโแโ็ วิทยาลัยทคนลยีสงขลา อกชน สงขลาฬ

6เไ เเโแ6ไ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการหาด฿หญ อกชน สงขลาฬ

6เ5 เเโโเ็ วิทยาลัยทคนลยีหาด฿หญ อกชน สงขลาฬ

6เ6 เเโโเ้ วิทยาลัยทคนลยีหาด฿หญอ้านวยวิทยຏ อกชน สงขลาฬ

6เ็ เเโโโไ วิทยาลัยทคนลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อกชน สงขลาฬ

6เ่ เเโโ5่ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสงขลา รัฐ สงขลาฬ

6เ้ เเโโ่แ วิทยาลัยทคนลยีนครหาด฿หญ อกชน สงขลาฬ

6แเ เเใเ็ใ วิทยาลัยทคนิคจะนะ รัฐ สงขลาฬ

6แแ เเไเไ5 วิทยาลัยการอาชีพสมดใจจຌาพะคะ รัฐ สงขลาฬ

6แโ เเไ้ใใ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อกชน สงขลาฬ

6แใ เเ5เไไ วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการสิงหนคร รัฐ สงขลาฬ

6แไ เเ5ไ้โ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอเรซอนบริหารธุรกิจ อกชน สงขลาฬ

6แ5 เเโโ6เ วิทยาลัยทคนิคสตูล รัฐ สตูล

6แ6 เเโ่โแ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสตูล รัฐ สตูลฬ

6แ็ เเไโ6้ วิทยาลัยการอาชีพละงู รัฐ สตูลฬ

6แ่ เเ5ไเเ วิทยาลัยทคนลยีอิบนูอาฟ อกชน สตูลฬ

6แ้ เเเ5เไ วิทยาลัยทคนลยีสมุทรปราการ ิช.ทคี อกชน สมุทรปราการฬ

6โเ เเแ้แโ รงรียนกริกวิทยาลัย อกชน สมุทรปราการฬ

6โแ เเแ้5่ วิทยาลัยทคนิคสมทุรปราการ รัฐ สมุทรปราการฬ

6โโ เเโเ5โ วิทยาลัยทคนิคกาญจนาภิษก สมุทรปราการ รัฐ สมทุรปราการฬ

6โใ เเใโไแ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการฬ

6โไ เเใ่6ไ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจสมทุรปราการ อกชน สมุทรปราการฬ

6โ5 เเใ้แ่ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรจดียຏ รัฐ สมุทรปราการฬ

6โ6 เเ5เ้ใ วิทยาลัยทคนลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ อกชน สมทุรปราการฬ

6โ็ เเ5โ้ใ วิทยาลัยทคนลยีกวลินบริหารธุรกิจ อกชน สมุทรปราการฬ

6โ่ เเ55เแ วิทยาลัยทคนลยีเทยกลบอลบริหารธุรกิจ อกชน สมุทรปราการฬ

6โ้ เเโใโ5 วิทยาลัยทคนิคสมทุรสงคราม รัฐ สมุทรสงครามฬ

6ใเ เเใ6ใ็ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม รัฐ สมุทรสงครามฬ

6ใแ เเใ็ไ่ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รัฐ สมุทรสงครามฬ

6ใโ เเโโไโ วิทยาลัยทคนิคสมทุรสาคร รัฐ สมุทรสาครฬ

6ใใ เเไโ5ไ วิทยาลัยการอาชีพบຌานพຌว รัฐ สมุทรสาครฬ

6ใไ เเ5แแใ วิทยาลัยอาชีวศึกษาทศบาลอຌอมนຌอย รัฐ สมุทรสาครฬ

6ใ5 เเ5โแใ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาครฬ

6ใ6 เเไ่ไ้ รงรียนเฮทคูทคนลยี อกชน สระกຌว

6ใ็ เเเ้่ใ วิทยาลัยทคนิคสระกຌว รัฐ สระกຌวฬ

6ใ่ เเโเแแ รงรียนทคนลยีสระกຌว อกชน สระกຌวฬ

6ใ้ เเโ่ใ็ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสระกຌว รัฐ สระกຌวฬ

6ไเ เเไเใ5 วิทยาลัยการอาชีพวังนๅ้ายใน รัฐ สระกຌวฬ

6ไแ เเ5เแใ วิทยาลัยทคนลยีอรัญประทศ อกชน สระกຌวฬ

6ไโ เเเแโใ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี รัฐ สระบุรีฬ

หนຌา แ5/แ่



ลําดับที่ รหัส
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6ไใ เเเแ็5 วิทยาลัยทคนิคทาหลวงซิมนตຏเทยอนุสรณຏ รัฐ สระบุรีฬ

6ไไ เเเ6โ5 วิทยาลัยทคนิคสระบุรี รัฐ สระบุรีฬ

6ไ5 เเโเ่ใ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รัฐ สระบุรีฬ

6ไ6 เเไโแ้ วิทยาลัยทคนิคมวกหลใก รัฐ สระบุรีฬ

6ไ็ เเไโ66 วิทยาลัยทคนลยีชืไนชมเทยูยอรมัน สระบุรี อกชน สระบุรีฬ

6ไ่ เเไไ่แ วิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี รัฐ สระบุรีฬ

6ไ้ เเไไ้เ วิทยาลัยการอาชีพหนองค รัฐ สระบุรีฬ

65เ เเไ่้็ วิทยาลัยอาชีวศึกษาทศบาลพระพุทธบาท รัฐ สระบุรีฬ

65แ เเเแแ่ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสิงหຏบุรี รัฐ สิงหຏบุรีฬ

65โ เเเโ5ไ วิทยาลัยทคนิคสิงหຏบุรี รัฐ สิงหຏบุรีฬ

65ใ เเเโ็่ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจสิงหຏบุรี อกชน สิงหຏบุรีฬ

65ไ เเเ็6แ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหຏบุรี รัฐ สิงหຏบุรีฬ

