
1 000325 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ รัฐ กระบ่ี
2 000350 โรงเรียนอ ำมำตย์พำนิชนุกูล รัฐ กระบ่ี
3 000680 โรงเรียนอ่ำวลึกประชำสรรค์ รัฐ กระบ่ี
4 000917 โรงเรียนล ำทับประชำนุเครำะห์ รัฐ กระบ่ี
5 001142 โรงเรียนปลำยพระยำวิทยำคม รัฐ กระบ่ี
6 001386 โรงเรียนเมืองกระบ่ี รัฐ กระบ่ี
7 001430 โรงเรียนคลองยำงประชำนุสรณ์ รัฐ กระบ่ี
8 002067 โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ รัฐ กระบ่ี
9 002150 โรงเรียนเหนือคลองประชำบ ำรุง รัฐ กระบ่ี
10 002162 โรงเรียนคลองหินพิทยำคม รัฐ กระบ่ี
11 002369 โรงเรียนลันตำรำชประชำอุทิศ รัฐ กระบ่ี
12 002400 โรงเรียนพนมเบญจำ รัฐ กระบ่ี
13 002742 โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพิทยำ รัฐ กระบ่ี
14 002940 โรงเรียนหนองทะเลวิทยำ รัฐ กระบ่ี
15 004223 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบ่ี รัฐ กระบ่ี
16 004573 โรงเรียนเขำดินประชำนุกูล รัฐ กระบ่ี
17 005081 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 37 รัฐ กระบ่ี
18 000021 โรงเรียนมักกะสันพิทยำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
19 000039 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
20 000045 โรงเรียนมัธยมวัดดำวคนอง รัฐ กรุงเทพมหำนคร
21 000046 โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
22 000059 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
23 000062 โรงเรียนวัดสระเกศ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
24 000124 โรงเรียนสำยปัญญำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
25 000160 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
26 000262 โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 2 รัฐ กรุงเทพมหำนคร
27 000448 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
28 000449 โรงเรียนสันติรำษฎร์วิทยำลัย รัฐ กรุงเทพมหำนคร
29 000466 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
30 000467 โรงเรียนรำชวินิตบำงแคปำนข ำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
31 000527 โรงเรียนทวีธำภิเศก รัฐ กรุงเทพมหำนคร
32 000591 โรงเรียนรำชด ำริ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
33 000592 โรงเรียนดอนเมืองจำตุรจินดำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
34 000622 โรงเรียนวัดสังเวช รัฐ กรุงเทพมหำนคร
35 000665 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
36 000674 โรงเรียนดอนเมืองทหำรอำกำศบ ำรุง รัฐ กรุงเทพมหำนคร
37 000938 โรงเรียนบำงมดวิทยำ สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
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38 000949 โรงเรียนวัดพุทธบูชำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
39 000989 โรงเรียนศีลำจำรพิพัฒน์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
40 001081 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน รัฐ กรุงเทพมหำนคร
41 001155 โรงเรียนวัดรำงบัว รัฐ กรุงเทพมหำนคร
42 001241 โรงเรียนสตรีวิทยำ 2 รัฐ กรุงเทพมหำนคร
43 001255 โรงเรียนวัดบวรมงคล รัฐ กรุงเทพมหำนคร
44 001355 โรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง รัฐ กรุงเทพมหำนคร
45 001357 โรงเรียนลำดปลำเค้ำพิทยำคม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
46 001366 โรงเรียนโยธินบูรณะ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
47 001371 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลำรักษ์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
48 001375 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ 2 รัฐ กรุงเทพมหำนคร
49 001379 โรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำมในพระบรมรำชินูปถัมภ์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
50 001392 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง รัฐ กรุงเทพมหำนคร
51 001394 โรงเรียนบำงกะปิ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
52 001407 โรงเรียนสำยน้ ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
53 001408 โรงเรียนปทุมคงคำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
54 001436 โรงเรียนสวนอนันต์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
55 001506 โรงเรียนวัดสุทธิวรำรำม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
56 001552 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
57 001569 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
58 001687 โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย รัฐ กรุงเทพมหำนคร
59 001691 โรงเรียนพุทธจักรวิทยำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
60 001709 โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ กรุงเทพมหำนคร รัฐ กรุงเทพมหำนคร
61 001724 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก รัฐ กรุงเทพมหำนคร
62 001736 โรงเรียนเจ้ำพระยำวิทยำคม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
63 001779 โรงเรียนพิทยำลงกรณ์พิทยำคม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
64 001781 โรงเรียนศรีพฤฒำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
65 001840 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน รัฐ กรุงเทพมหำนคร
66 001862 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รัฐ กรุงเทพมหำนคร
67 001962 โรงเรียนสุวรรณพลับพลำพิทยำคม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
68 001964 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รัฐ กรุงเทพมหำนคร
69 002122 โรงเรียนสุวรรณำรำมวิทยำคม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
70 002151 โรงเรียนเทพลีลำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
71 002196 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
72 002204 โรงเรียนไตรมิตรวิทยำลัย รัฐ กรุงเทพมหำนคร
73 002210 โรงเรียนสีกัน (วัฒนำนันท์อุปถัมภ์) รัฐ กรุงเทพมหำนคร
74 002263 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล รัฐ กรุงเทพมหำนคร
75 002392 โรงเรียนอิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย รัฐ กรุงเทพมหำนคร
76 002466 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
77 002578 โรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย รัฐ กรุงเทพมหำนคร
78 002585 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
79 002613 โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระบรมอุปถัมภ์ฯ รัฐ กรุงเทพมหำนคร

2/67



ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/เอกชน

80 002621 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
81 002653 โรงเรียนวัดรำชำธิวำส รัฐ กรุงเทพมหำนคร
82 002680 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตำรำม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
83 002697 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน รัฐ กรุงเทพมหำนคร
84 002713 โรงเรียนศรีอยุธยำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
85 002730 โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต รัฐ กรุงเทพมหำนคร
86 002747 โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี รัฐ กรุงเทพมหำนคร
87 002768 โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธำรำม) รัฐ กรุงเทพมหำนคร
88 002785 โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
89 002786 โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน รัฐ กรุงเทพมหำนคร
90 002847 โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย รัฐ กรุงเทพมหำนคร
91 002878 โรงเรียนวัดรำชโอรส รัฐ กรุงเทพมหำนคร
92 002913 โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน รัฐ กรุงเทพมหำนคร
93 002925 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รัฐ กรุงเทพมหำนคร
94 002965 โรงเรียนปัญญำวรคุณ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
95 003016 โรงเรียนมหรรณพำรำม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
96 003154 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลำดกระบัง รัฐ กรุงเทพมหำนคร
97 003263 โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
98 003292 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
99 003385 โรงเรียนสำธิตรำมค ำแหง รัฐ กรุงเทพมหำนคร
100 003418 โรงเรียนสิริรัตนำธร รัฐ กรุงเทพมหำนคร
101 003422 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
102 003499 โรงเรียนพรตพิทยพยัต รัฐ กรุงเทพมหำนคร
103 003549 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ บดินทรเดชำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
104 003605 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรยำนนำเวศ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
105 003642 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
106 003645 โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (ทวีวัฒนำ)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
107 003654 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัฐ กรุงเทพมหำนคร
108 003687 โรงเรียนวัดอินทำรำม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
109 003738 โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร รัฐ กรุงเทพมหำนคร
110 003751 โรงเรียนวัดรำชบพิธ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
111 003795 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เบญจมรำชำลัย รัฐ กรุงเทพมหำนคร
112 003815 โรงเรียนรำชวินิต มัธยม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
113 003896 โรงเรียนศึกษำนำรี รัฐ กรุงเทพมหำนคร
114 003915 โรงเรียนนนทรีวิทยำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
115 003917 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
116 003923 โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) รัฐ กรุงเทพมหำนคร
117 003932 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ กรุงเทพมหำนคร
118 003933 โรงเรียนสำรวิทยำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
119 003952 โรงเรียนเทพศิรินทร์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
120 004027 โรงเรียนหอวัง รัฐ กรุงเทพมหำนคร
121 004100 โรงเรียนโพธิสำรพิทยำกร รัฐ กรุงเทพมหำนคร
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122 004148 โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
123 004415 โรงเรียนสตรีวิทยำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
124 004544 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
125 004550 โรงเรียนรำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย 2 รัฐ กรุงเทพมหำนคร
126 004698 โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)4 รัฐ กรุงเทพมหำนคร
127 004890 โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย 2 รัฐ กรุงเทพมหำนคร
128 005173 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
129 005346 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหำนคร
130 005425 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุวรรณภูมิ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
131 000605 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษำ รัฐ กำญจนบุรี
132 000941 โรงเรียนทองผำภูมิวิทยำ รัฐ กำญจนบุรี
133 001105 โรงเรียนเทพมงคลรังษี รัฐ กำญจนบุรี
134 001181 โรงเรียนบ้ำนเก่ำวิทยำ รัฐ กำญจนบุรี
135 001203 โรงเรียนท่ำม่วงรำษฎร์บ ำรุง รัฐ กำญจนบุรี
136 001215 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดำภิเษก รัฐ กำญจนบุรี
137 001231 โรงเรียนร่มเกล้ำ กำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี
138 001250 โรงเรียนวิสุทธรังษี รัฐ กำญจนบุรี
139 001312 โรงเรียนพนมทวนพิทยำคม สว่ำงเคล้ิมสุคนธสิทธ์ิอุปถัมภ์ รัฐ กำญจนบุรี
140 001431 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยำ รัฐ กำญจนบุรี
141 001669 โรงเรียนท่ำมะกำวิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี
142 001670 โรงเรียนนิวิฐรำษฎร์อุปถัมภ์ รัฐ กำญจนบุรี
143 001671 โรงเรียนประชำมงคล รัฐ กำญจนบุรี
144 001672 โรงเรียนเลำขวัญรำษฎร์บ ำรุง รัฐ กำญจนบุรี
145 001676 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยำคำร รัฐ กำญจนบุรี
146 001790 โรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ รัฐ กำญจนบุรี
147 002002 โรงเรียนหนองตำกยำต้ังวิริยะรำษฎร์บ ำรุง รัฐ กำญจนบุรี
148 002291 โรงเรียนด่ำนมะขำมเต้ียวิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี
149 002311 โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ รัฐ กำญจนบุรี
150 002435 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ รัฐ กำญจนบุรี
151 002752 โรงเรียนพังตรุรำษฎร์รังสรรค์ รัฐ กำญจนบุรี
152 002763 โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี
153 003301 โรงเรียนห้วยกระเจำพิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี
154 003338 โรงเรียนหนองขำวโกวิทพิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี
155 003891 โรงเรียนหนองปรือพิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี
156 004262 โรงเรียนหนองรีประชำนิมิต รัฐ กำญจนบุรี
157 004441 โรงเรียนท่ำมะกำปุญสิริวิทยำ รัฐ กำญจนบุรี
158 004576 โรงเรียนท่ำเรือพิทยำคม รัฐ กำญจนบุรี
159 004684 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี
160 004799 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหำรำชรมณียเขต รัฐ กำญจนบุรี
161 004917 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลำดหญ้ำ กำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี
