
1 000039 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รัฐ กรุงเทพมหานคร 
2 000262 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 
3 000448 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
4 000591 โรงเรียนราชด าริ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
5 000592 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รัฐ กรุงเทพมหานคร 
6 000674 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง รัฐ กรุงเทพมหานคร 
7 001241 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 
8 001355 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รัฐ กรุงเทพมหานคร 
9 001357 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 
10 001375 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 
11 001379 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
12 001392 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รัฐ กรุงเทพมหานคร 
13 001394 โรงเรียนบางกะปิ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
14 001407 โรงเรียนสายน้ าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
15 001408 โรงเรียนปทุมคงคา รัฐ กรุงเทพมหานคร 
16 001506 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รัฐ กรุงเทพมหานคร 
17 001552 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
18 001569 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รัฐ กรุงเทพมหานคร 
19 001687 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 
20 001691 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 
21 001709 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รัฐ กรุงเทพมหานคร 
22 001724 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก รัฐ กรุงเทพมหานคร 
23 001736 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 
24 001781 โรงเรียนศรีพฤฒา รัฐ กรุงเทพมหานคร 
25 002151 โรงเรียนเทพลีลา รัฐ กรุงเทพมหานคร 
26 002210 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) รัฐ กรุงเทพมหานคร 
27 002466 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รัฐ กรุงเทพมหานคร 
28 002578 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 
29 002585 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
30 002697 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน รัฐ กรุงเทพมหานคร 
31 002730 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รัฐ กรุงเทพมหานคร 
32 002747 โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี รัฐ กรุงเทพมหานคร 
33 002913 โรงเรียนราชวินิตบางเขน รัฐ กรุงเทพมหานคร 
34 002925 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 
35 003154 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง รัฐ กรุงเทพมหานคร 
36 003385 โรงเรียนสาธิตรามค าแหง รัฐ กรุงเทพมหานคร 
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37 003418 โรงเรียนสิริรัตนาธร รัฐ กรุงเทพมหานคร 
38 003422 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รัฐ กรุงเทพมหานคร 
39 003499 โรงเรียนพรตพิทยพยัต รัฐ กรุงเทพมหานคร 
40 003549 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา รัฐ กรุงเทพมหานคร 
41 003605 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 
42 003654 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
43 003795 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รัฐ กรุงเทพมหานคร 
44 003915 โรงเรียนนนทรีวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 
45 003923 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รัฐ กรุงเทพมหานคร 
46 003933 โรงเรียนสารวิทยา รัฐ กรุงเทพมหานคร 
47 004027 โรงเรียนหอวัง รัฐ กรุงเทพมหานคร 
48 004148 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม รัฐ กรุงเทพมหานคร 
49 004544 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
50 004698 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4 รัฐ กรุงเทพมหานคร 
51 004890 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 รัฐ กรุงเทพมหานคร 
52 005173 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
53 005425 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รัฐ กรุงเทพมหานคร 
54 000035 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
55 000092 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
56 000381 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
57 000469 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
58 000496 โรงเรียนอนุกูลนารี รัฐ กาฬสินธ์ุ 
59 000751 โรงเรียนกมลาไสย รัฐ กาฬสินธ์ุ 
60 000773 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
61 000776 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
62 000809 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
63 000820 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา รัฐ กาฬสินธ์ุ 
64 000832 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
65 000928 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร รัฐ กาฬสินธ์ุ 
66 001163 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา รัฐ กาฬสินธ์ุ 
67 001330 โรงเรียนค าม่วง รัฐ กาฬสินธ์ุ 
68 001341 โรงเรียนห้วยผ้ึงพิทยา รัฐ กาฬสินธ์ุ 
69 001389 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธ์ุ 
70 001421 โรงเรียนกุฉินารายณ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
71 001517 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
72 001559 โรงเรียนนามนพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
73 001580 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