655 เเใ็55 วิทยาลัยทคนิคสิงหຏบุรี หงทีไ โ รัฐ สิงหຏบุรีฬ

656 เเใ้โเ วิทยาลัยการอาชีพอินทรຏบุรี รัฐ สิงหຏบุรีฬ

65็ เเแใแใ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขทัย รัฐ สุขทัยฬ

65่ เเแใ่ใ วิทยาลัยทคนิคสุขทัย รัฐ สุขทัยฬ

65้ เเโไ6เ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสุขทัย รัฐ สุขทัยฬ

66เ เเใ่6็ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รัฐ สุขทัยฬ

66แ เเใ้ไเ วิทยาลัยสารพัดชางสุขทัย รัฐ สุขทัยฬ

66โ เเไเโเ วิทยาลัยการอาชีพศรีส้ารง รัฐ สุขทัยฬ

66ใ เเเไ5โ วิทยาลัยการอาชีพอูทอง รัฐ สุพรรณบุรีฬ

66ไ เเเ656 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรีฬ

665 เเแใใ6 วิทยาลัยทคนลยีสหวิทยຏบริหารธุรกิจ อกชน สุพรรณบุรีฬ

666 เเแ5ไ5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรีฬ

66็ เเโ5ใ้ วิทยาลัยทคนิคสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรีฬ

66่ เเโ5ไเ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรีฬ

66้ เเใเ้ใ วิทยาลัยสารพัดชางบรรหารูจม฿ส รัฐ สุพรรณบุรีฬ

6็เ เเแ่่ไ วิทยาลัยทคนลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ อกชน สุราษฎรຏธานี

6็แ เเใ่6ใ วิทยาลัยการอาชีพวียงสระ รัฐ สุราษฎรຏธานี

6็โ เเแ6โไ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรຏธานี รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

6็ใ เเโเ้้ วิทยาลัยการอาชีพเชยา รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

6็ไ เเโแ้ไ วิทยาลัยทคนลยีสุราษฎรຏพาณิชยการ อกชน สุราษฎรຏธานีฬ

6็5 เเโใแ็ วิทยาลัยทคนิคสุราษฎรຏธานี รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

6็6 เเโใ่6 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีสุราษฎรຏธานี รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

6็็ เเโใ้เ วิทยาลัยทคนลยีดอนบอสกสุราษฎรຏ อกชน สุราษฎรຏธานีฬ

6็่ เเไเแ5 วิทยาลัยทคนิคกาญจนดษิฐຏ รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

6็้ เเไโ5โ วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรຏธานี รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

6่เ เเเ้โ็ วิทยาลัยทคนิคสุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

6่แ เเแไ่่ วิทยาลัยการอาชีพทาตูม รัฐ สุรินทรຏฬ

6่โ เเแ่56 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

6่ใ เเใไเ็ วิทยาลัยสารพัดชางสุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

6่ไ เเใ่เไ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ รัฐ สุรินทรຏฬ

6่5 เเใ้เ่ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ รัฐ สุรินทรຏฬ

หนຌา แ6/แ่
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6่6 เเใ้่6 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท รัฐ สุรินทรຏฬ

6่็ เเ5ไโใ วิทยาลัยทคนลยีละการจัดการรัตนบุรี รัฐ สุรินทรຏฬ

6่่ เเเแไ5 วิทยาลัยทคนิคหนองคาย รัฐ หนองคาย

6่้ เเ55แใ วิทยาลัยทคนลยีวิชาชีพทาบอ อกชน หนองคาย

6้เ เเเเเ้ วิทยาลัยทคนลยีละอุตสาหกรรมการตอรือหนองคาย รัฐ หนองคายฬ

6้แ เเใ65โ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รัฐ หนองคายฬ

6้โ เเไเ็้ รงรียนทคนลยีอชีย หนองคาย อกชน หนองคายฬ

6้ใ เเไไ้โ วิทยาลัยทคนลยีอาซียน อกชน หนองคายฬ

6้ไ เเไ5้ใ วิทยาลัยทคนลยีพนพิสัย อกชน หนองคายฬ

6้5 เเไ็ไเ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทยบึงกาฬ อกชน หนองคายฬ

6้6 เเ5ใแ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอกปญญา อกชน หนองคายฬ

6้็ เเแ6โแ วิทยาลัยทคนิคหนองบัวล้าภู รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

6้่ เเไโ่5 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญรือง รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

6้้ เเไไ่6 วิทยาลัยทคนลยีพิชญบัณฑิต อกชน หนองบัวล้าภูฬ

็เเ เเเ้เ5 วิทยาลัยทคนิคอางทอง รัฐ อางทองฬ

็เแ เเโ่้แ วิทยาลัยการอาชีพวิศษชัยชาญ รัฐ อางทองฬ

็เโ เเใ56้ วิทยาลัยการอาชีพพธิ่ทอง รัฐ อางทองฬ

็เใ เเเแ5ใ วิทยาลัยทคนิคอ้านาจจริญ รัฐ อ้านาจจริญฬ

็เไ เเไเใ6 วิทยาลัยทคนิคหัวตะพาน รัฐ อ้านาจจริญฬ

็เ5 เเไใ5แ วิทยาลัยทคนลยีอ้านาจจริญ อกชน อ้านาจจริญฬ

็เ6 เเไไ็5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอกวรรณ อกชน อ้านาจจริญฬ

็เ็ เเไ6แไ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปลีทคอ้านาจจริญ อกชน อ้านาจจริญฬ

็เ่ เเเไใ6 วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี รัฐ อุดรธานีฬ

็เ้ เเเไ็ไ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุดรธานี รัฐ อุดรธานีฬ

