
บัญชีแนบท้าย 1

ระดับมัธยมศึกษา

1 005536 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี รัฐ กระบ่ี

2 000325 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ รัฐ กระบ่ี 

3 000350 โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล รัฐ กระบ่ี 

4 000680 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ รัฐ กระบ่ี 

5 000917 โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ รัฐ กระบ่ี 

6 001142 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม รัฐ กระบ่ี 

7 001386 โรงเรียนเมืองกระบ่ี รัฐ กระบ่ี 

8 001430 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ รัฐ กระบ่ี 

9 002067 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รัฐ กระบ่ี 

10 002150 โรงเรียนเหนือคลองประชาบ ารุง รัฐ กระบ่ี 

11 002162 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม รัฐ กระบ่ี 

12 002369 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ รัฐ กระบ่ี 

13 002400 โรงเรียนพนมเบญจา รัฐ กระบ่ี 

14 002742 โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพิทยา รัฐ กระบ่ี 

15 002940 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา รัฐ กระบ่ี 

16 004223 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี รัฐ กระบ่ี 

17 004573 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล รัฐ กระบ่ี 

18 005081 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 รัฐ กระบ่ี 

19 005520 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) รัฐ กระบ่ี 

20 004574 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม เอกชน กระบ่ี 

21 005014 โรงเรียนสันติวิทยา (กระบ่ี) เอกชน กระบ่ี 

22 005067 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ เอกชน กระบ่ี 

23 005160 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบ่ี เอกชน กระบ่ี 

24 005253 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม เอกชน กระบ่ี 

25 000021 โรงเรียนมักกะสันพิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

26 000039 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

27 000045 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

รายช่ือสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีสามารถด าเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุน ในปีการศึกษา 2563 (ฉบับท่ี 4)

(ส าหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าและรายใหม่)
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28 000046 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

29 000059 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

30 000062 โรงเรียนวัดสระเกศ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

31 000124 โรงเรียนสายปัญญา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

32 000160 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

33 000262 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 

34 000448 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

35 000449 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

36 000466 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

37 000467 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า รัฐ กรุงเทพมหานคร 

38 000527 โรงเรียนทวีธาภิเศก รัฐ กรุงเทพมหานคร 

39 000591 โรงเรียนราชด าริ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

40 000592 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

41 000622 โรงเรียนวัดสังเวช รัฐ กรุงเทพมหานคร 

42 000665 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

43 000674 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

44 000949 โรงเรียนวัดพุทธบูชา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

45 000989 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

46 001081 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

47 001155 โรงเรียนวัดรางบัว รัฐ กรุงเทพมหานคร 

48 001241 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 

49 001255 โรงเรียนวัดบวรมงคล รัฐ กรุงเทพมหานคร 

50 001355 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

51 001357 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

52 001366 โรงเรียนโยธินบูรณะ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

53 001371 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

54 001375 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 

55 001379 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

56 001392 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

57 001394 โรงเรียนบางกะปิ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

58 001407 โรงเรียนสายน้ าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

59 001408 โรงเรียนปทุมคงคา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

60 001436 โรงเรียนสวนอนันต์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
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61 001506 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

62 001552 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

63 001569 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รัฐ กรุงเทพมหานคร 

64 001687 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

65 001691 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

66 001709 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

67 001724 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก รัฐ กรุงเทพมหานคร 

68 001736 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

69 001779 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

70 001781 โรงเรียนศรีพฤฒา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

71 001840 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

72 001862 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

73 001962 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

74 001964 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

75 002122 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

76 002151 โรงเรียนเทพลีลา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

77 002196 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

78 002204 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

79 002210 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) รัฐ กรุงเทพมหานคร 

80 002263 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รัฐ กรุงเทพมหานคร 

81 002392 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

82 002466 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รัฐ กรุงเทพมหานคร 

83 002578 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

84 002585 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

85 002613 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระบรมอุปถัมภ์ฯ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

86 002621 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

87 002653 โรงเรียนวัดราชาธิวาส รัฐ กรุงเทพมหานคร 

88 002680 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

89 002697 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

90 002713 โรงเรียนศรีอยุธยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

91 002730 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รัฐ กรุงเทพมหานคร 

92 002747 โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

93 002768 โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) รัฐ กรุงเทพมหานคร 
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94 002785 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

95 002786 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

96 002847 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

97 002878 โรงเรียนวัดราชโอรส รัฐ กรุงเทพมหานคร 

98 002913 โรงเรียนราชวินิตบางเขน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

99 002925 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

100 002965 โรงเรียนปัญญาวรคุณ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

101 003016 โรงเรียนมหรรณพาราม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

102 003154 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

103 003263 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

104 003292 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

105 003418 โรงเรียนสิริรัตนาธร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

106 003422 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รัฐ กรุงเทพมหานคร 

107 003499 โรงเรียนพรตพิทยพยัต รัฐ กรุงเทพมหานคร 

108 003549 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

109 003605 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

110 003642 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

111 003645 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

112 003654 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

113 003687 โรงเรียนวัดอินทาราม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

114 003738 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

115 003751 โรงเรียนวัดราชบพิธ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

116 003795 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

117 003815 โรงเรียนราชวินิต มัธยม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

118 003896 โรงเรียนศึกษานารี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

119 003915 โรงเรียนนนทรีวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

120 003917 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

121 003923 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รัฐ กรุงเทพมหานคร 

122 003932 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ กรุงเทพมหานคร 

123 003933 โรงเรียนสารวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

124 003952 โรงเรียนเทพศิรินทร์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

125 004027 โรงเรียนหอวัง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

126 004100 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รัฐ กรุงเทพมหานคร 
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127 004148 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

128 004415 โรงเรียนสตรีวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

129 004544 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

130 004550 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 

131 004698 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4 รัฐ กรุงเทพมหานคร 

132 004792 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎร์บูรณะ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

133 004800 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตลาดพร้าว รัฐ กรุงเทพมหานคร 

134 004890 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 

135 005173 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

136 005223 โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตมีนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

137 005231 โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

138 005242 โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกะปิ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

139 005346 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

140 005425 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

141 001575 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา เอกชน กรุงเทพมหานคร 

142 003373 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

143 003490 โรงเรียนลาซาล เอกชน กรุงเทพมหานคร 

144 003998 โรงเรียนอุดมศึกษา เอกชน กรุงเทพมหานคร 

145 004759 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เอกชน กรุงเทพมหานคร 

146 005328 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เอกชน กรุงเทพมหานคร 

147 000605 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รัฐ กาญจนบุรี 

148 000941 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา รัฐ กาญจนบุรี 

149 001105 โรงเรียนเทพมงคลรังษี รัฐ กาญจนบุรี 

150 001181 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา รัฐ กาญจนบุรี 

151 001203 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง รัฐ กาญจนบุรี 

152 001215 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก รัฐ กาญจนบุรี 

153 001231 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

154 001250 โรงเรียนวิสุทธรังษี รัฐ กาญจนบุรี 

155 001312 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธ์ิอุปถัมภ์ รัฐ กาญจนบุรี 

156 001431 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา รัฐ กาญจนบุรี 

157 001669 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รัฐ กาญจนบุรี 

158 001670 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ รัฐ กาญจนบุรี 

159 001671 โรงเรียนประชามงคล รัฐ กาญจนบุรี 
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160 001672 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง รัฐ กาญจนบุรี 

161 001676 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รัฐ กาญจนบุรี 

162 001790 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา รัฐ กาญจนบุรี 

163 002002 โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง รัฐ กาญจนบุรี 

164 002291 โรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม รัฐ กาญจนบุรี 

165 002311 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รัฐ กาญจนบุรี 

166 002435 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ รัฐ กาญจนบุรี 

167 002752 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ รัฐ กาญจนบุรี 

168 002763 โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม รัฐ กาญจนบุรี 

169 003301 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม รัฐ กาญจนบุรี 

170 003338 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม รัฐ กาญจนบุรี 

171 003891 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม รัฐ กาญจนบุรี 

172 004262 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต รัฐ กาญจนบุรี 

173 004441 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา รัฐ กาญจนบุรี 

174 004576 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม รัฐ กาญจนบุรี 

175 004684 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

176 004799 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต รัฐ กาญจนบุรี 

177 004917 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

178 005123 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ รัฐ กาญจนบุรี 

179 005126 โรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย รัฐ กาญจนบุรี 

180 005159 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ รัฐ กาญจนบุรี 

181 005332 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย รัฐ กาญจนบุรี 

182 005531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รัฐ กาญจนบุรี 

183 005532 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง รัฐ กาญจนบุรี 

184 000035 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

185 000092 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

186 000381 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

187 000469 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

188 000496 โรงเรียนอนุกูลนารี รัฐ กาฬสินธ์ุ 

189 000511 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

190 000512 โรงเรียนล าปาววิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

191 000751 โรงเรียนกมลาไสย รัฐ กาฬสินธ์ุ 

192 000773 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
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193 000776 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

194 000809 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

195 000820 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา รัฐ กาฬสินธ์ุ 

196 000832 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

197 000928 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร รัฐ กาฬสินธ์ุ 

198 001163 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา รัฐ กาฬสินธ์ุ 

199 001330 โรงเรียนค าม่วง รัฐ กาฬสินธ์ุ 

200 001341 โรงเรียนห้วยผ้ึงพิทยา รัฐ กาฬสินธ์ุ 

201 001389 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธ์ุ 

202 001421 โรงเรียนกุฉินารายณ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

203 001517 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

204 001556 โรงเรียนบัวขาว รัฐ กาฬสินธ์ุ 

205 001559 โรงเรียนนามนพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

206 001580 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

207 001599 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธ์ุ 

208 001602 โรงเรียนร่องค า รัฐ กาฬสินธ์ุ 

209 001660 โรงเรียนสามชัย รัฐ กาฬสินธ์ุ 

210 001893 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธ์ุ 

211 001937 โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

212 001943 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี รัฐ กาฬสินธ์ุ 

213 002012 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

214 002094 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

215 002148 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

216 002221 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

217 002227 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

218 002457 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

219 002703 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

220 002892 โรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

221 002896 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

222 002901 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย รัฐ กาฬสินธ์ุ 

223 002929 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา รัฐ กาฬสินธ์ุ 

224 002950 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

225 003036 โรงเรียนโคกศรีเมือง รัฐ กาฬสินธ์ุ 
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226 003178 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

227 003565 โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา รัฐ กาฬสินธ์ุ 

228 003598 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

229 003607 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

230 003617 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธ์ุ 

231 003712 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

232 003717 โรงเรียนวังล้ินฟ้าวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

233 003747 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

234 003765 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

235 003782 โรงเรียนจ าปาหลวงวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

236 003810 โรงเรียนโนนค าวิทยา รัฐ กาฬสินธ์ุ 

237 003877 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

238 003902 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

239 003945 โรงเรียนเมืองสมเด็จ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

240 004072 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธ์ุ 

241 004308 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

242 004311 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

243 004316 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

244 004406 โรงเรียนพระเทพญานวิศิษฏ์อุดมวิทย์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

245 004438 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

246 004452 โรงเรียนหนองห้างพิทยา รัฐ กาฬสินธ์ุ 

247 004459 โรงเรียนค าเจริญวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 

248 005198 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา รัฐ กาฬสินธ์ุ 

249 000044 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม รัฐ ก าแพงเพชร 

250 000139 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ รัฐ ก าแพงเพชร 

251 000167 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม รัฐ ก าแพงเพชร 

252 000313 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รัฐ ก าแพงเพชร 

253 000424 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม รัฐ ก าแพงเพชร 

254 000429 โรงเรียนทุ่งโพธ์ิทะเลพิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

255 000586 โรงเรียนลานกระบือวิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

256 000737 โรงเรียนพิไกรวิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

257 000871 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร รัฐ ก าแพงเพชร 

258 001042 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม รัฐ ก าแพงเพชร 
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259 001074 โรงเรียนขาณุวิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

260 001075 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

261 001076 โรงเรียนคลองลานวิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

262 001097 โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม รัฐ ก าแพงเพชร 

263 001162 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

264 001168 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม รัฐ ก าแพงเพชร 

265 001282 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม รัฐ ก าแพงเพชร 

266 001358 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม รัฐ ก าแพงเพชร 

267 001756 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

268 001792 โรงเรียนวัชรวิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

269 002000 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รัฐ ก าแพงเพชร 

270 002055 โรงเรียนระหานวิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

271 002153 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา รัฐ ก าแพงเพชร 

272 003194 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

273 003346 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

274 003355 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม รัฐ ก าแพงเพชร 

275 003895 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม รัฐ ก าแพงเพชร 

276 003975 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ รัฐ ก าแพงเพชร 

277 004048 โรงเรียนสักงามวิทยา รัฐ ก าแพงเพชร 

278 004274 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม รัฐ ก าแพงเพชร 

279 004275 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักด์ิ รัฐ ก าแพงเพชร 

280 004519 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร รัฐ ก าแพงเพชร 

281 005229 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร รัฐ ก าแพงเพชร 

282 005485 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) รัฐ ก าแพงเพชร 

283 000019 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

284 000032 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ รัฐ ขอนแก่น 

285 000311 โรงเรียนบ้านไผ่ รัฐ ขอนแก่น 

286 000426 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

287 000480 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน รัฐ ขอนแก่น 

288 000519 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

289 000582 โรงเรียนนครขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

290 000583 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ รัฐ ขอนแก่น 

291 000598 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

9/127



ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

292 000645 โรงเรียนขามแก่นนคร รัฐ ขอนแก่น 

293 000682 โรงเรียนน้ าพองศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

294 000728 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

295 000818 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

296 000823 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร รัฐ ขอนแก่น 

297 000878 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร รัฐ ขอนแก่น 

298 000880 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

299 001031 โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

300 001084 โรงเรียนชนบทศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

301 001127 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

302 001134 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

303 001213 โรงเรียนพล รัฐ ขอนแก่น 

304 001235 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

305 001243 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รัฐ ขอนแก่น 

306 001253 โรงเรียนโนนหันวิทยายน รัฐ ขอนแก่น 

307 001362 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

308 001404 โรงเรียนนาจานศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

309 001479 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร รัฐ ขอนแก่น 

310 001482 โรงเรียนภูผาม่าน รัฐ ขอนแก่น 

311 001525 โรงเรียนผาขามวิทยายน รัฐ ขอนแก่น 

312 001536 โรงเรียนน้ าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก รัฐ ขอนแก่น 

313 001828 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล รัฐ ขอนแก่น 

314 001829 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

315 001845 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ รัฐ ขอนแก่น 

316 001865 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

317 001866 โรงเรียนจระเข้วิทยายน รัฐ ขอนแก่น 

318 001910 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

319 001945 โรงเรียนฝางวิทยายน รัฐ ขอนแก่น 

320 002019 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม รัฐ ขอนแก่น 

321 002051 โรงเรียนกัลยาณวัตร รัฐ ขอนแก่น 

322 002244 โรงเรียนสีชมพูศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

323 002299 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

324 002364 โรงเรียนมัญจาศึกษา รัฐ ขอนแก่น 
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325 002485 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รัฐ ขอนแก่น 

326 002502 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

327 002596 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

328 002639 โรงเรียนหนองเรือวิทยา รัฐ ขอนแก่น 

329 002731 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รัฐ ขอนแก่น 

330 002792 โรงเรียนชุมแพศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

331 002848 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก รัฐ ขอนแก่น 

332 002849 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร รัฐ ขอนแก่น 

333 002858 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ รัฐ ขอนแก่น 

334 002866 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

335 002924 โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ รัฐ ขอนแก่น 

336 003029 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

337 003075 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย รัฐ ขอนแก่น 

338 003203 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รัฐ ขอนแก่น 

339 003242 โรงเรียนค าแคนวิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

340 003306 โรงเรียนโนนข่าวิทยา รัฐ ขอนแก่น 

341 003318 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย รัฐ ขอนแก่น 

342 003391 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

343 003489 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา รัฐ ขอนแก่น 

344 003574 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ รัฐ ขอนแก่น 

345 003593 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 รัฐ ขอนแก่น 

346 003671 โรงเรียนดงบังวิทยายน รัฐ ขอนแก่น 

347 003677 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

348 003694 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

349 003716 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

350 003786 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ รัฐ ขอนแก่น 

351 003832 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

352 004085 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

353 004108 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

354 004165 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

355 004166 โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

356 004167 โรงเรียนชุมแพวิทยายน รัฐ ขอนแก่น 

357 004192 โรงเรียนดงมันพิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 
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358 004210 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน รัฐ ขอนแก่น 

359 004272 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา รัฐ ขอนแก่น 

360 004289 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา รัฐ ขอนแก่น 

361 004322 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

362 004323 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

363 004330 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 รัฐ ขอนแก่น 

364 004370 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม รัฐ ขอนแก่น 

365 004386 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ รัฐ ขอนแก่น 

366 004401 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา รัฐ ขอนแก่น 

367 004413 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 รัฐ ขอนแก่น 

368 004429 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง รัฐ ขอนแก่น 

369 004484 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย รัฐ ขอนแก่น 

370 004623 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ รัฐ ขอนแก่น 

371 004672 โรงเรียนซ ายางวิทยายน รัฐ ขอนแก่น 

372 004753 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม รัฐ ขอนแก่น 

373 004826 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

374 005427 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ รัฐ ขอนแก่น 

375 005510 โรงเรียนชุมชนดูนสาด รัฐ ขอนแก่น 

376 002275 โรงเรียนอมตวิทยา เอกชน ขอนแก่น 

377 004752 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน ขอนแก่น 

378 005486 โรงเรียนวรวิมลศึกษา เอกชน ขอนแก่น 

379 000320 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก รัฐ จันทบุรี 

380 000359 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ รัฐ จันทบุรี 

381 000373 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม รัฐ จันทบุรี 

382 000472 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา รัฐ จันทบุรี 

383 000515 โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล รัฐ จันทบุรี 

384 000970 โรงเรียนศรียานุสรณ์ รัฐ จันทบุรี 

385 001208 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี รัฐ จันทบุรี 

386 001625 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ รัฐ จันทบุรี 

387 002191 โรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยาคม รัฐ จันทบุรี 

388 002666 โรงเรียนสอยดาววิทยา รัฐ จันทบุรี 

389 002908 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม รัฐ จันทบุรี 

390 003002 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม รัฐ จันทบุรี 
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391 003214 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 

392 003324 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร รัฐ จันทบุรี 

393 003539 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร รัฐ จันทบุรี 

394 003582 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง รัฐ จันทบุรี 

395 003644 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา รัฐ จันทบุรี 

396 003744 โรงเรียนบางกะจะ รัฐ จันทบุรี 

397 003752 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ รัฐ จันทบุรี 

398 003756 โรงเรียนคลองพลูวิทยา รัฐ จันทบุรี 

399 003807 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร รัฐ จันทบุรี 

400 004371 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม รัฐ จันทบุรี 

401 004509 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม รัฐ จันทบุรี 

402 004595 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร รัฐ จันทบุรี 

403 005506 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 รัฐ จันทบุรี 

404 001825 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เอกชน จันทบุรี 

405 004846 โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว เอกชน จันทบุรี 

406 004876 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เอกชน จันทบุรี 

407 000501 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม รัฐ ฉะเชิงเทรา 

408 000634 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

409 000730 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 3 ชนะสงสารวิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

410 000816 โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

411 001950 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม รัฐ ฉะเชิงเทรา 

412 001954 โรงเรียนสนามชัยเขต รัฐ ฉะเชิงเทรา 

413 002037 โรงเรียนผาณิตวิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

414 002038 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร รัฐ ฉะเชิงเทรา 

415 002097 โรงเรียนดัดดรุณี รัฐ ฉะเชิงเทรา 

416 002107 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล รัฐ ฉะเชิงเทรา 

417 002309 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี รัฐ ฉะเชิงเทรา 

418 002365 โรงเรียนบางน้ าเปร้ียววิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

419 002377 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

420 002434 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

421 002521 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

422 002711 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม รัฐ ฉะเชิงเทรา 

423 002745 โรงเรียนช าป่างามวิทยาคม รัฐ ฉะเชิงเทรา 
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424 002919 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

425 003144 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม รัฐ ฉะเชิงเทรา 

426 003535 โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน รัฐ ฉะเชิงเทรา 

427 003587 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

428 003922 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

429 004092 โรงเรียนวัดเป่ียมนิโครธาราม รัฐ ฉะเชิงเทรา 

430 004559 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

431 004977 โรงเรียนการท ามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษ์ รัฐ ฉะเชิงเทรา 

432 005336 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๕ รัฐ ฉะเชิงเทรา 

433 004760 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว เอกชน ฉะเชิงเทรา 

434 000043 โรงเรียนสิงห์สมุทร รัฐ ชลบุรี 

435 000097 โรงเรียนบ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์ รัฐ ชลบุรี 

436 000099 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม รัฐ ชลบุรี 

437 000174 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา รัฐ ชลบุรี 

438 000177 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา รัฐ ชลบุรี 

439 000360 โรงเรียนชลกันยานุกูล รัฐ ชลบุรี 

440 000535 โรงเรียนพานทอง รัฐ ชลบุรี 

441 000596 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร รัฐ ชลบุรี 

442 000677 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง รัฐ ชลบุรี 

443 000733 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม รัฐ ชลบุรี 

444 000879 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา รัฐ ชลบุรี 

445 000957 โรงเรียนหัวถนนวิทยา รัฐ ชลบุรี 

446 001679 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร รัฐ ชลบุรี 

447 001704 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) รัฐ ชลบุรี 

448 002367 โรงเรียนชลบุรี สุขบท รัฐ ชลบุรี 

449 002425 โรงเรียนบ้านบึง มนูญวิทยาคาร รัฐ ชลบุรี 

450 002563 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ รัฐ ชลบุรี 

451 002996 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา รัฐ ชลบุรี 

452 003092 โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยา รัฐ ชลบุรี 

453 003532 โรงเรียนอุทกวิทยาคม รัฐ ชลบุรี 

454 003678 โรงเรียนศรีราชา รัฐ ชลบุรี 

455 003679 โรงเรียนแสนสุข รัฐ ชลบุรี 

456 003793 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม รัฐ ชลบุรี 
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457 003870 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ รัฐ ชลบุรี 

458 004215 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร รัฐ ชลบุรี 

459 004227 โรงเรียนเกาะสีชัง รัฐ ชลบุรี 

460 004251 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม รัฐ ชลบุรี 

461 004287 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ รัฐ ชลบุรี 

462 004398 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม รัฐ ชลบุรี 

463 004616 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน รัฐ ชลบุรี 

464 004622 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

465 005251 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม รัฐ ชลบุรี 

466 002775 โรงเรียนดาราสมุทร เอกชน ชลบุรี 

467 004424 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เอกชน ชลบุรี 

468 000204 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษด์ิ รัฐ ชัยนาท 

469 000206 โรงเรียนหันคาพิทยาคม รัฐ ชัยนาท 

470 000300 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม รัฐ ชัยนาท 

471 000337 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รัฐ ชัยนาท 

472 000930 โรงเรียนวัดสิงห์ รัฐ ชัยนาท 

473 001449 โรงเรียนสาครพิทยาคม รัฐ ชัยนาท 

474 001684 โรงเรียนสรรพยาวิทยา รัฐ ชัยนาท 

475 001967 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ รัฐ ชัยนาท 

476 002534 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รัฐ ชัยนาท 

477 002889 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ รัฐ ชัยนาท 

478 003276 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา รัฐ ชัยนาท 

479 003776 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม รัฐ ชัยนาท 

480 003971 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท รัฐ ชัยนาท 

481 004394 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา รัฐ ชัยนาท 

482 004488 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 รัฐ ชัยนาท 

483 000222 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

484 000239 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

485 000394 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รัฐ ชัยภูมิ 

486 000557 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน รัฐ ชัยภูมิ 

487 000570 โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

488 000601 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

489 000808 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 
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490 000926 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

491 000932 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

492 000992 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

493 001083 โรงเรียนท่ามะไฟหวาน รัฐ ชัยภูมิ 

494 001198 โรงเรียนคอนสวรรค์ รัฐ ชัยภูมิ 

495 001199 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร รัฐ ชัยภูมิ 

496 001248 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

497 001265 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

498 001350 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

499 001499 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

500 001560 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก รัฐ ชัยภูมิ 

501 001581 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

502 001921 โรงเรียนสามหมอวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

503 002074 โรงเรียนโนนกอกวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

504 002516 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

505 002541 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

506 002568 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

507 002631 โรงเรียนบ้านหันวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

508 002640 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร รัฐ ชัยภูมิ 

509 002754 โรงเรียนภูเขียว รัฐ ชัยภูมิ 

510 002839 โรงเรียนกวางโจนศึกษา รัฐ ชัยภูมิ 

511 002870 โรงเรียนภูพระวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

512 002927 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน รัฐ ชัยภูมิ 

513 002928 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 รัฐ ชัยภูมิ 

514 002961 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

515 002964 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

516 003010 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา รัฐ ชัยภูมิ 

517 003051 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน รัฐ ชัยภูมิ 

518 003132 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ รัฐ ชัยภูมิ 

519 003133 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

520 003189 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

521 003209 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

522 003228 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร รัฐ ชัยภูมิ 
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523 003372 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ ชัยภูมิ 

524 003685 โรงเรียนหนองขามวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

525 003818 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหม่ืน รัฐ ชัยภูมิ 