162 005123 โรงเรียนสมำคมป่ำไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ รัฐ กำญจนบุรี
163 005126 โรงเรียนวัดป่ำถ้ ำภูเตย รัฐ กำญจนบุรี
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164 005159 โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ รัฐ กำญจนบุรี
165 005332 โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองฝ้ำย รัฐ กำญจนบุรี
166 005531 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 45 รัฐ กำญจนบุรี
167 005532 โรงเรียนบ้ำนท่ำดินแดง รัฐ กำญจนบุรี
168 000035 โรงเรียนไตรรัตนวิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
169 000092 โรงเรียนกำฬสินธ์ุพิทยำสรรพ์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
170 000381 โรงเรียนดอนจำนวิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
171 000469 โรงเรียนเหล่ำนำแกวิทยำนุสรณ์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
172 000496 โรงเรียนอนุกูลนำรี รัฐ กำฬสินธ์ุ
173 000751 โรงเรียนกมลำไสย รัฐ กำฬสินธ์ุ
174 000773 โรงเรียนสมเด็จพิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
175 000776 โรงเรียนเหล่ำกลำงวิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
176 000809 โรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
177 000820 โรงเรียนนำมะเขือพัฒนศึกษำ รัฐ กำฬสินธ์ุ
178 000832 โรงเรียนพุทโธภำวนำประชำสรรค์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
179 000928 โรงเรียนเขำวงพิทยำคำร รัฐ กำฬสินธ์ุ
180 001163 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษำ รัฐ กำฬสินธ์ุ
181 001330 โรงเรียนค ำม่วง รัฐ กำฬสินธ์ุ
182 001341 โรงเรียนห้วยผ้ึงพิทยำ รัฐ กำฬสินธ์ุ
183 001389 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยำคำร รัฐ กำฬสินธ์ุ
184 001421 โรงเรียนกุฉินำรำยณ์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
185 001517 โรงเรียนโนนศิลำพิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
186 001559 โรงเรียนนำมนพิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
187 001580 โรงเรียนเขำพระนอนวิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
188 001599 โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร รัฐ กำฬสินธ์ุ
189 001602 โรงเรียนร่องค ำ รัฐ กำฬสินธ์ุ
190 001660 โรงเรียนสำมชัย รัฐ กำฬสินธ์ุ
191 001893 โรงเรียนท่ำคันโทวิทยำคำร รัฐ กำฬสินธ์ุ
192 001937 โรงเรียนเมืองกำฬสินธ์ุ รัฐ กำฬสินธ์ุ
193 001943 โรงเรียนเนินยำงประชำสำมัคคี รัฐ กำฬสินธ์ุ
194 002094 โรงเรียนมหำไชยพิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
195 002148 โรงเรียนดงมูลวิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
196 002221 โรงเรียนทรำยมูลพิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
197 002227 โรงเรียนบ้ำนนำคูพัฒนำ กรป .กลำงอุปถัมภ์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
198 002457 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
199 002703 โรงเรียนหนองสอพิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
200 002892 โรงเรียนขม้ินพิทยำสรรพ์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
201 002896 โรงเรียนนำไคร้พิทยำสรรพ์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
202 002901 โรงเรียนหัวหินวัฒนำลัย รัฐ กำฬสินธ์ุ
203 002929 โรงเรียนดงกลำงพัฒนศึกษำ รัฐ กำฬสินธ์ุ
204 002950 โรงเรียนดอนไทรงำมพิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
205 003036 โรงเรียนโคกศรีเมือง รัฐ กำฬสินธ์ุ
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206 003178 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
207 003565 โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญำณวิศิษฏ์พัฒนำ รัฐ กำฬสินธ์ุ
208 003598 โรงเรียนแก่งนำจำรย์พิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
209 003607 โรงเรียนบัวสำมัคคีพิทยำสรรพ์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
210 003617 โรงเรียนวังมนวิทยำคำร รัฐ กำฬสินธ์ุ
211 003712 โรงเรียนหนองบัวไชยวำรพิทยำสรรพ์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
212 003717 โรงเรียนวังล้ินฟ้ำวิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
213 003765 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
214 003782 โรงเรียนจ ำปำหลวงวิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
215 003810 โรงเรียนโนนค ำวิทยำ รัฐ กำฬสินธ์ุ
216 003902 โรงเรียนธัญญำพัฒนวิทย์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
217 003945 โรงเรียนเมืองสมเด็จ รัฐ กำฬสินธ์ุ
218 004072 โรงเรียนคลองขำมวิทยำคำร รัฐ กำฬสินธ์ุ
219 004308 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
220 004311 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยำสรรพ์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
221 004316 โรงเรียนผำเสวยรังสรรค์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
222 004406 โรงเรียนพระเทพญำนวิศิษฏ์อุดมวิทย์ รัฐ กำฬสินธ์ุ
223 004438 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กำฬสินธ์ุ รัฐ กำฬสินธ์ุ
224 004459 โรงเรียนค ำเจริญวิทยำคม รัฐ กำฬสินธ์ุ
225 000044 โรงเรียนไทรงำมพิทยำคม รัฐ ก ำแพงเพชร
226 000139 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ รัฐ ก ำแพงเพชร
227 000167 โรงเรียนวังแขมวิทยำคม รัฐ ก ำแพงเพชร
228 000313 โรงเรียนพรำนกระต่ำยพิทยำคม รัฐ ก ำแพงเพชร
229 000424 โรงเรียนวชิรปรำกำรวิทยำคม รัฐ ก ำแพงเพชร
230 000429 โรงเรียนทุ่งโพธ์ิทะเลพิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
231 000586 โรงเรียนลำนกระบือวิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
232 000737 โรงเรียนพิไกรวิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
233 000871 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 2 ก ำแพงเพชร รัฐ ก ำแพงเพชร
234 001042 โรงเรียนก ำแพงเพชรพิทยำคม รัฐ ก ำแพงเพชร
235 001074 โรงเรียนขำณุวิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
236 001075 โรงเรียนโกสัมพีวิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
237 001076 โรงเรียนคลองลำนวิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
238 001097 โรงเรียนนำบ่อค ำวิทยำคม รัฐ ก ำแพงเพชร
239 001162 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
240 001168 โรงเรียนคณฑีพิทยำคม รัฐ ก ำแพงเพชร
241 001282 โรงเรียนปำงมะค่ำวิทยำคม รัฐ ก ำแพงเพชร
242 001358 โรงเรียนวังไทรวิทยำคม รัฐ ก ำแพงเพชร
243 001756 โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
244 001792 โรงเรียนวัชรวิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
245 002000 โรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ รัฐ ก ำแพงเพชร
246 002055 โรงเรียนระหำนวิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
247 002153 โรงเรียนปำงศิลำทองศึกษำ รัฐ ก ำแพงเพชร
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248 003194 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
249 003346 โรงเรียนสลกบำตรวิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
250 003355 โรงเรียนรำษฎร์ปรีชำวิทยำคม รัฐ ก ำแพงเพชร
251 003895 โรงเรียนหนองกองพิทยำคม รัฐ ก ำแพงเพชร
252 003975 โรงเรียนวังตะเคียนประชำนุสรณ์ รัฐ ก ำแพงเพชร
253 004048 โรงเรียนสักงำมวิทยำ รัฐ ก ำแพงเพชร
254 004274 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม รัฐ ก ำแพงเพชร
255 004275 โรงเรียนคลองลำนพัฒนำจินดำศักด์ิ รัฐ ก ำแพงเพชร
256 004519 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก ำแพงเพชร รัฐ ก ำแพงเพชร
257 005485 โรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) รัฐ ก ำแพงเพชร
258 000019 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
259 000032 โรงเรียนโคกสีพิทยำสรรพ์ รัฐ ขอนแก่น
260 000311 โรงเรียนบ้ำนไผ่ รัฐ ขอนแก่น
261 000426 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
262 000480 โรงเรียนท่ำนำงแนววิทยำยน รัฐ ขอนแก่น
263 000519 โรงเรียนแวงน้อยศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
264 000582 โรงเรียนนครขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น
265 000583 โรงเรียนสำวะถีพิทยำสรรพ์ รัฐ ขอนแก่น
266 000598 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
267 000604 โรงเรียนยำงค ำพิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
268 000645 โรงเรียนขำมแก่นนคร รัฐ ขอนแก่น
269 000682 โรงเรียนน้ ำพองศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
270 000728 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
271 000818 โรงเรียนโนนศิลำวิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
272 000823 โรงเรียนโนนสะอำดวิทยำคำร รัฐ ขอนแก่น
273 000880 โรงเรียนหนองนำค ำวิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
274 001084 โรงเรียนชนบทศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
275 001127 โรงเรียนบึงไทรพิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
276 001134 โรงเรียนเมืองพลพิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
277 001213 โรงเรียนพล รัฐ ขอนแก่น
278 001235 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น
279 001243 โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย รัฐ ขอนแก่น
280 001253 โรงเรียนโนนหันวิทยำยน รัฐ ขอนแก่น
281 001362 โรงเรียนก้ำนเหลืองวิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
282 001404 โรงเรียนนำจำนศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
283 001479 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยำคำร รัฐ ขอนแก่น
284 001482 โรงเรียนภูผำม่ำน รัฐ ขอนแก่น
285 001525 โรงเรียนผำขำมวิทยำยน รัฐ ขอนแก่น
286 001536 โรงเรียนน้ ำพองพัฒนศึกษำ รัชมังคลำภิเษก รัฐ ขอนแก่น
287 001828 โรงเรียนเขำสวนกวำงวิทยำนุกูล รัฐ ขอนแก่น
288 001829 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
289 001845 โรงเรียนโคกนำงำมพิทยำสรรพ์ รัฐ ขอนแก่น
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290 001865 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
291 001866 โรงเรียนจระเข้วิทยำยน รัฐ ขอนแก่น
292 001910 โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
293 001945 โรงเรียนฝำงวิทยำยน รัฐ ขอนแก่น
294 002019 โรงเรียนประชำรัฐวิทยำเสริม รัฐ ขอนแก่น
295 002051 โรงเรียนกัลยำณวัตร รัฐ ขอนแก่น
296 002299 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
297 002364 โรงเรียนมัญจำศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
298 002485 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยำ รัฐ ขอนแก่น
299 002502 โรงเรียนบ้ำนแฮดศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
300 002596 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
301 002639 โรงเรียนหนองเรือวิทยำ รัฐ ขอนแก่น
302 002731 โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน รัฐ ขอนแก่น
303 002792 โรงเรียนชุมแพศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
304 002848 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก รัฐ ขอนแก่น
305 002849 โรงเรียนหนองเสำเล้ำวิทยำคำร รัฐ ขอนแก่น
306 002866 โรงเรียนม่วงหวำนพัฒนศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
307 003029 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
308 003242 โรงเรียนค ำแคนวิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
309 003306 โรงเรียนโนนข่ำวิทยำ รัฐ ขอนแก่น
310 003318 โรงเรียนขอนแก่นวิทยำลัย รัฐ ขอนแก่น
311 003391 โรงเรียนหนองตำไก้ศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
312 003489 โรงเรียนศรีหนองกำววิทยำ รัฐ ขอนแก่น
313 003593 โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 รัฐ ขอนแก่น
314 003671 โรงเรียนดงบังวิทยำยน รัฐ ขอนแก่น
315 003694 โรงเรียนขัวเรียงศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
316 003716 โรงเรียนบ้ำนลำนวิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
317 003786 โรงเรียนโสกนกเต็นประชำอุปถัมภ์ รัฐ ขอนแก่น
318 003789 โรงเรียนชุมแพพิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
319 003832 โรงเรียนหนองขำมพิทยำคม ขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น
320 004085 โรงเรียนบ้ำนไผ่พิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
321 004108 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
322 004167 โรงเรียนชุมแพวิทยำยน รัฐ ขอนแก่น
323 004192 โรงเรียนดงมันพิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
324 004210 โรงเรียนป่ำหวำยวิทยำยน รัฐ ขอนแก่น
325 004272 โรงเรียนพลพัฒนศึกษำ รัฐ ขอนแก่น
326 004322 โรงเรียนเวียงนครวิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
327 004323 โรงเรียนบัวแก้วพิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
328 004330 โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย 2 รัฐ ขอนแก่น
329 004386 โรงเรียนท่ำศำลำประชำนุสรณ์ รัฐ ขอนแก่น
330 004401 โรงเรียนมัธยมตลำดใหญ่วิทยำ รัฐ ขอนแก่น
331 004413 โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 3 รัฐ ขอนแก่น
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332 004484 โรงเรียนกู่ทองพิทยำลัย รัฐ ขอนแก่น
333 004623 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๐ รัฐ ขอนแก่น
334 004672 โรงเรียนซ ำยำงวิทยำยน รัฐ ขอนแก่น
335 004753 โรงเรียนเหล่ำใหญ่นำข่ำวิทยำคม รัฐ ขอนแก่น
336 004826 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น
337 005427 โรงเรียนเทศบำลบ้ำนไผ่ รัฐ ขอนแก่น
338 005510 โรงเรียนชุมชนดูนสำด รัฐ ขอนแก่น