็แเ เเแเ66 รงรียนชางกลอุดรธานี อกชน อุดรธานีฬ

็แแ เเแโ6โ วิทยาลัยทคนลยีสันตพล อกชน อุดรธานีฬ

็แโ เเแ5้ไ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป รัฐ อุดรธานีฬ

็แใ เเโเ้่ วิทยาลัยทคนลยีปลีทคนิคอุดรธานี อกชน อุดรธานีฬ

็แไ เเโแ็6 วิทยาลัยทคนิคอุดรธานี รัฐ อุดรธานีฬ

็แ5 เเโไไ็ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รัฐ อุดรธานีฬ

็แ6 เเโ่็โ วิทยาลัยทคนิคกาญจนาภิษก อุดรธานี รัฐ อุดรธานีฬ

็แ็ เเใ็โไ วิทยาลัยบริหารธุรกิจละการทองทีไยวอุดรธานี รัฐ อุดรธานีฬ

็แ่ เเใ็็แ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รัฐ อุดรธานีฬ

็แ้ เเใ่5แ วิทยาลัยการอาชีพบຌานผือ รัฐ อุดรธานีฬ

็โเ เเไ5ใ็ วิทยาลัยทคนลยีอีสานหนือ อกชน อุดรธานีฬ

็โแ เเไ65เ วิทยาลัยทคนลยีภูมิพิชญ อกชน อุดรธานีฬ

็โโ เเไ65แ วิทยาลัยอาชีวศึกษาทคนิคพิชญบัณฑิต อกชน อุดรธานีฬ

็โใ เเไ65โ วิทยาลัยทคนลยีพณิชยการบຌานดุง อกชน อุดรธานีฬ

็โไ เเไ65ใ วิทยาลัยทคนลยีลิศสหพันธຏ อกชน อุดรธานีฬ

็โ5 เเไ็6แ วิทยาลัยทคนลยีอีสานหนือ โ กุมภวาป อกชน อุดรธานีฬ

็โ6 เเไ็็โ วิทยาลัยทคนลยีภูมิบัณฑิต อกชน อุดรธานีฬ

็โ็ เเไ่โใ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน อกชน อุดรธานีฬ

็โ่ เเไ่ไ็ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี อกชน อุดรธานีฬ

หนຌา แ็/แ่



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

็โ้ เเไ่5ไ วิทยาลัยทคนลยีบຌานจัไน อกชน อุดรธานีฬ

็ใเ เเ5โไ6 รงรียนทคนลยีพิชญบัณฑิต โ อกชน อุดรธานีฬ

็ใแ เเ5โ้โ วิทยาลัยทคนลยีรังสิยภาส อกชน อุดรธานีฬ

็ใโ เเเ5โโ วิทยาลัยทคนลยีอุตรดิตถຏ อกชน อุตรดิตถຏฬ

็ใใ เเแโ้ใ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏฬ

็ใไ เเแใโไ วิทยาลัยทคนิคอุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏฬ

็ใ5 เเใ6ใ่ วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดติถຏ รัฐ อุตรดิตถຏฬ

็ใ6 เเใ็็เ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย รัฐ อุตรดติถຏฬ

็ใ็ เเแแแ5 วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานีฬ

็ใ่ เเแ่้โ วิทยาลัยทคนิคอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานีฬ

็ใ้ เเไโ้เ วิทยาลัยสารพัดชางอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานีฬ

็ไเ เเไ็56 รงรียนทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทย ขมราฐ อกชน อุบลราชธานี

็ไแ เเ5ใ65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ อกชน อุบลราชธานี

็ไโ เเเแ่ไ วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานีฬ

็ไใ เเเใเแ วิทยาลัยทคนิคอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานีฬ

็ไไ เเเใแ5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานีฬ

็ไ5 เเโใไ้ วิทยาลัยกษตรละทคนลยีอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานีฬ

็ไ6 เเใเโเ วิทยาลัยทคนลยีราชพฤกษຏ อกชน อุบลราชธานีฬ

็ไ็ เเใ็้โ วิทยาลัยการอาชีพขมราฐ รัฐ อุบลราชธานีฬ

็ไ่ เเใ็้6 วิทยาลัยทคนิคดชอุดม รัฐ อุบลราชธานีฬ

็ไ้ เเใ่แ็ วิทยาลัยการอาชีพวารินช้าราบ รัฐ อุบลราชธานีฬ

็5เ เเใ้้เ วิทยาลัยทคนิคตระการพืชผล รัฐ อุบลราชธานีฬ

็5แ เเไ็ใ5 วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทย บุณฑริก อกชน อุบลราชธานีฬ

็5โ เเไ็6่ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทย นๅ้ายืน อกชน อุบลราชธานีฬ

็5ใ เเไ่โ้ วิทยาลัยทคนลยีบริหารธุรกิจรักเทย สิรินธร อกชน อุบลราชธานีฬ

็5ไ เเ5เไ5 วิทยาลัยทคนิคพิบูลมังสาหาร รัฐ อุบลราชธานีฬ

หนຌา แ่/แ่



แ เเโเไ5 สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตกระบีไ รัฐ กระบีไฬ

โ เเเ6็้ จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย รัฐ กรุงทพมหานคร

ใ เเเแ5็ มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไ เเเโเ็ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรกษม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5 เเเโ็แ สถาบันรัชตຏภาคยຏ อกชน กรุงทพมหานครฬ

6 เเเใไ้ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทรຏ วิทยาขตบพิตรพิมุข รัฐ กรุงทพมหานครฬ

็ เเเใ6็ สถาบันการบินพลรือน รัฐ กรุงทพมหานครฬ

่ เเเ5เ6 มหาวิทยาลัยกรุงทพ อกชน กรุงทพมหานครฬ

้ เเเ5ไไ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาขตอุทนถวาย รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แเ เเเ6็6 คณะพทยศาสตรຏวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แแ เเเ6้โ มหาวิทยาลัยกริก อกชน กรุงทพมหานครฬ

แโ เเเ็เใ มหาวิทยาลัยอชียอาคนยຏ อกชน กรุงทพมหานครฬ

แใ เเเ้โใ มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แไ เเเ้56 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงทพ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แ5 เเเ้็่ มหาวิทยาลัยซนตຏจอหຏน อกชน กรุงทพมหานครฬ

แ6 เเแเ6แ มหาวิทยาลัยรามค้าหง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แ็ เเแโเไ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐ กรุงทพมหานครฬ