74 001599 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธ์ุ 
75 001602 โรงเรียนร่องค า รัฐ กาฬสินธ์ุ 
76 001660 โรงเรียนสามชัย รัฐ กาฬสินธ์ุ 
77 001893 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธ์ุ 

88/102



ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/เอกชน

78 001937 โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
79 002094 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
80 002227 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
81 002457 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
82 002703 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
83 002896 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
84 002901 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย รัฐ กาฬสินธ์ุ 
85 002929 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา รัฐ กาฬสินธ์ุ 
86 002950 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
87 003036 โรงเรียนโคกศรีเมือง รัฐ กาฬสินธ์ุ 

88 003178 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
89 003565 โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา รัฐ กาฬสินธ์ุ 
90 003598 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
91 003607 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
92 003617 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร รัฐ กาฬสินธ์ุ 
93 003712 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
94 003717 โรงเรียนวังล้ินฟ้าวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
95 003765 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
96 003782 โรงเรียนจ าปาหลวงวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
97 003810 โรงเรียนโนนค าวิทยา รัฐ กาฬสินธ์ุ 
98 003902 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
99 004308 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
100 004311 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
101 004316 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
102 004406 โรงเรียนพระเทพญานวิศิษฏ์อุดมวิทย์ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
103 004438 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ รัฐ กาฬสินธ์ุ 
104 004459 โรงเรียนค าเจริญวิทยาคม รัฐ กาฬสินธ์ุ 
105 005510 โรงเรียนชุมชนดูนสาด รัฐ ขอนแก่น 
106 000634 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา รัฐ ฉะเชิงเทรา 
107 002521 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา รัฐ ฉะเชิงเทรา 
108 000043 โรงเรียนสิงห์สมุทร รัฐ ชลบุรี 
109 000097 โรงเรียนบ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์ รัฐ ชลบุรี 
110 000099 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม รัฐ ชลบุรี 
111 000174 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา รัฐ ชลบุรี 
112 000360 โรงเรียนชลกันยานุกูล รัฐ ชลบุรี 
113 000535 โรงเรียนพานทอง รัฐ ชลบุรี 
114 000596 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร รัฐ ชลบุรี 
115 000677 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง รัฐ ชลบุรี 
116 000733 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม รัฐ ชลบุรี 
117 000879 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา รัฐ ชลบุรี 
118 001679 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร รัฐ ชลบุรี 
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119 001704 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) รัฐ ชลบุรี 
120 002367 โรงเรียนชลบุรี สุขบท รัฐ ชลบุรี 
121 002425 โรงเรียนบ้านบึง มนูญวิทยาคาร รัฐ ชลบุรี 
122 002563 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ รัฐ ชลบุรี 
123 002996 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา รัฐ ชลบุรี 
124 003092 โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยา รัฐ ชลบุรี 
125 003532 โรงเรียนอุทกวิทยาคม รัฐ ชลบุรี 
126 003678 โรงเรียนศรีราชา รัฐ ชลบุรี 
127 003679 โรงเรียนแสนสุข รัฐ ชลบุรี 
128 003793 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม รัฐ ชลบุรี 
129 003870 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ รัฐ ชลบุรี 
130 004215 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร รัฐ ชลบุรี 
131 004227 โรงเรียนเกาะสีชัง รัฐ ชลบุรี 
132 004251 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม รัฐ ชลบุรี 
133 004287 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ รัฐ ชลบุรี 
134 004398 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม รัฐ ชลบุรี 
135 004616 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน รัฐ ชลบุรี 
136 004622 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี รัฐ ชลบุรี 
137 002889 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ รัฐ ชัยนาท 
138 004754 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม รัฐ ชัยภูมิ 
139 005145 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รัฐ ชัยภูมิ 
140 005146 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ารุง) รัฐ ชัยภูมิ 
141 005262 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) รัฐ ชัยภูมิ 
142 000662 โรงเรียนปะทิววิทยา รัฐ ชุมพร 
143 000914 โรงเรียนสวนศรีวิทยา รัฐ ชุมพร 
144 001118 โรงเรียนละแมวิทยา รัฐ ชุมพร 
145 001230 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา รัฐ ชุมพร 
146 001529 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา รัฐ ชุมพร 
147 001799 โรงเรียนศรียาภัย รัฐ ชุมพร 
148 002152 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา รัฐ ชุมพร 