339 000320 โรงเรียนขลุงรัชดำภิเษก รัฐ จันทบุรี
340 000359 โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ รัฐ จันทบุรี
341 000373 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยำคม รัฐ จันทบุรี
342 000472 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยำ รัฐ จันทบุรี
343 000515 โรงเรียนท่ำใหม่ พูลสวัสด์ิรำษฎร์นุกูล รัฐ จันทบุรี
344 000970 โรงเรียนศรียำนุสรณ์ รัฐ จันทบุรี
345 001208 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จันทบุรี รัฐ จันทบุรี
346 001625 โรงเรียนมะขำมสรรเสริญ รัฐ จันทบุรี
347 002191 โรงเรียนโป่งน้ ำร้อนวิทยำคม รัฐ จันทบุรี
348 002666 โรงเรียนสอยดำววิทยำ รัฐ จันทบุรี
349 002908 โรงเรียนมัธยมวัดเขำสุกิม รัฐ จันทบุรี
350 003002 โรงเรียนนำยำยอำมพิทยำคม รัฐ จันทบุรี
351 003324 โรงเรียนแก่งหำงแมวพิทยำคำร รัฐ จันทบุรี
352 003539 โรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร รัฐ จันทบุรี
353 003582 โรงเรียนมัธยมท่ำแคลง รัฐ จันทบุรี
354 003644 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ รัฐ จันทบุรี
355 003744 โรงเรียนบำงกะจะ รัฐ จันทบุรี
356 003752 โรงเรียนศรีรัตน์รำษฎร์นุเครำะห์ รัฐ จันทบุรี
357 003756 โรงเรียนคลองพลูวิทยำ รัฐ จันทบุรี
358 003807 โรงเรียนตกพรมวิทยำคำร รัฐ จันทบุรี
359 004371 โรงเรียนสะพำนเลือกวิทยำคม รัฐ จันทบุรี
360 004509 โรงเรียนเครือหวำยวิทยำคม รัฐ จันทบุรี
361 004595 โรงเรียนบ่อวิทยำคำร รัฐ จันทบุรี
362 000501 โรงเรียนบำงคล้ำพิทยำคม รัฐ ฉะเชิงเทรำ
363 000634 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยำ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
364 000730 โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ 3 ชนะสงสำรวิทยำ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
365 000816 โรงเรียนพนมสำรคำม พนมอดุลวิทยำ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
366 001950 โรงเรียนแปลงยำวพิทยำคม รัฐ ฉะเชิงเทรำ
367 001954 โรงเรียนสนำมชัยเขต รัฐ ฉะเชิงเทรำ
368 002037 โรงเรียนผำณิตวิทยำ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
369 002038 โรงเรียนวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร รัฐ ฉะเชิงเทรำ
370 002097 โรงเรียนดัดดรุณี รัฐ ฉะเชิงเทรำ
371 002107 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล รัฐ ฉะเชิงเทรำ
372 002309 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำเปร็งวิสุทธำธิบดี รัฐ ฉะเชิงเทรำ
373 002365 โรงเรียนบำงน้ ำเปร้ียววิทยำ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
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374 002377 โรงเรียนรำชสำส์นวิทยำ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
375 002434 โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรำ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
376 002521 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรำ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
377 002711 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยำคม รัฐ ฉะเชิงเทรำ
378 002919 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยำ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
379 003144 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยำคม รัฐ ฉะเชิงเทรำ
380 003535 โรงเรียนบำงปะกง บวรวิทยำยน รัฐ ฉะเชิงเทรำ
381 003587 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ฉะเชิงเทรำ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
382 003922 โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรำ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
383 004092 โรงเรียนวัดเป่ียมนิโครธำรำม รัฐ ฉะเชิงเทรำ
384 004559 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
385 004977 โรงเรียนกำรท ำมำหำกินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษ์ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
386 005336 โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎ์ิ ๕ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
387 000043 โรงเรียนสิงห์สมุทร รัฐ ชลบุรี
388 000097 โรงเรียนบ้ำนบึง อุตสำหกรรมนุเครำะห์ รัฐ ชลบุรี
389 000099 โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม รัฐ ชลบุรี
390 000174 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ รัฐ ชลบุรี
391 000177 โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ รัฐ ชลบุรี
392 000360 โรงเรียนชลกันยำนุกูล รัฐ ชลบุรี
393 000535 โรงเรียนพำนทอง รัฐ ชลบุรี
394 000596 โรงเรียนพนัสพิทยำคำร รัฐ ชลบุรี
395 000677 โรงเรียนชลรำษฎรอ ำรุง รัฐ ชลบุรี
396 000733 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยำคม รัฐ ชลบุรี
397 000879 โรงเรียนเกำะโพธ์ิถ้วยงำมวิทยำ รัฐ ชลบุรี
398 001368 โรงเรียนบำงละมุง รัฐ ชลบุรี
399 001679 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยำคำร รัฐ ชลบุรี
400 001704 โรงเรียนบ้ำนสวน (จ่ันอนุสรณ์) รัฐ ชลบุรี
401 002367 โรงเรียนชลบุรี สุขบท รัฐ ชลบุรี
402 002425 โรงเรียนบ้ำนบึง มนูญวิทยำคำร รัฐ ชลบุรี
403 002563 โรงเรียนพำนทองสภำชนูปถัมภ์ รัฐ ชลบุรี
404 002996 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวำทวิทยำ รัฐ ชลบุรี
405 003092 โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยำ รัฐ ชลบุรี
406 003532 โรงเรียนอุทกวิทยำคม รัฐ ชลบุรี
407 003678 โรงเรียนศรีรำชำ รัฐ ชลบุรี
408 003679 โรงเรียนแสนสุข รัฐ ชลบุรี
409 003793 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยำคม รัฐ ชลบุรี
410 003870 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ รัฐ ชลบุรี
411 004215 โรงเรียนเกำะจันทร์พิทยำคำร รัฐ ชลบุรี
412 004227 โรงเรียนเกำะสีชัง รัฐ ชลบุรี
413 004251 โรงเรียนบึงศรีรำชำพิทยำคม รัฐ ชลบุรี
414 004287 โรงเรียนทุ่งศุขลำพิทยำ กรุงไทยอนุเครำะห์ รัฐ ชลบุรี
415 004398 โรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม รัฐ ชลบุรี
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416 004616 โรงเรียนผินแจ่มวิชำสอน รัฐ ชลบุรี
417 004622 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุรี รัฐ ชลบุรี
418 000204 โรงเรียนหันคำรำษฎร์รังสฤษด์ิ รัฐ ชัยนำท
419 000206 โรงเรียนหันคำพิทยำคม รัฐ ชัยนำท
420 000300 โรงเรียนบุญนำคพิทยำคม รัฐ ชัยนำท
421 000337 โรงเรียนคุรุประชำสรรค์ รัฐ ชัยนำท
422 000930 โรงเรียนวัดสิงห์ รัฐ ชัยนำท
423 001449 โรงเรียนสำครพิทยำคม รัฐ ชัยนำท
424 001684 โรงเรียนสรรพยำวิทยำ รัฐ ชัยนำท
425 001967 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ รัฐ ชัยนำท
426 002534 โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม รัฐ ชัยนำท
427 002889 โรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ รัฐ ชัยนำท
428 003276 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยำ รัฐ ชัยนำท
429 003776 โรงเรียนชยำนุกิจพิทยำคม รัฐ ชัยนำท
430 004394 โรงเรียนห้วยกรดวิทยำ รัฐ ชัยนำท
431 004488 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 46 รัฐ ชัยนำท
432 000222 โรงเรียนเจียงทองพิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ
433 000239 โรงเรียนโนนสะอำดวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
434 000394 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รัฐ ชัยภูมิ
435 000557 โรงเรียนบ้ำนเขว้ำวิทยำยน รัฐ ชัยภูมิ
436 000808 โรงเรียนคอนสำรวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ
437 000926 โรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
438 000964 โรงเรียนหนองบัวบำนวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
439 000992 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ
440 001083 โรงเรียนท่ำมะไฟหวำน รัฐ ชัยภูมิ
441 001198 โรงเรียนคอนสวรรค์ รัฐ ชัยภูมิ
442 001199 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยำคำร รัฐ ชัยภูมิ
443 001248 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ
444 001265 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
445 001350 โรงเรียนนำยำงกลักพิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ
446 001499 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ
447 001560 โรงเรียนโนนคูณวิทยำคำร รัชมังคลำภิเษก รัฐ ชัยภูมิ
448 001581 โรงเรียนเมืองพญำแลวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
449 001921 โรงเรียนสำมหมอวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
450 002541 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
451 002568 โรงเรียนบ้ำนแท่นวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
452 002631 โรงเรียนบ้ำนหันวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
453 002754 โรงเรียนภูเขียว รัฐ ชัยภูมิ
454 002870 โรงเรียนภูพระวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ
455 002927 โรงเรียนหนองสังข์วิทยำยน รัฐ ชัยภูมิ
456 002928 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 รัฐ ชัยภูมิ
457 002961 โรงเรียนละหำนเจริญวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
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458 002964 โรงเรียนเทพสถิตวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
459 003010 โรงเรียนตรีประชำพัฒนศึกษำ รัฐ ชัยภูมิ
460 003132 โรงเรียนเพชรพิทยำสรรค์ รัฐ ชัยภูมิ
461 003189 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
462 003209 โรงเรียนห้วยแย้วิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
463 003228 โรงเรียนจัตุรัสวิทยำคำร รัฐ ชัยภูมิ
464 003372 โรงเรียนนำงแดดวังชมภูวิทยำ รัชมังคลำภิเษก รัฐ ชัยภูมิ
465 003685 โรงเรียนหนองขำมวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
466 003818 โรงเรียนพระธำตุหนองสำมหม่ืน รัฐ ชัยภูมิ
467 003951 โรงเรียนโคกสะอำดวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
468 003954 โรงเรียนมัธยมหนองศำลำ รัฐ ชัยภูมิ
469 003957 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษำลัย รัฐ ชัยภูมิ
470 003964 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงำม รัฐ ชัยภูมิ
471 003966 โรงเรียนสระพังวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ
472 003973 โรงเรียนบ้ำนเด่ือวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ
473 004051 โรงเรียนเริงรมย์วิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ
474 004196 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ
475 004310 โรงเรียนคูเมืองวิทยำ รัฐ ชัยภูมิ
476 004549 โรงเรียนห้วยยำงวิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ
477 004621 โรงเรียนโป่งนกประชำสำมัคคี รัฐ ชัยภูมิ
478 004754 โรงเรียนซับใหญ่วิทยำคม รัฐ ชัยภูมิ
479 005145 โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่ง รัฐ ชัยภูมิ
480 005146 โรงเรียนบ้ำนหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ำรุง) รัฐ ชัยภูมิ
481 005262 โรงเรียนบ้ำนหนองข่ำ(คุรุประชำวิทยำ) รัฐ ชัยภูมิ
482 000662 โรงเรียนปะทิววิทยำ รัฐ ชุมพร
483 000914 โรงเรียนสวนศรีวิทยำ รัฐ ชุมพร
484 001118 โรงเรียนละแมวิทยำ รัฐ ชุมพร
485 001230 โรงเรียนสอำดเผดิมวิทยำ รัฐ ชุมพร
486 001529 โรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ รัฐ ชุมพร
487 001799 โรงเรียนศรียำภัย รัฐ ชุมพร
488 002152 โรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำ รัฐ ชุมพร
489 002175 โรงเรียนสวีวิทยำ รัฐ ชุมพร
490 002234 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยำ รัฐ ชุมพร
491 002477 โรงเรียนท่ำแซะรัชดำภิเษก รัฐ ชุมพร
492 002755 โรงเรียนทุ่งคำพิทยำคำร รัฐ ชุมพร
493 002757 โรงเรียนเขำทะลุพิทยำคม รัฐ ชุมพร
494 003162 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยำ รัฐ ชุมพร
495 003235 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม รัฐ ชุมพร
496 003336 โรงเรียนปำกน้ ำชุมพรวิทยำ รัฐ ชุมพร
497 003359 โรงเรียนเมืองหลังสวน รัฐ ชุมพร
498 003586 โรงเรียนนำสักวิทยำ รัฐ ชุมพร
499 003726 โรงเรียนครนพิทยำคม รัฐ ชุมพร

12/67



ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/เอกชน

500 003900 โรงเรียนปำกน้ ำหลังสวนวิทยำ รัฐ ชุมพร
501 003927 โรงเรียนศรียำภัย 2 รัฐ ชุมพร
502 004624 โรงเรียนด่ำนสวีวิทยำ รัฐ ชุมพร
503 005504 โรงเรียนอนุบำลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร รัฐ ชุมพร
504 000015 โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ รัฐ เชียงรำย
505 000042 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ เชียงรำย
506 000101 โรงเรียนนครวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
507 000104 โรงเรียนพำนพิเศษพิทยำ รัฐ เชียงรำย
508 000106 โรงเรียนพำนพิทยำคม รัฐ เชียงรำย
509 000219 โรงเรียนห้วยสักวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
510 000431 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคม รัฐ เชียงรำย
511 000526 โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม รัฐ เชียงรำย
512 000546 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย รัฐ เชียงรำย
513 000599 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
514 000684 โรงเรียนดอนชัยวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
515 000687 โรงเรียนปล้องวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
516 000791 โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
517 000805 โรงเรียนแม่สำยประสิทธ์ิศำสตร์ รัฐ เชียงรำย
518 000815 โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
519 000908 โรงเรียนบุญเรืองวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
520 000944 โรงเรียนเวียงชัยวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
521 001033 โรงเรียนแม่ลำววิทยำคม รัฐ เชียงรำย
522 001034 โรงเรียนเชียงของวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
523 001035 โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
524 001281 โรงเรียนแม่สรวยวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
525 001314 โรงเรียนจันจว้ำวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
526 001315 โรงเรียนแม่จันวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
527 001453 โรงเรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
528 001475 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
529 001613 โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
530 001630 โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
531 001696 โรงเรียนวำวีวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
532 001846 โรงเรียนขุนตำลวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
533 002208 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลำภิเษก รัฐ เชียงรำย
534 002211 โรงเรียนเทิงวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
535 002239 โรงเรียนแม่ต  ำตำดควันวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
536 002334 โรงเรียนพญำเม็งรำย รัฐ เชียงรำย
537 002618 โรงเรียนป่ำแดดวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
538 002707 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร เชียงรำย รัฐ เชียงรำย
539 002926 โรงเรียนวัดถ้ ำปลำวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
540 003406 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่จัน รัฐ เชียงรำย
541 003690 โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม 2 รัฐ เชียงรำย
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542 003705 โรงเรียนแม่อ้อวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
543 003750 โรงเรียนดอยงำมวิทยำคม รัฐ เชียงรำย
544 004927 โรงเรียนบ้ำนด้ำยเทพกำญจนำอุปถัมภ์ รัฐ เชียงรำย
545 004932 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15 รัฐ เชียงรำย
546 005016 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย รัฐ เชียงรำย
547 005120 โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่สำมัคคี รัฐ เชียงรำย
548 005128 โรงเรียนบ้ำนเทอดไทย รัฐ เชียงรำย
549 000179 โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
550 000196 โรงเรียนเชียงดำววิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
551 000771 โรงเรียนพร้ำววิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
552 000831 โรงเรียนแม่หอพระวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
553 000901 โรงเรียนแม่แตง รัฐ เชียงใหม่
554 001028 โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
555 001098 โรงเรียนสันป่ำยำงวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
556 001104 โรงเรียนสันป่ำตองวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
557 001159 โรงเรียนไชยปรำกำร รัฐ เชียงใหม่
558 001160 โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ รัฐ เชียงใหม่
559 001222 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่
560 001337 โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย รัฐ เชียงใหม่
561 001485 โรงเรียนวัฒโนทัยพำยัพ รัฐ เชียงใหม่
562 001637 โรงเรียนสำรภีพิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
563 001753 โรงเรียนแม่ริมวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
564 002050 โรงเรียนหอพระ รัฐ เชียงใหม่
565 002057 โรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
566 002058 โรงเรียนจอมทอง รัฐ เชียงใหม่
567 002060 โรงเรียนสองแคววิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
568 002093 โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ รัฐ เชียงใหม่
569 002145 โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย รัฐ เชียงใหม่
570 002262 โรงเรียนฝำงชนูปถัมภ์ รัฐ เชียงใหม่
571 002277 โรงเรียนบ้ำนกำดวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
572 002399 โรงเรียนแม่ออนวิทยำลัย รัฐ เชียงใหม่
573 002441 โรงเรียนสะเมิงพิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
574 002467 โรงเรียนฮอดพิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
575 002487 โรงเรียนแม่แจ่ม รัฐ เชียงใหม่
576 002495 โรงเรียนสันก ำแพง รัฐ เชียงใหม่
577 002498 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
578 002526 โรงเรียนอมก๋อยวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
579 002770 โรงเรียนแม่ต่ืนวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
580 003485 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่
581 003912 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
582 004514 โรงเรียนสันติสุข รัฐ เชียงใหม่
583 004931 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่
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584 005157 โรงเรียนบ้ำนสันต้นหม้ือ รัฐ เชียงใหม่
585 005209 โรงเรียนบ้ำนแม่แฮเหนือ รัฐ เชียงใหม่
586 005211 โรงเรียนบ้ำนบ่อแก้ว รัฐ เชียงใหม่
587 005250 โรงเรียนบ้ำนปำงอุ๋ง รัฐ เชียงใหม่
588 005414 โรงเรียนแม่วินสำมัคคี รัฐ เชียงใหม่
589 005438 โรงเรียนแม่โถวิทยำคม รัฐ เชียงใหม่
590 005453 โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำเฉลิมพระเกียรติ รัฐ เชียงใหม่
591 000870 โรงเรียนสภำรำชินี รัฐ ตรัง
592 001120 โรงเรียนสวัสด์ิรัตนำภิมุข รัฐ ตรัง
593 001335 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชำสรรค์ รัฐ ตรัง
594 001535 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ รัฐ ตรัง
595 001655 โรงเรียนวิเชียรมำตุ รัฐ ตรัง
596 001798 โรงเรียนย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมภ์ รัฐ ตรัง
597 001882 โรงเรียนสิเกำประชำผดุงวิทย์ รัฐ ตรัง
598 001897 โรงเรียนวังวิเศษ รัฐ ตรัง
599 001987 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ตรัง รัฐ ตรัง
600 002087 โรงเรียนล ำภูรำเรืองวิทย์ รัฐ ตรัง
601 002112 โรงเรียนห้วยนำงรำษฎร์บ ำรุง รัฐ ตรัง
602 002186 โรงเรียนรัษฎำ รัฐ ตรัง
603 002215 โรงเรียนหำดส ำรำญวิทยำคม รัฐ ตรัง
604 002333 โรงเรียนกันตังพิทยำกร รัฐ ตรัง
605 002391 โรงเรียนคันธพิทยำคำร รัฐ ตรัง
606 002420 โรงเรียนสำมัคคีศึกษำ รัฐ ตรัง
607 002476 โรงเรียนห้วยยอด รัฐ ตรัง
608 002481 โรงเรียนน้ ำผุด รัฐ ตรัง
609 002615 โรงเรียนรัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ รัฐ ตรัง
610 002635 โรงเรียนกันตังรัษฎำศึกษำ รัฐ ตรัง
611 002804 โรงเรียนทุ่งยำวผดุงศิษย์ รัฐ ตรัง
612 003883 โรงเรียนสภำรำชินี 2 รัฐ ตรัง
613 004110 โรงเรียนนำโยงวิทยำคม รัฐ ตรัง
614 004189 โรงเรียนวิเชียรมำตุ 2 รัฐ ตรัง
615 004557 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ รัฐ ตรัง
616 004567 โรงเรียนวิเชียรมำตุ 3 รัฐ ตรัง
617 004631 โรงเรียนบำงดีวิทยำคม รัฐ ตรัง
618 005033 โรงเรียนบ้ำนบำตูปูเต๊ะ รัฐ ตรัง
619 005122 โรงเรียนในเตำพิทยำคม รัฐ ตรัง
620 000047 โรงเรียนบ่อไร่วิทยำคม รัฐ ตรำด
621 000073 โรงเรียนเขำสมิงวิทยำคมฯ รัฐ ตรำด
622 000090 โรงเรียนหนองบอนวิทยำคม รัฐ ตรำด
623 000386 โรงเรียนตรำษตระกำรคุณ รัฐ ตรำด
624 001209 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ รัฐ ตรำด
625 001359 โรงเรียนตรำดสรรเสริญวิทยำคม รัฐ ตรำด
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626 001400 โรงเรียนแหลมงอบวิทยำคม รัฐ ตรำด
627 002818 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยำคม รัฐ ตรำด
628 003643 โรงเรียนเขำน้อยวิทยำคม รัฐ ตรำด
629 003675 โรงเรียนเกำะกูดวิทยำคม รัฐ ตรำด
630 003735 โรงเรียนอ่ำวใหญ่พิทยำคำร รัฐ ตรำด
631 003763 โรงเรียนสะตอวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ ตรำด
632 004124 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ รัฐ ตรำด
633 004470 โรงเรียนเนินทรำยวิทยำคม รัฐ ตรำด
634 004471 โรงเรียนประณีตวิทยำคม รัฐ ตรำด
635 005254 โรงเรียนเกำะช้ำงวิทยำคม รัฐ ตรำด
636 000093 โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม รัฐ ตำก
637 000129 โรงเรียนแม่ระมำดวิทยำคม รัฐ ตำก
638 000218 โรงเรียนสำมเงำวิทยำคม รัฐ ตำก
639 000232 โรงเรียนแม่จะเรำวิทยำคม รัฐ ตำก
640 000250 โรงเรียนท่ำสองยำงวิทยำคม รัฐ ตำก
641 000251 โรงเรียนด่ำนแม่ละเมำวิทยำคม รัฐ ตำก
642 000253 โรงเรียนนำโบสถ์พิทยำคม รัฐ ตำก
643 000392 โรงเรียนพบพระวิทยำคม รัฐ ตำก
644 000564 โรงเรียนผดุงปัญญำ รัฐ ตำก
645 000616 โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม รัฐ ตำก
646 001060 โรงเรียนสรรพวิทยำคม รัฐ ตำก
647 001496 โรงเรียนวังประจบวิทยำคม รัฐ ตำก
648 001778 โรงเรียนตำกพิทยำคม รัฐ ตำก
649 002575 โรงเรียนบ้ำนตำก ประชำวิทยำคำร รัฐ ตำก
650 002815 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยำคม รัฐ ตำก
651 002880 โรงเรียนแม่กุวิทยำคม รัฐ ตำก
652 002900 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยำคม รัฐ ตำก
653 003068 โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง รัฐ ตำก
654 003472 โรงเรียนทุ่งฟ้ำวิทยำคม รัฐ ตำก
655 004047 โรงเรียนวังเจ้ำวิทยำคม รัฐ ตำก
656 005060 โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 4 รัฐ ตำก
657 005279 โรงเรียนบ้ำนกล้อทอ รัฐ ตำก
658 005280 โรงเรียนบ้ำนแม่ระเมิง รัฐ ตำก
659 005429 โรงเรียนบ้ำนแม่สลิดหลวงวิทยำ รัฐ ตำก
660 005431 โรงเรียนบ้ำนแม่อุสุวิทยำ รัฐ ตำก
661 005521 โรงเรียนท่ำนผู้หญิงวิไล อมำตยกุล (บ้ำนเปิงเคล่ิง) รัฐ ตำก
662 005205 โรงเรียนพลูหลวงวิทยำ(วัดโคกพลู) เอกชน ตำก
663 005377 โรงเรียนรำษฎร์วิทยำ (ต่ีม้ิง) เอกชน ตำก
664 000192 โรงเรียนองครักษ์ รัฐ นครนำยก
665 001420 โรงเรียนนครนำยกวิทยำคม รัฐ นครนำยก
666 001579 โรงเรียนเมืองนครนำยก รัฐ นครนำยก
667 001631 โรงเรียนบ้ำนนำ นำยกพิทยำกร รัฐ นครนำยก
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668 001823 โรงเรียนเขำเพ่ิมนำรีผลวิทยำ รัฐ นครนำยก
669 001923 โรงเรียนนวมรำชำนุสรณ์ รัฐ นครนำยก
670 002451 โรงเรียนปำกพลีวิทยำคำร รัฐ นครนำยก
671 002650 โรงเรียนปิยชำติพัฒนำฯ รัฐ นครนำยก
672 003126 โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย รัฐ นครนำยก
673 003960 โรงเรียนภัทรพิทยำจำรย์ รัฐ นครนำยก
674 004350 โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยำคม รัฐ นครนำยก
675 000342 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ รัฐ นครปฐม
676 000610 โรงเรียนสระกะเทียม สังวรเจษฎ์ประชำคมอุปถัมภ์ รัฐ นครปฐม
677 000693 โรงเรียนบ้ำนหลวงวิทยำ รัฐ นครปฐม
678 000695 โรงเรียนบำงหลวงวิทยำ รัฐ นครปฐม
679 001310 โรงเรียนภัทรญำณวิทยำ รัฐ นครปฐม
680 001563 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยำคม รัฐ นครปฐม
681 001565 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย ในพระรำชูปถัมภ์ รัฐ นครปฐม
682 001566 โรงเรียนรำชินีบูรณะ รัฐ นครปฐม
683 001567 โรงเรียนง้ิวรำยบุญมีรังสฤษด์ิ รัฐ นครปฐม
684 001623 โรงเรียนคงทองวิทยำ รัฐ นครปฐม
685 001685 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยำคม รัฐ นครปฐม
686 001764 โรงเรียนภปร.รำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ รัฐ นครปฐม
687 001786 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยำ รัฐ นครปฐม
688 001961 โรงเรียนศำลำตึกวิทยำ รัฐ นครปฐม
689 001965 โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ รัฐ นครปฐม
690 001979 โรงเรียนสำมพรำนวิทยำ รัฐ นครปฐม
691 002069 โรงเรียนบำงเลนวิทยำ รัฐ นครปฐม
692 002408 โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน รัฐ นครปฐม
693 002538 โรงเรียนแหลมบัววิทยำ รัฐ นครปฐม
694 002682 โรงเรียนก ำแพงแสนวิทยำ รัฐ นครปฐม
695 002683 โรงเรียนสถำพรวิทยำ รัฐ นครปฐม
696 002812 โรงเรียนบัวปำกท่ำวิทยำ รัฐ นครปฐม
697 002911 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำฯ รัฐ นครปฐม
698 003116 โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นครปฐม รัฐ นครปฐม
699 003188 โรงเรียนปรีดำรำมวิทยำคม รัฐ นครปฐม
700 003797 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม รัฐ นครปฐม
701 004069 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม รัฐ นครปฐม
702 004070 โรงเรียนเพ่ิมวิทยำ รัฐ นครปฐม
703 000572 โรงเรียนนำทมวิทยำ รัฐ นครพนม
704 000573 โรงเรียนนำค ำรำษฎร์รังสรรค์ รัฐ นครพนม
705 000602 โรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม รัฐ นครพนม
706 000965 โรงเรียนปิยะมหำรำชำลัย รัฐ นครพนม
707 000967 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ รัฐ นครพนม
708 000968 โรงเรียนนำหว้ำพิทยำคม ธำตุประสิทธ์ิประชำนุเครำะห์ รัฐ นครพนม
709 001052 โรงเรียนนำแกพิทยำคม รัฐ นครพนม
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710 001091 โรงเรียนพระซองสำมัคคีวิทยำ รัฐ นครพนม
711 001197 โรงเรียนบ้ำนแพงพิทยำคม รัฐ นครพนม
712 001216 โรงเรียนอุเทนพัฒนำ รัฐ นครพนม
713 001217 โรงเรียนบ้ำนข่ำพิทยำคม รัฐ นครพนม
714 001288 โรงเรียนสหรำษฎร์รังสฤษด์ิ รัฐ นครพนม
715 001413 โรงเรียนกุตำไก้วิทยำคม รัฐ นครพนม
716 001426 โรงเรียนค ำเตยอุปถัมภ์ รัฐ นครพนม
717 001587 โรงเรียนบ้ำนผ้ึงวิทยำคม รัฐ นครพนม
718 001588 โรงเรียนโพนแพงพิทยำคม รัฐ นครพนม
719 001925 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ รัฐ นครพนม
720 001926 โรงเรียนนำแกสำมัคคีวิทยำ รัฐ นครพนม
721 002044 โรงเรียนธำตุพนม รัฐ นครพนม
722 002054 โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล รัฐ นครพนม
723 002056 โรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ รัฐ นครพนม