แ่ เเแโ่6 มหาวิทยาลัยสยาม อกชน กรุงทพมหานครฬ

แ้ เเแใ่ไ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โเ เเแ56ไ มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย อกชน กรุงทพมหานครฬ

โแ เเแ5่โ มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โโ เเแ6่6 วิทยาลัยซนตຏหลุยสຏ อกชน กรุงทพมหานครฬ

โใ เเแ็โ่ มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต อกชน กรุงทพมหานครฬ

โไ เเแ็ใ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โ5 เเแ็6โ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โ6 เเแ่ใเ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โ็ เเแ่็แ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โ่ เเแ้66 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดเทย รัฐ กรุงทพมหานครฬ

โ้ เเโเ5ใ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อกชน กรุงทพมหานครฬ

ใเ เเโแเโ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยຏ อกชน กรุงทพมหานครฬ

ใแ เเโโโ5 สถาบันทคนลยีปทุมวัน รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใโ เเโโใ5 มหาวิทยาลัยทคนลยีมหานคร อกชน กรุงทพมหานครฬ

ใใ เเโโไ็ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ วิทยาขตบางขน รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใไ เเโใ็ใ สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใ5 เเโไเใ คณะพยาบาลศาสตรຏกืๅอการุณยຏ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใ6 เเโ5โเ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลกรุงทพ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใ็ เเโ55่ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทรຏ วิทยาลัยพาะชาง รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ใ่ เเโ6โเ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาขตจักรพงษภูวนารถ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

บัญชีนบทຌาย แ 
รายช่ือสถานศกึษาที่ขຌารวมดํานินงานกับกองทุนงินใหຌกูຌยืมพื่อการศกึษาที่สามารถดํานินการใหຌกูຌยืมงินทนกองทุน ในปการศึกษา 2562

ระดับอุดมศึกษา

ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

หนຌา แ/่



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

ใ้ เเโ6ใ็ วิทยาลัยทองสุข อกชน กรุงทพมหานครฬ

ไเ เเโ็้แ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนຏวชิระ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไแ เเโ็้6 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาขตวังทาพระ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไโ เเใแใ่ วิทยาลัยพยาบาลตา้รวจ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไใ เเใโใ้ วิทยาลัยดสุิตธานี อกชน กรุงทพมหานครฬ

ไไ เเไใ56 วิทยาลัยซาธຏอีสทຏบางกอก อกชน กรุงทพมหานครฬ

ไ5 เเไไ้ใ มหาวิทยาลัยนอรຏทกรุงทพ อกชน กรุงทพมหานครฬ

ไ6 เเไ5้่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพรือ ศูนยຏวิทยาการ กรมพทยຏทหารรือ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไ็ เเไ6เเ มหาวิทยาลัยกรุงทพธนบุรี อกชน กรุงทพมหานครฬ

ไ่ เเไ6ไ่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รัฐ กรุงทพมหานครฬ

ไ้ เเไ่โโ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อกชน กรุงทพมหานครฬ

5เ เเไ่ใ็ มหาวิทยาลัยธนบุรี อกชน กรุงทพมหานครฬ

5แ เเไ่ใ่ มหาวิทยาลัยกรุงทพสุวรรณภูมิ อกชน กรุงทพมหานครฬ

5โ เเไ่ไใ วิทยาลัยทคนลยีสยาม อกชน กรุงทพมหานครฬ

5ใ เเไ่55 มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร คณะทคนลยีสืไอสารมวลชน รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5ไ เเไ่56 มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปตยกรรมศาสตรຏละการออกบบ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

55 เเไ่5็ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตรຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

56 เเไ่5่ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตรຏละทคนลยี รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5็ เเไ่5้ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิไงทอละออกบบฟชัไน รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5่ เเไ่6เ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

5้ เเไ่6แ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตรຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6เ เเไ่6โ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร คณะทคนลยีคหกรรมศาสตรຏ รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6แ เเไ่6ใ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตรຏอุตสาหกรรม รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6โ เเไ่6่ สถาบันทคนลยีเทยูญีไปุຆน อกชน กรุงทพมหานครฬ

6ใ เเ5ไไแ วิทยาลัยทคนลยีจิตรลดา อกชน กรุงทพมหานครฬ

6ไ เเ5ไ็5 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงทพมหานคร รัฐ กรุงทพมหานครฬ

65 เเ5ไ้็ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รัฐ กรุงทพมหานครฬ

66 เเ55เโ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รัฐ กรุงทพมหานครฬ

6็ เเ55เใ สถาบันอาศรมศิลปຊ อกชน กรุงทพมหานครฬ

6่ เเไเ5้ มหาวิทยาลัยวสทิรຏน อกชน กาญจนบุรี

6้ เเแใใ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรีฬ

็เ เเใโ5แ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุຏ ิชืไอดิมมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน วิทยาขตกาฬสินธุຏี รัฐ กาฬสินธุຏฬ

็แ เเไใ้้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุຏ ิชืไอดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุຏี รัฐ กาฬสินธุຏฬ

็โ เเ5เโไ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรຏฉลิมพระกียรตกิาฬสินธุຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

็ใ เเ5ไ้แ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุຏ รัฐ กาฬสินธุຏฬ

็ไ เเเ้้ใ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าพงพชร รัฐ ก้าพงพชร

็5 เเไ6เแ วิทยาลัยบัณฑิตอซีย อกชน ขอนกน

็6 เเแแไ้ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน วิทยาขตขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

็็ เเแโ็แ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกฉียงหนือ อกชน ขอนกนฬ

็่ เเแ5้ใ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

็้ เเโใไโ มหาวิทยาลัยขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

หนຌา โ/่



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

่เ เเโ็่็ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

่แ เเไ5โโ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตอีสาน รัฐ ขอนกนฬ

่โ เเ5แเเ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขตขอนกน รัฐ ขอนกนฬ

่ใ เเเ6โ็ วิทยาลัยพยาบาลพระปกกลຌา จันทบุรี รัฐ จันทบุรีฬ

่ไ เเแเ้ใ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าเพพรรณี รัฐ จันทบุรีฬ