526 003951 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

527 003954 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา รัฐ ชัยภูมิ 

528 003957 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย รัฐ ชัยภูมิ 

529 003964 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม รัฐ ชัยภูมิ 

530 003966 โรงเรียนสระพังวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

531 003973 โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

532 004051 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

533 004196 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

534 004310 โรงเรียนคูเมืองวิทยา รัฐ ชัยภูมิ 

535 004549 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

536 004621 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี รัฐ ชัยภูมิ 

537 004754 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 

538 005145 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รัฐ ชัยภูมิ 

539 005146 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ารุง) รัฐ ชัยภูมิ 

540 000662 โรงเรียนปะทิววิทยา รัฐ ชุมพร 

541 000914 โรงเรียนสวนศรีวิทยา รัฐ ชุมพร 

542 001118 โรงเรียนละแมวิทยา รัฐ ชุมพร 

543 001230 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา รัฐ ชุมพร 

544 001529 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา รัฐ ชุมพร 

545 001799 โรงเรียนศรียาภัย รัฐ ชุมพร 

546 002152 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา รัฐ ชุมพร 

547 002175 โรงเรียนสวีวิทยา รัฐ ชุมพร 

548 002234 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา รัฐ ชุมพร 

549 002477 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก รัฐ ชุมพร 

550 002755 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร รัฐ ชุมพร 

551 002757 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม รัฐ ชุมพร 

552 003162 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา รัฐ ชุมพร 

553 003235 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม รัฐ ชุมพร 

554 003336 โรงเรียนปากน้ าชุมพรวิทยา รัฐ ชุมพร 

555 003359 โรงเรียนเมืองหลังสวน รัฐ ชุมพร 
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556 003586 โรงเรียนนาสักวิทยา รัฐ ชุมพร 

557 003726 โรงเรียนครนพิทยาคม รัฐ ชุมพร 

558 003900 โรงเรียนปากน้ าหลังสวนวิทยา รัฐ ชุมพร 

559 003927 โรงเรียนศรียาภัย 2 รัฐ ชุมพร 

560 004624 โรงเรียนด่านสวีวิทยา รัฐ ชุมพร 

561 005471 โรงเรียนบ้านทับวัง รัฐ ชุมพร 

562 005504 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร รัฐ ชุมพร 

563 005314 โรงเรียนนิรมลชุมพร เอกชน ชุมพร 

564 000015 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ รัฐ เชียงราย 

565 000042 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ เชียงราย 

566 000101 โรงเรียนนครวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

567 000104 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รัฐ เชียงราย 

568 000106 โรงเรียนพานพิทยาคม รัฐ เชียงราย 

569 000219 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

570 000431 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม รัฐ เชียงราย 

571 000526 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม รัฐ เชียงราย 

572 000546 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รัฐ เชียงราย 

573 000599 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

574 000684 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

575 000687 โรงเรียนปล้องวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

576 000791 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

577 000805 โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ รัฐ เชียงราย 

578 000815 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

579 000908 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

580 000944 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

581 001033 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รัฐ เชียงราย 

582 001034 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

583 001035 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

584 001281 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

585 001314 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

586 001315 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

587 001453 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

588 001475 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม รัฐ เชียงราย 
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589 001613 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

590 001630 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

591 001696 โรงเรียนวาวีวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

592 001846 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

593 002208 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก รัฐ เชียงราย 

594 002211 โรงเรียนเทิงวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

595 002239 โรงเรียนแม่ต  าตาดควันวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

596 002334 โรงเรียนพญาเม็งราย รัฐ เชียงราย 

597 002618 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

598 002707 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย รัฐ เชียงราย 

599 002926 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

600 003406 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รัฐ เชียงราย 

601 003690 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 รัฐ เชียงราย 

602 003705 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

603 003750 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม รัฐ เชียงราย 

604 004922 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รัฐ เชียงราย 

605 004927 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ รัฐ เชียงราย 

606 004932 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 รัฐ เชียงราย 

607 004937 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รัฐ เชียงราย 

608 005016 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รัฐ เชียงราย 

609 005120 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี รัฐ เชียงราย 

610 005128 โรงเรียนบ้านเทอดไทย รัฐ เชียงราย 

611 000017 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เอกชน เชียงราย 

612 004782 โรงเรียนสันติวิทยา เอกชน เชียงราย 

613 004873 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เอกชน เชียงราย 

614 004969 โรงเรียนลูกรักเชียงของ เอกชน เชียงราย 

615 000179 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

616 000196 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

617 000771 โรงเรียนพร้าววิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

618 000831 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

619 000901 โรงเรียนแม่แตง รัฐ เชียงใหม่ 

620 001028 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

621 001098 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 
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622 001104 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

623 001159 โรงเรียนไชยปราการ รัฐ เชียงใหม่ 

624 001160 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รัฐ เชียงใหม่ 

625 001337 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รัฐ เชียงใหม่ 

626 001485 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รัฐ เชียงใหม่ 

627 001637 โรงเรียนสารภีพิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

628 001665 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่ 

629 001753 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

630 002050 โรงเรียนหอพระ รัฐ เชียงใหม่ 

631 002057 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

632 002058 โรงเรียนจอมทอง รัฐ เชียงใหม่ 

633 002060 โรงเรียนสองแคววิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

634 002093 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รัฐ เชียงใหม่ 

635 002145 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รัฐ เชียงใหม่ 

636 002212 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

637 002262 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รัฐ เชียงใหม่ 

638 002277 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

639 002399 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย รัฐ เชียงใหม่ 

640 002441 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

641 002467 โรงเรียนฮอดพิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

642 002487 โรงเรียนแม่แจ่ม รัฐ เชียงใหม่ 

643 002495 โรงเรียนสันก าแพง รัฐ เชียงใหม่ 

644 002498 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

645 002526 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

646 002770 โรงเรียนแม่ต่ืนวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

647 003485 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่ 

648 003912 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

649 004514 โรงเรียนสันติสุข รัฐ เชียงใหม่ 

650 004931 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่ 

651 005157 โรงเรียนบ้านสันต้นหม้ือ รัฐ เชียงใหม่ 

652 005209 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ รัฐ เชียงใหม่ 

653 005211 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว รัฐ เชียงใหม่ 

654 005250 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง รัฐ เชียงใหม่ 
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655 005414 โรงเรียนแม่วินสามัคคี รัฐ เชียงใหม่ 

656 005438 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 

657 005453 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ รัฐ เชียงใหม่ 

658 000492 โรงเรียนรังษีวิทยา เอกชน เชียงใหม่ 

659 002206 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เอกชน เชียงใหม่ 

660 002307 โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย เอกชน เชียงใหม่ 

661 002423 โรงเรียนธรรมราชศึกษา เอกชน เชียงใหม่ 

662 002571 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม เอกชน เชียงใหม่ 

663 002997 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เอกชน เชียงใหม่ 

664 003057 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เอกชน เชียงใหม่ 

665 004090 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เอกชน เชียงใหม่ 

666 004123 โรงเรียนพระหฤทัย เอกชน เชียงใหม่ 

667 004767 โรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา เอกชน เชียงใหม่ 

668 004824 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง เอกชน เชียงใหม่ 

669 004848 โรงเรียนวชิราลัย เอกชน เชียงใหม่ 

670 004867 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เอกชน เชียงใหม่ 

671 005278 โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ เอกชน เชียงใหม่ 

672 005432 โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ เอกชน เชียงใหม่ 

673 000870 โรงเรียนสภาราชินี รัฐ ตรัง 

674 001120 โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข รัฐ ตรัง 

675 001335 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ รัฐ ตรัง 

676 001535 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ รัฐ ตรัง 

677 001655 โรงเรียนวิเชียรมาตุ รัฐ ตรัง 

678 001798 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ รัฐ ตรัง 

679 001882 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ รัฐ ตรัง 

680 001897 โรงเรียนวังวิเศษ รัฐ ตรัง 

681 001987 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รัฐ ตรัง 

682 002087 โรงเรียนล าภูราเรืองวิทย์ รัฐ ตรัง 

683 002112 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง รัฐ ตรัง 

684 002186 โรงเรียนรัษฎา รัฐ ตรัง 

685 002215 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม รัฐ ตรัง 

686 002333 โรงเรียนกันตังพิทยากร รัฐ ตรัง 

687 002391 โรงเรียนคันธพิทยาคาร รัฐ ตรัง 

21/127



ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

688 002420 โรงเรียนสามัคคีศึกษา รัฐ ตรัง 

689 002476 โรงเรียนห้วยยอด รัฐ ตรัง 

690 002481 โรงเรียนน้ าผุด รัฐ ตรัง 

691 002615 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รัฐ ตรัง 

692 002635 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา รัฐ ตรัง 

693 002804 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ รัฐ ตรัง 

694 003883 โรงเรียนสภาราชินี 2 รัฐ ตรัง 

695 004110 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม รัฐ ตรัง 

696 004189 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 รัฐ ตรัง 

697 004557 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ รัฐ ตรัง 

698 004567 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 รัฐ ตรัง 

699 004631 โรงเรียนบางดีวิทยาคม รัฐ ตรัง 

700 005033 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ รัฐ ตรัง 

701 005122 โรงเรียนในเตาพิทยาคม รัฐ ตรัง 

702 005398 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) รัฐ ตรัง 

703 005518 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) รัฐ ตรัง 

704 001784 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ เอกชน ตรัง 

705 002764 โรงเรียนบูรณะร าลึก เอกชน ตรัง 

706 002903 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา เอกชน ตรัง 

707 003060 โรงเรียนตรังวิทยา เอกชน ตรัง 

708 004920 โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ เอกชน ตรัง 

709 004934 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว เอกชน ตรัง 

710 005291 โรงเรียนปัญญาวิทย์ เอกชน ตรัง 

711 005359 โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ เอกชน ตรัง 

712 005523 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ เอกชน ตรัง 

713 000047 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม รัฐ ตราด 

714 000073 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ รัฐ ตราด 

715 000090 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม รัฐ ตราด 

716 000386 โรงเรียนตราษตระการคุณ รัฐ ตราด 

717 001209 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ รัฐ ตราด 

718 001359 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม รัฐ ตราด 

719 001400 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม รัฐ ตราด 

720 002818 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม รัฐ ตราด 
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721 003643 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม รัฐ ตราด 

722 003675 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม รัฐ ตราด 

723 003735 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร รัฐ ตราด 

724 003763 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ ตราด 

725 004124 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ รัฐ ตราด 

726 004470 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม รัฐ ตราด 

727 004471 โรงเรียนประณีตวิทยาคม รัฐ ตราด 

728 005254 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม รัฐ ตราด 

729 000093 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม รัฐ ตาก 

730 000129 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม รัฐ ตาก 

731 000218 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม รัฐ ตาก 

732 000232 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม รัฐ ตาก 

733 000250 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม รัฐ ตาก 

734 000251 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม รัฐ ตาก 

735 000253 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม รัฐ ตาก 

736 000392 โรงเรียนพบพระวิทยาคม รัฐ ตาก 

737 000564 โรงเรียนผดุงปัญญา รัฐ ตาก 

738 000616 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม รัฐ ตาก 

739 001060 โรงเรียนสรรพวิทยาคม รัฐ ตาก 

740 001496 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม รัฐ ตาก 

741 001778 โรงเรียนตากพิทยาคม รัฐ ตาก 

742 002575 โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร รัฐ ตาก 

743 002815 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม รัฐ ตาก 

744 002880 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม รัฐ ตาก 

745 002900 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม รัฐ ตาก 

746 003068 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง รัฐ ตาก 

747 003472 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม รัฐ ตาก 

748 004047 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม รัฐ ตาก 

749 004936 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร รัฐ ตาก 

750 005060 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 รัฐ ตาก 

751 005075
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

รัฐ ตาก 

752 005279 โรงเรียนบ้านกล้อทอ รัฐ ตาก 

753 005280 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง รัฐ ตาก 
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754 005429 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา รัฐ ตาก 

755 005431 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา รัฐ ตาก 

756 005521 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคล่ิง) รัฐ ตาก 

757 005078 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด เอกชน ตาก 

758 005205 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) เอกชน ตาก 

759 005377 โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ต่ีม้ิง) เอกชน ตาก 

760 000192 โรงเรียนองครักษ์ รัฐ นครนายก 

761 001420 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม รัฐ นครนายก 

762 001579 โรงเรียนเมืองนครนายก รัฐ นครนายก 

763 001631 โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร รัฐ นครนายก 

764 001823 โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา รัฐ นครนายก 

765 001923 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ รัฐ นครนายก 

766 002451 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร รัฐ นครนายก 

767 002650 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ รัฐ นครนายก 

768 003126 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย รัฐ นครนายก 

769 003960 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ รัฐ นครนายก 

770 004350 โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม รัฐ นครนายก 

771 005172 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เอกชน นครนายก 

772 005261 โรงเรียนผดุงอิสลาม เอกชน นครนายก 

773 000342 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา รัฐ นครปฐม 

774 000610 โรงเรียนสระกะเทียม สังวรเจษฎ์ประชาคมอุปถัมภ์ รัฐ นครปฐม 

775 000693 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา รัฐ นครปฐม 

776 000695 โรงเรียนบางหลวงวิทยา รัฐ นครปฐม 

777 001177 วิทยาลัยนาฏศิลป รัฐ นครปฐม 

778 001310 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา รัฐ นครปฐม 

779 001563 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม รัฐ นครปฐม 

780 001565 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ รัฐ นครปฐม 

781 001566 โรงเรียนราชินีบูรณะ รัฐ นครปฐม 

782 001567 โรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ รัฐ นครปฐม 

783 001623 โรงเรียนคงทองวิทยา รัฐ นครปฐม 

784 001685 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม รัฐ นครปฐม 

785 001764 โรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐ นครปฐม 

786 001786 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา รัฐ นครปฐม 
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787 001961 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา รัฐ นครปฐม 

788 001965 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ รัฐ นครปฐม 

789 001979 โรงเรียนสามพรานวิทยา รัฐ นครปฐม 

790 002069 โรงเรียนบางเลนวิทยา รัฐ นครปฐม 

791 002408 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน รัฐ นครปฐม 

792 002538 โรงเรียนแหลมบัววิทยา รัฐ นครปฐม 

793 002682 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา รัฐ นครปฐม 

794 002683 โรงเรียนสถาพรวิทยา รัฐ นครปฐม 

795 002812 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา รัฐ นครปฐม 

796 002911 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ รัฐ นครปฐม 

797 003116 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม รัฐ นครปฐม 

798 003188 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม รัฐ นครปฐม 

799 004069 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม รัฐ นครปฐม 

800 004070 โรงเรียนเพ่ิมวิทยา รัฐ นครปฐม 

801 004851 โรงเรียนทวารวดี รัฐ นครปฐม 

802 003745 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ เอกชน นครปฐม 

803 004580 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ เอกชน นครปฐม 

804 005135 โรงเรียนนักบุญเปโตร เอกชน นครปฐม 

805 005144 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ เอกชน นครปฐม 

806 005416 โรงเรียนสกลวิทยา เอกชน นครปฐม 

807 000572 โรงเรียนนาทมวิทยา รัฐ นครพนม 

808 000573 โรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์ รัฐ นครพนม 

809 000602 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม รัฐ นครพนม 

810 000965 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รัฐ นครพนม 

811 000967 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ รัฐ นครพนม 

812 000968 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์ รัฐ นครพนม 

813 001052 โรงเรียนนาแกพิทยาคม รัฐ นครพนม 

814 001091 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา รัฐ นครพนม 

815 001197 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม รัฐ นครพนม 

816 001216 โรงเรียนอุเทนพัฒนา รัฐ นครพนม 

817 001217 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม รัฐ นครพนม 

818 001288 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ รัฐ นครพนม 

819 001413 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม รัฐ นครพนม 
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820 001426 โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ รัฐ นครพนม 

821 001587 โรงเรียนบ้านผ้ึงวิทยาคม รัฐ นครพนม 

822 001588 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม รัฐ นครพนม 

823 001925 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ รัฐ นครพนม 

824 001926 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รัฐ นครพนม 

825 002044 โรงเรียนธาตุพนม รัฐ นครพนม 

826 002054 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รัฐ นครพนม 

827 002056 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา รัฐ นครพนม 

828 002161 โรงเรียนพะทายพิทยาคม รัฐ นครพนม 

829 002279 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ รัฐ นครพนม 

830 002346 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม รัฐ นครพนม 

831 002375 โรงเรียนสามผงวิทยาคม รัฐ นครพนม 

832 002555 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม รัฐ นครพนม 

833 002559 โรงเรียนปลาปากวิทยา รัฐ นครพนม 

834 002560 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รัฐ นครพนม 

835 002562 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา รัฐ นครพนม 

836 002799 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ รัฐ นครพนม 

837 002801 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม รัฐ นครพนม 

838 002832 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล รัฐ นครพนม 

839 002852 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล รัฐ นครพนม 

840 002902 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา รัฐ นครพนม 

841 003110 โรงเรียนนาเด่ือพิทยาคม รัฐ นครพนม 

842 003161 โรงเรียนรามราชพิทยาคม รัฐ นครพนม 

843 003300 โรงเรียนวังยางวิทยาคม รัฐ นครพนม 

844 003339 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา รัฐ นครพนม 

845 003421 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ รัฐ นครพนม 

846 003651 โรงเรียนค้อวิทยาคม รัฐ นครพนม 

847 003656 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม รัฐ นครพนม 

848 003691 โรงเรียนหนองโพธ์ิพิทยาคม รัฐ นครพนม 

849 003759 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม รัฐ นครพนม 

850 003806 โรงเรียนลังกาพิทยาคม รัฐ นครพนม 

851 003890 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา รัฐ นครพนม 

852 004094 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา รัฐ นครพนม 
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853 004411 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม รัฐ นครพนม 

854 004428 โรงเรียนท่าจ าปาวิทยา รัฐ นครพนม 

855 004446 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา รัฐ นครพนม 

856 004447 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม รัฐ นครพนม 

857 004751 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) รัฐ นครพนม 

858 004819 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล รัฐ นครพนม 

859 005085 โรงเรียนบ้านระเริง  รัฐ นครราชสีมา 

860 000005 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี รัฐ นครราชสีมา 

861 000013 โรงเรียนพิมายวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

862 000050 โรงเรียนบัวลาย รัฐ นครราชสีมา 

863 000068 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา รัฐ นครราชสีมา 

864 000146 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี รัฐ นครราชสีมา 

865 000309 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต รัฐ นครราชสีมา 

866 000558 โรงเรียนบ้านเหล่ือมพิทยาสรรพ์ รัฐ นครราชสีมา 

867 000577 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

868 000594 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รัฐ นครราชสีมา 

869 000615 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รัฐ นครราชสีมา 

870 000624 โรงเรียนมหิศราธิบดี รัฐ นครราชสีมา 

871 000651 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

872 000652 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด รัฐ นครราชสีมา 

873 000762 โรงเรียนวัดประชานิมิตร รัฐ นครราชสีมา 

874 000781 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รัฐ นครราชสีมา 

875 000784 โรงเรียนพระทองค าวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

876 000792 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

877 000797 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

878 000813 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา รัฐ นครราชสีมา 

879 000856 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

880 000876 โรงเรียนบัวใหญ่ รัฐ นครราชสีมา 

881 000988 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ รัฐ นครราชสีมา 

882 001002 โรงเรียนจักราชวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

883 001016 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ ารุง รัฐ นครราชสีมา 

884 001017 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

885 001027 โรงเรียนสีค้ิวหนองหญ้าขาว รัฐ นครราชสีมา 
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886 001029 โรงเรียนเมืองคง รัฐ นครราชสีมา 

887 001067 โรงเรียนปากช่อง รัฐ นครราชสีมา 

888 001101 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

889 001148 โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

890 001196 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

891 001206 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

892 001301 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

893 001345 โรงเรียนเสิงสาง รัฐ นครราชสีมา 

894 001369 โรงเรียนครบุรี รัฐ นครราชสีมา 

895 001397 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา รัฐ นครราชสีมา 

896 001456 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

897 001500 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

898 001546 โรงเรียนสีค้ิว สวัสด์ิผดุงวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

899 001551 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

900 001659 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

901 001725 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

902 001822 โรงเรียนสุรนารีวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

903 001867 โรงเรียนสูงเนิน รัฐ นครราชสีมา 

904 001873 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

905 002027 โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

906 002245 โรงเรียนขามสะแกแสง รัฐ นครราชสีมา 

907 002250 โรงเรียนสีดาวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

908 002322 โรงเรียนศรีสุขวิทยา นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

909 002348 โรงเรียนบุญวัฒนา รัฐ นครราชสีมา 

910 002355 โรงเรียนโคราชพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

911 002412 โรงเรียนพิมายด ารงวิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

912 002444 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 รัฐ นครราชสีมา 

913 002489 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รัฐ นครราชสีมา 

914 002514 โรงเรียนประทาย รัฐ นครราชสีมา 

915 002515 โรงเรียนชุมพวงศึกษา รัฐ นครราชสีมา 

916 002518 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

917 002595 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

918 002619 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ รัฐ นครราชสีมา 
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919 002624 โรงเรียนมะค่าวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

920 002793 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

921 003008 โรงเรียนปากช่อง 2 รัฐ นครราชสีมา 

922 003091 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

923 003151 โรงเรียนภู่วิทยา รัฐ นครราชสีมา 

924 003187 โรงเรียนวังรางพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

925 003198 โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

926 003218 โรงเรียนสองครพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

927 003230 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

928 003328 โรงเรียนทัพร้ังพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

929 003350 โรงเรียนหินดาดวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

930 003382 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

931 003410 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

932 003486 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

933 003492 โรงเรียนโตนดพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

934 003697 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 รัฐ นครราชสีมา 

935 003736 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

936 003834 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา รัฐ นครราชสีมา 

937 003868 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รัฐ นครราชสีมา 

938 003919 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

939 003926 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

940 003950 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 รัฐ นครราชสีมา 

941 003977 โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

942 004021 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

943 004056 โรงเรียนเมืองยางศึกษา รัฐ นครราชสีมา 

944 004061 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

945 004063 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

946 004083 โรงเรียนกุดจิกวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

947 004089 โรงเรียนเทพาลัย รัฐ นครราชสีมา 

948 004137 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

949 004149 โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร รัฐ นครราชสีมา 

950 004162 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

951 004199 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 
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952 004226 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

953 004244 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 รัฐ นครราชสีมา 

954 004255 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

955 004319 โรงเรียนบึงพะไล รัฐ นครราชสีมา 

956 004361 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา รัฐ นครราชสีมา 

957 004423 โรงเรียนวังน้ าเขียวพิทยาคม รัฐ นครราชสีมา 

958 004628 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

959 004635 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา รัฐ นครราชสีมา 

960 004745 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

961 004818 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา รัฐ นครราชสีมา 

962 004930 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม รัฐ นครราชสีมา 

963 005021 โรงเรียนด่านขุนทด รัฐ นครราชสีมา 

964 005041 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย รัฐ นครราชสีมา 

965 005042 โรงเรียนกุดตาด า(คงฤทธ์ิคุรุราษฎร์สามัคคี) รัฐ นครราชสีมา 

966 005084 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี รัฐ นครราชสีมา 

967 005115 โรงเรียนกฤษณาวิทยา รัฐ นครราชสีมา 

968 005311 โรงเรียนท่าลาด รัฐ นครราชสีมา 

969 005321 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง รัฐ นครราชสีมา 

970 005345 โรงเรียนโยธินนุกูล รัฐ นครราชสีมา 

971 005410 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 รัฐ นครราชสีมา 

972 005472 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า) รัฐ นครราชสีมา 

973 005537 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ รัฐ นครราชสีมา 

974 000782 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 

975 004200 โรงเรียนมารีย์วิทยา เอกชน นครราชสีมา 

976 004992 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา เอกชน นครราชสีมา 

977 001818 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก รัฐ นครศรีธรรมราช

978 000445 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

979 000494 โรงเรียนสตรีปากพนัง รัฐ นครศรีธรรมราช 

980 000524 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

981 000548 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

982 000631 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร รัฐ นครศรีธรรมราช 

983 000724 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ รัฐ นครศรีธรรมราช 

984 000729 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 
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985 000735 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

986 000855 โรงเรียนเชียรใหญ่ รัฐ นครศรีธรรมราช 

987 000894 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา รัฐ นครศรีธรรมราช 

988 001297 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร รัฐ นครศรีธรรมราช 

989 001299 โรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง รัฐ นครศรีธรรมราช 

990 001308 โรงเรียนขนอมพิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

991 001405 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

992 001572 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

993 001573 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

994 001589 โรงเรียนเขาพังไกร รัฐ นครศรีธรรมราช 

995 001641 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

996 001651 โรงเรียนบางขันวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

997 001663 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

998 001673 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

999 001706 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1000 001716 โรงเรียนนาบอน รัฐ นครศรีธรรมราช 

1001 001802 โรงเรียนชะอวด รัฐ นครศรีธรรมราช 

1002 001896 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1003 001980 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล รัฐ นครศรีธรรมราช 

1004 002018 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก รัฐ นครศรีธรรมราช 

1005 002047 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1006 002085 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

1007 002105 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1008 002131 โรงเรียนปากพูน รัฐ นครศรีธรรมราช 

1009 002271 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1010 002416 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1011 002422 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1012 002426 โรงเรียนทรายขาววิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1013 002510 โรงเรียนปากพนัง รัฐ นครศรีธรรมราช 

1014 002569 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

1015 002570 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1016 002582 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1017 002599 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 
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1018 002609 โรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1019 002627 โรงเรียนสตรีทุ่งสง รัฐ นครศรีธรรมราช 

1020 002767 โรงเรียนโยธินบ ารุง รัฐ นครศรีธรรมราช 

1021 002773 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร รัฐ นครศรีธรรมราช 

1022 002982 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1023 003065 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1024 003099 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1025 003277 โรงเรียนตระพังพิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