724 002161 โรงเรียนพะทำยพิทยำคม รัฐ นครพนม
725 002279 โรงเรียนอุ่มเหม้ำประชำสรรค์ รัฐ นครพนม
726 002346 โรงเรียนนครพนมวิทยำคม รัฐ นครพนม
727 002375 โรงเรียนสำมผงวิทยำคม รัฐ นครพนม
728 002555 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 1 นครพนม รัฐ นครพนม
729 002559 โรงเรียนปลำปำกวิทยำ รัฐ นครพนม
730 002560 โรงเรียนศรีบัวบำนวิทยำคม รัฐ นครพนม
731 002562 โรงเรียนนำถ่อนพัฒนำ รัฐ นครพนม
732 002799 โรงเรียนโคกสว่ำงประชำสรรค์ รัฐ นครพนม
733 002801 โรงเรียนหนองซนพิทยำคม รัฐ นครพนม
734 002832 โรงเรียนหนองบ่อวิทยำนุกูล รัฐ นครพนม
735 002852 โรงเรียนธรรมำกรวิทยำนุกูล รัฐ นครพนม
736 002902 โรงเรียนโพนสวรรค์รำษฎร์พัฒนำ รัฐ นครพนม
737 003110 โรงเรียนนำเด่ือพิทยำคม รัฐ นครพนม
738 003161 โรงเรียนรำมรำชพิทยำคม รัฐ นครพนม
739 003300 โรงเรียนวังยำงวิทยำคม รัฐ นครพนม
740 003339 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยำ รัฐ นครพนม
741 003421 โรงเรียนนำงัวรำษฎร์รังสรรค์ รัฐ นครพนม
742 003651 โรงเรียนค้อวิทยำคม รัฐ นครพนม
743 003656 โรงเรียนมหำชัยวิทยำคม รัฐ นครพนม
744 003691 โรงเรียนหนองโพธ์ิพิทยำคม รัฐ นครพนม
745 003759 โรงเรียนกุดฉิมวิทยำคม รัฐ นครพนม
746 003806 โรงเรียนลังกำพิทยำคม รัฐ นครพนม
747 003890 โรงเรียนสนธิรำษฎร์วิทยำ รัฐ นครพนม
748 004094 โรงเรียนเชียงยืนวิทยำ รัฐ นครพนม
749 004411 โรงเรียนวังกระแสวิทยำคม รัฐ นครพนม
750 004428 โรงเรียนท่ำจ ำปำวิทยำ รัฐ นครพนม
751 004446 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษำ รัฐ นครพนม
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752 004447 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยำคม รัฐ นครพนม
753 004819 โรงเรียนหนองแวงวิทยำนุกูล รัฐ นครพนม
754 000005 โรงเรียนโนนสูงศรีธำนี รัฐ นครรำชสีมำ
755 000013 โรงเรียนพิมำยวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
756 000146 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญำณมุนี รัฐ นครรำชสีมำ
757 000309 โรงเรียนปักธงชัยประชำนิรมิต รัฐ นครรำชสีมำ
758 000558 โรงเรียนบ้ำนเหล่ือมพิทยำสรรพ์ รัฐ นครรำชสีมำ
759 000577 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
760 000594 โรงเรียนบุญเหลือวิทยำนุสรณ์ รัฐ นครรำชสีมำ
761 000615 โรงเรียนโชคชัยสำมัคคี รัฐ นครรำชสีมำ
762 000624 โรงเรียนมหิศรำธิบดี รัฐ นครรำชสีมำ
763 000652 โรงเรียนมัธยมด่ำนขุนทด รัฐ นครรำชสีมำ
764 000781 โรงเรียนรำชสีมำวิทยำลัย รัฐ นครรำชสีมำ
765 000784 โรงเรียนพระทองค ำวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
766 000797 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ำนครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ
767 000813 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
768 001002 โรงเรียนจักรำชวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
769 001016 โรงเรียนท่ำช้ำงรำษฎร์บ ำรุง รัฐ นครรำชสีมำ
770 001029 โรงเรียนเมืองคง รัฐ นครรำชสีมำ
771 001067 โรงเรียนปำกช่อง รัฐ นครรำชสีมำ
772 001101 โรงเรียนธำรปรำสำทเพชรวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
773 001345 โรงเรียนเสิงสำง รัฐ นครรำชสีมำ
774 001397 โรงเรียนหนองกรำดวัฒนำ รัฐ นครรำชสีมำ
775 001725 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ
776 001822 โรงเรียนสุรนำรีวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
777 002027 โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
778 002245 โรงเรียนขำมสะแกแสง รัฐ นครรำชสีมำ
779 002250 โรงเรียนสีดำวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
780 002322 โรงเรียนศรีสุขวิทยำ นครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ
781 002348 โรงเรียนบุญวัฒนำ รัฐ นครรำชสีมำ
782 002355 โรงเรียนโครำชพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ
783 002412 โรงเรียนพิมำยด ำรงวิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ
784 002444 โรงเรียนสุรนำรีวิทยำ 2 รัฐ นครรำชสีมำ
785 002489 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รัฐ นครรำชสีมำ
786 002515 โรงเรียนชุมพวงศึกษำ รัฐ นครรำชสีมำ
787 002793 โรงเรียนขำมทะเลสอวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
788 003151 โรงเรียนภู่วิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
789 003198 โรงเรียนหนองน้ ำใสพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ
790 003230 โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ
791 003410 โรงเรียนหันห้วยทรำยพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ
792 003486 โรงเรียนเมืองพลับพลำพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ
793 003697 โรงเรียนบุญวัฒนำ 2 รัฐ นครรำชสีมำ
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794 003736 โรงเรียนแก้งสนำมนำงพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ
795 003834 โรงเรียนนิคมพิมำยศึกษำ รัฐ นครรำชสีมำ
796 003950 โรงเรียนบุญเหลือวิทยำนุสรณ์ 2 รัฐ นครรำชสีมำ
797 003977 โรงเรียนล ำทะเมนไชยพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ
798 004063 โรงเรียนมิตรภำพวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
799 004089 โรงเรียนเทพำลัย รัฐ นครรำชสีมำ
800 004199 โรงเรียนพุดซำพิทยำคม รัฐ นครรำชสีมำ
801 004255 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
802 004319 โรงเรียนบึงพะไล รัฐ นครรำชสีมำ
803 004745 โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม นครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ
804 004818 โรงเรียนหนองบุญมำกประสงค์วิทยำ รัฐ นครรำชสีมำ
805 004930 โรงเรียนมัธยมวชิรำลงกรณวรำรำม รัฐ นครรำชสีมำ
806 005021 โรงเรียนด่ำนขุนทด รัฐ นครรำชสีมำ
807 005041 โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกสวำย รัฐ นครรำชสีมำ
808 005042 โรงเรียนกุดตำด ำ(คงฤทธ์ิคุรุรำษฎร์สำมัคคี ) รัฐ นครรำชสีมำ
809 005084 โรงเรียนบ้ำนไทยสำมัคคี รัฐ นครรำชสีมำ
810 005085 โรงเรียนบ้ำนระเริง รัฐ นครรำชสีมำ
811 005311 โรงเรียนท่ำลำด รัฐ นครรำชสีมำ
812 005321 โรงเรียนวัดบ้ำนโคกหนองแวง รัฐ นครรำชสีมำ
813 005345 โรงเรียนโยธินนุกูล รัฐ นครรำชสีมำ
814 005410 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 รัฐ นครรำชสีมำ
815 005537 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ รัฐ นครรำชสีมำ
816 000445 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช
817 000494 โรงเรียนสตรีปำกพนัง รัฐ นครศรีธรรมรำช
818 000524 โรงเรียนวิเชียรประชำสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
819 000548 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช
820 000631 โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร รัฐ นครศรีธรรมรำช
821 000724 โรงเรียนฉลองรัฐรำษฎร์อุทิศ รัฐ นครศรีธรรมรำช
822 000729 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช
823 000735 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช
824 000855 โรงเรียนเชียรใหญ่ รัฐ นครศรีธรรมรำช
825 000872 โรงเรียนเกำะขันธ์ประชำภิบำล รัฐ นครศรีธรรมรำช
826 000894 โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
827 001297 โรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร รัฐ นครศรีธรรมรำช
828 001299 โรงเรียนแหลมรำษฎร์บ ำรุง รัฐ นครศรีธรรมรำช
829 001308 โรงเรียนขนอมพิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
830 001405 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช
831 001572 โรงเรียนสิชลประชำสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
832 001573 โรงเรียนสิชลคุณำธำรวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
833 001589 โรงเรียนเขำพังไกร รัฐ นครศรีธรรมรำช
834 001641 โรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
835 001651 โรงเรียนบำงขันวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
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836 001663 โรงเรียนโศภนคณำภรณ์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
837 001673 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
838 001706 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชำอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมรำช
839 001716 โรงเรียนนำบอน รัฐ นครศรีธรรมรำช
840 001802 โรงเรียนชะอวด รัฐ นครศรีธรรมรำช
841 001818 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมรำชอนุสรณ์ รัชมังคลำภิเษก รัฐ นครศรีธรรมรำช
842 001896 โรงเรียนท่ำศำลำประสิทธ์ิศึกษำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
843 001980 โรงเรียนช้ำงกลำงประชำนุกูล รัฐ นครศรีธรรมรำช
844 002018 โรงเรียนฉวำงรัชดำภิเษก รัฐ นครศรีธรรมรำช
845 002047 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรำภิวัฒก์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
846 002085 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช
847 002105 โรงเรียนเฉลิมรำชประชำอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมรำช
848 002131 โรงเรียนปำกพูน รัฐ นครศรีธรรมรำช
849 002271 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
850 002416 โรงเรียนเชียรใหญ่สำมัคคีวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
851 002422 โรงเรียนนพคุณประชำสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
852 002426 โรงเรียนทรำยขำววิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
853 002510 โรงเรียนปำกพนัง รัฐ นครศรีธรรมรำช
854 002570 โรงเรียนทุ่งสงวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
855 002582 โรงเรียนโมคลำนประชำสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
856 002599 โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช
857 002609 โรงเรียนหัวไทรบ ำรุงรำษฎร์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
858 002627 โรงเรียนสตรีทุ่งสง รัฐ นครศรีธรรมรำช
859 002767 โรงเรียนโยธินบ ำรุง รัฐ นครศรีธรรมรำช
860 002773 โรงเรียนกรุงหยันวิทยำคำร รัฐ นครศรีธรรมรำช
861 002982 โรงเรียนบ้ำนเกำะวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
862 003065 โรงเรียนท่ำนครญำณวโรภำสอุทิศ รัฐ นครศรีธรรมรำช
863 003099 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
864 003277 โรงเรียนตระพังพิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช
865 003331 โรงเรียนอินทร์ธำนีวิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช
866 003415 โรงเรียนเสำธงวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
867 003425 โรงเรียนทุ่งสง รัฐ นครศรีธรรมรำช
868 003584 โรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช
869 003585 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
870 003595 โรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช
871 003600 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช
872 003619 โรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
873 003622 โรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
874 003649 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ รัฐ นครศรีธรรมรำช
875 003681 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช
876 003774 โรงเรียนทุ่งสงสหประชำสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
877 003775 โรงเรียนละอำยพิทยำนุสรณ์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
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878 004037 โรงเรียนประสำธน์รำษฎร์บ ำรุง รัฐ นครศรีธรรมรำช
879 004096 โรงเรียนคงคำประชำรักษ์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
880 004101 โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ รัฐ นครศรีธรรมรำช
881 004175 โรงเรียนท้องเนียนคณำภิบำล รัฐ นครศรีธรรมรำช
882 004569 โรงเรียนทุ่งสังพิทยำคม รัฐ นครศรีธรรมรำช
883 004637 โรงเรียนวังหินวิทยำคม นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช
884 005490 โรงเรียนเทพรำชพิทยำสรรค์ รัฐ นครศรีธรรมรำช
885 001278 โรงเรียนประสำทธรรมวิภัช เอกชน นครศรีธรรมรำช
886 005121 โรงเรียนมะฮัดอิสลำมอีมำนียะฮ์มูลนิธิ เอกชน นครศรีธรรมรำช
887 005127 โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ เอกชน นครศรีธรรมรำช
888 000102 โรงเรียนเก้ำเล้ียววิทยำ รัฐ นครสวรรค์
889 000238 โรงเรียนบ้ำนแก่งชัชวลิตวิทยำ รัฐ นครสวรรค์
890 000314 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ รัฐ นครสวรรค์
891 000376 โรงเรียนหนองโพพิทยำ รัฐ นครสวรรค์
892 000499 โรงเรียนพระบำงวิทยำ รัฐ นครสวรรค์
893 000584 โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ รัฐ นครสวรรค์
894 000660 โรงเรียนทหำรอำกำศอนุสรณ์ รัฐ นครสวรรค์
895 000668 โรงเรียนไพศำลีพิทยำ รัฐ นครสวรรค์
896 000846 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ รัฐ นครสวรรค์
897 000962 โรงเรียนพยุหะพิทยำคม รัฐ นครสวรรค์
898 000996 โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร รัฐ นครสวรรค์
899 001190 โรงเรียนหนองบัว รัฐ นครสวรรค์
900 001367 โรงเรียนโกรกพระ รัฐ นครสวรรค์
901 001461 โรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์ รัฐ นครสวรรค์
902 001550 โรงเรียนลำดยำววิทยำคม รัฐ นครสวรรค์
903 001751 โรงเรียนพนมรอกวิทยำ รัฐ นครสวรรค์
904 001843 โรงเรียนหนองกรดพิทยำคม รัฐ นครสวรรค์
905 001906 โรงเรียนหัวดงรำชพรหมำภรณ์ รัฐ นครสวรรค์
906 001942 โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำคม รัฐ นครสวรรค์
907 002048 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์
908 002135 โรงเรียนแม่วงก์พิทยำคม รัฐ นครสวรรค์
909 002449 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยำคม รัฐ นครสวรรค์