่5 เเแไเโ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาขตจันทบุรี รัฐ จันทบุรีฬ

่6 เเเ6ไโ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรຏ รัฐ ฉะชิงทราฬ

่็ เเเใ็ไ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี รัฐ ชลบุรีฬ

่่ เเเ็เ6 มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาขตบางพระ รัฐ ชลบุรีฬ

่้ เเแไไเ มหาวิทยาลัยบูรพา รัฐ ชลบุรีฬ

้เ เเโใเเ สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตชลบุรี รัฐ ชลบุรีฬ

้แ เเโไ่ใ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ วิทยาขตศรีราชา รัฐ ชลบุรีฬ

้โ เเโ5้็ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รัฐ ชลบุรีฬ

้ใ เเเใใแ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท รัฐ ชัยนาทฬ

้ไ เเแ็เแ สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิฬ

้5 เเไแ็เ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิฬ

้6 เเแใเ้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตชุมพร รัฐ ชุมพรฬ

้็ เเเ่โ5 มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย รัฐ ชียงรายฬ

้่ เเแ็ไเ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา ชียงราย รัฐ ชียงรายฬ

้้ เเไเ่เ มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง รัฐ ชียงรายฬ

แเเ เเไ่แ6 วิทยาลัยชียงราย อกชน ชียงรายฬ

แเแ เเเ้ไเ สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตชียง฿หม รัฐ ชียง฿หมฬ

แเโ เเเ้5่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียง฿หม รัฐ ชียง฿หมฬ

แเใ เเแแแเ มหาวิทยาลัยพายัพ อกชน ชียง฿หมฬ

แเไ เเแโไ้ มหาวิทยาลัยชียง฿หม รัฐ ชียง฿หมฬ

แเ5 เเแ็แ็ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา รัฐ ชียง฿หมฬ

แเ6 เเแ็ใ้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชียง฿หม รัฐ ชียง฿หมฬ

แเ็ เเแ็้ใ มหาวิทยาลัยมจຌ รัฐ ชียง฿หมฬ

แเ่ เเไใ55 มหาวิทยาลัยฟารຏอีสทอรຏน อกชน ชียง฿หมฬ

แเ้ เเไใ็่ มหาวิทยาลัยนอรຏทูชียง฿หม อกชน ชียง฿หมฬ

แแเ เเไ็้6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตลຌานนา รัฐ ชียง฿หมฬ

แแแ เเ5แ้แ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณຏราชวิทยาลัย วิทยาขตชียง฿หม รัฐ ชียง฿หมฬ

แแโ เเ5ไ่ใ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคหนือ แ รัฐ ชียง฿หมฬ

แแใ เเแ5แไ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รัฐ ตรังฬ

แแไ เเโโ่เ สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตตรัง รัฐ ตรังฬ

แแ5 เเโ5โ่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รัฐ ตรังฬ

แแ6 เเไใไไ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรຏ วิทยาขตตรัง รัฐ ตรังฬ

แแ็ เเไ้เ่ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาขตตรัง รัฐ ตรังฬ

แแ่ เเไ้65 วิทยาลัยชุมชนตราด รัฐ ตราดฬ

แแ้ เเใ้6แ วิทยาลัยนอรຏททิรຏน อกชน ตาก

แโเ เเแ่ใโ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา ตาก รัฐ ตากฬ

หนຌา ใ/่



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

แโแ เเไ่เแ วิทยาลัยชุมชนตาก รัฐ ตากฬ

แโโ เเ5ไ้้ สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคหนือ รัฐ ตากฬ

แโใ เเไ5้ไ วิทยาลัยนานาชาติซนตຏทรซา อกชน นครนายกฬ

แโไ เเ5ไ6แ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ใ รัฐ นครนายกฬ

แโ5 เเเใ65 มหาวิทยาลัยคริสตียน อกชน นครปฐมฬ

แโ6 เเแแไใ มหาวิทยาลัยมหิดล รัฐ นครปฐมฬ

แโ็ เเแ็แเ กาญจนาภิษกวิทยาลัย ชางทองหลวง รัฐ นครปฐมฬ

แโ่ เเแ็็5 มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ วิทยาขตก้าพงสน รัฐ นครปฐมฬ

แโ้ เเแ้่ไ วิทยาลัยสงธรรม อกชน นครปฐมฬ

แใเ เเโแ่ไ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รัฐ นครปฐมฬ

แใแ เเโ็ไ้ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทรຏ วิทยาขตศาลายา รัฐ นครปฐมฬ

แใโ เเโ็้5 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาขตพระราชวังสนามจันทรຏ รัฐ นครปฐมฬ

แใใ เเไเ็็ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปຊ รัฐ นครปฐมฬ

แใไ เเ5แเ้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รัฐ นครปฐมฬ

แใ5 เเ5โเ6 สถาบันกันตนา อกชน นครปฐมฬ

แใ6 เเ5ไ็็ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ไ รัฐ นครปฐมฬ

แใ็ เเไ่้6 มหาวิทยาลัยนครพนม รัฐ นครพนม

แใ่ เเ5แ่แ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณຏราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆຏนครพนม รัฐ นครพนมฬ

แใ้ เเเ้ใ5 มหาวิทยาลัยวงษຏชวลิตกุล อกชน นครราชสีมาฬ

แไเ เเแแ56 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

แไแ เเแไ55 มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี รัฐ นครราชสีมาฬ

แไโ เเโโไ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมาฬ

แไใ เเโโ5ไ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน วิทยาขตภาคตะวันออกฉียงหนือ รัฐ นครราชสีมาฬ

แไไ เเไ็เโ วิทยาลัยนครราชสีมา อกชน นครราชสีมาฬ

แไ5 เเไ้ใ้ วิทยาลัยทคนลยีพนมวันทຏ อกชน นครราชสีมาฬ

แไ6 เเ5ไ่โ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกฉียงหนือ 5 รัฐ นครราชสีมาฬ