149 002175 โรงเรียนสวีวิทยา รัฐ ชุมพร 
150 002234 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา รัฐ ชุมพร 
151 002477 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก รัฐ ชุมพร 
152 002755 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร รัฐ ชุมพร 
153 002757 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม รัฐ ชุมพร 
154 003162 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา รัฐ ชุมพร 
155 003235 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม รัฐ ชุมพร 
156 003336 โรงเรียนปากน้ าชุมพรวิทยา รัฐ ชุมพร 
157 003359 โรงเรียนเมืองหลังสวน รัฐ ชุมพร 
158 003586 โรงเรียนนาสักวิทยา รัฐ ชุมพร 
159 003726 โรงเรียนครนพิทยาคม รัฐ ชุมพร 
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160 003900 โรงเรียนปากน้ าหลังสวนวิทยา รัฐ ชุมพร 
161 003927 โรงเรียนศรียาภัย 2 รัฐ ชุมพร 
162 004624 โรงเรียนด่านสวีวิทยา รัฐ ชุมพร 
163 004927 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ รัฐ เชียงราย 
164 004932 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 รัฐ เชียงราย 
165 005120 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี รัฐ เชียงราย 
166 005128 โรงเรียนบ้านเทอดไทย รัฐ เชียงราย 
167 001222 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่ 
168 005157 โรงเรียนบ้านสันต้นหม้ือ รัฐ เชียงใหม่ 
169 005414 โรงเรียนแม่วินสามัคคี รัฐ เชียงใหม่ 
170 005438 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม รัฐ เชียงใหม่ 
171 005060 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 รัฐ ตาก 
172 005279 โรงเรียนบ้านกล้อทอ รัฐ ตาก 
173 005280 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง รัฐ ตาก 
174 005429 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา รัฐ ตาก 
175 005431 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา รัฐ ตาก 
176 005521 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคล่ิง) รัฐ ตาก 
177 003797 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รัฐ นครปฐม 
178 003759 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม รัฐ นครพนม 
179 005311 โรงเรียนท่าลาด รัฐ นครราชสีมา 
180 005321 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง รัฐ นครราชสีมา 
181 001818 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก รัฐ นครศรีธรรมราช

182 004878 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) รัฐ นครสวรรค์ 
183 005380 โรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ เอกชน นราธิวาส 
184 005256 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เอกชน น่าน 
185 005118 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย รัฐ บึงกาฬ 
186 005200 โรงเรียนวัดเขียนเขต รัฐ ปทุมธานี 
187 005248 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 
188 001140 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี รัฐ ปัตตานี 
189 000955 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี รัฐ พระนครศรีอยุธยา 
190 004729 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ รัฐ พังงา 
191 005063 โรงเรียนบ้านน้ าจวง รัฐ พิษณุโลก 
192 005290 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รัฐ พิษณุโลก 
193 000190 โรงเรียนเมืองศรีเทพ รัฐ เพชรบูรณ
194 000081 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
195 000134 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
196 000233 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
197 000240 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ เพชรบูรณ์ 
198 000282 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
199 000288 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
200 000364 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 

91/102



ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/เอกชน

201 000382 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
202 000422 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 
203 000495 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 
204 000563 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 
205 000576 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
206 000765 โรงเรียนเนินพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
207 000793 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี รัฐ เพชรบูรณ์ 
208 000839 โรงเรียนเพชรละครวิทยา รัฐ เพชรบูรณ์ 
209 000997 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
210 000999 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ รัฐ เพชรบูรณ์ 
211 001246 โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
212 001294 โรงเรียนหนองไผ่ รัฐ เพชรบูรณ์ 
213 001320 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
214 001411 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
215 001590 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา รัฐ เพชรบูรณ์ 
216 001697 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
217 001752 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ รัฐ เพชรบูรณ์ 
218 001849 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
219 001875 โรงเรียนวังโป่งศึกษา รัฐ เพชรบูรณ์ 
220 001975 โรงเรียนต้ิววิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
221 002073 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
222 002109 โรงเรียนเพชรพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
223 002898 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