910 002625 โรงเรียนอุดมธัญญำประชำนุเครำะห์ รัฐ นครสวรรค์
911 002630 โรงเรียนนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์
912 002659 โรงเรียนตะคร้อพิทยำ รัฐ นครสวรรค์
913 002689 โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม รัฐ นครสวรรค์
914 003104 โรงเรียนทับกฤชพัฒนำ รัฐ นครสวรรค์
915 003246 โรงเรียนเขำทองพิทยำคม รัฐ นครสวรรค์
916 003341 โรงเรียนลำดทิพรสพิทยำคม รัฐ นครสวรรค์
917 003493 โรงเรียนตำกฟ้ำวิชำประสิทธ์ิ รัฐ นครสวรรค์
918 004006 โรงเรียนรัฐรำษฎร์อนุสรณ์ รัฐ นครสวรรค์
919 004009 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยำ รัฐ นครสวรรค์
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920 004058 โรงเรียนช่องแคพิทยำคม รัฐ นครสวรรค์
921 004364 โรงเรียนวังบ่อวิทยำ รัฐ นครสวรรค์
922 004402 โรงเรียนเขำกะลำวิทยำคม รัฐ นครสวรรค์
923 004407 โรงเรียนวังข่อยพิทยำ รัฐ นครสวรรค์
924 004878 โรงเรียนอนุบำลแม่เปิน (บ้ำนตลุกตำสำม) รัฐ นครสวรรค์
925 000322 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม รัฐ นนทบุรี
926 000328 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รัฐ นนทบุรี
927 000433 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นนทบุรี รัฐ นนทบุรี
928 000571 โรงเรียนปำกเกร็ด รัฐ นนทบุรี
929 000609 โรงเรียนบำงบัวทอง รัฐ นนทบุรี
930 001070 โรงเรียนรำษฎร์นิยม รัฐ นนทบุรี
931 001520 โรงเรียนสตรีนนทบุรี รัฐ นนทบุรี
932 002134 โรงเรียนนนทบุรีพิทยำคม รัฐ นนทบุรี
933 002593 โรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม รัฐ นนทบุรี
934 002601 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี รัฐ นนทบุรี
935 002647 โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ รัฐ นนทบุรี
936 002751 โรงเรียนเบญจมรำชำนุสรณ์ รัฐ นนทบุรี
937 002887 โรงเรียนรัตนำธิเบศร์ รัฐ นนทบุรี
938 002912 โรงเรียนไทรน้อย รัฐ นนทบุรี
939 003347 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี รัฐ นนทบุรี
940 003721 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รัฐ นนทบุรี
941 004153 โรงเรียนรำชวินิต นนทบุรี รัฐ นนทบุรี
942 004727 โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี รัฐ นนทบุรี
943 001662 โรงเรียนบำเจำะ รัฐ นรำธิวำส
944 001879 โรงเรียนร่มเกล้ำ นรำธิวำส รัฐ นรำธิวำส
945 001880 โรงเรียนศรีวำรินทร์ รัฐ นรำธิวำส
946 001985 โรงเรียนรือเสำะชนูปถัมภ์ รัฐ นรำธิวำส
947 002017 โรงเรียนนรำธิวำส รัฐ นรำธิวำส
948 002077 โรงเรียนนรำสิกขำลัย รัฐ นรำธิวำส
949 002222 โรงเรียนสุคิรินวิทยำ รัฐ นรำธิวำส
950 002246 โรงเรียนสวนพระยำวิทยำ รัฐ นรำธิวำส
951 002276 โรงเรียนสุไหงโก-ลก รัฐ นรำธิวำส
952 002407 โรงเรียนตันหยงมัส รัฐ นรำธิวำส
953 002475 โรงเรียนตำกใบ รัฐ นรำธิวำส
954 002574 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยำคม รัฐ นรำธิวำส
955 002677 โรงเรียนมัธยมสุไหงปำดี รัฐ นรำธิวำส
956 002709 โรงเรียนบูกิตประชำอุปถัมภ์ รัฐ นรำธิวำส
957 003279 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ รัฐ นรำธิวำส
958 003634 โรงเรียนเรียงรำษฎร์อุปถัมภ์ รัฐ นรำธิวำส
959 003799 โรงเรียนธัญธำรวิทยำ รัฐ นรำธิวำส
960 004985 โรงเรียนนรำวิทย์อิสลำม เอกชน นรำธิวำส
961 000366 โรงเรียนน่ำนประชำอุทิศ รัฐ น่ำน
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962 000461 โรงเรียนบ่อสวกวิทยำคำร รัฐ น่ำน
963 000463 โรงเรียนเชียงกลำง ประชำพัฒนำ รัฐ น่ำน
964 000994 โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยำคำร รัฐ น่ำน
965 000995 โรงเรียนสันติสุขพิทยำคม รัฐ น่ำน
966 001009 โรงเรียนสตรีศรีน่ำน รัฐ น่ำน
967 001175 โรงเรียนแม่จริม รัฐ น่ำน
968 001194 โรงเรียนนันทบุรีวิทยำ รัฐ น่ำน
969 001415 โรงเรียนศรัทธำศิลำเพชรรังสรรค์ รัฐ น่ำน
970 001423 โรงเรียนน่ำนนคร รัฐ น่ำน
971 001427 โรงเรียนไตรเขตประชำสำมัคคี รัชมังคลำภิเษก รัฐ น่ำน
972 001495 โรงเรียนนำหม่ืนพิทยำคม รัฐ น่ำน
973 001530 โรงเรียนทุ่งช้ำง รัฐ น่ำน
974 001603 โรงเรียนตำลชุมพิทยำคม รัฐ น่ำน
975 001721 โรงเรียนปัว รัฐ น่ำน
976 001759 โรงเรียนท่ำวังผำพิทยำคม รัฐ น่ำน
977 002046 โรงเรียนสำ รัฐ น่ำน
978 002063 โรงเรียนบ้ำนหลวง รัฐ น่ำน
979 002193 โรงเรียนนำน้อย รัฐ น่ำน
980 003103 โรงเรียนสำรธรรมวิทยำคำร รัฐ น่ำน
981 003342 โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง รัฐ น่ำน
982 003473 โรงเรียนเมืองลีประชำสำมัคคี รัฐ น่ำน
983 003529 โรงเรียนเมืองแงง รัฐ น่ำน
984 003538 โรงเรียนบ่อเกลือ รัฐ น่ำน
985 003540 โรงเรียนพระธำตุพิทยำคม รัฐ น่ำน
986 003631 โรงเรียนหนองบัวพิทยำคม น่ำน รัฐ น่ำน
987 003822 โรงเรียนศรีนครน่ำน รัฐ น่ำน
988 004286 โรงเรียนเมืองยมวิทยำคำร รัฐ น่ำน
989 004582 โรงเรียนสำรทิศพิทยำคม รัฐ น่ำน
990 004583 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 56 รัฐ น่ำน
991 005111 โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ รัฐ น่ำน
992 000094 โรงเรียนนำสวรรค์พิทยำคม รัฐ บึงกำฬ
993 000329 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยำคม รัฐ บึงกำฬ
994 000857 โรงเรียนเซกำ รัฐ บึงกำฬ
995 001192 โรงเรียนศรีวิไลวิทยำ รัฐ บึงกำฬ
996 001471 โรงเรียนปำกคำดพิทยำคม รัฐ บึงกำฬ
997 001528 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยำคม รัฐ บึงกำฬ
998 001661 โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร รัฐ บึงกำฬ
999 001768 โรงเรียนบึงกำฬ รัฐ บึงกำฬ
1000 001774 โรงเรียนพรเจริญวิทยำ รัฐ บึงกำฬ
1001 002009 โรงเรียนศรีชมภูวิทยำ รัฐ บึงกำฬ
1002 002141 โรงเรียนหนองห้ิงพิทยำ รัฐ บึงกำฬ
1003 002511 โรงเรียนเหล่ำคำมพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ บึงกำฬ
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1004 002910 โรงเรียนโนนค ำพิทยำคม รัฐ บึงกำฬ
1005 003054 โรงเรียนประชำนิมิตพิทยำนุกูล รัฐ บึงกำฬ
1006 003105 โรงเรียนศรีส ำรำญวิทยำคม รัฐ บึงกำฬ
1007 003315 โรงเรียนหนองยองพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ บึงกำฬ
1008 003399 โรงเรียนท่ำดอกค ำวิทยำคม รัฐ บึงกำฬ
1009 003688 โรงเรียนหนองเข็งวิทยำคม รัฐ บึงกำฬ
1010 003934 โรงเรียนโพนทองประชำสรรค์ รัฐ บึงกำฬ
1011 004154 โรงเรียนสมสนุกพิทยำคม รัฐ บึงกำฬ
1012 004169 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยำคำร รัฐ บึงกำฬ
1013 004440 โรงเรียนภูทอกวิทยำ รัฐ บึงกำฬ
1014 005118 โรงเรียนบ้ำนหนองแก่งทรำย รัฐ บึงกำฬ
1015 000103 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1016 000136 โรงเรียนธำรทองพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1017 000151 โรงเรียนภัทรบพิตร รัฐ บุรีรัมย์
1018 000152 โรงเรียนร่มเกล้ำ บุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์
1019 000162 โรงเรียนพระครูพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1020 000173 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ บุรีรัมย์
1021 000180 โรงเรียนจตุรำษฎร์พิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1022 000186 โรงเรียนห้วยรำชพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1023 000225 โรงเรียนกระสังพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1024 000379 โรงเรียนคูเมืองวิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1025 000388 โรงเรียนล ำปลำยมำศ รัฐ บุรีรัมย์
1026 000398 โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก รัฐ บุรีรัมย์
1027 000430 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1028 000446 โรงเรียนเมืองแกพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1029 000482 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยำ รัฐ บุรีรัมย์
1030 000614 โรงเรียนหนองก่ีพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1031 000650 โรงเรียนโนนเจริญพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1032 000653 โรงเรียนบัวหลวงวิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1033 000657 โรงเรียนไพศำลพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1034 000790 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยำ รัฐ บุรีรัมย์
1035 000806 โรงเรียนชุมแสงพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1036 000974 โรงเรียนบ้ำนกรวดวิทยำคำร รัฐ บุรีรัมย์
1037 001179 โรงเรียนหนองหงส์พิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1038 001233 โรงเรียนนำงรอง รัฐ บุรีรัมย์
1039 001290 โรงเรียนสิงหวิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1040 001317 โรงเรียนประโคนชัยพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1041 001343 โรงเรียนบ้ำนบุวิทยำสรรค์ รัฐ บุรีรัมย์
1042 001406 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์
1043 001419 โรงเรียนตลำดโพธ์ิพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1044 001542 โรงเรียนพนมรุ้ง รัฐ บุรีรัมย์
1045 001646 โรงเรียนไทยเจริญวิทยำ รัฐ บุรีรัมย์
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1046 001741 โรงเรียนสตึก รัฐ บุรีรัมย์
1047 001813 โรงเรียนล ำดวนพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1048 001837 โรงเรียนนำโพธ์ิพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1049 002082 โรงเรียนปะค ำพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1050 002192 โรงเรียนแคนดงพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1051 002203 โรงเรียนนำงรองพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1052 002283 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1053 002376 โรงเรียนพุทไธสง รัฐ บุรีรัมย์
1054 002883 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1055 002986 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยำสรรพ์ รัฐ บุรีรัมย์
1056 003037 โรงเรียนสองห้องพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1057 003107 โรงเรียนเมืองโพธ์ิชัยพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1058 003108 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1059 003206 โรงเรียนร่อนทองพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1060 003208 โรงเรียนสะแกพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1061 003229 โรงเรียนมัธยมพรส ำรำญ รัฐ บุรีรัมย์
1062 003295 โรงเรียนดงพลองพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1063 003337 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 51 รัฐ บุรีรัมย์
1064 003352 โรงเรียนพลับพลำชัยพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1065 003474 โรงเรียนสวำยจีกพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1066 003488 โรงเรียนสูงเนินพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1067 003571 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1068 003596 โรงเรียนห้วยหินพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1069 003667 โรงเรียนแสลงโทนพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1070 003676 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1071 003833 โรงเรียนตำจงพิทยำสรรค์ รัฐ บุรีรัมย์
1072 003956 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชำสรรค์ รัฐ บุรีรัมย์
1073 004064 โรงเรียนกลันทำพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1074 004093 โรงเรียนถนนหักพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1075 004118 โรงเรียนเหลืองพนำวิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1076 004133 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ รัฐ บุรีรัมย์
1077 004373 โรงเรียนหนองตำดพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1078 004392 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1079 004474 โรงเรียนสำมัคคีพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1080 004833 โรงเรียนช ำนิพิทยำคม รัฐ บุรีรัมย์
1081 000027 โรงเรียนปทุมวิไล รัฐ ปทุมธำนี
1082 000298 โรงเรียนธัญบุรี รัฐ ปทุมธำนี
1083 002266 โรงเรียนสำยปัญญำรังสิต รัฐ ปทุมธำนี
1084 002289 โรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม รัฐ ปทุมธำนี
1085 002437 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี
1086 002614 โรงเรียนธัญรัตน์ รัฐ ปทุมธำนี
1087 002748 โรงเรียนหนองเสือวิทยำคม รัฐ ปทุมธำนี
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1088 003174 โรงเรียนคณะรำษฎร์บ ำรุงปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี
1089 003266 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยำ กรุงเทพมหำนคร รัฐ ปทุมธำนี
1090 003280 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสำม ปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี
1091 003762 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี
1092 003790 โรงเรียนบัวแก้วเกษร รัฐ ปทุมธำนี
1093 004033 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี
1094 004042 โรงเรียนสำมโคก รัฐ ปทุมธำนี
1095 004119 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต รัฐ ปทุมธำนี
1096 004193 โรงเรียนชัยสิทธำวำส พัฒน์สำยบ ำรุง รัฐ ปทุมธำนี
1097 004541 โรงเรียนหอวังปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี
1098 004545 โรงเรียนสุนทโรเมตตำประชำสรรค์ รัฐ ปทุมธำนี
1099 004555 โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสำรเกษตร ) รัฐ ปทุมธำนี
1100 004558 โรงเรียนวรรำชำทินัดดำมำตุวิทยำ รัฐ ปทุมธำนี
1101 004820 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ ปทุมธำนี รัฐ ปทุมธำนี
1102 004926 โรงเรียนปทุมธำนี นันทมุนีบ ำรุง รัฐ ปทุมธำนี
1103 005200 โรงเรียนวัดเขียนเขต รัฐ ปทุมธำนี