แไ็ เเแโไไ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แไ่ เเโแโ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แไ้ เเโโใใ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะกษตรศาสตรຏนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แ5เ เเโ5เ5 มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาขตนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แ5แ เเใ่็้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณຏ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แ5โ เเไไ้แ วิทยาลัยทคนลยีภาค฿ตຌ อกชน นครศรีธรรมราชฬ

แ5ใ เเไ5แ่ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยทคนลยีอุตสาหกรรมละการจัดการ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แ5ไ เเไ6ไ้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตศรีธรรมาศกราช รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แ55 เเ5ไเใ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค฿ตຌ แ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แ56 เเ55เเ สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาค฿ตຌ รัฐ นครศรีธรรมราชฬ

แ5็ เเแเแ้ มหาวิทยาลัยภาคกลาง อกชน นครสวรรคຏฬ

แ5่ เเแ่5่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แ5้ เเใ้โแ มหาวิทยาลัยจຌาพระยา อกชน นครสวรรคຏฬ

แ6เ เเไ6้้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคຏประชารักษຏ นครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แ6แ เเไ้6็ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขตนครสวรรคຏ รัฐ นครสวรรคຏฬ

หนຌา ไ/่



ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

แ6โ เเ5ไ่เ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคหนือ ไ รัฐ นครสวรรคຏฬ

แ6ใ เเแเไ5 วิทยาลัยทคนลยีทางการพทยຏละสาธารณสุข กาญจนาภิษก รัฐ นนทบุรีฬ

แ6ไ เเแ่ใ6 มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาขตนนทบุรี รัฐ นนทบุรีฬ

แ65 เเโ็็้ มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช รัฐ นนทบุรีฬ

แ66 เเโ่เเ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รัฐ นนทบุรีฬ

แ6็ เเไ่โ็ มหาวิทยาลัยราชพฤกษຏ อกชน นนทบุรีฬ

แ6่ เเไ่ไโ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนຏ อกชน นนทบุรีฬ

แ6้ เเไ็่ใ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรຏ รัฐ นราธิวาส

แ็เ เเไ็แ5 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รัฐ นราธิวาสฬ

แ็แ เเแไ่6 มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา นาน รัฐ นานฬ

แ็โ เเ5ไ็ใ วิทยาลัยชุมชนนาน รัฐ นานฬ

แ็ใ เเเโเ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แ็ไ เเไ6ไแ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมยຏ รัฐ บุรีรัมยຏฬ

แ็5 เเแ6แ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรຏ รัฐ ปทุมธานี

แ็6 เเแ็แโ มหาวิทยาลัยรังสิต อกชน ปทุมธานีฬ

แ็็ เเโใไแ มหาวิทยาลัยราชภัฏวเลยอลงกรณຏ รัฐ ปทุมธานีฬ

แ็่ เเโ5โไ สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตกรุงทพ รัฐ ปทุมธานีฬ

แ็้ เเใ้ไโ มหาวิทยาลัยอีสทิรຏนอชีย อกชน ปทุมธานีฬ

แ่เ เเไใ5ใ มหาวิทยาลัยปทุมธานี อกชน ปทุมธานีฬ

แ่แ เเไ6เใ มหาวิทยาลัยชินวัตร อกชน ปทุมธานีฬ

แ่โ เเไ่ไไ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี รัฐ ปทุมธานีฬ

แ่ใ เเ5ไ็6 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง แ รัฐ ปทุมธานฬี

แ่ไ เเเ็แ้ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทรຏ วิทยาขตวังเกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธຏฬ

แ่5 เเโใไเ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรຏ วิทยาขตปตตานี รัฐ ปตตานีฬ

แ่6 เเไ่66 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อกชน ปตตานีฬ

แ่็ เเไ้6แ วิทยาลัยชุมชนปตตานี รัฐ ปตตานีฬ

แ่่ เเแ่่็ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาขตอยุธยา หันตรา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แ่้ เเโเแไ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แ้เ เเใใไใ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาขตอยุธยา วาสุกรี รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แ้แ เเไ่ไเ สถาบันทคนลยีหงอยธยา อกชน พระนครศรีอยุธยาฬ

แ้โ เเ5แ้เ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แ้ใ เเ5แ้โ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยาฬ

แ้ไ เเโโแใ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะยา รัฐ พะยาฬ

แ้5 เเ5แ่่ มหาวิทยาลัยพะยา รัฐ พะยาฬ

แ้6 เเ5ไ55 สถาบันวิทยาการจัดการหงปซิฟຂค อกชน พะยาฬ

แ้็ เเ5ไ็้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคหนือ โ รัฐ พะยาฬ

แ้่ เเไ้6ไ วิทยาลัยชุมชนพังงา รัฐ พังงาฬ

แ้้ เเ5แ่้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาขตพัทลุง รัฐ พัทลุงฬ

โเเ เเไ่แ5 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รัฐ พิจิตรฬ

โเแ เเเ6่ใ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุลก รัฐ พิษณุลกฬ

โเโ เเเ้เโ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา พิษณุลก รัฐ พิษณุลกฬ

หนຌา 5/่
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โเใ เเเ้แ5 มหาวิทยาลัยนรศวร รัฐ พิษณุลกฬ

โเไ เเแเไ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รัฐ พิษณุลกฬ

โเ5 เเโเ็โ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รัฐ พิษณุลกฬ

โเ6 เเไ็เ้ มหาวิทยาลัยพิษณุลก อกชน พิษณุลกฬ

โเ็ เเ5ไ6ไ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคหนือ ใ รัฐ พิษณุลกฬ

โเ่ เเแแเ6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี รัฐ พชรบุรีฬ

โเ้ เเแโโ้ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมกลຌาจังหวัดพชรบุรี รัฐ พชรบุรีฬ

โแเ เเไ้โไ มหาวิทยาลัยนานาชาติสตมฟอรຏด อกชน พชรบุรีฬ

โแแ เเเ้ไโ มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบูรณຏ รัฐ พชรบูรณຏฬ