224 003171 โรงเรียนน้ าร้อนวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
225 003588 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
226 003592 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
227 003636 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
228 004171 โรงเรียนพัชรพิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
229 004188 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 
230 004382 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
231 004553 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม รัฐ เพชรบูรณ์ 
232 005005 โรงเรียนเทศบาลหล่มสัก รัฐ เพชรบูรณ์ 
233 005343 โรงเรียนวิชิตสงคราม รัฐ ภูเก็ต 
234 000095 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 
235 000183 โรงเรียนผดุงนารี รัฐ มหาสารคาม 
236 000292 โรงเรียนมิตรภาพ รัฐ มหาสารคาม 
237 000318 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รัฐ มหาสารคาม 
238 000425 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ รัฐ มหาสารคาม 
239 000489 โรงเรียนแกด าวิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 
240 000532 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 
241 000549 โรงเรียนมหาวิชานุกูล รัฐ มหาสารคาม 
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242 000550 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ มหาสารคาม 
243 000635 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ รัฐ มหาสารคาม 
244 000663 โรงเรียนวาปีปทุม รัฐ มหาสารคาม 
245 000689 โรงเรียนสารคามพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 
246 000877 โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาสรรพ์ รัฐ มหาสารคาม 
247 000903 โรงเรียนนาภูพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 
248 001056 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ มหาสารคาม 
249 001172 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 
250 001428 โรงเรียนกันทรวิชัย รัฐ มหาสารคาม 
251 001437 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 
252 001693 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ รัฐ มหาสารคาม 
253 002039 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รัฐ มหาสารคาม 
254 002197 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 
255 002332 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา รัฐ มหาสารคาม 
256 002565 โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค์ รัฐ มหาสารคาม 
257 002695 โรงเรียนบรบือ รัฐ มหาสารคาม 
258 003015 โรงเรียนประชาพัฒนา รัฐ มหาสารคาม 
259 003097 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 
260 003541 โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 
261 003702 โรงเรียนโนนราษีวิทยา รัฐ มหาสารคาม 
262 003703 โรงเรียนยางวิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 
263 003968 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล รัฐ มหาสารคาม 
264 003976 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช รัฐ มหาสารคาม 
265 004303 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม รัฐ มหาสารคาม 
266 004315 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร รัฐ มหาสารคาม 
267 000714 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม รัฐ มุกดาหาร 
268 003417 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รัฐ แม่ฮ่องสอน 
269 004755 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา รัฐ แม่ฮ่องสอน 
270 005375 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู เอกชน ยะลา 
271 000054 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
272 000396 โรงเรียนโพธ์ิทองวิทยาคาร รัฐ ร้อยเอ็ด 
273 000785 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
274 001429 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
275 001586 โรงเรียนน้ าใสวรวิทย์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
276 001628 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 
277 001636 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
278 001777 โรงเรียนขัติยะวงษา รัฐ ร้อยเอ็ด 
279 001783 โรงเรียนสตรีศึกษา รัฐ ร้อยเอ็ด 
280 001808 โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยาคาร รัฐ ร้อยเอ็ด 
281 001938 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 
282 001953 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย รัฐ ร้อยเอ็ด 
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283 001956 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รัฐ ร้อยเอ็ด 
284 002001 โรงเรียนเสลภูมิ รัฐ ร้อยเอ็ด 
285 002004 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
286 002075 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก รัฐ ร้อยเอ็ด 
287 002108 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร รัฐ ร้อยเอ็ด 
288 002144 โรงเรียนโพนทองวิทยายน รัฐ ร้อยเอ็ด 
289 002146 โรงเรียนหนองหม่ืนถ่านวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 
290 002149 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
291 002230 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย รัฐ ร้อยเอ็ด 
292 002329 โรงเรียนค านาดีพิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
293 002357 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
294 002402 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
295 002411 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
296 002413 โรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