1104 000534 โรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1105 000589 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรปรำณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1106 000659 โรงเรียนหัวหิน รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1107 000918 โรงเรียนหนองพลับวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1108 001200 โรงเรียนเมืองปรำณบุรี รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1109 001878 โรงเรียนบำงสะพำนน้อยวิทยำคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1110 002294 โรงเรียนกุยบุรีวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1111 002388 โรงเรียนทับสะแกวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1112 002736 โรงเรียนบำงสะพำนวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1113 002766 โรงเรียนประจวบวิทยำลัย รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1114 002957 โรงเรียนธงชัยวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1115 003083 โรงเรียนห้วยยำงวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1116 003088 โรงเรียนหว้ำกอวิทยำลัย รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1117 003354 โรงเรียนหัวหินวิทยำคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1118 003511 โรงเรียนอ่ำวน้อยวิทยำนิคม รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1119 003518 โรงเรียนยำงชุมวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1120 003550 โรงเรียนปำกน้ ำปรำณวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1121 003647 โรงเรียนชัยเกษมวิทยำ รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1122 005161 โรงเรียนธนำคำรออมสิน รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1123 005248 โรงเรียนอนุบำลกุยบุรี(วัดวังยำว) รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
1124 000003 โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง รัฐ ปรำจีนบุรี
1125 000006 โรงเรียนศรีมหำโพธิ รัฐ ปรำจีนบุรี
1126 000060 โรงเรียนกบินทร์บุรี รัฐ ปรำจีนบุรี
1127 000063 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ รัฐ ปรำจีนบุรี
1128 000070 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 7 รัฐ ปรำจีนบุรี
1129 000105 โรงเรียนสุวรรณวิทยำ รัฐ ปรำจีนบุรี
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1130 000209 โรงเรียนประจันตรำษฎร์บ ำรุง รัฐ ปรำจีนบุรี
1131 000220 โรงเรียนลำดตะเคียนรำษฎร์บ ำรุง รัฐ ปรำจีนบุรี
1132 000270 โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง 2 อดุลศำสนกิจศึกษำ รัฐ ปรำจีนบุรี
1133 000517 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยำคม รัฐ ปรำจีนบุรี
1134 000643 โรงเรียนปรำจีนกัลยำณี รัฐ ปรำจีนบุรี
1135 000763 โรงเรียนร่มเกล้ำ ปรำจีนบุรี รัฐ ปรำจีนบุรี
1136 000835 โรงเรียนกบินทร์วิทยำ รัฐ ปรำจีนบุรี
1137 001201 โรงเรียนศรีมโหสถ รัฐ ปรำจีนบุรี
1138 002136 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยำคม รัฐ ปรำจีนบุรี
1139 002930 โรงเรียนวังดำลวิทยำคม รัฐ ปรำจีนบุรี
1140 002936 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธ์ิ รัฐ ปรำจีนบุรี
1141 003567 โรงเรียนชิตใจช่ืน รัฐ ปรำจีนบุรี
1142 004404 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยำ รัฐ ปรำจีนบุรี
1143 000323 โรงเรียนสำยบุรี แจ้งประชำคำร รัฐ ปัตตำนี
1144 000745 โรงเรียนเดชะปัตตนยำนุกูล รัฐ ปัตตำนี
1145 000748 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ รัฐ ปัตตำนี
1146 001011 โรงเรียนทุ่งยำงแดงพิทยำคม รัฐ ปัตตำนี
1147 001136 โรงเรียนรำชมุนีรังสฤษฏ์ รัฐ ปัตตำนี
1148 001140 โรงเรียนศิริรำษฎร์สำมัคคี รัฐ ปัตตำนี
1149 001141 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ ปัตตำนี รัฐ ปัตตำนี
1150 001571 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยำ รัฐ ปัตตำนี
1151 001664 โรงเรียนโพธ์ิคีรีรำชศึกษำ รัฐ ปัตตำนี
1152 002129 โรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคำร รัฐ ปัตตำนี
1153 002576 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ รัฐ ปัตตำนี
1154 002869 โรงเรียนปทุมคงคำอนุสรณ์ รัฐ ปัตตำนี
1155 003082 โรงเรียนยำบีบรรณวิทย์ รัฐ ปัตตำนี
1156 003117 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยำคม รัฐ ปัตตำนี
1157 003542 โรงเรียนประตูโพธ์ิวิทยำ รัฐ ปัตตำนี
1158 003865 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ รัฐ ปัตตำนี
1159 003887 โรงเรียนแม่ลำนวิทยำ รัฐ ปัตตำนี
1160 003962 โรงเรียนสะนอพิทยำคม รัฐ ปัตตำนี
1161 000052 โรงเรียนบำงปะหัน รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1162 000156 โรงเรียนมหำรำช ประชำนิมิต รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1163 000291 โรงเรียนปำกกรำนพิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1164 000401 โรงเรียนอยุธยำนุสรณ์ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1165 000456 โรงเรียนอุทัย รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1166 000465 โรงเรียนจอมสุรำงค์อุปถัมภ์ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1167 000750 โรงเรียนเสนำ เสนำประสิทธ์ิ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1168 000803 โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1169 000955 โรงเรียนลำดชะโดสำมัคคี รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1170 000979 โรงเรียนบำงซ้ำยวิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1171 000984 โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
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1172 001015 โรงเรียนท่ำเรือ นิตยำนุกูล รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1173 001214 โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคม รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1174 001254 โรงเรียนบำงไทรวิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1175 001464 โรงเรียนภำชี สุนทรวิทยำนุกูล รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1176 001493 โรงเรียนบ้ำนแพรกประชำสรรค์ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1177 001578 โรงเรียนผักไห่ สุทธำประมุข รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1178 001735 โรงเรียนลำดบัวหลวงไพโรจน์วิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1179 002066 โรงเรียนวัดโพธ์ิผักไห่ (เวชพันธ์ุอนุสรณ์) รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1180 002909 โรงเรียนลำดงำประชำบ ำรุง รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1181 003150 โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1182 003160 โรงเรียนหนองน้ ำส้มวิทยำคม รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1183 003168 โรงเรียนบำงปะอิน รำชำนุเครำะห์ 1 รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1184 003419 โรงเรียนบำงบำล รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1185 003706 โรงเรียนสำคลีวิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1186 003897 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยำ) รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1187 004689 โรงเรียนอุดมศีลวิทยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
1188 000115 โรงเรียนพะเยำประสำธน์วิทย์ รัฐ พะเยำ
1189 000221 โรงเรียนฟำกกว๊ำนวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1190 000390 โรงเรียนพญำลอวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1191 000471 โรงเรียนดงเจนวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1192 000490 โรงเรียนเชียงค ำวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1193 000528 โรงเรียนขุนควรวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1194 000566 โรงเรียนถ้ ำปินวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1195 000721 โรงเรียนปงพัฒนำวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1196 000794 โรงเรียนพะเยำพิทยำคม รัฐ พะเยำ
1197 000921 โรงเรียนภูซำงวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1198 001043 โรงเรียนฝำยกวำงวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1199 001068 โรงเรียนปงรัชดำภิเษก รัฐ พะเยำ
1200 001264 โรงเรียนแม่ใจวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1201 001605 โรงเรียนดอกค ำใต้วิทยำคม รัฐ พะเยำ
1202 001888 โรงเรียนจุนวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1203 001934 โรงเรียนง ำเมืองวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1204 002351 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยำคม รัฐ พะเยำ
1205 003487 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 24 รัฐ พะเยำ
1206 004501 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยำ รัฐ พะเยำ
1207 000163 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนำพิทยำคม รัฐ พังงำ
1208 000191 โรงเรียนสตรีพังงำ รัฐ พังงำ
1209 000284 โรงเรียนตะก่ัวป่ำคีรีเขต รัฐ พังงำ
1210 000312 โรงเรียนตะก่ัวป่ำ เสนำนุกูล รัฐ พังงำ
1211 000339 โรงเรียนทุ่งมะพร้ำววิทยำ รัฐ พังงำ
1212 000822 โรงเรียนกะปงพิทยำคม รัฐ พังงำ
1213 001137 โรงเรียนเกำะยำววิทยำ รัฐ พังงำ
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1214 001279 โรงเรียนทุ่งโพธ์ิวิทยำ รัฐ พังงำ
1215 001469 โรงเรียนท้ำยเหมืองวิทยำ รัฐ พังงำ
1216 002459 โรงเรียนทับปุดวิทยำ รัฐ พังงำ
1217 002778 โรงเรียนดีบุกพังงำวิทยำยน รัฐ พังงำ
1218 004173 โรงเรียนคลองเคียนรัฐรำษฎร์รังสรรค์ รัฐ พังงำ
1219 004729 โรงเรียนอ่ำวกะพ้อ รัฐ พังงำ
1220 000008 โรงเรียนประภัสสรรังสิต รัฐ พัทลุง
1221 000049 โรงเรียนกงหรำพิชำกร รัฐ พัทลุง
1222 000554 โรงเรียนพัทลุงพิทยำคม รัฐ พัทลุง
1223 000588 โรงเรียนประชำบ ำรุง รัฐ พัทลุง
1224 000849 โรงเรียนอุดมวิทยำยน รัฐ พัทลุง
1225 000850 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ รัฐ พัทลุง
1226 000851 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยำคม รัฐ พัทลุง
1227 000865 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยำ รัฐ พัทลุง
1228 000892 โรงเรียนดอนศำลำน ำวิทยำ รัฐ พัทลุง
1229 001096 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต รัฐ พัทลุง
1230 001126 โรงเรียนพนำงตุง รัฐ พัทลุง
1231 001165 โรงเรียนพัทลุง รัฐ พัทลุง
1232 001519 โรงเรียนป่ำบอนพิทยำคม รัฐ พัทลุง
1233 001553 โรงเรียนหำรเทำรังสีประชำสรรค์ รัฐ พัทลุง
1234 001574 โรงเรียนตะโหมด รัฐ พัทลุง
1235 001615 โรงเรียนควนขนุน รัฐ พัทลุง
1236 001680 โรงเรียนปัญญำวุธ รัฐ พัทลุง
1237 001794 โรงเรียนสตรีพัทลุง รัฐ พัทลุง
1238 002137 โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม รัฐ พัทลุง
1239 002690 โรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร รัฐ พัทลุง
1240 002824 โรงเรียนบำงแก้วพิทยำคม รัฐ พัทลุง
1241 002879 โรงเรียนเขำชัยสน รัฐ พัทลุง
1242 002888 โรงเรียนควนพระสำครินทร์ รัฐ พัทลุง
1243 003579 โรงเรียนมัธยมเกำะหมำก รัฐ พัทลุง
1244 003708 โรงเรียนตะแพนพิทยำ รัฐ พัทลุง
1245 003801 โรงเรียนหำนโพธ์ิพิทยำคม รัฐ พัทลุง
1246 005304 โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย พัทลุง รัฐ พัทลุง
1247 000040 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ รัฐ พิจิตร
1248 000071 โรงเรียนสำมง่ำมชนูปถัมภ์ รัฐ พิจิตร
1249 000100 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยำคม รัฐ พิจิตร
1250 000229 โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยำ รัฐ พิจิตร
1251 000265 โรงเรียนวังตะกูรำษฎร์อุทิศ รัฐ พิจิตร
1252 000304 โรงเรียนพิจิตรพิทยำคม รัฐ พิจิตร
1253 000330 โรงเรียนบำงลำยพิทยำ จิตตภำวันอุปถัมภ์ รัฐ พิจิตร
1254 000355 โรงเรียนวังส ำโรงวังหว้ำ รัฐ พิจิตร
1255 000380 โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม รัฐ พิจิตร
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1256 000387 โรงเรียนสำกเหล็กวิทยำ รัฐ พิจิตร
1257 000800 โรงเรียนตะพำนหิน รัฐ พิจิตร
1258 001087 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมำพิทยำคม รัฐ พิจิตร
1259 001219 โรงเรียนเขำทรำยทับคล้อพิทยำ รัฐ พิจิตร
1260 001443 โรงเรียนท่ำเสำพิทยำคม รัฐ พิจิตร
1261 001509 โรงเรียนวังกรดพิทยำ รัฐ พิจิตร
1262 001554 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ รัฐ พิจิตร
1263 001647 โรงเรียนก ำแพงดินพิทยำคม รัฐ พิจิตร
1264 001731 โรงเรียนวังทรำยพูนวิทยำ รัฐ พิจิตร
1265 003200 โรงเรียนแหลมรังวิทยำคม รัฐ พิจิตร
1266 003416 โรงเรียนหนองโสนพิทยำคม รัฐ พิจิตร
1267 003423 โรงเรียนสระหลวงพิทยำคม รัฐ พิจิตร
1268 003469 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ รัฐ พิจิตร
1269 003731 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยำ รัฐ พิจิตร
1270 003737 โรงเรียนวังง้ิววิทยำคม รัฐ พิจิตร
1271 003769 โรงเรียนวชิรบำรมีพิทยำคม รัฐ พิจิตร
1272 003857 โรงเรียนวังโมกข์พิทยำคม รัฐ พิจิตร
1273 003903 โรงเรียนเมธีพิทยำ รัฐ พิจิตร
1274 004291 โรงเรียนดงเจริญพิทยำคม รัฐ พิจิตร
1275 004507 โรงเรียนห้วยยำวพิทยำคม รัฐ พิจิตร
1276 004612 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยำคม รัฐ พิจิตร
1277 004762 โรงเรียนเทศบำล 2 ตะพำนหิน รัฐ พิจิตร
1278 004938 โรงเรียนเทศบำลบ้ำนปำกทำง รัฐ พิจิตร
1279 000007 โรงเรียนบ้ำนกร่ำงวิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1280 000120 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยำ รัฐ พิษณุโลก