1026 003331 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

1027 003415 โรงเรียนเสาธงวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1028 003425 โรงเรียนทุ่งสง รัฐ นครศรีธรรมราช 

1029 003584 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

1030 003585 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1031 003595 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

1032 003600 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

1033 003619 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1034 003622 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1035 003649 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1036 003681 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

1037 003774 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1038 003775 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1039 004037 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง รัฐ นครศรีธรรมราช 

1040 004096 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1041 004101 โรงเรียนนบพิต าวิทยา รัฐ นครศรีธรรมราช 

1042 004175 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล รัฐ นครศรีธรรมราช 

1043 004569 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม รัฐ นครศรีธรรมราช 

1044 004570 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1045 004637 โรงเรียนวังหินวิทยาคม นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

1046 005489 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1047 005490 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมราช 

1048 000741 โรงเรียนจรัสพิชากร เอกชน นครศรีธรรมราช 

1049 001278 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช เอกชน นครศรีธรรมราช 

1050 004539 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ เอกชน นครศรีธรรมราช 
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1051 005107 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ เอกชน นครศรีธรรมราช 

1052 005121 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ เอกชน นครศรีธรรมราช 

1053 005127 โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ เอกชน นครศรีธรรมราช 

1054 000102 โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา รัฐ นครสวรรค์ 

1055 000238 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รัฐ นครสวรรค์ 

1056 000314 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ รัฐ นครสวรรค์ 

1057 000376 โรงเรียนหนองโพพิทยา รัฐ นครสวรรค์ 

1058 000499 โรงเรียนพระบางวิทยา รัฐ นครสวรรค์ 

1059 000584 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

1060 000660 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ รัฐ นครสวรรค์ 

1061 000668 โรงเรียนไพศาลีพิทยา รัฐ นครสวรรค์ 

1062 000669 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

1063 000846 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ รัฐ นครสวรรค์ 

1064 000962 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม รัฐ นครสวรรค์ 

1065 000996 โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร รัฐ นครสวรรค์ 

1066 001190 โรงเรียนหนองบัว รัฐ นครสวรรค์ 

1067 001367 โรงเรียนโกรกพระ รัฐ นครสวรรค์ 

1068 001461 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

1069 001550 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม รัฐ นครสวรรค์ 

1070 001751 โรงเรียนพนมรอกวิทยา รัฐ นครสวรรค์ 

1071 001843 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม รัฐ นครสวรรค์ 

1072 001906 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ รัฐ นครสวรรค์ 

1073 001942 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม รัฐ นครสวรรค์ 

1074 002048 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

1075 002135 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม รัฐ นครสวรรค์ 

1076 002449 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม รัฐ นครสวรรค์ 

1077 002625 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ รัฐ นครสวรรค์ 

1078 002630 โรงเรียนนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

1079 002659 โรงเรียนตะคร้อพิทยา รัฐ นครสวรรค์ 

1080 002689 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รัฐ นครสวรรค์ 

1081 003104 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา รัฐ นครสวรรค์ 

1082 003246 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม รัฐ นครสวรรค์ 

1083 003341 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม รัฐ นครสวรรค์ 
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1084 003493 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ รัฐ นครสวรรค์ 

1085 004006 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ รัฐ นครสวรรค์ 

1086 004009 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา รัฐ นครสวรรค์ 

1087 004058 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม รัฐ นครสวรรค์ 

1088 004364 โรงเรียนวังบ่อวิทยา รัฐ นครสวรรค์ 

1089 004402 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม รัฐ นครสวรรค์ 

1090 004407 โรงเรียนวังข่อยพิทยา รัฐ นครสวรรค์ 

1091 004515 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต รัฐ นครสวรรค์ 

1092 004878 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) รัฐ นครสวรรค์ 

1093 002616 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ เอกชน นครสวรรค์ 

1094 003551 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เอกชน นครสวรรค์ 

1095 004668 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา เอกชน นครสวรรค์ 

1096 000322 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม รัฐ นนทบุรี 

1097 000328 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1098 000433 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1099 000571 โรงเรียนปากเกร็ด รัฐ นนทบุรี 

1100 000609 โรงเรียนบางบัวทอง รัฐ นนทบุรี 

1101 001070 โรงเรียนราษฎร์นิยม รัฐ นนทบุรี 

1102 001520 โรงเรียนสตรีนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1103 002134 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม รัฐ นนทบุรี 

1104 002593 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม รัฐ นนทบุรี 

1105 002601 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1106 002647 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ รัฐ นนทบุรี 

1107 002751 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รัฐ นนทบุรี 

1108 002887 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รัฐ นนทบุรี 

1109 002912 โรงเรียนไทรน้อย รัฐ นนทบุรี 

1110 003347 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1111 003721 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1112 004153 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1113 004727 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

1114 000114 โรงเรียนอัมพรไพศาล เอกชน นนทบุรี 

1115 004891 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา เอกชน นนทบุรี 

1116 005392 โรงเรียนญาโณทัย เอกชน นนทบุรี 
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1117 001662 โรงเรียนบาเจาะ รัฐ นราธิวาส 

1118 001879 โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส รัฐ นราธิวาส 

1119 001880 โรงเรียนศรีวารินทร์ รัฐ นราธิวาส 

1120 001985 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ รัฐ นราธิวาส 

1121 002017 โรงเรียนนราธิวาส รัฐ นราธิวาส 

1122 002077 โรงเรียนนราสิกขาลัย รัฐ นราธิวาส 

1123 002222 โรงเรียนสุคิรินวิทยา รัฐ นราธิวาส 

1124 002246 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา รัฐ นราธิวาส 

1125 002276 โรงเรียนสุไหงโก-ลก รัฐ นราธิวาส 

1126 002407 โรงเรียนตันหยงมัส รัฐ นราธิวาส 

1127 002475 โรงเรียนตากใบ รัฐ นราธิวาส 

1128 002574 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม รัฐ นราธิวาส 

1129 002677 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี รัฐ นราธิวาส 

1130 002709 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ รัฐ นราธิวาส 

1131 003279 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐ นราธิวาส 

1132 003634 โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ รัฐ นราธิวาส 

1133 003799 โรงเรียนธัญธารวิทยา รัฐ นราธิวาส 

1134 005274 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านยะกัง รัฐ นราธิวาส 

1135 001928 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เอกชน นราธิวาส 

1136 002219 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา เอกชน นราธิวาส 

1137 002379 โรงเรียนรอมาเนีย เอกชน นราธิวาส 

1138 002405 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา นราธิวาส เอกชน นราธิวาส 

1139 002418 โรงเรียนดารุสสาลาม เอกชน นราธิวาส 

1140 003026 โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ เอกชน นราธิวาส 

1141 003030 โรงเรียนศิริธรรมวิทยา เอกชน นราธิวาส 

1142 003143 โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์ เอกชน นราธิวาส 

1143 003528 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา เอกชน นราธิวาส 

1144 003633 โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา เอกชน นราธิวาส 

1145 003684 โรงเรียนจริยธรรมวิทยา เอกชน นราธิวาส 

1146 004030 โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ เอกชน นราธิวาส 

1147 004172 โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน เอกชน นราธิวาส 

1148 004376 โรงเรียนนูรุดดิน เอกชน นราธิวาส 

1149 004377 โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ เอกชน นราธิวาส 
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1150 004393 โรงเรียนประทีปวิทยา นราธิวาส เอกชน นราธิวาส 

1151 004711 โรงเรียนตายุลอิสลาม เอกชน นราธิวาส 

1152 004714 โรงเรียนเจริญศาสตร์ เอกชน นราธิวาส 

1153 004805 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา เอกชน นราธิวาส 

1154 004810 โรงเรียนต้นตันหยง เอกชน นราธิวาส 

1155 004985 โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม เอกชน นราธิวาส 

1156 005003 โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์ เอกชน นราธิวาส 

1157 005039 โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ เอกชน นราธิวาส 

1158 005114 โรงเรียนโต๊ะดามียะห์ เอกชน นราธิวาส 

1159 005117 โรงเรียนอัซซูลามียะตูดีนียะห์ เอกชน นราธิวาส 

1160 005167 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา นราธิวาส เอกชน นราธิวาส 

1161 005309 โรงเรียนจรรยาอิสลาม เอกชน นราธิวาส 

1162 005356 โรงเรียนดารุลอิสละห์ เอกชน นราธิวาส 

1163 005364 โรงเรียนธรรมสตัมภ์วิทยา เอกชน นราธิวาส 

1164 005380 โรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ เอกชน นราธิวาส 

1165 005417 โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา เอกชน นราธิวาส 

1166 000366 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ รัฐ น่าน 

1167 000461 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร รัฐ น่าน 

1168 000463 โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา รัฐ น่าน 

1169 000994 โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร รัฐ น่าน 

1170 000995 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม รัฐ น่าน 

1171 001009 โรงเรียนสตรีศรีน่าน รัฐ น่าน 

1172 001175 โรงเรียนแม่จริม รัฐ น่าน 

1173 001194 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา รัฐ น่าน 

1174 001415 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ รัฐ น่าน 

1175 001423 โรงเรียนน่านนคร รัฐ น่าน 

1176 001427 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก รัฐ น่าน 

1177 001495 โรงเรียนนาหม่ืนพิทยาคม รัฐ น่าน 

1178 001530 โรงเรียนทุ่งช้าง รัฐ น่าน 

1179 001603 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม รัฐ น่าน 

1180 001721 โรงเรียนปัว รัฐ น่าน 

1181 001759 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รัฐ น่าน 

1182 002046 โรงเรียนสา รัฐ น่าน 
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1183 002063 โรงเรียนบ้านหลวง รัฐ น่าน 

1184 002193 โรงเรียนนาน้อย รัฐ น่าน 

1185 003103 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร รัฐ น่าน 

1186 003342 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง รัฐ น่าน 

1187 003473 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี รัฐ น่าน 

1188 003529 โรงเรียนเมืองแงง รัฐ น่าน 

1189 003538 โรงเรียนบ่อเกลือ รัฐ น่าน 

1190 003540 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รัฐ น่าน 

1191 003631 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม น่าน รัฐ น่าน 

1192 003822 โรงเรียนศรีนครน่าน รัฐ น่าน 

1193 004284 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอปัว รัฐ น่าน 

1194 004286 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร รัฐ น่าน 

1195 004582 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา รัฐ น่าน 

1196 004583 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รัฐ น่าน 

1197 005111 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ รัฐ น่าน 

1198 005256 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เอกชน น่าน 

1199 000094 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1200 000329 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1201 000857 โรงเรียนเซกา รัฐ บึงกาฬ 

1202 001192 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา รัฐ บึงกาฬ 

1203 001471 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1204 001528 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1205 001661 โรงเรียนบุ่งคล้านคร รัฐ บึงกาฬ 

1206 001768 โรงเรียนบึงกาฬ รัฐ บึงกาฬ 

1207 001774 โรงเรียนพรเจริญวิทยา รัฐ บึงกาฬ 

1208 002009 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา รัฐ บึงกาฬ 

1209 002141 โรงเรียนหนองห้ิงพิทยา รัฐ บึงกาฬ 

1210 002511 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ บึงกาฬ 

1211 002910 โรงเรียนโนนค าพิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1212 003054 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล รัฐ บึงกาฬ 

1213 003105 โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1214 003315 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ บึงกาฬ 

1215 003399 โรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 
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1216 003688 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1217 003934 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ รัฐ บึงกาฬ 

1218 004154 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม รัฐ บึงกาฬ 

1219 004169 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร รัฐ บึงกาฬ 

1220 004440 โรงเรียนภูทอกวิทยา รัฐ บึงกาฬ 

1221 005118 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย รัฐ บึงกาฬ 

1222 000103 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1223 000136 โรงเรียนธารทองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1224 000151 โรงเรียนภัทรบพิตร รัฐ บุรีรัมย์ 

1225 000152 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์ 

1226 000162 โรงเรียนพระครูพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1227 000173 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ บุรีรัมย์ 

1228 000180 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1229 000186 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1230 000225 โรงเรียนกระสังพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1231 000379 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1232 000388 โรงเรียนล าปลายมาศ รัฐ บุรีรัมย์ 

1233 000398 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก รัฐ บุรีรัมย์ 

1234 000430 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1235 000446 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1236 000482 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา รัฐ บุรีรัมย์ 

1237 000614 โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1238 000650 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1239 000653 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1240 000657 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1241 000790 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา รัฐ บุรีรัมย์ 

1242 000806 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1243 000974 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร รัฐ บุรีรัมย์ 

1244 001179 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1245 001233 โรงเรียนนางรอง รัฐ บุรีรัมย์ 

1246 001290 โรงเรียนสิงหวิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1247 001317 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1248 001343 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ รัฐ บุรีรัมย์ 
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1249 001406 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์ 

1250 001419 โรงเรียนตลาดโพธ์ิพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1251 001542 โรงเรียนพนมรุ้ง รัฐ บุรีรัมย์ 

1252 001646 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา รัฐ บุรีรัมย์ 

1253 001741 โรงเรียนสตึก รัฐ บุรีรัมย์ 

1254 001813 โรงเรียนล าดวนพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1255 001837 โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1256 002082 โรงเรียนปะค าพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1257 002192 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1258 002203 โรงเรียนนางรองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1259 002283 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1260 002376 โรงเรียนพุทไธสง รัฐ บุรีรัมย์ 

1261 002883 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1262 002986 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ รัฐ บุรีรัมย์ 

1263 003037 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1264 003107 โรงเรียนเมืองโพธ์ิชัยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1265 003108 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1266 003206 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1267 003208 โรงเรียนสะแกพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1268 003229 โรงเรียนมัธยมพรส าราญ รัฐ บุรีรัมย์ 

1269 003295 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1270 003337 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 รัฐ บุรีรัมย์ 

1271 003352 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1272 003474 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1273 003488 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1274 003571 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1275 003596 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1276 003676 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1277 003698 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1278 003833 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ รัฐ บุรีรัมย์ 

1279 003956 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ รัฐ บุรีรัมย์ 

1280 004064 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1281 004093 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 
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1282 004118 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1283 004373 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1284 004392 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1285 004474 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1286 004833 โรงเรียนช านิพิทยาคม รัฐ บุรีรัมย์ 

1287 005101 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) รัฐ บุรีรัมย์ 

1288 005368 โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร รัฐ บุรีรัมย์ 

1289 005369 โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา รัฐ บุรีรัมย์ 

1290 005366 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา เอกชน บุรีรัมย์ 

1291 000027 โรงเรียนปทุมวิไล รัฐ ปทุมธานี 

1292 000298 โรงเรียนธัญบุรี รัฐ ปทุมธานี 

1293 002266 โรงเรียนสายปัญญารังสิต รัฐ ปทุมธานี 

1294 002289 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม รัฐ ปทุมธานี 

1295 002437 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 

1296 002614 โรงเรียนธัญรัตน์ รัฐ ปทุมธานี 

1297 002748 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รัฐ ปทุมธานี 

1298 003174 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 

1299 003266 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร รัฐ ปทุมธานี 

1300 003280 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 

1301 003762 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 

1302 003790 โรงเรียนบัวแก้วเกษร รัฐ ปทุมธานี 

1303 004033 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 

1304 004042 โรงเรียนสามโคก รัฐ ปทุมธานี 

1305 004119 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รัฐ ปทุมธานี 

1306 004541 โรงเรียนหอวังปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 

1307 004545 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ รัฐ ปทุมธานี 

1308 004555 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) รัฐ ปทุมธานี 

1309 004558 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รัฐ ปทุมธานี 

1310 004820 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 

1311 004926 โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบ ารุง รัฐ ปทุมธานี 

1312 005141 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 

1313 005200 โรงเรียนวัดเขียนเขต รัฐ ปทุมธานี 

1314 005447 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ เอกชน ปทุมธานี 
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1315 000534 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1316 000589 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1317 000659 โรงเรียนหัวหิน รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1318 000918 โรงเรียนหนองพลับวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1319 001200 โรงเรียนเมืองปราณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1320 001305 โรงเรียนวังไกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1321 001548 โรงเรียนรัชตวิทยาคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1322 001878 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1323 002294 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1324 002388 โรงเรียนทับสะแกวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1325 002736 โรงเรียนบางสะพานวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1326 002766 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1327 002957 โรงเรียนธงชัยวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1328 003083 โรงเรียนห้วยยางวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1329 003088 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1330 003354 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1331 003511 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1332 003518 โรงเรียนยางชุมวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1333 003550 โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1334 003647 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1335 005161 โรงเรียนธนาคารออมสิน รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1336 005248 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

1337 004678 โรงเรียนอรุณวิทยา เอกชน ประจวบคีรีขันธ์ 

1338 005247 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เอกชน ประจวบคีรีขันธ์ 

1339 000003 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง รัฐ ปราจีนบุรี 

1340 000006 โรงเรียนศรีมหาโพธิ รัฐ ปราจีนบุรี 

1341 000034 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บ ารุง รัฐ ปราจีนบุรี 

1342 000060 โรงเรียนกบินทร์บุรี รัฐ ปราจีนบุรี 

1343 000063 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ รัฐ ปราจีนบุรี 

1344 000070 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 รัฐ ปราจีนบุรี 

1345 000105 โรงเรียนสุวรรณวิทยา รัฐ ปราจีนบุรี 

1346 000209 โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง รัฐ ปราจีนบุรี 

1347 000220 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง รัฐ ปราจีนบุรี 
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1348 000270 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง 2 อดุลศาสนกิจศึกษา รัฐ ปราจีนบุรี 

1349 000353 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ รัฐ ปราจีนบุรี 

1350 000517 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม รัฐ ปราจีนบุรี 

1351 000643 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี รัฐ ปราจีนบุรี 

1352 000763 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรี 

1353 000835 โรงเรียนกบินทร์วิทยา รัฐ ปราจีนบุรี 

1354 001201 โรงเรียนศรีมโหสถ รัฐ ปราจีนบุรี 

1355 002136 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม รัฐ ปราจีนบุรี 

1356 002859 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร รัฐ ปราจีนบุรี 

1357 002930 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม รัฐ ปราจีนบุรี 

1358 002936 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ รัฐ ปราจีนบุรี 

1359 003006 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม รัฐ ปราจีนบุรี 

1360 003164 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รัฐ ปราจีนบุรี 

1361 003567 โรงเรียนชิตใจช่ืน รัฐ ปราจีนบุรี 

1362 004589 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา รัฐ ปราจีนบุรี 

1363 000400 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง เอกชน ปราจีนบุรี 

1364 004586 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เอกชน ปราจีนบุรี 

1365 004808 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี เอกชน ปราจีนบุรี 

1366 005134 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย เอกชน ปราจีนบุรี 

1367 005307 โรงเรียนสายมิตรศึกษา เอกชน ปราจีนบุรี 

1368 000323 โรงเรียนสายบุรี แจ้งประชาคาร รัฐ ปัตตานี 

1369 000745 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รัฐ ปัตตานี 

1370 000748 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ รัฐ ปัตตานี 

1371 001011 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม รัฐ ปัตตานี 

1372 001136 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ รัฐ ปัตตานี 

1373 001140 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี รัฐ ปัตตานี 

1374 001141 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

1375 001571 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา รัฐ ปัตตานี 

1376 001664 โรงเรียนโพธ์ิคีรีราชศึกษา รัฐ ปัตตานี 

1377 002129 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร รัฐ ปัตตานี 

1378 002576 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัฐ ปัตตานี 

1379 002869 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ รัฐ ปัตตานี 

1380 003082 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ รัฐ ปัตตานี 
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1381 003117 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม รัฐ ปัตตานี 

1382 003542 โรงเรียนประตูโพธ์ิวิทยา รัฐ ปัตตานี 

1383 003865 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ รัฐ ปัตตานี 

1384 003887 โรงเรียนแม่ลานวิทยา รัฐ ปัตตานี 

1385 003962 โรงเรียนสะนอพิทยาคม รัฐ ปัตตานี 

1386 004728 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ รัฐ ปัตตานี 

1387 000241 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา เอกชน ปัตตานี 

1388 000798 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน เอกชน ปัตตานี 

1389 001656 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา เอกชน ปัตตานี 

1390 003248 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม เอกชน ปัตตานี 

1391 003618 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม เอกชน ปัตตานี 

1392 003958 โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ เอกชน ปัตตานี 

1393 004029 โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ เอกชน ปัตตานี 

1394 004032 โรงเรียนลาลอวิทยา เอกชน ปัตตานี 

1395 004044 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา เอกชน ปัตตานี 

1396 004071 โรงเรียนศาสนศึกษา เอกชน ปัตตานี 

1397 004358 โรงเรียนรัศมีสถาปนา เอกชน ปัตตานี 

1398 004381 โรงเรียนศาสน์สามัคคี เอกชน ปัตตานี 

1399 004384 โรงเรียนซอลีฮียะห์ อัดดีนียะห์ เอกชน ปัตตานี 

1400 004405 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ เอกชน ปัตตานี 

1401 004480 โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยา เอกชน ปัตตานี 

1402 004564 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม เอกชน ปัตตานี 

1403 004579 โรงเรียนบ ารุงมุสลีมีน เอกชน ปัตตานี 

1404 004618 โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ เอกชน ปัตตานี 

1405 004664 โรงเรียนศานติธรรมวิทยา เอกชน ปัตตานี 

1406 004674 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ เอกชน ปัตตานี 

1407 004679 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม เอกชน ปัตตานี 

1408 004723 โรงเรียนสันติวิทยา (ปัตตานี) เอกชน ปัตตานี 

1409 004736 โรงเรียนศาสน์อิสลาม เอกชน ปัตตานี 

1410 004781 โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา เอกชน ปัตตานี 

1411 004852 โรงเรียนล าหยังวิทยามูลนิธิ เอกชน ปัตตานี 

1412 004904 โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ เอกชน ปัตตานี 

1413 004943 โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลิธิ เอกชน ปัตตานี 
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1414 004993 โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ เอกชน ปัตตานี 

1415 005001 โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ เอกชน ปัตตานี 

1416 005043 โรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธิ เอกชน ปัตตานี 

1417 005048 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร เอกชน ปัตตานี 

1418 005056 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา เอกชน ปัตตานี 

1419 005069 โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี เอกชน ปัตตานี 

1420 005070 โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ เอกชน ปัตตานี 

1421 005073 โรงเรียนบากงพิทยา เอกชน ปัตตานี 

1422 005333 โรงเรียนนิติอิสลาม เอกชน ปัตตานี 

1423 005339 โรงเรียนอิสลามพัฒนา เอกชน ปัตตานี 

1424 005342 โรงเรียนดรุณวิทยา เอกชน ปัตตานี 

1425 005448 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา เอกชน ปัตตานี 

1426 000052 โรงเรียนบางปะหัน รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1427 000156 โรงเรียนมหาราช ประชานิมิต รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1428 000291 โรงเรียนปากกรานพิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1429 000401 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1430 000456 โรงเรียนอุทัย รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1431 000465 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1432 000750 โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธ์ิ รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1433 000803 โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1434 000955 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1435 000979 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1436 000984 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1437 001015 โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1438 001214 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1439 001254 โรงเรียนบางไทรวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1440 001464 โรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูล รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1441 001493 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1442 001578 โรงเรียนผักไห่ สุทธาประมุข รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1443 001735 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1444 002066 โรงเรียนวัดโพธ์ิผักไห่ (เวชพันธ์ุอนุสรณ์) รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1445 002909 โรงเรียนลาดงาประชาบ ารุง รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1446 003150 โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์ รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
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1447 003160 โรงเรียนหนองน้ าส้มวิทยาคม รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1448 003168 โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1449 003419 โรงเรียนบางบาล รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1450 003706 โรงเรียนสาคลีวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1451 003897 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1452 004502 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1453 004689 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1454 005353 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

1455 002611 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ เอกชน พระนครศรีอยุธยา 

1456 000115 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ รัฐ พะเยา 

1457 000221 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1458 000390 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1459 000471 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1460 000490 โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1461 000528 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1462 000566 โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1463 000721 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1464 000794 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รัฐ พะเยา 

1465 000921 โรงเรียนภูซางวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1466 001043 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1467 001068 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก รัฐ พะเยา 

1468 001264 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1469 001605 โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม รัฐ พะเยา 

1470 001888 โรงเรียนจุนวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1471 001934 โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1472 002351 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม รัฐ พะเยา 

1473 003487 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 รัฐ พะเยา 

1474 004501 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา รัฐ พะเยา 

1475 005210 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต  าดรุณเวทย์) รัฐ พะเยา 

1476 005096 โรงเรียนประชาบ ารุง เอกชน พะเยา 

1477 000163 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม รัฐ พังงา 

1478 000191 โรงเรียนสตรีพังงา รัฐ พังงา 

1479 000284 โรงเรียนตะก่ัวป่าคีรีเขต รัฐ พังงา 
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1480 000312 โรงเรียนตะก่ัวป่า เสนานุกูล รัฐ พังงา 