297 002427 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 
298 002433 โรงเรียนธงธานี รัฐ ร้อยเอ็ด 
299 002442 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
300 002461 โรงเรียนขวาววิทยาคาร รัฐ ร้อยเอ็ด 
301 002544 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย รัฐ ร้อยเอ็ด 
302 002545 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
303 002547 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 
304 002566 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย รัฐ ร้อยเอ็ด 
305 002573 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
306 002592 โรงเรียนหัวโทนวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 
307 002617 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
308 002633 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด 
309 002643 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 
310 002665 โรงเรียนทรายทองวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 
311 002669 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 
312 002676 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร รัฐ ร้อยเอ็ด 
313 002678 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
314 002704 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล รัฐ ร้อยเอ็ด 
315 002724 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
316 002744 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
317 003225 โรงเรียนผาน้ าทิพย์วิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 
318 003313 โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี รัฐ ร้อยเอ็ด 
319 003316 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร รัฐ ร้อยเอ็ด 
320 003329 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 รัฐ ร้อยเอ็ด 
321 003380 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
322 003395 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
323 003411 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
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324 003466 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม รัฐ ร้อยเอ็ด 
325 003467 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ รัฐ ร้อยเอ็ด 
326 003481 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
327 003491 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
328 004234 โรงเรียนโพธ์ิศรีสว่างวิทยา รัฐ ร้อยเอ็ด 
329 004263 โรงเรียนโพธ์ิแก้วประชาสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด 
330 004530 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด 
331 000201 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา รัฐ ระยอง 
332 000357 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา รัฐ ระยอง 
333 000514 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย รัฐ ระยอง 
334 001182 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รัฐ ระยอง 
335 001223 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รัฐ ระยอง 
336 001259 โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร รัฐ ระยอง 
337 001260 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา รัฐ ระยอง 
338 001466 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร รัฐ ระยอง 
339 002248 โรงเรียนห้วยยางศึกษา รัฐ ระยอง 
340 002360 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา รัฐ ระยอง 
341 002445 โรงเรียนบ้านค่าย รัฐ ระยอง 
342 002536 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม รัฐ ระยอง 
343 002537 โรงเรียนนิคมวิทยา รัฐ ระยอง 
344 002726 โรงเรียนระยองวิทยาคม รัฐ ระยอง 
345 002727 โรงเรียนวัดป่าประดู่ รัฐ ระยอง 
346 002923 โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม รัฐ ระยอง 
347 003581 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า รัฐ ระยอง 
348 003819 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม รัฐ ระยอง 
349 004487 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง รัฐ ระยอง 
350 003127 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา รัฐ ลพบุรี 
351 003207 โรงเรียนบ้านชีวิทยา รัฐ ลพบุรี 
352 004540 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา รัฐ ลพบุรี 
353 000082 โรงเรียนแม่สันวิทยา รัฐ ล าปาง 
354 000140 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม รัฐ ล าปาง 
355 000245 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รัฐ ล าปาง 
356 000346 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา รัฐ ล าปาง 
357 000417 โรงเรียนวังเหนือวิทยา รัฐ ล าปาง 
358 000418 โรงเรียนเถินวิทยา รัฐ ล าปาง 
359 000419 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา รัฐ ล าปาง 
360 000420 โรงเรียนแม่พริกวิทยา รัฐ ล าปาง 
361 000484 โรงเรียนล าปางกัลยาณี รัฐ ล าปาง 
362 000547 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รัฐ ล าปาง 
363 000691 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รัฐ ล าปาง 
364 000700 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา รัฐ ล าปาง 
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365 000701 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รัฐ ล าปาง 
366 000709 โรงเรียนแม่ทะวิทยา รัฐ ล าปาง 
367 000710 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา รัฐ ล าปาง 
368 000711 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี รัฐ ล าปาง 
369 000764 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา รัฐ ล าปาง 