โแโ เเ5แ6โ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆຏพอขุนผามือง พชรบรูณຏ รัฐ พชรบูรณຏฬ

โแใ เเไ้แ้ วิทยาลัยชุมชนพร รัฐ พรฬ

โแไ เเ5ไ้ไ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พร รัฐ พรฬ

โแ5 เเแใเใ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูกใต รัฐ ภูกใตฬ

โแ6 เเแ่ใแ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรຏ วิทยาขตภูกใต รัฐ ภูกใตฬ

โแ็ เเ5ไ็ไ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค฿ตຌ โ รัฐ ภูกใตฬ

โแ่ เเเ5ไเ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รัฐ มหาสารคามฬ

โแ้ เเเ็เ็ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รัฐ มหาสารคามฬ

โโเ เเแใเ็ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รัฐ มหาสารคามฬ

โโแ เเแใ่็ สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตมหาสารคาม รัฐ มหาสารคามฬ

โโโ เเ5ไเ่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกฉียงหนือ ใ รัฐ มหาสารคามฬ

โโใ เเไ66เ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รัฐ มุกดาหารฬ

โโไ เเไ็ใแ วิทยาลัยชุมชนมฮองสอน รัฐ มฮองสอนฬ

โโ5 เเไ้6ใ วิทยาลัยชุมชนยสธร รัฐ ยสธรฬ

โโ6 เเ5เโ5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรຏยสธร รัฐ ยสธรฬ

โโ็ เเแเไไ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รัฐ ยะลาฬ

โโ่ เเแแ6้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตยะลา รัฐ ยะลาฬ

โโ้ เเแ็่เ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รัฐ ยะลาฬ

โใเ เเแ่้่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รัฐ ยะลาฬ

โใแ เเไ้โ้ วิทยาลัยชุมชนยะลา รัฐ ยะลาฬ

โใโ เเไ5้้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใดฬ

โใใ เเไ65้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตรຌอยอใด รัฐ รຌอยอใดฬ

โใไ เเ5ไ65 สถาบันการอาชีวศึกษากษตรภาคตะวันออกฉียงหนือ รัฐ รຌอยอใดฬ

โใ5 เเไ้แใ วิทยาลัยชุมชนระนอง รัฐ ระนองฬ

โใ6 เเไ่ไแ วิทยาลัยฉลิมกาญจนาระยอง อกชน ระยองฬ

โใ็ เเ5ไ่ไ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รัฐ ระยองฬ

โใ่ เเแแไ5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบຌานจอมบึง รัฐ ราชบุรีฬ

โใ้ เเโใ่แ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รัฐ ราชบุรีฬ

โไเ เเโ็56 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช รัฐ ราชบุรีฬ

โไแ เเเ6ไ6 มหาวิทยาลัยราชภัฏทพสตรี รัฐ ลพบุรีฬ

โไโ เเ5ไ6เ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง โ รัฐ ลพบุรีฬ

โไใ เเแโแโ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา ล้าปาง รัฐ ล้าปางฬ

หนຌา 6/่
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โไไ เเแ6่ใ มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง รัฐ ล้าปางฬ

โไ5 เเแ้้ใ มหาวิทยาลัยนชัไน อกชน ล้าปางฬ

โไ6 เเโแโ5 สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตล้าปาง รัฐ ล้าปางฬ

โไ็ เเโแ่เ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล้าปาง รัฐ ล้าปางฬ

โไ่ เเไ็เ็ วิทยาลัยอินตอรຏทคล้าปาง อกชน ล้าปางฬ

โไ้ เเ5แ6่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆຏล้าพูน รัฐ ล้าพูนฬ

โ5เ เเแ่5ใ มหาวิทยาลัยราชภัฏลย รัฐ ลยฬ

โ5แ เเไ6เ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตศรีลຌานชຌาง รัฐ ลยฬ

โ5โ เเไ็เ่ มหาวิทยาลัยฉลิมกาญจนา อกชน ศรีสะกษ

โ5ใ เเโ่เ5 สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษฬ

โ5ไ เเไไโ6 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ รัฐ ศรีสะกษฬ

โ55 เเแไใ่ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน วิทยาขตสกลนคร รัฐ สกลนครฬ

โ56 เเโไ5ใ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รัฐ สกลนครฬ

โ5็ เเไไใ้ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ วิทยาขตฉลิมพระกียรต ิจังหวัดสกลนคร รัฐ สกลนครฬ

โ5่ เเ5ไ6ใ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกฉียงหนือ โ รัฐ สกลนครฬ

โ5้ เเแโโ็ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รัฐ สงขลาฬ

โ6เ เเโใแ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รัฐ สงขลาฬ

โ6แ เเโไ6ไ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรຏ วิทยาขตหาด฿หญ รัฐ สงขลาฬ

โ6โ เเโไ6้ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาขตภาค฿ตຌ รัฐ สงขลาฬ

โ6ใ เเโ็่ใ มหาวิทยาลัยทักษิณ รัฐ สงขลาฬ

โ6ไ เเโ่แไ มหาวิทยาลัยหาด฿หญ อกชน สงขลาฬ

โ65 เเ5แ็6 วิทยาลัยชุมชนสงขลา รัฐ สงขลาฬ

โ66 เเ5ไ่แ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค฿ตຌ ใ รัฐ สงขลาฬ

โ6็ เเไ้แ6 วิทยาลัยชุมชนสตูล รัฐ สตลูฬ

โ6่ เเแ็โ6 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อกชน สมุทรปราการฬ

โ6้ เเโเใโ มหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ อกชน สมุทรปราการฬ