1481 000339 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา รัฐ พังงา 

1482 000822 โรงเรียนกะปงพิทยาคม รัฐ พังงา 

1483 001137 โรงเรียนเกาะยาววิทยา รัฐ พังงา 

1484 001279 โรงเรียนทุ่งโพธ์ิวิทยา รัฐ พังงา 

1485 001469 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา รัฐ พังงา 

1486 002459 โรงเรียนทับปุดวิทยา รัฐ พังงา 

1487 002778 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน รัฐ พังงา 

1488 004173 โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ รัฐ พังงา 

1489 004729 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ รัฐ พังงา 

1490 005282 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว รัฐ พังงา 

1491 004181 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา เอกชน พังงา 

1492 005230 โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ เอกชน พังงา 

1493 005281 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา เอกชน พังงา 

1494 000008 โรงเรียนประภัสสรรังสิต รัฐ พัทลุง 

1495 000049 โรงเรียนกงหราพิชากร รัฐ พัทลุง 

1496 000554 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม รัฐ พัทลุง 

1497 000588 โรงเรียนประชาบ ารุง รัฐ พัทลุง 

1498 000849 โรงเรียนอุดมวิทยายน รัฐ พัทลุง 

1499 000850 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ รัฐ พัทลุง 

1500 000851 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม รัฐ พัทลุง 

1501 000865 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา รัฐ พัทลุง 

1502 000892 โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา รัฐ พัทลุง 

1503 001010 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง รัฐ พัทลุง 

1504 001096 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต รัฐ พัทลุง 

1505 001126 โรงเรียนพนางตุง รัฐ พัทลุง 

1506 001165 โรงเรียนพัทลุง รัฐ พัทลุง 

1507 001519 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม รัฐ พัทลุง 

1508 001553 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ รัฐ พัทลุง 

1509 001574 โรงเรียนตะโหมด รัฐ พัทลุง 

1510 001615 โรงเรียนควนขนุน รัฐ พัทลุง 

1511 001680 โรงเรียนปัญญาวุธ รัฐ พัทลุง 

1512 001794 โรงเรียนสตรีพัทลุง รัฐ พัทลุง 
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1513 002137 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม รัฐ พัทลุง 

1514 002690 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร รัฐ พัทลุง 

1515 002824 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม รัฐ พัทลุง 

1516 002879 โรงเรียนเขาชัยสน รัฐ พัทลุง 

1517 002888 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ รัฐ พัทลุง 

1518 003579 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก รัฐ พัทลุง 

1519 003708 โรงเรียนตะแพนพิทยา รัฐ พัทลุง 

1520 003801 โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม รัฐ พัทลุง 

1521 005304 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง รัฐ พัทลุง 

1522 001635 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ เอกชน พัทลุง 

1523 004534 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ เอกชน พัทลุง 

1524 004535 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) เอกชน พัทลุง 

1525 004685 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ เอกชน พัทลุง 

1526 004692 โรงเรียนอะมาดิยะห์ เอกชน พัทลุง 

1527 004777 โรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา เอกชน พัทลุง 

1528 004968 โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ เอกชน พัทลุง 

1529 005092 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ เอกชน พัทลุง 

1530 005396 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ เอกชน พัทลุง 

1531 000040 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ รัฐ พิจิตร 

1532 000071 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ รัฐ พิจิตร 

1533 000100 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1534 000229 โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา รัฐ พิจิตร 

1535 000265 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ รัฐ พิจิตร 

1536 000304 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1537 000330 โรงเรียนบางลายพิทยา จิตตภาวันอุปถัมภ์ รัฐ พิจิตร 

1538 000355 โรงเรียนวังส าโรงวังหว้า รัฐ พิจิตร 

1539 000380 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1540 000387 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา รัฐ พิจิตร 

1541 000800 โรงเรียนตะพานหิน รัฐ พิจิตร 

1542 001087 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1543 001219 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา รัฐ พิจิตร 

1544 001443 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1545 001509 โรงเรียนวังกรดพิทยา รัฐ พิจิตร 
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1546 001554 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ รัฐ พิจิตร 

1547 001647 โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1548 001731 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา รัฐ พิจิตร 

1549 003200 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1550 003416 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1551 003423 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1552 003469 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ รัฐ พิจิตร 

1553 003731 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา รัฐ พิจิตร 

1554 003737 โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1555 003769 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1556 003857 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1557 003903 โรงเรียนเมธีพิทยา รัฐ พิจิตร 

1558 004291 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1559 004507 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1560 004612 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม รัฐ พิจิตร 

1561 004762 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน รัฐ พิจิตร 

1562 004938 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง รัฐ พิจิตร 

1563 000007 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1564 000120 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1565 000121 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1566 000170 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1567 000172 โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา รัฐ พิษณุโลก 

1568 000242 โรงเรียนหนองพระพิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1569 000319 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1570 000334 โรงเรียนวังทองพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1571 000335 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1572 000385 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1573 000395 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1574 000437 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1575 000685 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รัฐ พิษณุโลก 

1576 000696 โรงเรียนดอนทองวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1577 000960 โรงเรียนวังน้ าคู้ศึกษา รัฐ พิษณุโลก 

1578 000963 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รัฐ พิษณุโลก 
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1579 001038 โรงเรียนชุมแสงสงคราม อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ รัฐ พิษณุโลก 

1580 001161 โรงเรียนจ่านกร้อง รัฐ พิษณุโลก 

1581 001176 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รัฐ พิษณุโลก 

1582 001221 โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1583 001236 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 รัฐ พิษณุโลก 

1584 001237 โรงเรียนนาบัววิทยา พิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

1585 001473 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1586 001505 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1587 001626 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1588 001666 โรงเรียนชาติตระการวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1589 001744 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

1590 001930 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1591 001933 โรงเรียนนครไทย รัฐ พิษณุโลก 

1592 002170 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1593 002494 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1594 002735 โรงเรียนบ่อโพธ์ิวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1595 002842 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา รัฐ พิษณุโลก 

1596 003023 โรงเรียนน้ ารินพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1597 003050 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ พิษณุโลก 

1598 003322 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1599 003374 โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1600 003401 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1601 003577 โรงเรียนดงประค าพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1602 003718 โรงเรียนยางโกลนวิทยา รัฐ พิษณุโลก 

1603 004577 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม รัฐ พิษณุโลก 

1604 005063 โรงเรียนบ้านน้ าจวง รัฐ พิษณุโลก 

1605 005290 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐ พิษณุโลก 

1606 000217 โรงเรียนผดุงราษฎร์ เอกชน พิษณุโลก 

1607 001356 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา เอกชน พิษณุโลก 

1608 004765 โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง เอกชน พิษณุโลก 

1609 000038 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา รัฐ เพชรบุรี 

1610 000078 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา รัฐ เพชรบุรี 

1611 000147 โรงเรียนท่ายางวิทยา รัฐ เพชรบุรี 
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1612 000513 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) รัฐ เพชรบุรี 

1613 000848 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี 

1614 001187 โรงเรียนคงคาราม รัฐ เพชรบุรี 

1615 001188 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา รัฐ เพชรบุรี 

1616 001261 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา รัฐ เพชรบุรี 

1617 002182 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี 

1618 002188 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี 

1619 002352 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต รัฐ เพชรบุรี 

1620 002410 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา รัฐ เพชรบุรี 

1621 002436 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี รัฐ เพชรบุรี 

1622 002865 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา รัฐ เพชรบุรี 

1623 003039 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ รัฐ เพชรบุรี 

1624 003149 โรงเรียนบางจานวิทยา รัฐ เพชรบุรี 

1625 003308 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา รัฐ เพชรบุรี 

1626 004065 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา รัฐ เพชรบุรี 

1627 004136 โรงเรียนหนองจอกวิทยา รัฐ เพชรบุรี 

1628 004563 โรงเรียนดอนยางวิทยา รัฐ เพชรบุรี 

1629 004619 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา รัฐ เพชรบุรี 

1630 001256 โรงเรียนอรุณประดิษฐ เอกชน เพชรบุรี 

1631 000190 โรงเรียนเมืองศรีเทพ รัฐ เพชรบูรณ

1632 000081 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1633 000134 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1634 000233 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1635 000240 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ เพชรบูรณ์ 

1636 000282 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1637 000288 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1638 000364 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1639 000382 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1640 000422 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 

1641 000495 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 

1642 000563 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 

1643 000576 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1644 000765 โรงเรียนเนินพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

50/127



ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

1645 000793 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี รัฐ เพชรบูรณ์ 

1646 000839 โรงเรียนเพชรละครวิทยา รัฐ เพชรบูรณ์ 

1647 000997 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1648 000999 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ รัฐ เพชรบูรณ์ 

1649 001246 โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1650 001294 โรงเรียนหนองไผ่ รัฐ เพชรบูรณ์ 

1651 001320 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1652 001411 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1653 001590 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา รัฐ เพชรบูรณ์ 

1654 001694 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) รัฐ เพชรบูรณ์ 

1655 001697 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1656 001752 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รัฐ เพชรบูรณ์ 

1657 001849 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1658 001875 โรงเรียนวังโป่งศึกษา รัฐ เพชรบูรณ์ 

1659 001975 โรงเรียนต้ิววิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1660 002073 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1661 002109 โรงเรียนเพชรพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1662 002898 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1663 003171 โรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1664 003588 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1665 003592 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1666 003636 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1667 004171 โรงเรียนพัชรพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1668 004188 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 

1669 004382 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1670 004553 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

1671 004905 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) รัฐ เพชรบูรณ์ 

1672 004979 โรงเรียนบ้านโคกมน รัฐ เพชรบูรณ์ 

1673 004980 โรงเรียนดงน้ าเด่ือ รัฐ เพชรบูรณ์ 

1674 004997 โรงเรียนบ้านสงเปลือย รัฐ เพชรบูรณ์ 

1675 005005 โรงเรียนเทศบาลหล่มสัก รัฐ เพชรบูรณ์ 

1676 005059 โรงเรียนหน้าศูนย์เคร่ืองมือกล รัฐ เพชรบูรณ์ 

1677 005074 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย รัฐ เพชรบูรณ์ 
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1678 005082 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า รัฐ เพชรบูรณ์ 

1679 005174 โรงเรียนบ้านวังกวาง รัฐ เพชรบูรณ์ 

1680 005243 โรงเรียนบ้านบ่อรัง รัฐ เพชรบูรณ์ 

1681 005295 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ รัฐ เพชรบูรณ์ 

1682 005505 โรงเรียนบ้านห้วยลาด รัฐ เพชรบูรณ์ 

1683 004872 โรงเรียนวัชรชัย เอกชน เพชรบูรณ์ 

1684 005035 โรงเรียนเมตตาวิทยา เอกชน เพชรบูรณ์ 

1685 005319 โรงเรียนฤทัยทิพย์ เอกชน เพชรบูรณ์ 

1686 005326 โรงเรียนเสรีศึกษา เอกชน เพชรบูรณ์ 

1687 005329 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ เอกชน เพชรบูรณ์ 

1688 000018 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม รัฐ แพร่ 

1689 000168 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รัฐ แพร่ 

1690 000198 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา รัฐ แพร่ 

1691 000199 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม รัฐ แพร่ 

1692 000205 โรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา รัฐ แพร่ 

1693 000263 โรงเรียนสองพิทยาคม รัฐ แพร่ 

1694 000345 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ รัฐ แพร่ 

1695 000378 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รัฐ แพร่ 

1696 000861 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ รัฐ แพร่ 

1697 000961 โรงเรียนวังช้ินวิทยา รัฐ แพร่ 

1698 001099 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ รัฐ แพร่ 

1699 001124 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา รัฐ แพร่ 

1700 001267 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ รัฐ แพร่ 

1701 001410 โรงเรียนลองวิทยา รัฐ แพร่ 

1702 003243 โรงเรียนเมืองแพร่ รัฐ แพร่ 

1703 003728 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม รัฐ แพร่ 

1704 004400 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 รัฐ แพร่ 

1705 004571 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) รัฐ แพร่ 

1706 004572 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน รัฐ แพร่ 

1707 005023 โรงเรียนเจริญราษฎร์ เอกชน แพร่ 

1708 005119 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ เอกชน แพร่ 

1709 000338 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รัฐ ภูเก็ต 

1710 000859 โรงเรียนกะทู้วิทยา รัฐ ภูเก็ต 
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1711 001296 โรงเรียนสตรีภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

1712 002198 โรงเรียนเมืองถลาง รัฐ ภูเก็ต 

1713 003202 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ-ก้องอนุสรณ์ รัฐ ภูเก็ต 

1714 004143 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

1715 004991 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

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

1717 005012 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

1718 005055 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา รัฐ ภูเก็ต 

1719 005301 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ รัฐ ภูเก็ต 

1720 005343 โรงเรียนวิชิตสงคราม รัฐ ภูเก็ต 

1721 001472 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา เอกชน ภูเก็ต 

1722 005071 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เอกชน ภูเก็ต 

1723 005169 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เอกชน ภูเก็ต 

1724 005434 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา เอกชน ภูเก็ต 

1725 000095 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1726 000183 โรงเรียนผดุงนารี รัฐ มหาสารคาม 

1727 000257 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1728 000292 โรงเรียนมิตรภาพ รัฐ มหาสารคาม 

1729 000318 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รัฐ มหาสารคาม 

1730 000425 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ รัฐ มหาสารคาม 

1731 000488 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ รัฐ มหาสารคาม 

1732 000489 โรงเรียนแกด าวิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1733 000532 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1734 000533 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1735 000549 โรงเรียนมหาวิชานุกูล รัฐ มหาสารคาม 

1736 000550 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ มหาสารคาม 

1737 000574 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบ ารุง รัฐ มหาสารคาม 

1738 000580 โรงเรียนหนองโพธ์ิวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1739 000635 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ รัฐ มหาสารคาม 

1740 000663 โรงเรียนวาปีปทุม รัฐ มหาสารคาม 

1741 000689 โรงเรียนสารคามพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1742 000725 โรงเรียนมะค่าพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1743 000866 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 
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1744 000877 โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาสรรพ์ รัฐ มหาสารคาม 

1745 000903 โรงเรียนนาภูพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1746 001036 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ รัฐ มหาสารคาม 

1747 001056 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ มหาสารคาม 

1748 001172 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1749 001349 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1750 001428 โรงเรียนกันทรวิชัย รัฐ มหาสารคาม 

1751 001437 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1752 001693 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ รัฐ มหาสารคาม 

1753 002039 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รัฐ มหาสารคาม 

1754 002197 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1755 002332 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา รัฐ มหาสารคาม 

1756 002565 โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค์ รัฐ มหาสารคาม 

1757 002695 โรงเรียนบรบือ รัฐ มหาสารคาม 

1758 002992 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1759 003015 โรงเรียนประชาพัฒนา รัฐ มหาสารคาม 

1760 003097 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1761 003183 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1762 003541 โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1763 003702 โรงเรียนโนนราษีวิทยา รัฐ มหาสารคาม 

1764 003703 โรงเรียนยางวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1765 003855 โรงเรียนมัธยมดงยาง รัฐ มหาสารคาม 

1766 003909 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา รัฐ มหาสารคาม 

1767 003968 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล รัฐ มหาสารคาม 

1768 003976 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช รัฐ มหาสารคาม 

1769 004303 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 

1770 004315 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1771 005099 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1772 005214 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 

1773 000158 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา เอกชน มหาสารคาม 

1774 003673 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม เอกชน มหาสารคาม 

1775 004404 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ปราจีนบุรี มัธยมศึกษา

1776 000161 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน รัฐ มุกดาหาร 
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1777 000226 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ รัฐ มุกดาหาร 

1778 000581 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ รัฐ มุกดาหาร 

1779 000714 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม รัฐ มุกดาหาร 

1780 001018 โรงเรียนดงหลวงวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1781 001025 โรงเรียนอุดมวิทย์ รัฐ มุกดาหาร 

1782 001234 โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร รัฐ มุกดาหาร 

1783 001283 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รัฐ มุกดาหาร 

1784 001504 โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ รัฐ มุกดาหาร 

1785 001515 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร รัฐ มุกดาหาร 

1786 001524 โรงเรียนโพธ์ิไทรวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1787 001619 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1788 001864 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ รัฐ มุกดาหาร 

1789 002096 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รัฐ มุกดาหาร 

1790 002231 โรงเรียนค าบกวิทยาคาร รัฐ มุกดาหาร 

1791 002284 โรงเรียนดอนตาลวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1792 002359 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1793 002438 โรงเรียนมุกดาหาร รัฐ มุกดาหาร 

1794 003141 โรงเรียนค าชะอีพิทยาคม รัฐ มุกดาหาร 

1795 003176 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม รัฐ มุกดาหาร 

1796 003177 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล รัฐ มุกดาหาร 

1797 003190 โรงเรียนผ่ึงแดดวิทยาคาร รัฐ มุกดาหาร 

1798 003210 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม รัฐ มุกดาหาร 

1799 003247 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร รัฐ มุกดาหาร 

1800 003273 โรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์ รัฐ มุกดาหาร 

1801 003650 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ รัฐ มุกดาหาร 

1802 004294 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ รัฐ มุกดาหาร 

1803 004321 โรงเรียนผาเทิบวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1804 004379 โรงเรียนโชคชัยวิทยา รัฐ มุกดาหาร 

1805 000308 โรงเรียนขุนยวมวิทยา รัฐ แม่ฮ่องสอน 

1806 000753 โรงเรียนปายวิทยาคาร รัฐ แม่ฮ่องสอน 

1807 001699
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

รัฐ แม่ฮ่องสอน 

1808 002743 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา รัฐ แม่ฮ่องสอน 

1809 002861 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 รัฐ แม่ฮ่องสอน 

55/127



ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

1810 003384 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ รัฐ แม่ฮ่องสอน 

1811 003428 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม รัฐ แม่ฮ่องสอน 

1812 003764 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ รัฐ แม่ฮ่องสอน 

1813 004190 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม รัฐ แม่ฮ่องสอน 

1814 004634 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 รัฐ แม่ฮ่องสอน 

1815 004755 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา รัฐ แม่ฮ่องสอน 

1816 000010 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1817 000011 โรงเรียนค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ รัฐ ยโสธร 

1818 000051 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1819 000057 โรงเรียนทรายมูลวิทยา รัฐ ยโสธร 

1820 000083 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ รัฐ ยโสธร 

1821 000144 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1822 000149 โรงเรียนก าแมดขันติธรรมวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1823 000369 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1824 000405 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา รัฐ ยโสธร 

1825 000413 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ รัฐ ยโสธร 

1826 000468 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ รัฐ ยโสธร 

1827 000485 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1828 000698 โรงเรียนป่าต้ิววิทยา รัฐ ยโสธร 

1829 000858 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1830 001004 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา รัฐ ยโสธร 

1831 001111 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา รัฐ ยโสธร 

1832 001457 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1833 001526 โรงเรียนค าเตยวิทยา รัฐ ยโสธร 

1834 001531 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1835 002159 โรงเรียนเลิงนกทา รัฐ ยโสธร 

1836 002583 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร รัฐ ยโสธร 

1837 002851 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1838 002935 โรงเรียนน้ าค าวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1839 003213 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม รัฐ ยโสธร 

1840 003620 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ รัฐ ยโสธร 

1841 004066 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 รัฐ ยโสธร 

1842 004155 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ รัฐ ยโสธร 
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1843 004212 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล รัฐ ยโสธร 

1844 005374 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 รัฐ ยโสธร 

1845 000193 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา เอกชน ยโสธร 

1846 000248 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ รัฐ ยะลา 

1847 000399 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงจังหวัดยะลา รัฐ ยะลา 

1848 000770 โรงเรียนสตรียะลา รัฐ ยะลา 

1849 000890 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน รัฐ ยะลา 

1850 001049 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ รัฐ ยะลา 

1851 002636 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล รัฐ ยะลา 

1852 003114 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา รัฐ ยะลา 

1853 003662 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ รัฐ ยะลา 

1854 004367 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 2 รัฐ ยะลา 

1855 004390 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รัฐ ยะลา 

1856 004675 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) รัฐ ยะลา 

1857 004976 โรงเรียนกาบังพิทยาคม รัฐ ยะลา 

1858 005384 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) รัฐ ยะลา 

1859 005493 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา รัฐ ยะลา 

1860 000169 โรงเรียนพัฒนาวิทยา เอกชน ยะลา 

1861 001905 โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา เอกชน ยะลา 

1862 002458 โรงเรียนประทีปวิทยา ยะลา เอกชน ยะลา 

1863 003340 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ เอกชน ยะลา 

1864 003502 โรงเรียนสุขสวัสด์ิวิทยา เอกชน ยะลา 

1865 003639 โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา เอกชน ยะลา 

1866 003658 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ เอกชน ยะลา 

1867 003715 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เอกชน ยะลา 

1868 004130 โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา เอกชน ยะลา 

1869 004421 โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา เอกชน ยะลา 

1870 004457 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เอกชน ยะลา 

1871 004596 โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ เอกชน ยะลา 

1872 004726 โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา เอกชน ยะลา 

1873 004732 โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา เอกชน ยะลา 

1874 004803 โรงเรียนผดุงศีลวิทยา เอกชน ยะลา 

1875 005177 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เอกชน ยะลา 
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1876 005180 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู เอกชน ยะลา 

1877 005268 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา เอกชน ยะลา 

1878 005270 โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา เอกชน ยะลา 

1879 005276 โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา เอกชน ยะลา 

1880 005277 โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม เอกชน ยะลา 

1881 005375 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู เอกชน ยะลา 

1882 005512 โรงเรียนดารุลไอตัมวัลมาซากีน เอกชน ยะลา 

1883 000054 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1884 000396 โรงเรียนโพธ์ิทองวิทยาคาร รัฐ ร้อยเอ็ด 

1885 000785 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1886 001429 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1887 001586 โรงเรียนน้ าใสวรวิทย์ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1888 001628 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1889 001636 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1890 001777 โรงเรียนขัติยะวงษา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1891 001783 โรงเรียนสตรีศึกษา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1892 001808 โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร รัฐ ร้อยเอ็ด 

1893 001938 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1894 001953 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย รัฐ ร้อยเอ็ด 

1895 001956 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รัฐ ร้อยเอ็ด 

1896 002001 โรงเรียนเสลภูมิ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1897 002003 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1898 002004 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1899 002075 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก รัฐ ร้อยเอ็ด 

1900 002108 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร รัฐ ร้อยเอ็ด 

1901 002144 โรงเรียนโพนทองวิทยายน รัฐ ร้อยเอ็ด 

1902 002146 โรงเรียนหนองหม่ืนถ่านวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1903 002149 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1904 002216 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด 

1905 002230 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย รัฐ ร้อยเอ็ด 

1906 002329 โรงเรียนค านาดีพิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1907 002357 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1908 002402 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
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1909 002411 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1910 002413 โรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1911 002427 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1912 002433 โรงเรียนธงธานี รัฐ ร้อยเอ็ด 

1913 002442 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1914 002461 โรงเรียนขวาววิทยาคาร รัฐ ร้อยเอ็ด 

1915 002544 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย รัฐ ร้อยเอ็ด 

1916 002545 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1917 002547 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1918 002566 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย รัฐ ร้อยเอ็ด 

1919 002573 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1920 002592 โรงเรียนหัวโทนวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1921 002617 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1922 002633 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด 

1923 002642 โรงเรียนข้ีเหล็กพิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1924 002643 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1925 002664 โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด 

1926 002665 โรงเรียนทรายทองวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1927 002669 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1928 002676 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร รัฐ ร้อยเอ็ด 

1929 002678 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1930 002704 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล รัฐ ร้อยเอ็ด 

1931 002724 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1932 002744 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1933 003225 โรงเรียนผาน้ าทิพย์วิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1934 003313 โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี รัฐ ร้อยเอ็ด 

1935 003316 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร รัฐ ร้อยเอ็ด 

1936 003329 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 รัฐ ร้อยเอ็ด 

1937 003380 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1938 003395 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1939 003411 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1940 003466 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 

1941 003467 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ รัฐ ร้อยเอ็ด 
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1942 003481 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1943 003491 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1944 004234 โรงเรียนโพธ์ิศรีสว่างวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 

1945 004263 โรงเรียนโพธ์ิแก้วประชาสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด 

1946 004530 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด 

1947 004658 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี รัฐ ร้อยเอ็ด 

1948 005260 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง รัฐ ร้อยเอ็ด 

1949 005351 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) รัฐ ร้อยเอ็ด 

1950 002644 โรงเรียนเช้ือจรูญวิทย์ เอกชน ร้อยเอ็ด 

1951 004903 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ เอกชน ร้อยเอ็ด 

1952 005143 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) เอกชน ร้อยเอ็ด 

1953 000213 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร รัฐ ระนอง 

1954 000372 โรงเรียนสตรีระนอง รัฐ ระนอง 

1955 002509 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา รัฐ ระนอง 

1956 002628 โรงเรียนกระบุรีวิทยา รัฐ ระนอง 

1957 002946 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร รัฐ ระนอง 

1958 003284 โรงเรียนปากจ่ันวิทยา รัฐ ระนอง 

1959 004095 โรงเรียนสุขส าราญราษฏร์รังสรรค์ รัฐ ระนอง 

1960 004804 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รัฐ ระนอง 

1961 005370 โรงเรียนด ารงศาสน์วิทยา เอกชน ระนอง 

1962 005538 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา เอกชน ระยอง

1963 000201 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา รัฐ ระยอง 

1964 000357 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา รัฐ ระยอง 

1965 000514 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย รัฐ ระยอง 

1966 001182 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รัฐ ระยอง 

1967 001223 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รัฐ ระยอง 

1968 001259 โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร รัฐ ระยอง 

1969 001260 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา รัฐ ระยอง 

1970 001466 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร รัฐ ระยอง 

1971 002248 โรงเรียนห้วยยางศึกษา รัฐ ระยอง 

1972 002360 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา รัฐ ระยอง 

1973 002445 โรงเรียนบ้านค่าย รัฐ ระยอง 

1974 002536 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม รัฐ ระยอง 
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1975 002537 โรงเรียนนิคมวิทยา รัฐ ระยอง 