370 000948 โรงเรียนเมืองปานวิทยา รัฐ ล าปาง 
371 001062 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รัฐ ล าปาง 
372 001285 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รัฐ ล าปาง 
373 002594 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รัฐ ล าปาง 
374 002972 โรงเรียนสบจางวิทยา รัฐ ล าปาง 
375 003067 โรงเรียนประชาราชวิทยา รัฐ ล าปาง 
376 003119 โรงเรียนก่ิวลมวิทยา รัฐ ล าปาง 
377 003205 โรงเรียนเมืองมายวิทยา รัฐ ล าปาง 
378 003312 โรงเรียนไหล่หินวิทยา รัฐ ล าปาง 
379 003557 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ ล าปาง 
380 003937 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม รัฐ ล าปาง 
381 003947 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา รัฐ ล าปาง 
382 004366 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ รัฐ ล าปาง 
383 000108 โรงเรียนวชิรป่าซาง รัฐ ล าพูน 
384 000259 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม รัฐ ล าพูน 
385 000295 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม รัฐ ล าพูน 
386 000397 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา รัฐ ล าพูน 
387 000521 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม รัฐ ล าพูน 
388 000699 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รัฐ ล าพูน 
389 000760 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา รัฐ ล าพูน 
390 000833 โรงเรียนป่าซาง รัฐ ล าพูน 
391 001393 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม รัฐ ล าพูน 
392 001745 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา รัฐ ล าพูน 
393 001894 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รัฐ ล าพูน 
394 002167 โรงเรียนจักรค าคณาทร รัฐ ล าพูน 
395 002174 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รัฐ ล าพูน 
396 002195 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน รัฐ ล าพูน 
397 002693 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง รัฐ ล าพูน 
398 005062 โรงเรียนบ้านเปือย รัฐ ศรีสะเกษ 
399 004928 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 รัฐ สกลนคร 
400 005130 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง รัฐ สกลนคร 
401 005131 โรงเรียนบ้านนาสีนวล รัฐ สกลนคร 
402 004883 โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา เอกชน สงขลา 
403 000016 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก รัฐ สิงห์บุรี 
404 004825 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม รัฐ สิงห์บุรี 
405 000458 โรงเรียนเกาะสมุย รัฐ สุราษฎร์ธานี 
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406 000590 โรงเรียนไชยาวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
407 000618 โรงเรียนท่าชนะ รัฐ สุราษฎร์ธานี 
408 000697 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
409 000788 โรงเรียนเวียงสระ รัฐ สุราษฎร์ธานี 
410 000891 โรงเรียนพนมศึกษา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
411 000976 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ รัฐ สุราษฎร์ธานี 
412 001058 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 
413 001090 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
414 001645 โรงเรียนบ้านนาสาร รัฐ สุราษฎร์ธานี 
415 001650 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 
416 001705 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
417 001714 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 
418 001748 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 
419 001855 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 
420 001929 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
421 001978 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 
422 002106 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
423 002169 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 
424 002335 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
425 002523 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 
426 002629 โรงเรียนพระแสงวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
427 002717 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 
428 002737 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
429 003069 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 รัฐ สุราษฎร์ธานี 
430 003130 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 
431 003270 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 
432 003309 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร รัฐ สุราษฎร์ธานี 
433 003383 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 
434 003495 โรงเรียนมัธยมบ้านท าเนียบ รัฐ สุราษฎร์ธานี 
435 003809 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
436 003898 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
437 003953 โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก รัฐ สุราษฎร์ธานี 
438 004003 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
439 004016 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 รัฐ สุราษฎร์ธานี 
440 004098 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รัฐ สุราษฎร์ธานี 
441 004127 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 
442 004182 โรงเรียนน้ ารอบวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
443 004548 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม รัฐ สุราษฎร์ธานี 
444 004556 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