โ็เ เเใ่ไเ สถาบันศูนยຏฝຄกพาณิชยຏนาวี รัฐ สมุทรปราการฬ

โ็แ เเ5ไ5้ สถาบันทคนลยีหงสุวรรณภูมิ อกชน สมุทรปราการฬ

โ็โ เเ5ไ็่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รัฐ สมุทรสงครามฬ

โ็ใ เเแใ็เ สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาครฬ

โ็ไ เเ5แ็5 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาครฬ

โ็5 เเ5ไเแ สถาบันทคนลยียานยนตຏมหาชัย อกชน สมุทรสาครฬ

โ็6 เเไ้6เ วิทยาลัยชุมชนสระกຌว รัฐ สระกຌวฬ

โ็็ เเเ่่6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รัฐ สระบุรีฬ

โ็่ เเแ55่ มหาวิทยาลัยนานาชาติอชียูปซิฟຂก อกชน สระบุรีฬ

โ็้ เเโแ้เ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท รัฐ สระบุรีฬ

โ่เ เเแใใแ สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตสุขทัย รัฐ สุขทัย

โ่แ เเไไ็โ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี

โ่โ เเแโ้5 สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โ่ใ เเแ็ใ็ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โ่ไ เเโ5แ้ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาขตสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรีฬ

หนຌา ็/่
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โ่5 เเไ66็ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ วิทยาขตสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรีฬ

โ่6 เเโไโ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรຏธานี รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โ่็ เเโ็แ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรຏธานี รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โ่่ เเใไ5เ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรຏ วิทยาขตสุราษฎรຏธานี รัฐ สุราษฎรຏธานีฬ

โ่้ เเไแเ็ มหาวิทยาลัยตาป อกชน สุราษฎรຏธานีฬ

โ้เ เเแไไแ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน วิทยาขตสุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ้แ เเแ้5้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ้โ เเใไเ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทรຏ รัฐ สุรินทรຏฬ

โ้ใ เเ5ไ6โ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกฉียงหนือ แ รัฐ หนองคายฬ

โ้ไ เเไ็ใ็ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล้าภู รัฐ หนองบัวล้าภูฬ

โ้5 เเ5แโไ วิทยาลัยพิชญบัณฑติ อกชน หนองบัวล้าภูฬ

โ้6 เเเไแแ สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตอางทอง รัฐ อางทองฬ

โ้็ เเโใ่เ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รัฐ อุดรธานีฬ

โ้่ เเโไไ6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตอุดรธานี รัฐ อุดรธานีฬ

โ้้ เเโไ้ใ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รัฐ อุดรธานีฬ

ใเเ เเไเแโ วิทยาลัยสันตพล อกชน อุดรธานีฬ

ใเแ เเไ่โแ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาขตอุดรธานี อกชน อุดรธานีฬ

ใเโ เเแไ6่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถຏ รัฐ อุตรดิตถຏฬ

ใเใ เเแ66็ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถຏ รัฐ อุตรดติถຏฬ

ใเไ เเไ6ใ้ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานีฬ

ใเ5 เเแไ5โ มหาวิทยาลัยราชธานี อกชน อุบลราชธานี

ใเ6 เเเ้แเ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานีฬ

ใเ็ เเแ่5็ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานีฬ

ใเ่ เเแ่็6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงคຏ รัฐ อุบลราชธานีฬ

ใเ้ เเใใเไ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานีฬ

ใแเ เเ5ไเ5 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกฉียงหนือ ไ รัฐ อุบลราชธานีฬ

หนຌา ่/่



1 001181 โรงเรียนบຌานเกาวิทยา รัฐ กาญจนบุรี 

2 003797 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รัฐ นครปฐม 

3 005380 โรงเรียนดีนนียะหอิสลามียะห รัฐ นราธิวาส 

4 001194 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เอกชน นาน 

5 005256 โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา เอกชน นาน 

6 004502 โรงเรียนชุมชนปอมเพชร รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

7 000330 โรงเรียนบางลายพิทยา จิตตภาวันอุปถัมภ รัฐ พิจิตร 
8 005290 โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐ พิษณุโลก 

9 005375 โรงเรียนพัฒนศาสนวิทยาโกตาบารู เอกชน ยะลา 

10 004450 โรงเรียนโพธิ์วงศวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

บัญชีนบทຌาย 2
รายช่ือสถานศกึษาที่ขຌารวมดํานินงานกับกองทุนงินใหຌกูຌยืมพื่อการศกึษาที่สามารถดํานินการใหຌกูຌยืมงินทนกองทุน ในปการศึกษา 2562

ระดับมัธยมศึกษา

ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

หนຌา 1/1



แ เเไ89ไ วิทยาลัยทคนลยีพัฒนออนนุชบริหาร อกชน กรุงทพมหานคร 
โ เเ5ใ6ใ วิทยาลัยทคนลยี เทยูอซีย อกชน ชียงราย 

ใ เเ5เใ6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาทศบาลมืองนาสาร รัฐ สุราษฎรธาน ี

ไ เเ5ไแ5 วิทยาลัยทคนลยีศรีชียง฿หม อกชน หนองคาย 

5 เเแไ6ใ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปลีทคนิคภาคตะวันออกฉียงหนือ อกชน อุบลราชธานี

บัญชีนบทຌาย 2
รายช่ือสถานศกึษาที่ขຌารวมดํานินงานกับกองทุนงินใหຌกูຌยืมพื่อการศกึษาที่สามารถดํานินการใหຌกูຌยืมงินทนกองทุน ในปการศึกษา 2562

ระดับอาชีวศึกษา

ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

หนຌา แ/แ



แ เเแ5แเ สถาบันการพลศึกษา วิทยาขตพชรบูรณ รัฐ พชรบูรณ

โ เเ5ไเไ สถาบันการรียนรูຌพื่อปวงชน อกชน สมุทรสงคราม 

ใ เเไแเ6 มหาวิทยาลัยการจัดการละทคนลยีอีสทิรน อกชน อุบลราชธานี

บัญชีนบทຌาย 2
รายช่ือสถานศกึษาที่ขຌารวมดํานินงานกับกองทุนงินใหຌกูຌยืมพื่อการศกึษาที่สามารถดํานินการใหຌกูຌยืมงินทนกองทุน ในปการศึกษา 2562

ระดับอุดมศึกษา

ลําดับที่ รหัส
สถานศึกษา ช่ือสถานศกึษา จังหวัดรัฐ/อกชน

หนຌา แ/แ