1976 002726 โรงเรียนระยองวิทยาคม รัฐ ระยอง 

1977 002727 โรงเรียนวัดป่าประดู่ รัฐ ระยอง 

1978 002923 โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม รัฐ ระยอง 

1979 003581 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า รัฐ ระยอง 

1980 003819 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม รัฐ ระยอง 

1981 004487 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง รัฐ ระยอง 

1982 005397 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รัฐ ระยอง 

1983 005437 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) รัฐ ระยอง 

1984 000340 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี รัฐ ราชบุรี 

1985 000371 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ รัฐ ราชบุรี 

1986 000428 โรงเรียนแคทรายวิทยา รัฐ ราชบุรี 

1987 000475 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ รัฐ ราชบุรี 

1988 000632 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา รัฐ ราชบุรี 

1989 000694 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

1990 000749 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

1991 000837 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา รัฐ ราชบุรี 

1992 000840 โรงเรียนหนองโพวิทยา รัฐ ราชบุรี 

1993 000986 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รัฐ ราชบุรี 

1994 001021 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม รัฐ ราชบุรี 

1995 001024 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รัฐ ราชบุรี 

1996 001195 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม รัฐ ราชบุรี 

1997 001470 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รัฐ ราชบุรี 

1998 001608 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง รัฐ ราชบุรี 

1999 001609 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม รัฐ ราชบุรี 

2000 001610 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ รัฐ ราชบุรี 

2001 001640 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รัฐ ราชบุรี 

2002 001754 โรงเรียนบ้านคาวิทยา รัฐ ราชบุรี 

2003 001924 โรงเรียนเนกขัมวิทยา รัฐ ราชบุรี 

2004 002033 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รัฐ ราชบุรี 

2005 002719 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม รัฐ ราชบุรี 

2006 003185 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ รัฐ ราชบุรี 

2007 003455 โรงเรียนช่องพรานวิทยา รัฐ ราชบุรี 
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2008 003470 โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา รัฐ ราชบุรี 

2009 005106 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) รัฐ ราชบุรี 

2010 000444 โรงเรียนดรุณาราชบุรี เอกชน ราชบุรี 

2011 000756 โรงเรียนนารีวุฒิ เอกชน ราชบุรี 

2012 002158 โรงเรียนนารีวิทยา เอกชน ราชบุรี 

2013 004607 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ เอกชน ราชบุรี 

2014 005195 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์ เอกชน ราชบุรี 

2015 005470 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เอกชน ราชบุรี 

2016 000033 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม รัฐ ลพบุรี 

2017 000041 โรงเรียนดงตาลวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2018 000076 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม รัฐ ลพบุรี 

2019 000091 โรงเรียนบ้านหม่ีวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2020 000354 โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2021 000483 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย รัฐ ลพบุรี 

2022 000644 โรงเรียนปิยะบุตร์ รัฐ ลพบุรี 

2023 000648 โรงเรียนพัฒนานิคม รัฐ ลพบุรี 

2024 000982 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร รัฐ ลพบุรี 

2025 001020 โรงเรียนโคกตูมวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2026 001311 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รัฐ ลพบุรี 

2027 001373 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม รัฐ ลพบุรี 

2028 001450 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2029 001507 โรงเรียนล าสนธิวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2030 001755 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2031 002632 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร รัฐ ลพบุรี 

2032 002681 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2033 002998 โรงเรียนขุนรามวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2034 003095 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี รัฐ ลพบุรี 

2035 003127 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2036 003207 โรงเรียนบ้านชีวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2037 003468 โรงเรียนยางรากวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2038 003798 โรงเรียนพระนารายณ์ รัฐ ลพบุรี 

2039 004540 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา รัฐ ลพบุรี 

2040 005257 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี รัฐ ลพบุรี 
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2041 001220 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เอกชน ลพบุรี 

2042 004941 โรงเรียนสัตยาไส เอกชน ลพบุรี 

2043 000082 โรงเรียนแม่สันวิทยา รัฐ ล าปาง 

2044 000140 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม รัฐ ล าปาง 

2045 000245 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รัฐ ล าปาง 

2046 000346 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา รัฐ ล าปาง 

2047 000417 โรงเรียนวังเหนือวิทยา รัฐ ล าปาง 

2048 000418 โรงเรียนเถินวิทยา รัฐ ล าปาง 

2049 000419 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา รัฐ ล าปาง 

2050 000420 โรงเรียนแม่พริกวิทยา รัฐ ล าปาง 

2051 000484 โรงเรียนล าปางกัลยาณี รัฐ ล าปาง 

2052 000547 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รัฐ ล าปาง 

2053 000691 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รัฐ ล าปาง 

2054 000700 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา รัฐ ล าปาง 

2055 000701 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รัฐ ล าปาง 

2056 000709 โรงเรียนแม่ทะวิทยา รัฐ ล าปาง 

2057 000710 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา รัฐ ล าปาง 

2058 000711 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี รัฐ ล าปาง 

2059 000764 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา รัฐ ล าปาง 

2060 000948 โรงเรียนเมืองปานวิทยา รัฐ ล าปาง 

2061 001062 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รัฐ ล าปาง 

2062 001285 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รัฐ ล าปาง 

2063 002594 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รัฐ ล าปาง 

2064 002972 โรงเรียนสบจางวิทยา รัฐ ล าปาง 

2065 003067 โรงเรียนประชาราชวิทยา รัฐ ล าปาง 

2066 003119 โรงเรียนก่ิวลมวิทยา รัฐ ล าปาง 

2067 003205 โรงเรียนเมืองมายวิทยา รัฐ ล าปาง 

2068 003312 โรงเรียนไหล่หินวิทยา รัฐ ล าปาง 

2069 003557 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ ล าปาง 

2070 003937 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม รัฐ ล าปาง 

2071 003947 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา รัฐ ล าปาง 

2072 004011 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ รัฐ ล าปาง 

2073 004366 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ รัฐ ล าปาง 
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2074 002780 โรงเรียนศักด์ิสุนันท์วิทยา เอกชน ล าปาง 

2075 003080 โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง เอกชน ล าปาง 

2076 004216 โรงเรียนอรุโณทัย เอกชน ล าปาง 

2077 004385 โรงเรียนมัธยมวิทยา เอกชน ล าปาง 

2078 004945 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา เอกชน ล าปาง 

2079 004994 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธ์ิ เอกชน ล าปาง 

2080 005171 โรงเรียนวิชชานารี เอกชน ล าปาง 

2081 005458 โรงเรียนดอนไชยวิทยา เอกชน ล าปาง 

2082 000108 โรงเรียนวชิรป่าซาง รัฐ ล าพูน 

2083 000259 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม รัฐ ล าพูน 

2084 000295 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม รัฐ ล าพูน 

2085 000397 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา รัฐ ล าพูน 

2086 000521 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม รัฐ ล าพูน 

2087 000699 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รัฐ ล าพูน 

2088 000760 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา รัฐ ล าพูน 

2089 000833 โรงเรียนป่าซาง รัฐ ล าพูน 

2090 001393 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม รัฐ ล าพูน 

2091 001745 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา รัฐ ล าพูน 

2092 001894 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รัฐ ล าพูน 

2093 002167 โรงเรียนจักรค าคณาทร รัฐ ล าพูน 

2094 002174 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รัฐ ล าพูน 

2095 002195 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน รัฐ ล าพูน 

2096 002543 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 รัฐ ล าพูน 

2097 002693 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง รัฐ ล าพูน 

2098 003240 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ล าพูน รัฐ ล าพูน 

2099 002638 โรงเรียนเมธีวุฒิกร เอกชน ล าพูน 

2100 003725 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา เอกชน ล าพูน 

2101 000001 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา รัฐ เลย 

2102 000024 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รัฐ เลย 

2103 000088 โรงเรียนภูหลวงวิทยา รัฐ เลย 

2104 000137 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม รัฐ เลย 

2105 000194 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา รัฐ เลย 

2106 000235 โรงเรียนนาอ้อวิทยา รัฐ เลย 
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2107 000258 โรงเรียนเชียงคาน รัฐ เลย 

2108 000273 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา รัฐ เลย 

2109 000280 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม รัฐ เลย 

2110 000317 โรงเรียนท่าล่ีวิทยา รัฐ เลย 

2111 000332 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม รัฐ เลย 

2112 000363 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม รัฐ เลย 

2113 000551 โรงเรียนนาแห้ววิทยา รัฐ เลย 

2114 000597 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา รัฐ เลย 

2115 001121 โรงเรียนปากชมวิทยา รัฐ เลย 

2116 001122 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา รัฐ เลย 

2117 001342 โรงเรียนภูเรือวิทยา รัฐ เลย 

2118 001632 โรงเรียนเลยพิทยาคม รัฐ เลย 

2119 001869 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา รัฐ เลย 

2120 001986 โรงเรียนนาด้วงวิทยา รัฐ เลย 

2121 002253 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ รัฐ เลย 

2122 002414 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม รัฐ เลย 

2123 002696 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ รัฐ เลย 

2124 002860 โรงเรียนธาตุพิทยาคม รัฐ เลย 

2125 003089 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม รัฐ เลย 

2126 003180 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา รัฐ เลย 

2127 003924 โรงเรียนคอนสาวิทยา รัฐ เลย 

2128 003992 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม รัฐ เลย 

2129 004538 โรงเรียนเซไลวิทยาคม รัฐ เลย 

2130 005255 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม รัฐ เลย 

2131 000023 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2132 000026 โรงเรียนน้ าเกล้ียงวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2133 000037 โรงเรียนนครศรีล าดวนวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2134 000074 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2135 000133 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2136 000202 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2137 000290 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2138 000310 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2139 000389 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 
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2140 000421 โรงเรียนกันทรารมณ์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2141 000442 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2142 000470 โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2143 000510 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รัฐ ศรีสะเกษ 

2144 000531 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รัฐ ศรีสะเกษ 

2145 000555 โรงเรียนละทายวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2146 000560 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2147 000562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2148 000575 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2149 000603 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2150 000626 โรงเรียนผักแพววิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2151 000630 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า รัฐ ศรีสะเกษ 

2152 000647 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี รัฐ ศรีสะเกษ 

2153 000649 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2154 000716 โรงเรียนละลมวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2155 000718 โรงเรียนพยุห์วิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2156 000723 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2157 000896 โรงเรียนขุขันธ์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2158 000972 โรงเรียนก าแพง รัฐ ศรีสะเกษ 

2159 000991 โรงเรียนสายธารวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2160 001059 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2161 001173 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา รัฐ ศรีสะเกษ 

2162 001232 โรงเรียนไตรมิตร รัฐ ศรีสะเกษ 

2163 001287 โรงเรียนกระแชงวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2164 001326 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2165 001403 โรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร รัฐ ศรีสะเกษ 

2166 001432 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2167 001494 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2168 001497 โรงเรียนบึงบูรพ์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2169 001498 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2170 001511 โรงเรียนราษีไศล รัฐ ศรีสะเกษ 

2171 001700 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2172 001810 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา รัฐ ศรีสะเกษ 
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2173 001851 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2174 001874 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2175 001883 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ ศรีสะเกษ 

2176 001935 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ ศรีสะเกษ 

2177 002143 โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร รัฐ ศรีสะเกษ 

2178 002240 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2179 002326 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) รัฐ ศรีสะเกษ 

2180 002368 โรงเรียนปรางค์กู่ รัฐ ศรีสะเกษ 

2181 002700 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2182 002834 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2183 002945 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2184 002968 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล รัฐ ศรีสะเกษ 

2185 003053 โรงเรียนล้ินฟ้าพิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2186 003321 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2187 003358 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2188 003393 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2189 003659 โรงเรียนนาแก้ววิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2190 003821 โรงเรียนบกวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2191 003839 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2192 003893 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร รัฐ ศรีสะเกษ 

2193 003894 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2194 003936 โรงเรียนดงรักวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2195 003967 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 รัฐ ศรีสะเกษ 

2196 004099 โรงเรียนน้ าค าวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2197 004120 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2198 004129 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2199 004132 โรงเรียนหวายค าวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2200 004134 โรงเรียนร่มโพธ์ิวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2201 004135 โรงเรียนโพธ์ิธาตุประชาสรรค์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2202 004138 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2203 004141 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2204 004145 โรงเรียนหนองคูวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2205 004150 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 
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2206 004152 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2207 004163 โรงเรียนโพธ์ิศรีสุวรรณวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2208 004164 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2209 004228 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2210 004233 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2211 004237 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2212 004240 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ รัฐ ศรีสะเกษ 

2213 004242 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 

2214 004320 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2215 004335 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2216 004450 โรงเรียนโพธ์ิวงศ์วิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2217 004473 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2218 004561 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา รัฐ ศรีสะเกษ 

2219 004629 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2220 004691 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 

2221 004921 โรงเรียนลมศักด์ิวิทยาคม รัฐ ศรีสะเกษ 

2222 005020 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ รัฐ ศรีสะเกษ 

2223 005062 โรงเรียนบ้านเปือย รัฐ ศรีสะเกษ 

2224 005150 โรงเรียนบ้านตาอุด รัฐ ศรีสะเกษ 

2225 003845 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เอกชน ศรีสะเกษ 

2226 000020 โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ รัฐ สกลนคร 

2227 000087 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2228 000110 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2229 000111 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ รัฐ สกลนคร 

2230 000126 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา รัฐ สกลนคร 

2231 000155 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา โพธ์ิค าอนุสรณ์ รัฐ สกลนคร 

2232 000268 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา รัฐ สกลนคร 

2233 000272 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รัฐ สกลนคร 

2234 000457 โรงเรียนแวงพิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2235 000671 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา รัฐ สกลนคร 

2236 000713 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รัฐ สกลนคร 

2237 000814 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ รัฐ สกลนคร 

2238 000906 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร รัฐ สกลนคร 
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2239 000911 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รัฐ สกลนคร 

2240 000924 โรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร รัฐ สกลนคร 

2241 000950 โรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยา รัฐ สกลนคร 

2242 000954 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา รัฐ สกลนคร 

2243 001344 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ รัฐ สกลนคร 

2244 001361 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2245 001977 โรงเรียนค าเพ่ิมพิทยา รัฐ สกลนคร 

2246 001990 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บ ารุง รัฐ สกลนคร 

2247 001991 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา รัฐ สกลนคร 

2248 002005 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐ สกลนคร 

2249 002006 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา รัฐ สกลนคร 

2250 002022 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา รัฐ สกลนคร 

2251 002488 โรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ รัฐ สกลนคร 

2252 002500 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2253 002552 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2254 002605 โรงเรียนโพนพิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2255 002606 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รัฐ สกลนคร 

2256 002607 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา รัฐ สกลนคร 

2257 002715 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี รัฐ สกลนคร 

2258 002845 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2259 002916 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา รัฐ สกลนคร 

2260 002942 โรงเรียนล าปลาหางวิทยา รัฐ สกลนคร 

2261 003250 โรงเรียนสกลทวาปี รัฐ สกลนคร 

2262 003436 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา รัฐ สกลนคร 

2263 003589 โรงเรียนหนองแวงวิทยา รัฐ สกลนคร 

2264 003635 โรงเรียนช้างม่ิงพิทยานุกูล รัฐ สกลนคร 

2265 004109 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐ สกลนคร 

2266 004126 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา รัฐ สกลนคร 

2267 004208 โรงเรียนวาริชวิทยา รัฐ สกลนคร 

2268 004238 โรงเรียนด่านม่วงค าพิทยาคม รัฐ สกลนคร 

2269 004617 โรงเรียนสว่างแดนดิน รัฐ สกลนคร 

2270 004928 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 รัฐ สกลนคร 

2271 005047 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี รัฐ สกลนคร 
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2272 005130 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง รัฐ สกลนคร 

2273 005131 โรงเรียนบ้านนาสีนวล รัฐ สกลนคร 

2274 005517 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา รัฐ สกลนคร 

2275 005534 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา รัฐ สงขลา

2276 005535 โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ รัฐ สงขลา

2277 000181 โรงเรียนวรนารีเฉลิม รัฐ สงขลา 

2278 000299 โรงเรียนสทิงพระวิทยา รัฐ สงขลา 

2279 000306 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รัฐ สงขลา 

2280 000478 โรงเรียนระโนดวิทยา รัฐ สงขลา 

2281 000638 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา รัฐ สงขลา 

2282 000752 โรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยา รัฐ สงขลา 

2283 000893 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ รัฐ สงขลา 

2284 000913 โรงเรียนบางกล่ าวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ สงขลา 

2285 001007 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม รัฐ สงขลา 

2286 001116 โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ รัฐ สงขลา 

2287 001117 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ รัฐ สงขลา 

2288 001224 โรงเรียนจะนะวิทยา รัฐ สงขลา 

2289 001238 โรงเรียนเทพา รัฐ สงขลา 

2290 001385 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รัฐ สงขลา 

2291 001417 โรงเรียนควนเนียงวิทยา รัฐ สงขลา 

2292 001722 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ รัฐ สงขลา 

2293 001881 โรงเรียนมหาวชิราวุธ รัฐ สงขลา 

2294 001941 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม รัฐ สงขลา 

2295 002090 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา รัฐ สงขลา 

2296 002295 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม รัฐ สงขลา 

2297 002302 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ รัฐ สงขลา 

2298 002328 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม รัฐ สงขลา 

2299 002429 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ รัฐ สงขลา 

2300 002542 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ รัฐ สงขลา 

2301 002550 โรงเรียนธรรมโฆสิต รัฐ สงขลา 

2302 003014 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา รัฐ สงขลา 

2303 003291 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา รัฐ สงขลา 

2304 003325 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ รัฐ สงขลา 
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2305 003597 โรงเรียนสามบ่อวิทยา รัฐ สงขลา 

2306 003668 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม รัฐ สงขลา 

2307 003888 โรงเรียนรัตนพลวิทยา รัฐ สงขลา 

2308 003955 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา รัฐ สงขลา 

2309 003993 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 รัฐ สงขลา 

2310 004103 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม รัฐ สงขลา 

2311 004114 โรงเรียนคูเต่าวิทยา รัฐ สงขลา 

2312 004575 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ รัฐ สงขลา 

2313 004584 โรงเรียนระโนด รัฐ สงขลา 

2314 004585 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา รัฐ สงขลา 

2315 004875 โรงเรียนปากจ่าวิทยา รัฐ สงขลา 

2316 004971 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) รัฐ สงขลา 

2317 004978 โรงเรียนคลองแดนวิทยา รัฐ สงขลา 

2318 005072 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม รัฐ สงขลา 

2319 005264 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) รัฐ สงขลา 

2320 001512 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เอกชน สงขลา 

2321 002344 โรงเรียนแสงทองวิทยา เอกชน สงขลา 

2322 004115 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา เอกชน สงขลา 

2323 004271 โรงเรียนบุสตานุดดีน เอกชน สงขลา 

2324 004334 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา สงขลา เอกชน สงขลา 

2325 004414 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ เอกชน สงขลา 

2326 004554 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เอกชน สงขลา 

2327 004566 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ เอกชน สงขลา 

2328 004627 โรงเรียนวชิรานุกูล เอกชน สงขลา 

2329 004638 โรงเรียนดรุณวิทยา เอกชน สงขลา 

2330 004670 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา เอกชน สงขลา 

2331 004763 โรงเรียนตัสดีกียะห์ เอกชน สงขลา 

2332 004883 โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา เอกชน สงขลา 

2333 004884 โรงเรียนกีญามุดดีน เอกชน สงขลา 

2334 004947 โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม เอกชน สงขลา 

2335 004987 โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยา เอกชน สงขลา 

2336 004996 โรงเรียนศาสนบ ารุง (สอลิหุดีน) เอกชน สงขลา 

2337 005136 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ เอกชน สงขลา 
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2338 005139 โรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ เอกชน สงขลา 

2339 005140 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ เอกชน สงขลา 

2340 005151 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม เอกชน สงขลา 

2341 005152 โรงเรียนเร๊าะห์มานียะห์ เอกชน สงขลา 

2342 005266 โรงเรียนดีนูลอิสลาม เอกชน สงขลา 

2343 005275 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ เอกชน สงขลา 

2344 005322 โรงเรียนพลวิทยา เอกชน สงขลา 

2345 005337 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เอกชน สงขลา 

2346 005467 โรงเรียนป่าเรียนวิทยา เอกชน สงขลา 

2347 005469 โรงเรียนแจ้งวิทยา เอกชน สงขลา 

2348 005496 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ เอกชน สงขลา 

2349 005498 โรงเรียนส่องแสงวิทยา เอกชน สงขลา 

2350 005527 โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ เอกชน สงขลา 

2351 005539 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา เอกชน สงขลา 

2352 000025 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ รัฐ สตูล 

2353 000072 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล รัฐ สตูล 

2354 000333 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ รัฐ สตูล 

2355 000414 โรงเรียนสตูลวิทยา รัฐ สตูล 

2356 000688 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม นิคมวัฒนา รัฐ สตูล 

2357 000860 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ รัฐ สตูล 

2358 000959 โรงเรียนควนโดนวิทยา รัฐ สตูล 

2359 002471 โรงเรียนก าแพงวิทยา รัฐ สตูล 

2360 003233 โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ รัฐ สตูล 

2361 003299 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ รัฐ สตูล 

2362 003367 โรงเรียนสาครพิทยาคาร รัฐ สตูล 

2363 003427 โรงเรียนละงูพิทยาคม รัฐ สตูล 

2364 005389 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล รัฐ สตูล 

2365 000127 โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ เอกชน สตูล 

2366 004682 โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา เอกชน สตูล 

2367 004778 โรงเรียนอิสลามวิทยา (สตูล) เอกชน สตูล 

2368 004779 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ เอกชน สตูล 

2369 005302 โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา เอกชน สตูล 

2370 005303 โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา เอกชน สตูล 
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2371 005439 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา เอกชน สตูล 

2372 005526 โรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร เอกชน สตูล 

2373 000227 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ รัฐ สมุทรปราการ 

2374 000980 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ รัฐ สมุทรปราการ 

2375 001377 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ รัฐ สมุทรปราการ 

2376 001533 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2377 001720 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2378 002138 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รัฐ สมุทรปราการ 

2379 002301 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รัฐ สมุทรปราการ 

2380 002371 โรงเรียนสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2381 002439 โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง รัฐ สมุทรปราการ 

2382 002513 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2383 002603 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2384 002648 โรงเรียนวัดทรงธรรม รัฐ สมุทรปราการ 

2385 002702 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม รัฐ สมุทรปราการ 

2386 002765 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รัฐ สมุทรปราการ 

2387 002999 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง รัฐ สมุทรปราการ 

2388 003059 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัฐ สมุทรปราการ 

2389 003361 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา รัฐ สมุทรปราการ 

2390 004592 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รัฐ สมุทรปราการ 

2391 004611 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม รัฐ สมุทรปราการ 

2392 004899 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ รัฐ สมุทรปราการ 

2393 004914 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2394 004954 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รัฐ สมุทรปราการ 

2395 005137 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ รัฐ สมุทรปราการ 

2396 005379 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

2397 004067 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เอกชน สมุทรปราการ 

2398 000247 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย รัฐ สมุทรสงคราม 

2399 001252 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย รัฐ สมุทรสงคราม 

2400 001275 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอ านวยวิทย์ รัฐ สมุทรสงคราม 

2401 001276 โรงเรียนท้ายหาด รัฐ สมุทรสงคราม 

2402 001913 โรงเรียนศรัทธาสมุทร รัฐ สมุทรสงคราม 

2403 001916 โรงเรียนถาวรานุกูล รัฐ สมุทรสงคราม 
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2404 002884 โรงเรียนสกลวิสุทธิ รัฐ สมุทรสงคราม 

2405 003048 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภย่ิงประชานุสรณ์) รัฐ สมุทรสงคราม 

2406 003049 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา รัฐ สมุทรสงคราม 

2407 005103 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพันธ์หริณสูตร์) รัฐ สมุทรสงคราม 

2408 000187 โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ รัฐ สมุทรสาคร 

2409 000352 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย รัฐ สมุทรสาคร 

2410 000600 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ รัฐ สมุทรสาคร 

2411 000922 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รัฐ สมุทรสาคร 

2412 001050 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รัฐ สมุทรสาคร 

2413 001841 โรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ รัฐ สมุทรสาคร 

2414 002533 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ รัฐ สมุทรสาคร 

2415 003269 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร 

2416 003827 โรงเรียนกุศลวิทยา รัฐ สมุทรสาคร 

2417 004465 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รัฐ สมุทรสาคร 

2418 004940 โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) รัฐ สมุทรสาคร 

2419 005522 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) รัฐ สมุทรสาคร 

2420 005391 โรงเรียนอันนาลัย เอกชน สมุทรสาคร 

2421 000036 โรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยาคม รัฐ สระแก้ว 

2422 000077 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม รัฐ สระแก้ว 

2423 000307 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รัฐ สระแก้ว 

2424 000361 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา รัฐ สระแก้ว 

2425 000454 โรงเรียนคลองน้ าใสวิทยาคาร รัฐ สระแก้ว 

2426 000462 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม รัฐ สระแก้ว 

2427 000487 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม รัฐ สระแก้ว 

2428 000509 โรงเรียนอรัญประเทศ รัฐ สระแก้ว 

2429 000666 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม รัฐ สระแก้ว 

2430 000740 โรงเรียนวัฒนานคร รัฐ สระแก้ว 

2431 000904 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา รัฐ สระแก้ว 

2432 000934 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม รัฐ สระแก้ว 

2433 001334 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา รัฐ สระแก้ว 

2434 001391 โรงเรียนตาพระยา รัฐ สระแก้ว 

2435 002202 โรงเรียนสระแก้ว รัฐ สระแก้ว 

2436 002740 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก รัฐ สระแก้ว 
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2437 002967 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม รัฐ สระแก้ว 