445 004591 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา รัฐ สุราษฎร์ธานี 
446 005147 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย รัฐ สุราษฎร์ธานี 
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447 005249 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ รัฐ สุราษฎร์ธานี 
448 005341 โรงเรียนบ้านเขานาใน รัฐ สุราษฎร์ธานี 
449 004839 โรงเรียนบ้านตรึม ตรึมวิทยานุเคราะห์ รัฐ สุรินทร์ 
450 005040 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 รัฐ หนองคาย 
451 000933 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม รัฐ หนองบัวล าภู 
452 001113 โรงเรียนกุดดินจ่ีพิทยาคม รัฐ หนองบัวล าภู 
453 001289 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช รัฐ หนองบัวล าภู 
454 001291 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 
455 001390 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 
456 001522 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ รัฐ หนองบัวล าภู 
457 001620 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 
458 001674 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม รัฐ หนองบัวล าภู 
459 001948 โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ รัฐ หนองบัวล าภู 
460 001949 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 
461 002452 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 
462 002753 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 
463 003156 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 
464 003432 โรงเรียนนาแกวิทยา รัฐ หนองบัวล าภู 
465 003608 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม รัฐ หนองบัวล าภู 
466 004116 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร รัฐ หนองบัวล าภู 
467 004140 โรงเรียนฝ่ังแดงวิทยาสรรค์ รัฐ หนองบัวล าภู 
468 004436 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวล าภู รัฐ หนองบัวล าภู 
469 004918 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม รัฐ หนองบัวล าภู 
470 000012 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา รัฐ อ่างทอง 
471 003625 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง รัฐ อ่างทอง 
472 000080 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รัฐ อ านาจเจริญ 
473 000154 โรงเรียนเสนางคนิคม รัฐ อ านาจเจริญ 
474 000516 โรงเรียนน้ าปลีกศึกษา รัฐ อ านาจเจริญ 
475 000754 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 
476 000780 โรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 
477 001465 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 
478 001595 โรงเรียนพนาศึกษา รัฐ อ านาจเจริญ 
479 001596 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา รัฐ อ านาจเจริญ 
480 002021 โรงเรียนปทุมราชวงศา รัฐ อ านาจเจริญ 
481 002655 โรงเรียนอ านาจเจริญ รัฐ อ านาจเจริญ 
482 003139 โรงเรียนนาวังวิทยา รัฐ อ านาจเจริญ 
483 003196 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา รัฐ อ านาจเจริญ 
484 003197 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 
485 003363 โรงเรียนค าเข่ือนแก้ววิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 
486 003441 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ รัฐ อ านาจเจริญ 
487 004104 โรงเรียนมัธยมแมด รัฐ อ านาจเจริญ 
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488 004161 โรงเรียนนายมวิทยาคาร รัฐ อ านาจเจริญ 
489 004184 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา รัฐ อ านาจเจริญ 
490 004204 โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 
491 004261 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม รัฐ อ านาจเจริญ 
492 004454 โรงเรียนจิกดู่วิทยา รัฐ อ านาจเจริญ 
493 000056 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 
494 000116 โรงเรียนนากระแซงศึกษา รัฐ อุบลราชธานี 
495 000141 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 
496 000244 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา รัฐ อุบลราชธานี 
497 000267 โรงเรียนนาส่วงวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
498 000269 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 
499 000409 โรงเรียนเดชอุดม รัฐ อุบลราชธานี 
500 000552 โรงเรียนทุ่งเทิงย่ิงวัฒนา รัฐ อุบลราชธานี 
501 000556 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รัฐ อุบลราชธานี 
502 000579 โรงเรียนศรีน้ าค าศึกษา รัฐ อุบลราชธานี 
503 000727 โรงเรียนนารีนุกูล รัฐ อุบลราชธานี 
504 000738 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา รัฐ อุบลราชธานี 
505 000755 โรงเรียนนาจะหลวย รัฐ อุบลราชธานี 
506 000777 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
507 000829 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
508 001086 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 
509 001300 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 
510 001329 โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 
511 001537 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รัฐ อุบลราชธานี 
512 001538 โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 
513 001583 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 
514 001585 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย รัฐ อุบลราชธานี 
515 001727 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ รัฐ อุบลราชธานี 
516 001761 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 
517 001767 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