2438 003614 โรงเรียนไทรเด่ียววิทยา รัฐ สระแก้ว 

2439 003660 โรงเรียนซับม่วงวิทยา รัฐ สระแก้ว 

2440 003989 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ รัฐ สระแก้ว 

2441 004383 โรงเรียนทัพราชวิทยา รัฐ สระแก้ว 

2442 005360 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา รัฐ สระแก้ว 

2443 000029 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม รัฐ สระบุรี 

2444 000216 โรงเรียนแก่งคอย รัฐ สระบุรี 

2445 000243 โรงเรียนหนองแซงวิทยา รัฐ สระบุรี 

2446 000246 โรงเรียนบ้านหมอ พัฒนานุกูล รัฐ สระบุรี 

2447 000277 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา รัฐ สระบุรี 

2448 000281 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน รัฐ สระบุรี 

2449 000294 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา รัฐ สระบุรี 

2450 000296 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม รัฐ สระบุรี 

2451 000303 โรงเรียนหินกองวิทยาคม รัฐ สระบุรี 

2452 000327 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา รัฐ สระบุรี 

2453 000520 โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล รัฐ สระบุรี 

2454 001082 โรงเรียนสุธีวิทยา รัฐ สระบุรี 

2455 001363 โรงเรียนหนองโดนวิทยา รัฐ สระบุรี 

2456 001815 โรงเรียนพระพุทธบาท พลานุกูลวิทยา รัฐ สระบุรี 

2457 001844 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค รัฐ สระบุรี 

2458 002226 โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา รัฐ สระบุรี 

2459 002463 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม รัฐ สระบุรี 

2460 002548 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี รัฐ สระบุรี 

2461 002938 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม รัฐ สระบุรี 

2462 004906 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี รัฐ สระบุรี 

2463 000014 โรงเรียนสิงห์บุรี รัฐ สิงห์บุรี 

2464 000016 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก รัฐ สิงห์บุรี 

2465 000084 โรงเรียนบางระจันวิทยา รัฐ สิงห์บุรี 

2466 000107 โรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์ รัฐ สิงห์บุรี 

2467 000130 โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา รัฐ สิงห์บุรี 

2468 000500 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา รัฐ สิงห์บุรี 

2469 000766 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รัฐ สิงห์บุรี 
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2470 000802 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร รัฐ สิงห์บุรี 

2471 002205 โรงเรียนทองเอนวิทยา รัฐ สิงห์บุรี 

2472 002265 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม รัฐ สิงห์บุรี 

2473 002564 โรงเรียนอินทร์บุรี รัฐ สิงห์บุรี 

2474 004825 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม รัฐ สิงห์บุรี 

2475 000138 โรงเรียนศรีนคร รัฐ สุโขทัย 

2476 000197 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รัฐ สุโขทัย 

2477 000249 โรงเรียนท่าชัยวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2478 000321 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2479 000370 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2480 000375 โรงเรียนหนองตูมวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2481 000412 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2482 000459 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2483 000758 โรงเรียนอุดมดรุณี รัฐ สุโขทัย 

2484 001321 โรงเรียนลิไทพิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2485 001328 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา รัฐ สุโขทัย 

2486 001591 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รัฐ สุโขทัย 

2487 001658 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 รัฐ สุโขทัย 

2488 001908 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2489 002088 โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ รัฐ สุโขทัย 

2490 002110 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2491 002114 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2492 002387 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2493 002397 โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รัฐ สุโขทัย 

2494 002610 โรงเรียนเมืองเชลียง รัฐ สุโขทัย 

2495 003199 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ สุโขทัย 

2496 003351 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2497 003364 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2498 003704 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม รัฐ สุโขทัย 

2499 003788 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2500 004397 โรงเรียนตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ รัฐ สุโขทัย 

2501 004437 โรงเรียนวังทองวิทยา รัฐ สุโขทัย 

2502 004449 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม รัฐ สุโขทัย 
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2503 004802 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก รัฐ สุโขทัย 

2504 005018 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ รัฐ สุโขทัย 

2505 005456 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) รัฐ สุโขทัย 

2506 000316 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย รัฐ สุพรรณบุรี 

2507 000440 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม รัฐ สุพรรณบุรี 

2508 000633 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

2509 000637 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 รัฐ สุพรรณบุรี 

2510 000658 โรงเรียนสวนแตงวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2511 000675 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 รัฐ สุพรรณบุรี 

2512 000916 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 รัฐ สุพรรณบุรี 

2513 001041 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2514 001125 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2515 001193 โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2516 001240 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รัฐ สุพรรณบุรี 

2517 001376 โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2518 001577 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 รัฐ สุพรรณบุรี 

2519 001642 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ รัฐ สุพรรณบุรี 

2520 001644 โรงเรียนอู่ทอง รัฐ สุพรรณบุรี 

2521 001742 โรงเรียนสงวนหญิง รัฐ สุพรรณบุรี 

2522 001903 โรงเรียนดอนคาวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2523 002312 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2524 002339 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2525 002588 โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ รัฐ สุพรรณบุรี 

2526 002589 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2527 002622 โรงเรียนบางล่ีวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2528 002716 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 รัฐ สุพรรณบุรี 

2529 003013 โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข รัฐ สุพรรณบุรี 

2530 003079 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2531 003366 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม รัฐ สุพรรณบุรี 

2532 003880 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย รัฐ สุพรรณบุรี 

2533 003899 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี รัฐ สุพรรณบุรี 

2534 003911 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2535 003991 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 
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2536 004086 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

2537 004372 โรงเรียนด่านช้างวิทยา รัฐ สุพรรณบุรี 

2538 004479 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 รัฐ สุพรรณบุรี 

2539 000458 โรงเรียนเกาะสมุย รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2540 000590 โรงเรียนไชยาวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2541 000618 โรงเรียนท่าชนะ รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2542 000697 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2543 000734 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2544 000788 โรงเรียนเวียงสระ รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2545 000891 โรงเรียนพนมศึกษา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2546 000976 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2547 001058 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2548 001090 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2549 001645 โรงเรียนบ้านนาสาร รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2550 001650 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2551 001705 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2552 001748 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2553 001855 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2554 001929 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2555 001978 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2556 002106 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2557 002169 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2558 002335 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2559 002523 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2560 002629 โรงเรียนพระแสงวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2561 002717 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2562 002737 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2563 003069 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2564 003130 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2565 003270 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2566 003309 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2567 003383 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2568 003495 โรงเรียนมัธยมบ้านท าเนียบ รัฐ สุราษฎร์ธานี 
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2569 003809 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2570 003898 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2571 003953 โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2572 004003 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2573 004016 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2574 004098 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2575 004127 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2576 004182 โรงเรียนน้ ารอบวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2577 004548 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2578 004556 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2579 004591 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2580 005147 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2581 005249 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2582 005341 โรงเรียนบ้านเขานาใน รัฐ สุราษฎร์ธานี 

2583 000351 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เอกชน สุราษฎร์ธานี 

2584 004958 โรงเรียนธิดาแม่พระ เอกชน สุราษฎร์ธานี 

2585 005163 โรงเรียนดารุสสลามวิทยา เอกชน สุราษฎร์ธานี 

2586 005395 โรงเรียนปัญญาทิพย์ เอกชน สุราษฎร์ธานี 

2587 000142 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ สุรินทร์ 

2588 000143 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ รัฐ สุรินทร์ 

2589 000384 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา รัฐ สุรินทร์ 

2590 000559 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2591 000567 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย รัฐ สุรินทร์ 

2592 000569 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ รัฐ สุรินทร์ 

2593 000623 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร รัฐ สุรินทร์ 

2594 000736 โรงเรียนแตลศิริวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2595 000937 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ สุรินทร์ 

2596 001079 โรงเรียนตานีวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2597 001085 โรงเรียนมหิธรวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2598 001318 โรงเรียนสวายวิทยาคาร รัฐ สุรินทร์ 

2599 001382 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2600 001398 โรงเรียนโนนเทพ รัฐ สุรินทร์ 

2601 001442 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี รัฐ สุรินทร์ 

79/127



ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

2602 001459 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2603 001491 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม รัฐ สุรินทร์ 

2604 001492 โรงเรียนกระเทียมวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2605 001503 โรงเรียนแนงมุดวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2606 001523 โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2607 001534 โรงเรียนพญารามวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2608 001540 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม รัฐ สุรินทร์ 

2609 001549 โรงเรียนรัตนบุรี รัฐ สุรินทร์ 

2610 001616 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ รัฐ สุรินทร์ 

2611 001622 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร รัฐ สุรินทร์ 

2612 001652 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ รัฐ สุรินทร์ 

2613 001852 โรงเรียนบัวเชดวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2614 001899 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม รัฐ สุรินทร์ 

2615 001922 โรงเรียนโคกยางวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2616 001968 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2617 002008 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2618 002013 โรงเรียนสนมวิทยาคาร รัฐ สุรินทร์ 

2619 002015 โรงเรียนสังขะ รัฐ สุรินทร์ 

2620 002042 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ รัฐ สุรินทร์ 

2621 002043 โรงเรียนเมืองบัววิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2622 002142 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ รัฐ สุรินทร์ 

2623 002220 โรงเรียนนาดีวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2624 002237 โรงเรียนสิรินธร รัฐ สุรินทร์ 

2625 002264 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2626 002273 โรงเรียนสุรวิทยาคาร รัฐ สุรินทร์ 

2627 002321 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ รัฐ สุรินทร์ 

2628 002504 โรงเรียนดอนแรดวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2629 002549 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม รัฐ สุรินทร์ 

2630 002590 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน รัฐ สุรินทร์ 

2631 002971 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2632 003052 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร รัฐ สุรินทร์ 

2633 003066 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม รัฐ สุรินทร์ 

2634 003131 โรงเรียนพนาสนวิทยา รัฐ สุรินทร์ 
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2635 003307 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2636 003357 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล รัฐ สุรินทร์ 

2637 003500 โรงเรียนธาตุศรีนคร รัฐ สุรินทร์ 

2638 003534 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม รัฐ สุรินทร์ 

2639 003561 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2640 003580 โรงเรียนหนองอียอวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2641 003603 โรงเรียนนาบัววิทยา สุรินทร์ รัฐ สุรินทร์ 

2642 003613 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม รัฐ สุรินทร์ 

2643 003701 โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2644 003720 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2645 003760 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ รัฐ สุรินทร์ 

2646 004084 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ รัฐ สุรินทร์ 

2647 004186 โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน รัฐ สุรินทร์ 

2648 004209 โรงเรียนช้างบุญวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2649 004217 โรงเรียนตาเบาวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2650 004249 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2651 004279 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม รัฐ สุรินทร์ 

2652 004283 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2653 004312 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2654 004313 โรงเรียนแร่วิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2655 004342 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม รัฐ สุรินทร์ 

2656 004346 โรงเรียนพระแก้ววิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2657 004417 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ รัฐ สุรินทร์ 

2658 004418 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สุรินทร์ รัฐ สุรินทร์ 

2659 004435 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ รัฐ สุรินทร์ 

2660 004442 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2661 004460 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รัฐ สุรินทร์ 

2662 004461 โรงเรียนยางวิทยาคาร รัฐ สุรินทร์ 

2663 004462 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2664 004466 โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร รัฐ สุรินทร์ 

2665 004485 โรงเรียนวังข่าพัฒนา รัฐ สุรินทร์ 

2666 004560 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา รัฐ สุรินทร์ 

2667 004578 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม รัฐ สุรินทร์ 
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2668 004587 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร รัฐ สุรินทร์ 

2669 004588 โรงเรียนทับโพธ์ิพัฒนวิทย์ รัฐ สุรินทร์ 

2670 004776 โรงเรียนบ้านตรวจ รัฐ สุรินทร์ 

2671 004839 โรงเรียนบ้านตรึม ตรึมวิทยานุเคราะห์ รัฐ สุรินทร์ 

2672 005197 โรงเรียนเทศบาล3 เทศบาลอนุสรณ์ รัฐ สุรินทร์ 

2673 000066 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2674 000122 โรงเรียนน้ าสวยวิทยา รัฐ หนองคาย 

2675 000178 โรงเรียนถ่อนวิทยา รัฐ หนองคาย 

2676 000260 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รัฐ หนองคาย 

2677 000778 โรงเรียนโพธ์ิตากพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2678 000812 โรงเรียนพานพร้าว รัฐ หนองคาย 

2679 000828 โรงเรียนท่าบ่อ รัฐ หนองคาย 

2680 001266 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร รัฐ หนองคาย 

2681 001346 โรงเรียนสังคมวิทยา รัฐ หนองคาย 

2682 001480 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร รัฐ หนองคาย 

2683 001743 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2684 002189 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2685 002806 โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร รัฐ หนองคาย 

2686 002816 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2687 002871 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2688 003140 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ รัฐ หนองคาย 

2689 003356 โรงเรียนเด่ือวิทยาคาร รัฐ หนองคาย 

2690 003394 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2691 003433 โรงเรียนกวนวันวิทยา รัฐ หนองคาย 

2692 003454 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา รัฐ หนองคาย 

2693 003496 โรงเรียนเซิมพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2694 003563 โรงเรียนฝางพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2695 003623 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา รัฐ หนองคาย 

2696 003740 โรงเรียนนาดีพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2697 003860 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม รัฐ หนองคาย 

2698 004068 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร รัฐ หนองคาย 

2699 004122 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ รัฐ หนองคาย 

2700 004368 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม รัฐ หนองคาย 
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2701 004464 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ รัฐ หนองคาย 

2702 005040 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 รัฐ หนองคาย 

2703 005125 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา รัฐ หนองคาย 

2704 000933 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม รัฐ หนองบัวล าภู 

2705 001113 โรงเรียนกุดดินจ่ีพิทยาคม รัฐ หนองบัวล าภู 

2706 001289 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช รัฐ หนองบัวล าภู 

2707 001291 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 

2708 001390 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 

2709 001522 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ รัฐ หนองบัวล าภู 

2710 001620 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 

2711 001674 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม รัฐ หนองบัวล าภู 

2712 001948 โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ รัฐ หนองบัวล าภู 

2713 001949 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 

2714 002452 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 

2715 002753 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 

2716 003156 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 

2717 003432 โรงเรียนนาแกวิทยา รัฐ หนองบัวล าภู 

2718 003608 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม รัฐ หนองบัวล าภู 

2719 004116 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 

2720 004140 โรงเรียนฝ่ังแดงวิทยาสรรค์ รัฐ หนองบัวล าภู 

2721 004436 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวล าภู รัฐ หนองบัวล าภู 

2722 004918 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม รัฐ หนองบัวล าภู 

2723 004697 โรงเรียนพิชญบัณฑิต เอกชน หนองบัวล าภู 

2724 004956 โรงเรียนจริยานุสรณ์ เอกชน หนองบัวล าภู 

2725 000012 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา รัฐ อ่างทอง 

2726 000344 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง รัฐ อ่างทอง 

2727 000672 โรงเรียนสตรีอ่างทอง รัฐ อ่างทอง 

2728 001364 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ รัฐ อ่างทอง 

2729 001785 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รัฐ อ่างทอง 

2730 002101 โรงเรียนโพธ์ิทอง จินดามณี รัฐ อ่างทอง 

2731 002104 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม รัฐ อ่างทอง 

2732 002201 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ ตันติวิทยาภูมิ รัฐ อ่างทอง 

2733 002645 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม รัฐ อ่างทอง 
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2734 003521 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม รัฐ อ่างทอง 

2735 003564 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม รัฐ อ่างทอง 

2736 003612 โรงเรียนไผ่วงวิทยา รัฐ อ่างทอง 

2737 003625 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง รัฐ อ่างทอง 

2738 003994 โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยาคม อ่างทอง รัฐ อ่างทอง 

2739 005095 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล รัฐ อ่างทอง 

2740 005381 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุล อุปถัมถ์) เอกชน อ่างทอง 

2741 000080 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รัฐ อ านาจเจริญ 

2742 000154 โรงเรียนเสนางคนิคม รัฐ อ านาจเจริญ 

2743 000516 โรงเรียนน้ าปลีกศึกษา รัฐ อ านาจเจริญ 

2744 000754 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 

2745 000780 โรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 

2746 001465 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 

2747 001595 โรงเรียนพนาศึกษา รัฐ อ านาจเจริญ 

2748 001596 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา รัฐ อ านาจเจริญ 

2749 002021 โรงเรียนปทุมราชวงศา รัฐ อ านาจเจริญ 

2750 002655 โรงเรียนอ านาจเจริญ รัฐ อ านาจเจริญ 

2751 003139 โรงเรียนนาวังวิทยา รัฐ อ านาจเจริญ 

2752 003195 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ รัฐ อ านาจเจริญ 

2753 003196 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา รัฐ อ านาจเจริญ 

2754 003197 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 

2755 003363 โรงเรียนค าเข่ือนแก้ววิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 

2756 003441 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ รัฐ อ านาจเจริญ 

2757 004104 โรงเรียนมัธยมแมด รัฐ อ านาจเจริญ 

2758 004161 โรงเรียนนายมวิทยาคาร รัฐ อ านาจเจริญ 

2759 004184 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา รัฐ อ านาจเจริญ 

2760 004204 โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 

2761 004261 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 

2762 004454 โรงเรียนจิกดู่วิทยา รัฐ อ านาจเจริญ 

2763 000810 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม เอกชน อ านาจเจริญ 

2764 000287 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2765 000391 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ อุดรธานี 

2766 000410 โรงเรียนหนองหานวิทยา รัฐ อุดรธานี 
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2767 000451 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2768 000473 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รัฐ อุดรธานี 

2769 000477 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2770 000767 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา รัฐ อุดรธานี 

2771 000925 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา รัฐ อุดรธานี 

2772 000951 โรงเรียนกุมภวาปี รัฐ อุดรธานี 

2773 001039 โรงเรียนห้วยเก้ิงพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2774 001128 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รัฐ อุดรธานี 

2775 001129 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2776 001131 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2777 001258 โรงเรียนสามพร้าววิทยา รัฐ อุดรธานี 

2778 001269 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2779 001339 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ รัฐ อุดรธานี 

2780 001351 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2781 001409 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2782 001448 โรงเรียนพันดอนวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2783 001772 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2784 001773 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม รัฐ อุดรธานี 

2785 001788 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2786 001800 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา รัฐ อุดรธานี 

2787 001804 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2788 001957 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา รัฐ อุดรธานี 

2789 001972 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ รัฐ อุดรธานี 

2790 001996 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2791 002030 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ รัฐ อุดรธานี 

2792 002331 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2793 002417 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร รัฐ อุดรธานี 

2794 002454 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ รัฐ อุดรธานี 

2795 002479 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา รัฐ อุดรธานี 

2796 002506 โรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2797 002508 โรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2798 002517 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2799 002771 โรงเรียนภูพานวิทยา รัฐ อุดรธานี 
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2800 002798 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2801 002808 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2802 002809 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

2803 002813 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2804 002844 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2805 002876 โรงเรียนไชยวานวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2806 002952 โรงเรียนย่ิงยวดพิทยานุกูล รัฐ อุดรธานี 

2807 002970 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

2808 002978 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

2809 002994 โรงเรียนน้ าซึมพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2810 003044 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ รัฐ อุดรธานี 

2811 003398 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2812 003520 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2813 003523 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2814 003941 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม รัฐ อุดรธานี 

2815 004010 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา รัฐ อุดรธานี 

2816 004018 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2817 004023 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2818 004024 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2819 004038 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ รัฐ อุดรธานี 

2820 004041 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม รัฐ อุดรธานี 

2821 004049 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 รัฐ อุดรธานี 

2822 004102 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2823 004139 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ รัฐ อุดรธานี 

2824 004144 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2825 004231 โรงเรียนชัยนาค าวิทยา รัฐ อุดรธานี 

2826 004235 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร รัฐ อุดรธานี 

2827 004341 โรงเรียนค ายางพิทยา รัฐ อุดรธานี 

2828 004409 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา รัฐ อุดรธานี 

2829 004410 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

2830 004944 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ รัฐ อุดรธานี 

2831 004983 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า รัฐ อุดรธานี 

2832 005178 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง รัฐ อุดรธานี 
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2833 004536 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เอกชน อุดรธานี 

2834 005105 โรงเรียนภูมิพิชญ เอกชน อุดรธานี 

2835 005352 โรงเรียนพิชญวิทย์ เอกชน อุดรธานี 

2836 000491 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ รัฐ อุตรดิตถ์ 

2837 000612 โรงเรียนอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์ 

2838 000744 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รัฐ อุตรดิตถ์ 

2839 000799 โรงเรียนพิชัย รัฐ อุตรดิตถ์ 

2840 001272 โรงเรียนแสนตอวิทยา รัฐ อุตรดิตถ์ 

2841 001604 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์ 

2842 001769 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา รัฐ อุตรดิตถ์ 

2843 001917 โรงเรียนฟากท่าวิทยา รัฐ อุตรดิตถ์ 

2844 002113 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์ 

2845 002126 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม รัฐ อุตรดิตถ์ 

2846 002287 โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ์ รัฐ อุตรดิตถ์ 

2847 002358 โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ รัฐ อุตรดิตถ์ 

2848 002394 โรงเรียนลับแลพิทยาคม รัฐ อุตรดิตถ์ 

2849 002819 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา รัฐ อุตรดิตถ์ 

2850 002853 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา รัฐ อุตรดิตถ์ 

2851 002854 โรงเรียนน้ าริดวิทยา รัฐ อุตรดิตถ์ 

2852 002918 โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม รัฐ อุตรดิตถ์ 

2853 002937 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา รัฐ อุตรดิตถ์ 

2854 003121 โรงเรียนดาราพิทยาคม รัฐ อุตรดิตถ์ 

2855 005299 โรงเรียนสหคริสเตียน เอกชน อุตรดิตถ์ 

2856 000031 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา รัฐ อุทัยธานี 

2857 000075 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม รัฐ อุทัยธานี 

2858 000255 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม รัฐ อุทัยธานี 

2859 000256 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา รัฐ อุทัยธานี 

2860 000266 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา รัฐ อุทัยธานี 

2861 000407 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ รัฐ อุทัยธานี 

2862 000617 โรงเรียนหนองฉางวิทยา รัฐ อุทัยธานี 

2863 000919 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม รัฐ อุทัยธานี 

2864 000920 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รัฐ อุทัยธานี 

2865 001109 โรงเรียนลานสักวิทยา รัฐ อุทัยธานี 
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2866 001114 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา รัฐ อุทัยธานี 

2867 001718 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา รัฐ อุทัยธานี 

2868 001719 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม รัฐ อุทัยธานี 

2869 002370 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา รัฐ อุทัยธานี 

2870 002728 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา รัฐ อุทัยธานี 

2871 003271 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ รัฐ อุทัยธานี 

2872 003805 โรงเรียนบ่อยางวิทยา รัฐ อุทัยธานี 

2873 003984 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม รัฐ อุทัยธานี 

2874 003985 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 

2875 004455 โรงเรียนวังหินวิทยาคม อุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 

2876 004456 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ รัฐ อุทัยธานี 

2877 004724 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา เอกชน อุทัยธานี 

2878 005487 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา เอกชน อุทัยธานี 

2879 000056 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2880 000116 โรงเรียนนากระแซงศึกษา รัฐ อุบลราชธานี 

2881 000141 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2882 000244 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา รัฐ อุบลราชธานี 

2883 000267 โรงเรียนนาส่วงวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2884 000269 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2885 000409 โรงเรียนเดชอุดม รัฐ อุบลราชธานี 

2886 000552 โรงเรียนทุ่งเทิงย่ิงวัฒนา รัฐ อุบลราชธานี 

2887 000556 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รัฐ อุบลราชธานี 

2888 000579 โรงเรียนศรีน้ าค าศึกษา รัฐ อุบลราชธานี 

2889 000727 โรงเรียนนารีนุกูล รัฐ อุบลราชธานี 

2890 000738 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา รัฐ อุบลราชธานี 

2891 000755 โรงเรียนนาจะหลวย รัฐ อุบลราชธานี 

2892 000777 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2893 000829 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2894 001005 โรงเรียนบัวงามวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2895 001086 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

2896 001100 โรงเรียนนาค าวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2897 001300 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2898 001329 โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 
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2899 001537 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รัฐ อุบลราชธานี 

2900 001538 โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2901 001583 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2902 001585 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย รัฐ อุบลราชธานี 

2903 001727 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ รัฐ อุบลราชธานี 

2904 001761 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2905 001767 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2906 001809 โรงเรียนวารินช าราบ รัฐ อุบลราชธานี 

2907 001811 โรงเรียนอ่างศิลา รัฐ อุบลราชธานี 

2908 001812 โรงเรียนน้ ายืนวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2909 001833 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร รัฐ อุบลราชธานี 

2910 001834 โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2911 001973 โรงเรียนวิจิตราพิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2912 001976 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี รัฐ อุบลราชธานี 

2913 002016 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก รัฐ อุบลราชธานี 

2914 002199 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2915 002298 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2916 002315 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2917 002316 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

2918 002323 โรงเรียนพังเคนพิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2919 002522 โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ รัฐ อุบลราชธานี 

2920 002684 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2921 002710 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2922 002714 โรงเรียนปทุมพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2923 002811 โรงเรียนดงสว่างวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2924 002877 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ อุบลราชธานี 

2925 002933 โรงเรียนหนองขอนวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2926 002953 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2927 002989 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2928 003041 โรงเรียนท่าโพธ์ิศรีพิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2929 003046 โรงเรียนน้ าขุ่นวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2930 003094 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม รัฐ อุบลราชธานี 

2931 003137 โรงเรียนพะลานวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 
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2932 003175 โรงเรียนนาโพธ์ิวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2933 003282 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ รัฐ อุบลราชธานี 

2934 003298 โรงเรียนสหธาตุศึกษา รัฐ อุบลราชธานี 

2935 003412 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2936 003442 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2937 003570 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2938 003575 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2939 003646 โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2940 003648 โรงเรียนเก่าขามวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2941 003663 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ รัฐ อุบลราชธานี 

2942 003670 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2943 003719 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2944 003777 โรงเรียนนารีนุกูล 2 รัฐ อุบลราชธานี 

2945 003808 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ รัฐ อุบลราชธานี 

2946 003850 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

2947 003944 โรงเรียนดงยางวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 

2948 004293 โรงเรียนขุมค าวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 

2949 004463 โรงเรียนเบ็ตต้ีดูเมน 2 ช่องเม็ก รัฐ อุบลราชธานี 

2950 004581 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 รัฐ อุบลราชธานี 

2951 005202 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย รัฐ อุบลราชธานี 

2952 005327 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธ์ิกลาง) รัฐ อุบลราชธานี 

2953 005442 โรงเรียนปทุมวิทยากร รัฐ อุบลราชธานี 

2954 004769 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา เอกชน อุบลราชธานี 

2955 005196 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน เอกชน อุบลราชธานี 

2956 005297 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา เอกชน อุบลราชธานี 
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1 001316 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี รัฐ กระบ่ี 

2 001732 วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี รัฐ กระบ่ี 

3 002529 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก รัฐ กระบ่ี 

4 003884 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม รัฐ กระบ่ี 

5 004174 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบ่ี รัฐ กระบ่ี 

6 000148 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

7 000673 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

8 000885 วิทยาลัยช่างศิลป รัฐ กรุงเทพมหานคร 

9 001153 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

10 001365 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รัฐ กรุงเทพมหานคร 

11 001374 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

12 001682 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

13 001733 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

14 002031 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

15 002165 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

16 002409 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

17 002503 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

18 002826 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

19 002886 วิทยาลัยพณิชยการบางนา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

20 003074 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

21 003135 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

22 003930 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รัฐ กรุงเทพมหานคร 

23 000028 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

24 000064 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เอกชน กรุงเทพมหานคร 

25 000189 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป เอกชน กรุงเทพมหานคร 

26 000211 วิทยาลัยอาชีวศีกษาเทคนิควิทยา เอกชน กรุงเทพมหานคร 

27 000212 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน เอกชน กรุงเทพมหานคร 

28 000214 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

29 000224 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจ านงค์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

30 000228 วิทยาลัยเทคโนโลยีป่ินมณฑล เอกชน กรุงเทพมหานคร 

31 000230 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจ านงค์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

ระดับอาชีวศึกษา

ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

91/127



ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

32 000261 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

33 000358 วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

34 000824 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน เอกชน กรุงเทพมหานคร 

35 000929 วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

36 000952 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

37 001000 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เอกชน กรุงเทพมหานคร 

38 001146 วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

39 001152 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค เอกชน กรุงเทพมหานคร 

40 001186 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

41 001242 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

42 001372 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

43 001380 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

44 001460 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

45 001576 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

46 001835 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม เอกชน กรุงเทพมหานคร 

47 001901 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เอกชน กรุงเทพมหานคร 

48 001918 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

49 001970 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เอกชน กรุงเทพมหานคร 

50 001989 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

51 001997 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เอกชน กรุงเทพมหานคร 

52 002140 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เอกชน กรุงเทพมหานคร 

53 002354 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

54 002602 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

55 002741 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เอกชน กรุงเทพมหานคร 

56 002831 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

57 003007 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

58 003071 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เอกชน กรุงเทพมหานคร 

59 003390 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี เอกชน กรุงเทพมหานคร 

60 003835 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

61 003838 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

62 004054 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

63 004207 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

64 004280 โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพพณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
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65 004348 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา เอกชน กรุงเทพมหานคร 

66 004497 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย เอกชน กรุงเทพมหานคร 

67 004688 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เอกชน กรุงเทพมหานคร 

68 004730 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

69 004757 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

70 004758 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

71 004869 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

72 004886 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย เอกชน กรุงเทพมหานคร 

73 004894 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร เอกชน กรุงเทพมหานคร 

74 004900 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

75 004902 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

76 004912 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

77 005153 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

78 005155 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

79 005325 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล เอกชน กรุงเทพมหานคร 

80 005422 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เอกชน กรุงเทพมหานคร 

81 005430 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟช่ันนานาชาติ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

82 001094 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

83 001157 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

84 001202 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

85 001239 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

86 002781 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

87 003981 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน รัฐ กาญจนบุรี 

88 000481 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

89 000525 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

90 001280 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผ้ึง รัฐ กาฬสินธ์ุ 

91 003566 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง รัฐ กาฬสินธ์ุ 

92 003640 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รัฐ กาฬสินธ์ุ 

93 003901 วิทยาลัยการอาชีพค าม่วง รัฐ กาฬสินธ์ุ 

94 000936 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธ์ุ เอกชน กาฬสินธ์ุ 

95 003599 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย เอกชน กาฬสินธ์ุ 

96 004531 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย เอกชน กาฬสินธ์ุ 

97 004720 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ เอกชน กาฬสินธ์ุ 
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98 004834 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพ่ิมพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธ์ุ เอกชน กาฬสินธ์ุ 

99 004982 โรงเรียนอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน เอกชน กาฬสินธ์ุ 

100 005344 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ เอกชน กาฬสินธ์ุ 

101 005349 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต เอกชน กาฬสินธ์ุ 

102 005507 วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ เอกชน กาฬสินธ์ุ 

103 000898 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร รัฐ ก าแพงเพชร 

104 001474 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร รัฐ ก าแพงเพชร 

105 003032 วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร รัฐ ก าแพงเพชร 

106 003768 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี รัฐ ก าแพงเพชร 

107 000476 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี เอกชน ก าแพงเพชร 

108 003999 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น

109 001325 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

110 001555 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ รัฐ ขอนแก่น 

111 001807 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

112 001826 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

113 003323 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

114 003699 วิทยาลัยการอาชีพพล รัฐ ขอนแก่น 

115 003746 วิทยาลัยเทคนิคน้ าพอง รัฐ ขอนแก่น 

116 003757 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน รัฐ ขอนแก่น 

117 003783 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รัฐ ขอนแก่น 

118 005076 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง รัฐ ขอนแก่น 

119 000427 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ เอกชน ขอนแก่น 

120 001119 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ เอกชน ขอนแก่น 

121 001827 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน ขอนแก่น 

122 002061 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น 

123 002076 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ เอกชน ขอนแก่น 

124 002810 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น 

125 004495 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน เอกชน ขอนแก่น 

126 004999 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ เอกชน ขอนแก่น 

127 005112 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ เอกชน ขอนแก่น 

128 005509 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย เอกชน ขอนแก่น 

129 005514 วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเท่ียวและการโรงแรมขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น 

130 000943 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 
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131 003224 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม รัฐ จันทบุรี 

132 003987 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รัฐ จันทบุรี 

133 003988 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 

134 004352 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี เอกชน จันทบุรี 

135 005212 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เอกชน จันทบุรี 

136 005541 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม เอกชน ฉะเชิงเทรา

137 001597 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

138 001900 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

139 002035 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 

140 002313 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) รัฐ ฉะเชิงเทรา 

141 003841 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม รัฐ ฉะเชิงเทรา 

142 004001 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง รัฐ ฉะเชิงเทรา 

143 001848 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ เอกชน ฉะเชิงเทรา 

144 003995 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เอกชน ฉะเชิงเทรา 

145 004365 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ เอกชน ฉะเชิงเทรา 

146 005412 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธ์ิ เอกชน ฉะเชิงเทรา 

147 000854 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รัฐ ชลบุรี 

148 000971 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เอกชน ชลบุรี 

149 000975 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม รัฐ ชลบุรี 

150 001037 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน รัฐ ชลบุรี 

151 001601 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

152 001654 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

153 003403 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา รัฐ ชลบุรี 

154 003829 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) รัฐ ชลบุรี 

155 000004 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ เอกชน ชลบุรี 

156 000067 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เอกชน ชลบุรี 

157 000611 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ เอกชน ชลบุรี 

158 000836 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี เอกชน ชลบุรี 

159 001273 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เอกชน ชลบุรี 

160 001919 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี เอกชน ชลบุรี 

161 002366 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เอกชน ชลบุรี 

162 002882 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี 

163 002917 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เอกชน ชลบุรี 
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164 003465 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เอกชน ชลบุรี 

165 003674 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ เอกชน ชลบุรี 

166 003733 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ เอกชน ชลบุรี 

167 003741 โรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี 

168 003780 วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี 

169 004327 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เอกชน ชลบุรี 

170 004360 วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี 

171 004615 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี 

172 004693 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ เอกชน ชลบุรี 

173 004880 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค เอกชน ชลบุรี 

174 005019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา เอกชน ชลบุรี 

175 005215 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ เอกชน ชลบุรี 

176 005378 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี เอกชน ชลบุรี 

177 005411 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เอกชน ชลบุรี 

178 001422 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รัฐ ชัยนาท 

179 002734 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท รัฐ ชัยนาท 

180 004915 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม รัฐ ชัยนาท 

181 001561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

182 001969 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

183 002010 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

184 002838 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ รัฐ ชัยภูมิ 

185 003611 วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ รัฐ ชัยภูมิ 

186 002600 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เอกชน ชัยภูมิ 

187 003578 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ เอกชน ชัยภูมิ 

188 004669 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว เอกชน ชัยภูมิ 

189 004750 วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร เอกชน ชัยภูมิ 

190 005087 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ 

191 005179 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เอกชน ชัยภูมิ 

192 005446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ 

193 001151 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ รัฐ ชุมพร 

194 001797 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร รัฐ ชุมพร 

195 002070 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รัฐ ชุมพร 

196 003664 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รัฐ ชุมพร 
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197 003714 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รัฐ ชุมพร 

198 004025 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร รัฐ ชุมพร 

199 005361 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร รัฐ ชุมพร 

200 003129 วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม เอกชน ชุมพร 

201 003478 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เอกชน ชุมพร 

202 000150 วิทยาลัยการอาชีพเทิง รัฐ เชียงราย 

203 000907 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รัฐ เชียงราย 

204 001439 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รัฐ เชียงราย 

205 001992 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รัฐ เชียงราย 

206 002525 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รัฐ เชียงราย 

207 004817 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง รัฐ เชียงราย 

208 005407 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า รัฐ เชียงราย 

209 000708 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เอกชน เชียงราย 

210 002572 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน เอกชน เชียงราย 

211 004632 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เอกชน เชียงราย 

212 004700 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เอกชน เชียงราย 

213 005363 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเซีย เอกชน เชียงราย 

214 005373 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย เอกชน เชียงราย 

215 001487 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่ 

216 001657 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่ 

217 002117 วิทยาลัยการอาชีพฝาง รัฐ เชียงใหม่ 

218 002154 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่ 

219 003118 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง รัฐ เชียงใหม่ 

220 003739 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รัฐ เชียงใหม่ 

221 005066 วิทยาลัยเทคนิคสารภี รัฐ เชียงใหม่ 

222 000655 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เอกชน เชียงใหม่ 

223 000897 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เอกชน เชียงใหม่ 

224 001451 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เอกชน เชียงใหม่ 

225 001532 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร เอกชน เชียงใหม่ 

226 001729 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ เอกชน เชียงใหม่ 

227 002064 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เอกชน เชียงใหม่ 

228 004503 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เอกชน เชียงใหม่ 

229 005216 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เอกชน เชียงใหม่ 
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230 005454 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง เอกชน เชียงใหม่ 

231 000847 วิทยาลัยการอาชีพตรัง รัฐ ตรัง 

232 001478 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง รัฐ ตรัง 

233 001508 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด รัฐ ตรัง 

234 001703 วิทยาลัยเทคนิคตรัง รัฐ ตรัง 

235 002527 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง รัฐ ตรัง 

236 003732 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน รัฐ ตรัง 

237 003842 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รัฐ ตรัง 

238 000874 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง เอกชน ตรัง 

239 001982 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง เอกชน ตรัง 

240 001516 วิทยาลัยเทคนิคตราด รัฐ ตราด 

241 004499 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด รัฐ ตราด 

242 002794 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รัฐ ตาก 

243 003766 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รัฐ ตาก 

244 003928 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก รัฐ ตาก 

245 004511 วิทยาลัยเทคนิคตาก รัฐ ตาก 

246 002214 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เอกชน ตาก 

247 001447 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก รัฐ นครนายก 

248 002671 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รัฐ นครนายก 

249 003854 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ รัฐ นครนายก 

250 002278 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เอกชน นครนายก 

251 003035 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ เอกชน นครนายก 

252 001611 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม รัฐ นครปฐม 

253 001710 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รัฐ นครปฐม 

254 001803 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รัฐ นครปฐม 

255 002623 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รัฐ นครปฐม 

256 002750 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ์) รัฐ นครปฐม 

257 003935 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม รัฐ นครปฐม 

258 003983 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รัฐ นครปฐม 

259 004194 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รัฐ นครปฐม 

260 000176 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ เอกชน นครปฐม 

261 001824 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม เอกชน นครปฐม 

262 005528 วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธ์ิบริหารธุรกิจ เอกชน นครปฐม 
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263 001920 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รัฐ นครพนม 

264 005420 วิทยาลัยการอาชีพนาแก รัฐ นครพนม 

265 003657 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน เอกชน นครพนม 

266 003781 วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม เอกชน นครพนม 

267 004543 วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ เอกชน นครพนม 

268 004609 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม เอกชน นครพนม 

269 004673 วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก เอกชน นครพนม 

270 000654 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

271 000931 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย รัฐ นครราชสีมา 

272 001013 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

273 001102 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

274 001353 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รัฐ นครราชสีมา 

275 002587 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ รัฐ นครราชสีมา 

276 002663 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รัฐ นครราชสีมา 

277 002803 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

278 003624 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

279 003734 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง รัฐ นครราชสีมา 

280 003803 วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง รัฐ นครราชสีมา 

281 003869 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย รัฐ นครราชสีมา 

282 001088 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง เอกชน นครราชสีมา 

283 001166 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา เอกชน นครราชสีมา 

284 001228 วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เอกชน นครราชสีมา 

285 001352 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี เอกชน นครราชสีมา 

286 001399 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 

287 001847 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 

288 002238 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 

289 003872 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เอกชน นครราชสีมา 

290 004706 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 

291 004909 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง เอกชน นครราชสีมา 

292 000705 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

293 000726 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

294 000807 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร รัฐ นครศรีธรรมราช 

295 000862 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี รัฐ นครศรีธรรมราช 
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296 001069 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

297 001489 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

298 002059 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

299 002123 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

300 002685 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

301 002691 วิทยาลัยเทคนิคสิชล รัฐ นครศรีธรรมราช 

302 003211 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

303 003252 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง รัฐ นครศรีธรรมราช 

304 000450 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง เอกชน นครศรีธรรมราช 

305 000789 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ เอกชน นครศรีธรรมราช 

306 001053 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ เอกชน นครศรีธรรมราช 

307 001135 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ เอกชน นครศรีธรรมราช 

308 001251 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา เอกชน นครศรีธรรมราช 

309 001277 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล เอกชน นครศรีธรรมราช 

310 001483 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน เอกชน นครศรีธรรมราช 

311 001513 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน เอกชน นครศรีธรรมราช 

312 001907 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร เอกชน นครศรีธรรมราช 

313 001932 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร เอกชน นครศรีธรรมราช 

314 001944 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต เอกชน นครศรีธรรมราช 

315 002282 โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง เอกชน นครศรีธรรมราช 

316 002362 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.) เอกชน นครศรีธรรมราช 

317 000585 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

318 000966 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

319 002293 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

320 002535 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

321 003157 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รัฐ นครสวรรค์ 

322 003871 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย รัฐ นครสวรรค์ 

323 005080 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า รัฐ นครสวรรค์ 

324 000841 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ เอกชน นครสวรรค์ 

325 000842 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์ เอกชน นครสวรรค์ 

326 001796 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เอกชน นครสวรรค์ 

327 005457 วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี เอกชน นครสวรรค์ 

328 001814 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 
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329 000801 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี เอกชน นนทบุรี 

330 001057 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เอกชน นนทบุรี 

331 001388 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ เอกชน นนทบุรี 

332 001446 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เอกชน นนทบุรี 

333 002835 โรงเรียนพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ เอกชน นนทบุรี 

334 003056 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เอกชน นนทบุรี 

335 004019 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง เอกชน นนทบุรี 

336 004526 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี เอกชน นนทบุรี 

337 004850 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เอกชน นนทบุรี 

338 005533 วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี เอกชน นนทบุรี 

339 001476 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส รัฐ นราธิวาส 

340 003711 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รัฐ นราธิวาส 

341 002036 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน รัฐ น่าน 

342 002115 วิทยาลัยเทคนิคน่าน รัฐ น่าน 

343 003785 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รัฐ น่าน 

344 003982 วิทยาลัยการอาชีพปัว รัฐ น่าน 

345 001711 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ รัฐ บึงกาฬ 

346 003531 วิทยาลัยการอาชีพเซกา รัฐ บึงกาฬ 

347 002934 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนช่ันแนล เอกชน บึงกาฬ 

348 004661 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ เอกชน บึงกาฬ 

349 004740 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ เอกชน บึงกาฬ 

350 005413 วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย เอกชน บึงกาฬ 

351 005450 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด เอกชน บึงกาฬ 

352 000393 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์ 

353 000681 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง รัฐ บุรีรัมย์ 

354 000704 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์ 

355 000882 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์ 

356 003791 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง รัฐ บุรีรัมย์ 

357 003848 วิทยาลัยการอาชีพสตึก รัฐ บุรีรัมย์ 

358 005102 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง รัฐ บุรีรัมย์ 

359 004748 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ เอกชน บุรีรัมย์ 

360 004766 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง เอกชน บุรีรัมย์ 

361 004874 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ เอกชน บุรีรัมย์ 
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362 000821 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 

363 002383 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี รัฐ ปทุมธานี 

364 004337 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี รัฐ ปทุมธานี 

365 001633 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง เอกชน ปทุมธานี 

366 002290 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เอกชน ปทุมธานี 

367 002324 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เอกชน ปทุมธานี 

368 005347 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร เอกชน ปทุมธานี 

369 001191 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

370 001210 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

371 002091 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

372 003963 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

373 000530 โรงเรียนพณิชยการหัวหิน เอกชน ประจวบคีรีขันธ์ 

374 005258 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ เอกชน ประจวบคีรีขันธ์ 

375 001205 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรี 

376 003610 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน รัฐ ปราจีนบุรี 

377 004202 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี รัฐ ปราจีนบุรี 

378 004304 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รัฐ ปราจีนบุรี 

379 000969 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี เอกชน ปราจีนบุรี 

380 001167 โรงเรียนเทคโนโลยีนครกบินทร์ เอกชน ปราจีนบุรี 

381 004434 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี เอกชน ปราจีนบุรี 

382 001760 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

383 002183 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

384 002187 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

385 003477 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

386 003866 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี รัฐ ปัตตานี 

387 004871 วิทยาลัยประมงปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

388 000215 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

389 000667 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

390 001072 วิทยาลัยการอาชีพเสนา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

391 002028 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

392 003220 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

393 003666 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

394 004265 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
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395 000234 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา เอกชน พระนครศรีอยุธยา 

396 001225 วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ เอกชน พระนครศรีอยุธยา 

397 001412 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา เอกชน พระนครศรีอยุธยา 

398 001806 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เอกชน พระนครศรีอยุธยา 

399 003147 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เอกชน พระนครศรีอยุธยา 

400 000508 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า รัฐ พะเยา 

401 000883 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รัฐ พะเยา 

402 003193 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา รัฐ พะเยา 

403 003655 วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ รัฐ พะเยา 

404 005142 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง รัฐ พะเยา 

405 001095 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา เอกชน พะเยา 

406 003081 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เอกชน พะเยา 

407 000305 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง รัฐ พังงา 

408 000786 วิทยาลัยเทคนิคพังงา รัฐ พังงา 

409 001939 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา รัฐ พังงา 

410 004151 วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวป่า รัฐ พังงา 

411 000722 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง รัฐ พัทลุง 

412 001462 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว รัฐ พัทลุง 

413 002007 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รัฐ พัทลุง 

414 002855 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง รัฐ พัทลุง 

415 003573 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน รัฐ พัทลุง 

416 003627 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม รัฐ พัทลุง 

417 001614 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เอกชน พัทลุง 

418 000164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รัฐ พิจิตร 

419 000479 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร รัฐ พิจิตร 

420 000796 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รัฐ พิจิตร 

421 004892 วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ เอกชน พิจิตร 

422 000587 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

423 001064 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

424 002120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

425 003543 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

426 003683 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย รัฐ พิษณุโลก 

427 003970 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รัฐ พิษณุโลก 
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428 000324 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก เอกชน พิษณุโลก 

429 000593 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เอกชน พิษณุโลก 

430 000188 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี 

431 000670 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี 

432 001817 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี 

433 003629 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รัฐ เพชรบุรี 

434 003722 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย รัฐ เพชรบุรี 

435 005058 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 รัฐ เพชรบุรี 

436 005098 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี 

437 004076 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เอกชน เพชรบุรี 

438 000867 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 

439 001174 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 

440 002285 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 

441 003843 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน รัฐ เพชรบูรณ์ 

442 003874 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี รัฐ เพชรบูรณ์ 

443 005088 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก รัฐ เพชรบูรณ์ 

444 004552 วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา เอกชน เพชรบูรณ์ 

445 004831 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ เอกชน เพชรบูรณ์ 

446 004864 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบรูณ์ เอกชน เพชรบูรณ์ 

447 004877 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ เอกชน เพชรบูรณ์ 

448 004989 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เอกชน เพชรบูรณ์ 

449 005323 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ เอกชน เพชรบูรณ์ 

450 005334 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ เอกชน เพชรบูรณ์ 

451 000404 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ รัฐ แพร่ 

452 001147 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รัฐ แพร่ 

453 002833 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รัฐ แพร่ 

454 003431 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รัฐ แพร่ 

455 003913 วิทยาลัยการอาชีพลอง รัฐ แพร่ 

456 004002 วิทยาลัยการอาชีพสอง รัฐ แพร่ 

457 000497 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

458 001527 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

459 003221 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

460 004245 วิทยาลัยเทคนิคถลาง รัฐ ภูเก็ต 
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461 000541 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เอกชน ภูเก็ต 

462 000113 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

463 000203 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

464 000565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

465 003244 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย รัฐ มหาสารคาม 

466 003630 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รัฐ มหาสารคาม 

467 004489 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

468 005348 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม เอกชน มหาสารคาม 

469 005508 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก เอกชน มหาสารคาม 

470 002729 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รัฐ มุกดาหาร 

471 003773 วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย รัฐ มุกดาหาร 

472 005208 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล รัฐ มุกดาหาร 

473 002337 วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร เอกชน มุกดาหาร 

474 004743 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร เอกชน มุกดาหาร 

475 004788 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง เอกชน มุกดาหาร 

476 002116 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รัฐ แม่ฮ่องสอน 

477 003753 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง รัฐ แม่ฮ่องสอน 

478 003787 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา รัฐ ยโสธร

479 000664 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร รัฐ ยโสธร 

480 000998 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รัฐ ยโสธร 

481 003601 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล เอกชน ยโสธร 

482 004746 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เอกชน ยโสธร 

483 004813 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย เอกชน ยโสธร 

484 004959 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เอกชน ยโสธร 

485 005252 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา เอกชน ยโสธร 

486 005382 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร เอกชน ยโสธร 

487 000759 วิทยาลัยเทคนิคยะลา รัฐ ยะลา 

488 003146 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รัฐ ยะลา 

489 003692 วิทยาลัยการอาชีพเบตง รัฐ ยะลา 

490 003709 วิทยาลัยการอาชีพรามัน รัฐ ยะลา 

491 004671 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา รัฐ ยะลา 

492 000537 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เอกชน ยะลา 

493 000772 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา เอกชน ยะลา 
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494 001445 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง รัฐ ร้อยเอ็ด 

495 002147 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด 

496 002181 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด 

497 002243 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด 

498 002532 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด 

499 003859 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ รัฐ ร้อยเอ็ด 

500 003978 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย รัฐ ร้อยเอ็ด 

501 004026 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รัฐ ร้อยเอ็ด 

502 001771 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เอกชน ร้อยเอ็ด 

503 001861 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด เอกชน ร้อยเอ็ด 

504 004500 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด เอกชน ร้อยเอ็ด 

505 004528 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา เอกชน ร้อยเอ็ด 

506 004806 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ เอกชน ร้อยเอ็ด 

507 005245 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง เอกชน ร้อยเอ็ด 

508 005451 วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ เอกชน ร้อยเอ็ด 

509 005524 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ เอกชน ร้อยเอ็ด 

510 000132 วิทยาลัยเทคนิคระนอง รัฐ ระนอง 

511 001995 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง รัฐ ระนอง 

512 003680 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี รัฐ ระนอง 

513 002675 วิทยาลัยเทคนิคระยอง รัฐ ระยอง 

514 002962 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด รัฐ ระยอง 

515 003710 วิทยาลัยการอาชีพแกลง รัฐ ระยอง 

516 003727 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย รัฐ ระยอง 

517 004469 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รัฐ ระยอง 

518 002777 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง เอกชน ระยอง 

519 003011 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ เอกชน ระยอง 

520 004506 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช เอกชน ระยอง 

521 004925 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เอกชน ระยอง 

522 004955 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ เอกชน ระยอง 

523 005376 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เอกชน ระยอง 

524 000264 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

525 000888 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

526 000987 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รัฐ ราชบุรี 
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527 002496 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รัฐ ราชบุรี 