518 001809 โรงเรียนวารินช าราบ รัฐ อุบลราชธานี 
519 001811 โรงเรียนอ่างศิลา รัฐ อุบลราชธานี 
520 001812 โรงเรียนน้ ายืนวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
521 001834 โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 
522 001973 โรงเรียนวิจิตราพิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
523 001976 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี รัฐ อุบลราชธานี 
524 002016 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก รัฐ อุบลราชธานี 
525 002199 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 
526 002315 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
527 002316 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี รัฐ อุบลราชธานี 
528 002323 โรงเรียนพังเคนพิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
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529 002522 โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ รัฐ อุบลราชธานี 
530 002710 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 
531 002714 โรงเรียนปทุมพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 
532 002811 โรงเรียนดงสว่างวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
533 002877 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รัฐ อุบลราชธานี 
534 002933 โรงเรียนหนองขอนวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
535 002953 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 
536 003041 โรงเรียนท่าโพธ์ิศรีพิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
537 003094 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม รัฐ อุบลราชธานี 
538 003137 โรงเรียนพะลานวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 
539 003175 โรงเรียนนาโพธ์ิวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
540 003282 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ รัฐ อุบลราชธานี 
541 003298 โรงเรียนสหธาตุศึกษา รัฐ อุบลราชธานี 
542 003412 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 
543 003442 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
544 003575 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 
545 003648 โรงเรียนเก่าขามวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
546 003663 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ รัฐ อุบลราชธานี 
547 003777 โรงเรียนนารีนุกูล 2 รัฐ อุบลราชธานี 
548 003808 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ รัฐ อุบลราชธานี 
549 003850 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา รัฐ อุบลราชธานี 
550 003944 โรงเรียนดงยางวิทยาคม รัฐ อุบลราชธานี 
551 004293 โรงเรียนขุมค าวิทยาคาร รัฐ อุบลราชธานี 
552 004769 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา รัฐ อุบลราชธานี 

553 005202 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย รัฐ อุบลราชธานี 
554 004954 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รัฐ สมุทรปราการ 
555 003361 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา รัฐ สมุทรปราการ 
556 004899 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ รัฐ สมุทรปราการ 
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1 003135 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รัฐ กรุงเทพมหานคร 
2 001372 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
3 003000 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
4 004054 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
5 004091 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหานคร 
6 004834 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพ่ิมพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธ์ุ เอกชน กาฬสินธ์ุ 
7 000427 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ เอกชน ขอนแก่น 
8 001030 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น 
9 000362 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท เอกชน ชัยนาท 
10 005015 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ 
11 005034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร เอกชน ชัยภูมิ 
12 005446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ 
13 002424 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เอกชน เชียงใหม่ 
14 004865 โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ เอกชน เพชรบูรณ์ 
15 004959 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เอกชน ยโสธร 
16 001629 วิทยาลัยเทคโนโลยีล าปาง เอกชน ล าปาง 
17 004610 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน เอกชน สกลนคร 
18 005315 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร เอกชน สกลนคร 
19 005400 วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ เอกชน สตูล 
20 005013 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ เอกชน สระแก้ว 
21 001463 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน อุบลราชธานี 
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1 004888 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รัฐ กรุงเทพมหานคร 
2 005206 สถาบันกันตนา เอกชน นครปฐม 
3 001510 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์ 
4 003840 สถาบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รัฐ สมุทรปราการ 
5 005404 สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน เอกชน สมุทรสงคราม 
6 004106 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เอกชน อุบลราชธานี 
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