528 003876 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รัฐ ราชบุรี 

529 004017 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ รัฐ ราชบุรี 

530 004057 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รัฐ ราชบุรี 

531 000061 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เอกชน ราชบุรี 

532 000119 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เอกชน ราชบุรี 

533 000889 โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ เอกชน ราชบุรี 

534 001607 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ เอกชน ราชบุรี 

535 004935 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เอกชน ราชบุรี 

536 000686 วิทยาลัยเทคนิคโคกส าโรง รัฐ ลพบุรี 

537 001821 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี รัฐ ลพบุรี 

538 001860 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รัฐ ลพบุรี 

539 002546 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี รัฐ ลพบุรี 

540 003723 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล รัฐ ลพบุรี 

541 003849 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งท่ี 2 รัฐ ลพบุรี 

542 004387 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รัฐ ลพบุรี 

543 000447 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี เอกชน ลพบุรี 

544 000542 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เอกชน ลพบุรี 

545 000553 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เอกชน ลพบุรี 

546 000731 วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี เอกชน ลพบุรี 

547 004496 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี เอกชน ลพบุรี 

548 005133 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง เอกชน ลพบุรี 

549 000415 วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง รัฐ ล าปาง 

550 001333 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง รัฐ ล าปาง 

551 001713 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา รัฐ ล าปาง 

552 001820 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง รัฐ ล าปาง 

553 003881 วิทยาลัยการอาชีพเถิน รัฐ ล าปาง 

554 005094 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ รัฐ ล าปาง 

555 000002 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี เอกชน ล าปาง 

556 000895 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เอกชน ล าปาง 

557 001080 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน รัฐ ล าพูน 

558 001274 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน รัฐ ล าพูน 

559 003182 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รัฐ ล าพูน 
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560 003812 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รัฐ ล าพูน 

561 005399 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน รัฐ ล าพูน 

562 002490 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ เอกชน ล าพูน 

563 005421 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน เอกชน ล าพูน 

564 001178 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย รัฐ เลย 

565 001698 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย รัฐ เลย 

566 001842 วิทยาลัยเทคนิคเลย รัฐ เลย 

567 003669 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง รัฐ เลย 

568 000628 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 

569 000712 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 

570 001424 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 

571 001952 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 

572 002121 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ รัฐ ศรีสะเกษ 

573 003686 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ รัฐ ศรีสะเกษ 

574 005372 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ รัฐ ศรีสะเกษ 

575 005387 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล รัฐ ศรีสะเกษ 

576 002255 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ เอกชน ศรีสะเกษ 

577 004112 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เอกชน ศรีสะเกษ 

578 004716 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย เอกชน ศรีสะเกษ 

579 004722 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ เอกชน ศรีสะเกษ 

580 004809 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เอกชน ศรีสะเกษ 

581 004830 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เอกชน ศรีสะเกษ 

582 004901 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล เอกชน ศรีสะเกษ 

583 002455 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน รัฐ สกลนคร 

584 002760 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รัฐ สกลนคร 

585 004510 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร รัฐ สกลนคร 

586 001974 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย เอกชน สกลนคร 

587 002318 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร เอกชน สกลนคร 

588 002395 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ เอกชน สกลนคร 

589 002931 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เอกชน สกลนคร 

590 004121 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน เอกชน สกลนคร 

591 004357 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา เอกชน สกลนคร 

592 004620 วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน เอกชน สกลนคร 
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593 004655 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง เอกชน สกลนคร 

594 004656 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค เอกชน สกลนคร 

595 004695 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส เอกชน สกลนคร 

596 005031 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ เอกชน สกลนคร 

597 005132 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอ านวย เอกชน สกลนคร 

598 005315 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร เอกชน สกลนคร 

599 005402 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต เอกชน สกลนคร 

600 005495 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอ านวย เอกชน สกลนคร 

601 005511 วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเท่ียวไทย เอกชน สกลนคร 

602 000098 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา รัฐ สงขลา 

603 000439 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รัฐ สงขลา 

604 000453 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รัฐ สงขลา 

605 001416 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รัฐ สงขลา 

606 001795 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รัฐ สงขลา 

607 002258 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา รัฐ สงขลา 

608 002598 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร รัฐ สงขลา 

609 003073 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รัฐ สงขลา 

610 004045 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ รัฐ สงขลา 

611 005044 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร รัฐ สงขลา 

612 000200 วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ เอกชน สงขลา 

613 001816 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ เอกชน สงขลา 

614 001877 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เอกชน สงขลา 

615 002127 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา เอกชน สงขลา 

616 002164 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เอกชน สงขลา 

617 002207 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ เอกชน สงขลา 

618 002209 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อ านวยวิทย์ เอกชน สงขลา 

619 002224 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เอกชน สงขลา 

620 002281 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ เอกชน สงขลา 

621 004933 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา เอกชน สงขลา 

622 005492 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ เอกชน สงขลา 

623 002260 วิทยาลัยเทคนิคสตูล รัฐ สตูล 

624 002821 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล รัฐ สตูล 

625 004269 วิทยาลัยการอาชีพละงู รัฐ สตูล 
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626 005400 วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ เอกชน สตูล 

627 001958 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

628 002052 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

629 003241 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รัฐ สมุทรปราการ 

630 003918 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ รัฐ สมุทรปราการ 

631 000504 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) เอกชน สมุทรปราการ 

632 001912 โรงเรียนเกริกวิทยาลัย เอกชน สมุทรปราการ 

633 003864 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เอกชน สมุทรปราการ 

634 004498 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เอกชน สมุทรปราการ 

635 005093 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ เอกชน สมุทรปราการ 

636 005293 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ เอกชน สมุทรปราการ 

637 005501 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ เอกชน สมุทรปราการ 

638 002325 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รัฐ สมุทรสงคราม 

639 003637 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม รัฐ สมุทรสงคราม 

640 003748 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รัฐ สมุทรสงคราม 

641 002242 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร 

642 004254 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว รัฐ สมุทรสาคร 

643 005113 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย รัฐ สมุทรสาคร 

644 005213 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร 

645 000983 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รัฐ สระแก้ว 

646 002837 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รัฐ สระแก้ว 

647 004035 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น รัฐ สระแก้ว 

648 002011 โรงเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว เอกชน สระแก้ว 

649 004849 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เอกชน สระแก้ว 

650 005013 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ เอกชน สระแก้ว 

651 000123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี รัฐ สระบุรี 

652 000175 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รัฐ สระบุรี 

653 000625 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี รัฐ สระบุรี 

654 002083 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รัฐ สระบุรี 

655 004219 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก รัฐ สระบุรี 

656 004481 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รัฐ สระบุรี 

657 004490 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค รัฐ สระบุรี 

658 004897 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท รัฐ สระบุรี 
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659 004266 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่ืนชมไทย-เยอรมัน สระบุรี เอกชน สระบุรี 

660 000118 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี รัฐ สิงห์บุรี 

661 000254 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี รัฐ สิงห์บุรี 

662 000761 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี รัฐ สิงห์บุรี 

663 003755 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 รัฐ สิงห์บุรี 

664 003920 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี รัฐ สิงห์บุรี 

665 000278 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี เอกชน สิงห์บุรี 

666 001313 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รัฐ สุโขทัย 

667 001383 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รัฐ สุโขทัย 

668 002460 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รัฐ สุโขทัย 

669 003867 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รัฐ สุโขทัย 

670 003940 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย รัฐ สุโขทัย 

671 004020 วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง รัฐ สุโขทัย 

672 000452 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง รัฐ สุพรรณบุรี 

673 000656 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

674 001545 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

675 002539 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

676 002540 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

677 003093 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส รัฐ สุพรรณบุรี 

678 001336 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ เอกชน สุพรรณบุรี 

679 001624 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

680 002099 วิทยาลัยการอาชีพไชยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 

681 002317 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

682 002386 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

683 003863 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รัฐ สุราษฎร์ธานี 

684 004015 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ รัฐ สุราษฎร์ธานี 

685 004252 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

686 005036 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร รัฐ สุราษฎร์ธานี 

687 001884 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ เอกชน สุราษฎร์ธานี 

688 002194 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ เอกชน สุราษฎร์ธานี 

689 002390 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ เอกชน สุราษฎร์ธานี 

690 000927 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รัฐ สุรินทร์ 

691 001488 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รัฐ สุรินทร์ 
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692 001856 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รัฐ สุรินทร์ 

693 003407 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ รัฐ สุรินทร์ 

694 003804 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ รัฐ สุรินทร์ 

695 003908 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ รัฐ สุรินทร์ 

696 003986 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท รัฐ สุรินทร์ 

697 005423 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี รัฐ สุรินทร์ 

698 000009 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย รัฐ หนองคาย 

699 000145 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รัฐ หนองคาย 

700 003652 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รัฐ หนองคาย 

701 004079 โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย หนองคาย เอกชน หนองคาย 

702 004492 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน เอกชน หนองคาย 

703 004593 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย เอกชน หนองคาย 

704 005318 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา เอกชน หนองคาย 

705 005415 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ เอกชน หนองคาย 

706 005513 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ เอกชน หนองคาย 

707 001621 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู รัฐ หนองบัวล าภู 

708 004285 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง รัฐ หนองบัวล าภู 

709 004486 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต เอกชน หนองบัวล าภู 

710 000905 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รัฐ อ่างทอง 

711 002891 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ รัฐ อ่างทอง 

712 003569 วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ิทอง รัฐ อ่างทอง 

713 000153 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ รัฐ อ านาจเจริญ 

714 004036 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน รัฐ อ านาจเจริญ 

715 004351 วิทยาลัยเทคโนโลยีอ านาจเจริญ เอกชน อ านาจเจริญ 

716 004475 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ เอกชน อ านาจเจริญ 

717 004614 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอ านาจเจริญ เอกชน อ านาจเจริญ 

718 005540 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทพลัส เอกชน อ านาจเจริญ 

719 000436 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

720 000474 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

721 001594 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี รัฐ อุดรธานี 

722 002176 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

723 002447 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

724 002872 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี รัฐ อุดรธานี 
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725 003724 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

726 003771 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน รัฐ อุดรธานี 

727 003851 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รัฐ อุดรธานี 

728 001066 โรงเรียนช่างกลอุดรธานี เอกชน อุดรธานี 

729 001262 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล เอกชน อุดรธานี 

730 002098 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี เอกชน อุดรธานี 

731 004537 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เอกชน อุดรธานี 

732 004650 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ เอกชน อุดรธานี 

733 004651 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต เอกชน อุดรธานี 

734 004652 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง เอกชน อุดรธานี 

735 004653 วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ เอกชน อุดรธานี 

736 004761 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี เอกชน อุดรธานี 

737 004772 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต เอกชน อุดรธานี 

738 004823 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน เอกชน อุดรธานี 

739 004847 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เอกชน อุดรธานี 

740 004854 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจ่ัน เอกชน อุดรธานี 

741 005246 โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 เอกชน อุดรธานี 

742 005292 วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส เอกชน อุดรธานี 

743 005525 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ เอกชน อุดรธานี 

744 001293 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์ 

745 001324 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์ 

746 003638 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์ 

747 003770 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย รัฐ อุตรดิตถ์ 

748 000522 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เอกชน อุตรดิตถ์ 

749 001115 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 

750 001892 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 

751 004290 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 

752 000184 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

753 000301 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

754 000315 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

755 002349 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

756 003792 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ รัฐ อุบลราชธานี 

757 003796 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รัฐ อุบลราชธานี 
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758 003817 วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ รัฐ อุบลราชธานี 

759 003990 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รัฐ อุบลราชธานี 

760 005045 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร รัฐ อุบลราชธานี 

761 003020 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ เอกชน อุบลราชธานี 

762 004735 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก เอกชน อุบลราชธานี 

763 004756 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ เอกชน อุบลราชธานี 

764 004768 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ ายืน เอกชน อุบลราชธานี 

765 004829 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร เอกชน อุบลราชธานี 

766 005365 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ เอกชน อุบลราชธานี 
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1 002045 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบ่ี รัฐ กระบ่ี 

2 000157 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

3 000207 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

4 000349 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข รัฐ กรุงเทพมหานคร 

5 000367 สถาบันการบินพลเรือน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

6 000544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

7 000676 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รัฐ กรุงเทพมหานคร 

8 000679 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

9 000923 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

10 000956 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

11 001061 มหาวิทยาลัยรามค าแหง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

12 001204 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รัฐ กรุงเทพมหานคร 

13 001384 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

14 001582 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

15 001738 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

16 001762 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

17 001830 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

18 001871 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

19 001966 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รัฐ กรุงเทพมหานคร 

20 002225 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

21 002247 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

22 002373 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

23 002403 คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รัฐ กรุงเทพมหานคร 

24 002520 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

25 002558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง รัฐ กรุงเทพมหานคร 

26 002620 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

27 002791 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

28 002796 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

29 003138 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

30 004598 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

31 004648 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รัฐ กรุงเทพมหานคร 
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32 004855 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

33 004856 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

34 004857 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

35 004858 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐ กรุงเทพมหานคร 

36 004859 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน รัฐ กรุงเทพมหานคร 

37 004860 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

38 004861 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

39 004862 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 

40 004863 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รัฐ กรุงเทพมหานคร 

41 005441 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

42 005475 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร รัฐ กรุงเทพมหานคร 

43 005497 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รัฐ กรุงเทพมหานคร 

44 005502 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รัฐ กรุงเทพมหานคร 

45 000271 สถาบันรัชต์ภาคย์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

46 000692 มหาวิทยาลัยเกริก เอกชน กรุงเทพมหานคร 

47 000703 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

48 000978 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เอกชน กรุงเทพมหานคร 

49 001286 มหาวิทยาลัยสยาม เอกชน กรุงเทพมหานคร 

50 001564 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เอกชน กรุงเทพมหานคร 

51 001686 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

52 001728 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอกชน กรุงเทพมหานคร 

53 002053 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เอกชน กรุงเทพมหานคร 

54 002102 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

55 002235 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เอกชน กรุงเทพมหานคร 

56 002637 วิทยาลัยทองสุข เอกชน กรุงเทพมหานคร 

57 003239 วิทยาลัยดุสิตธานี เอกชน กรุงเทพมหานคร 

58 004356 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เอกชน กรุงเทพมหานคร 

59 004493 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

60 004600 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เอกชน กรุงเทพมหานคร 

61 004822 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เอกชน กรุงเทพมหานคร 

62 004837 มหาวิทยาลัยธนบุรี เอกชน กรุงเทพมหานคร 

63 004838 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

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

66 005503 สถาบันอาศรมศิลป์ เอกชน กรุงเทพมหานคร 

67 001338 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รัฐ กาญจนบุรี 

68 004059
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น*
(*เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สามารถกู้ยืมได้เฉพาะนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรีเท่าน้ัน)

เอกชน กาญจนบุรี 

69 003251 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ (ช่ือเดิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ) รัฐ กาฬสินธ์ุ 

70 004399 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ (ช่ือเดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ) รัฐ กาฬสินธ์ุ 

71 005024 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

72 005491 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ 

73 000993 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รัฐ ก าแพงเพชร 

74 001149 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

75 001593 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

76 002342 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

77 002787 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

78 004522 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน รัฐ ขอนแก่น 

79 005100 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น 

80 001271 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน ขอนแก่น 

81 004601 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เอกชน ขอนแก่น 

82 000627 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รัฐ จันทบุรี 

83 001093 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี รัฐ จันทบุรี 

84 001402 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รัฐ จันทบุรี 

85 000642 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รัฐ ฉะเชิงเทรา 

86 000374 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

87 000706 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รัฐ ชลบุรี 

88 001440 มหาวิทยาลัยบูรพา รัฐ ชลบุรี 

89 002300 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

90 002483 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รัฐ ชลบุรี 

91 002597 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รัฐ ชลบุรี 

92 000331 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท รัฐ ชัยนาท 

93 001701 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

94 004170 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ 

95 001309 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร รัฐ ชุมพร 
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96 000825 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รัฐ เชียงราย 

97 001740 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รัฐ เชียงราย 

98 004080 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รัฐ เชียงราย 

99 004816 วิทยาลัยเชียงราย เอกชน เชียงราย 

100 000940 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่ 

101 000958 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่ 

102 001249 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่ 

103 001717 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รัฐ เชียงใหม่ 

104 001739 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่ 

105 001793 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รัฐ เชียงใหม่ 

106 004796 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รัฐ เชียงใหม่ 

107 005191 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่ 

108 005483 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 รัฐ เชียงใหม่ 

109 001110 มหาวิทยาลัยพายัพ เอกชน เชียงใหม่ 

110 004355 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เอกชน เชียงใหม่ 

111 004378 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เอกชน เชียงใหม่ 

112 001514 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รัฐ ตรัง 

113 002280 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง รัฐ ตรัง 

114 002528 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รัฐ ตรัง 

115 004344 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รัฐ ตรัง 

116 004908 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รัฐ ตรัง 

117 004965 วิทยาลัยชุมชนตราด รัฐ ตราด 

118 001832 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รัฐ ตาก 

119 004801 วิทยาลัยชุมชนตาก รัฐ ตาก 

120 005499 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ รัฐ ตาก 

121 003961 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เอกชน ตาก 

122 005461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 รัฐ นครนายก 

123 004594 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เอกชน นครนายก 

124 001143 มหาวิทยาลัยมหิดล รัฐ นครปฐม 

125 001775 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน รัฐ นครปฐม 

126 002184 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รัฐ นครปฐม 

127 002749 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา รัฐ นครปฐม 

128 002795 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รัฐ นครปฐม 
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129 004077 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รัฐ นครปฐม 

130 005109 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รัฐ นครปฐม 

131 005477 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รัฐ นครปฐม 

132 000365 มหาวิทยาลัยคริสเตียน เอกชน นครปฐม 

133 001984 วิทยาลัยแสงธรรม เอกชน นครปฐม 

134 004896 มหาวิทยาลัยนครพนม รัฐ นครพนม 

135 005181 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม รัฐ นครพนม 

136 001156 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

137 001455 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รัฐ นครราชสีมา 

138 002249 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รัฐ นครราชสีมา 

139 002254 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐ นครราชสีมา 

140 005482 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รัฐ นครราชสีมา 

141 000935 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เอกชน นครราชสีมา 

142 004702 วิทยาลัยนครราชสีมา เอกชน นครราชสีมา 

143 004939 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ เอกชน นครราชสีมา 

144 001244 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

145 002128 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

146 002233 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

147 002505 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

148 003879 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เอกชน นครศรีธรรมราช 

149 004518 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รัฐ นครศรีธรรมราช 

150 004649 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รัฐ นครศรีธรรมราช 

151 005403 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 รัฐ นครศรีธรรมราช 

152 005500 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ รัฐ นครศรีธรรมราช 

153 004491 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เอกชน นครศรีธรรมราช 

154 001858 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

155 004699 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

156 004967 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์ 

157 005480 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 รัฐ นครสวรรค์ 

158 001019 มหาวิทยาลัยภาคกลาง เอกชน นครสวรรค์ 

159 003921 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เอกชน นครสวรรค์ 

160 001045 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รัฐ นนทบุรี 

161 001836 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รัฐ นนทบุรี 
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162 002779 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐ นนทบุรี 

163 002800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รัฐ นนทบุรี 

164 004827 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เอกชน นนทบุรี 

165 004842 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เอกชน นนทบุรี 

166 004715 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รัฐ นราธิวาส 

167 004783 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐ นราธิวาส 

168 001486 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รัฐ น่าน 

169 005473 วิทยาลัยชุมชนน่าน รัฐ น่าน 

170 000208 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์ 

171 004641 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์ 

172 001618 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐ ปทุมธานี 

173 002341 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รัฐ ปทุมธานี 

174 002524 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ รัฐ ปทุมธานี 

175 004844 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รัฐ ปทุมธานี 

176 005476 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 รัฐ ปทุมธานี 

177 000506 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เอกชน ปทุมธานี 

178 001712 มหาวิทยาลัยรังสิต เอกชน ปทุมธานี 

179 003942 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เอกชน ปทุมธานี 

180 004353 มหาวิทยาลัยปทุมธานี เอกชน ปทุมธานี 

181 004603 มหาวิทยาลัยชินวัตร เอกชน ปทุมธานี 

182 000719 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 

183 002340 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

184 004961 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รัฐ ปัตตานี 

185 004866 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เอกชน ปัตตานี 

186 001887 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

187 002014 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

188 003343 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

189 005190 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

190 005192 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยา 

191 004840 สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา เอกชน พระนครศรีอยุธยา 

192 002213 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รัฐ พะเยา 

193 005188 มหาวิทยาลัยพะเยา รัฐ พะเยา 

194 005479 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รัฐ พะเยา 
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195 005455 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เอกชน พะเยา 

196 004964 วิทยาลัยชุมชนพังงา รัฐ พังงา 

197 005189 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รัฐ พัทลุง 

198 004815 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร รัฐ พิจิตร 

199 000683 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

200 000902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก 

201 000915 มหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐ พิษณุโลก 

202 001048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รัฐ พิษณุโลก 

203 002072 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รัฐ พิษณุโลก 

204 005464 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 รัฐ พิษณุโลก 

205 004709 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เอกชน พิษณุโลก 

206 001106 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี 

207 001229 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี 

208 004924 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เอกชน เพชรบุรี 

209 000942 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 

210 005162 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบรูณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 

211 004919 วิทยาลัยชุมชนแพร่ รัฐ แพร่ 

212 005494 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รัฐ แพร่ 

213 001303 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

214 001831 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต 

215 005474 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 รัฐ ภูเก็ต 

216 000540 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

217 000707 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

218 001307 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

219 001387 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม รัฐ มหาสารคาม 

220 005408 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รัฐ มหาสารคาม 

221 004660 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รัฐ มุกดาหาร 

222 004731 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รัฐ แม่ฮ่องสอน 

223 004963 วิทยาลัยชุมชนยโสธร รัฐ ยโสธร 

224 005025 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร รัฐ ยโสธร 

225 001044 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รัฐ ยะลา 

226 001169 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รัฐ ยะลา 

227 001780 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รัฐ ยะลา 
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228 001898 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รัฐ ยะลา 

229 004929 วิทยาลัยชุมชนยะลา รัฐ ยะลา 

230 004599 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด 

231 004659 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด 

232 005465 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐ ร้อยเอ็ด 

233 004913 วิทยาลัยชุมชนระนอง รัฐ ระนอง 

234 005484 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รัฐ ระยอง 

235 004841 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง เอกชน ระยอง 

236 001145 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รัฐ ราชบุรี 

237 002381 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รัฐ ราชบุรี 

238 002756 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช รัฐ ราชบุรี 

239 000646 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รัฐ ลพบุรี 

240 005460 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 รัฐ ลพบุรี 

241 001212 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง รัฐ ล าปาง 

242 001683 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รัฐ ล าปาง 

243 002125 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง รัฐ ล าปาง 

244 002180 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง รัฐ ล าปาง 

245 001993 มหาวิทยาลัยเนช่ัน เอกชน ล าปาง 

246 004707 วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง เอกชน ล าปาง 

247 005168 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน รัฐ ล าพูน 

248 001853 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รัฐ เลย 

249 004608 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง รัฐ เลย 

250 002805 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 

251 004426 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ 

252 004708 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เอกชน ศรีสะเกษ 

253 001438 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รัฐ สกลนคร 

254 002453 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รัฐ สกลนคร 

255 004439 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รัฐ สกลนคร 

256 005463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รัฐ สกลนคร 

257 001227 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รัฐ สงขลา 

258 002319 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รัฐ สงขลา 

259 002464 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รัฐ สงขลา 

260 002469 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ รัฐ สงขลา 
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261 002783 มหาวิทยาลัยทักษิณ รัฐ สงขลา 

262 005176 วิทยาลัยชุมชนสงขลา รัฐ สงขลา 

263 005481 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รัฐ สงขลา 

264 002814 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เอกชน สงขลา 

265 004916 วิทยาลัยชุมชนสตูล รัฐ สตูล 

266 003840 สถาบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รัฐ สมุทรปราการ 

267 001726 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เอกชน สมุทรปราการ 

268 002032 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เอกชน สมุทรปราการ 

269 005459 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เอกชน สมุทรปราการ 

270 005478 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รัฐ สมุทรสงคราม 

271 001370 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร 

272 005175 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รัฐ สมุทรสาคร 

273 005401 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เอกชน สมุทรสาคร 

274 004960 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว รัฐ สระแก้ว 

275 000886 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รัฐ สระบุรี 

276 002190 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท รัฐ สระบุรี 

277 001558 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เอกชน สระบุรี 

278 001331 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย รัฐ สุโขทัย 

279 001295 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

280 001737 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

281 002519 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

282 004472 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

283 004667 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี 

284 002428 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

285 002718 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

286 003450 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 

287 004107 มหาวิทยาลัยตาปี เอกชน สุราษฎร์ธานี 

288 001441 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รัฐ สุรินทร์ 

289 001959 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รัฐ สุรินทร์ 

290 003408 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ รัฐ สุรินทร์ 

291 005462 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รัฐ หนองคาย 

292 005515 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย รัฐ หนองคาย 

293 004737 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู รัฐ หนองบัวล าภู 
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294 005124 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เอกชน หนองบัวล าภู 

295 000411 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง รัฐ อ่างทอง 

296 002380 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

297 002446 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

298 002493 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รัฐ อุดรธานี 

299 004012 วิทยาลัยสันตพล เอกชน อุดรธานี 

300 004821 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เอกชน อุดรธานี 

301 001468 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์ 

302 001667 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์ 

303 004639 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รัฐ อุทัยธานี 

304 000910 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

305 001857 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

306 001876 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รัฐ อุบลราชธานี 

307 003304 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 

308 005405 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รัฐ อุบลราชธานี 

309 001452 มหาวิทยาลัยราชธานี เอกชน อุบลราชธานี 
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