1281 000121 โรงเรียนบำงกระทุ่มพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1282 000170 โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ รัฐ พิษณุโลก
1283 000172 โรงเรียนบำงระก ำวิทยศึกษำ รัฐ พิษณุโลก
1284 000242 โรงเรียนหนองพระพิทยำ รัฐ พิษณุโลก
1285 000319 โรงเรียนประชำสงเครำะห์วิทยำ รัฐ พิษณุโลก
1286 000334 โรงเรียนวังทองพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1287 000335 โรงเรียนบ้ำนกลำงพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1288 000385 โรงเรียนเนินสะอำดวิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1289 000395 โรงเรียนเนินมะปรำงศึกษำวิทยำ รัฐ พิษณุโลก
1290 000437 โรงเรียนวังโพรงพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1291 000685 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ รัฐ พิษณุโลก
1292 000696 โรงเรียนดอนทองวิทยำ รัฐ พิษณุโลก
1293 000960 โรงเรียนวังน้ ำคู้ศึกษำ รัฐ พิษณุโลก
1294 000963 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษำ รัฐ พิษณุโลก
1295 001038 โรงเรียนชุมแสงสงครำม อุดรคณำรักษ์อุปถัมภ์ รัฐ พิษณุโลก
1296 001161 โรงเรียนจ่ำนกร้อง รัฐ พิษณุโลก
1297 001176 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รัฐ พิษณุโลก
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1298 001221 โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยำ รัฐ พิษณุโลก
1299 001236 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 23 รัฐ พิษณุโลก
1300 001237 โรงเรียนนำบัววิทยำ พิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก
1301 001473 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1302 001505 โรงเรียนคันโช้งพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1303 001626 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1304 001666 โรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ รัฐ พิษณุโลก
1305 001744 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก
1306 001930 โรงเรียนท่ำทองพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1307 001933 โรงเรียนนครไทย รัฐ พิษณุโลก
1308 002170 โรงเรียนนครบำงยำงพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1309 002494 โรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ รัฐ พิษณุโลก
1310 002735 โรงเรียนบ่อโพธ์ิวิทยำ รัฐ พิษณุโลก
1311 002842 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษำ รัฐ พิษณุโลก
1312 003023 โรงเรียนน้ ำรินพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1313 003050 โรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก รัฐ พิษณุโลก
1314 003374 โรงเรียนสฤษด์ิเสนำพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1315 003401 โรงเรียนบำงกลำงท่ำวพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1316 003577 โรงเรียนดงประค ำพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1317 003718 โรงเรียนยำงโกลนวิทยำ รัฐ พิษณุโลก
1318 004577 โรงเรียนไทรย้อยพิทยำคม รัฐ พิษณุโลก
1319 005063 โรงเรียนบ้ำนน้ ำจวง รัฐ พิษณุโลก
1320 005290 โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร รัฐ พิษณุโลก
1321 000038 โรงเรียนแก่งกระจำนวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
1322 000078 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
1323 000147 โรงเรียนท่ำยำงวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
1324 000513 โรงเรียนวัดจันทรำวำส (ศุขประสำรรำษฎร์) รัฐ เพชรบุรี
1325 000848 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี
1326 001187 โรงเรียนคงคำรำม รัฐ เพชรบุรี
1327 001188 โรงเรียนเขำย้อยวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
1328 001261 โรงเรียนหนองหญ้ำปล้องวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
1329 002182 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี
1330 002188 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี
1331 002352 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต รัฐ เพชรบุรี
1332 002410 โรงเรียนบ้ำนลำดวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
1333 002436 โรงเรียนชะอ ำคุณหญิงเน่ืองบุรี รัฐ เพชรบุรี
1334 002865 โรงเรียนบ้ำนแหลมวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
1335 003039 โรงเรียนห้วยทรำยประชำสรรค์ รัฐ เพชรบุรี
1336 003149 โรงเรียนบำงจำนวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
1337 003308 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
1338 004065 โรงเรียนป่ำเด็งวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
1339 004136 โรงเรียนหนองจอกวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
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1340 004563 โรงเรียนดอนยำงวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
1341 004619 โรงเรียนบำงตะบูนวิทยำ รัฐ เพชรบุรี
1342 000081 โรงเรียนผำเมืองวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1343 000134 โรงเรียนหล่มสักวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1344 000190 โรงเรียนเมืองศรีเทพ รัฐ เพชรบูรณ์
1345 000233 โรงเรียนแคมป์สนวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1346 000240 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ เพชรบูรณ์
1347 000282 โรงเรียนโคกปรงวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1348 000288 โรงเรียนหล่มเก่ำพิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1349 000364 โรงเรียนวังพิกุลพิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1350 000382 โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1351 000422 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย เพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์
1352 000495 โรงเรียนร่มเกล้ำเขำค้อเพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์
1353 000563 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์
1354 000576 โรงเรียนซับบอนวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1355 000765 โรงเรียนเนินพิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1356 000793 โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี รัฐ เพชรบูรณ์
1357 000839 โรงเรียนเพชรละครวิทยำ รัฐ เพชรบูรณ์
1358 000997 โรงเรียนบึงสำมพันวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1359 000999 โรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ รัฐ เพชรบูรณ์
1360 001246 โรงเรียนน้ ำหนำววิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1361 001294 โรงเรียนหนองไผ่ รัฐ เพชรบูรณ์
1362 001320 โรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1363 001411 โรงเรียนชนแดนวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1364 001590 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยำ รัฐ เพชรบูรณ์
1365 001697 โรงเรียนดงขุยวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1366 001752 โรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ รัฐ เพชรบูรณ์
1367 001849 โรงเรียนเมืองกลำงวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1368 001875 โรงเรียนวังโป่งศึกษำ รัฐ เพชรบูรณ์
1369 001975 โรงเรียนต้ิววิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1370 002073 โรงเรียนวังโป่งพิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1371 002109 โรงเรียนเพชรพิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1372 002898 โรงเรียนนำสนุ่นวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1373 003171 โรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1374 003588 โรงเรียนท่ำด้วงพิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1375 003592 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1376 003636 โรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1377 004171 โรงเรียนพัชรพิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1378 004188 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์
1379 004382 โรงเรียนผำแดงวิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1380 004553 โรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม รัฐ เพชรบูรณ์
1381 004979 โรงเรียนบ้ำนโคกมน รัฐ เพชรบูรณ์
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1382 004980 โรงเรียนดงน้ ำเด่ือ รัฐ เพชรบูรณ์
1383 004997 โรงเรียนบ้ำนสงเปลือย รัฐ เพชรบูรณ์
1384 005059 โรงเรียนหน้ำศูนย์เคร่ืองมือกล รัฐ เพชรบูรณ์
1385 005074 โรงเรียนบ้ำนเข็กน้อย รัฐ เพชรบูรณ์
1386 005082 โรงเรียนบ้ำนบุ่งคล้ำ รัฐ เพชรบูรณ์
1387 005174 โรงเรียนบ้ำนวังกวำง รัฐ เพชรบูรณ์
1388 005243 โรงเรียนบ้ำนบ่อรัง รัฐ เพชรบูรณ์
1389 005295 โรงเรียนบ้ำนห้วยระหงส์ รัฐ เพชรบูรณ์
1390 005505 โรงเรียนบ้ำนห้วยลำด รัฐ เพชรบูรณ์
1391 000018 โรงเรียนม่วงไข่พิทยำคม รัฐ แพร่
1392 000168 โรงเรียนนำรีรัตน์จังหวัดแพร่ รัฐ แพร่
1393 000198 โรงเรียนเวียงเทพวิทยำ รัฐ แพร่
1394 000199 โรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคม รัฐ แพร่
1395 000205 โรงเรียนถ่ินโอภำสวิทยำ รัฐ แพร่
1396 000263 โรงเรียนสองพิทยำคม รัฐ แพร่
1397 000345 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ รัฐ แพร่
1398 000378 โรงเรียนพิริยำลัยจังหวัดแพร่ รัฐ แพร่
1399 000861 โรงเรียนร้องกวำงอนุสรณ์ รัฐ แพร่
1400 000961 โรงเรียนวังช้ินวิทยำ รัฐ แพร่
1401 001099 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ รัฐ แพร่
1402 001124 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยำ รัฐ แพร่
1403 001267 โรงเรียนบ้ำนกำศประชำนุเครำะห์ รัฐ แพร่
1404 001410 โรงเรียนลองวิทยำ รัฐ แพร่
1405 003243 โรงเรียนเมืองแพร่ รัฐ แพร่
1406 003728 โรงเรียนท่ำข้ำมวิทยำคม รัฐ แพร่
1407 004400 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 25 รัฐ แพร่
1408 000338 โรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย รัฐ ภูเก็ต
1409 000859 โรงเรียนกะทู้วิทยำ รัฐ ภูเก็ต
1410 001296 โรงเรียนสตรีภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต
1411 002198 โรงเรียนเมืองถลำง รัฐ ภูเก็ต
1412 003202 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยำคม จุติ -ก้องอนุสรณ์ รัฐ ภูเก็ต
1413 004143 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต
1414 004991 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต
1415 005012 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต
1416 005301 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ รัฐ ภูเก็ต
1417 005343 โรงเรียนวิชิตสงครำม รัฐ ภูเก็ต
1418 005434 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษำ เอกชน ภูเก็ต
1419 000095 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม
1420 000183 โรงเรียนผดุงนำรี รัฐ มหำสำรคำม
1421 000257 โรงเรียนงัวบำวิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม
1422 000292 โรงเรียนมิตรภำพ รัฐ มหำสำรคำม
1423 000318 โรงเรียนโกสุมวิทยำสรรค์ รัฐ มหำสำรคำม
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1424 000425 โรงเรียนดงบังพิสัยนวกำรนุสรณ์ รัฐ มหำสำรคำม
1425 000488 โรงเรียนเสือโก้กวิทยำสรรค์ รัฐ มหำสำรคำม
1426 000489 โรงเรียนแกด ำวิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม
1427 000532 โรงเรียนเชียงยืนพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม
1428 000549 โรงเรียนมหำวิชำนุกูล รัฐ มหำสำรคำม
1429 000550 โรงเรียนปอพำนพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ มหำสำรคำม
1430 000580 โรงเรียนหนองโพธ์ิวิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม
1431 000635 โรงเรียนนำดูนประชำสรรพ์ รัฐ มหำสำรคำม
1432 000663 โรงเรียนวำปีปทุม รัฐ มหำสำรคำม
1433 000689 โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม
1434 000866 โรงเรียนเมืองเตำวิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม
1435 000877 โรงเรียนนำโพธ์ิพิทยำสรรพ์ รัฐ มหำสำรคำม
1436 000903 โรงเรียนนำภูพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม
1437 001056 โรงเรียนดงใหญ่วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ มหำสำรคำม
1438 001172 โรงเรียนบรบือวิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม
1439 001349 โรงเรียนนำข่ำวิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม
1440 001428 โรงเรียนกันทรวิชัย รัฐ มหำสำรคำม
1441 001437 โรงเรียนมหำชัยพิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม
1442 001693 โรงเรียนกุดรังประชำสรรค์ รัฐ มหำสำรคำม
1443 002039 โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ รัฐ มหำสำรคำม
1444 002197 โรงเรียนโนนแดงวิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม
1445 002332 โรงเรียนเขวำไร่ศึกษำ รัฐ มหำสำรคำม
1446 002565 โรงเรียนเข่ือนพิทยำสรรค์ รัฐ มหำสำรคำม
1447 002695 โรงเรียนบรบือ รัฐ มหำสำรคำม
1448 002992 โรงเรียนเวียงสะอำดพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม
1449 003015 โรงเรียนประชำพัฒนำ รัฐ มหำสำรคำม
1450 003097 โรงเรียนเหล่ำยำววิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม
1451 003541 โรงเรียนช่ืนชมพิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม
1452 003702 โรงเรียนโนนรำษีวิทยำ รัฐ มหำสำรคำม
1453 003703 โรงเรียนยำงวิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม
1454 003909 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษำ รัฐ มหำสำรคำม
1455 003910 โรงเรียนวังยำวศึกษำวิทย์ รัฐ มหำสำรคำม
1456 003968 โรงเรียนโพนงำมพิทยำนุกูล รัฐ มหำสำรคำม
1457 003976 โรงเรียนมัธยมยำงสีสุรำช รัฐ มหำสำรคำม
1458 004303 โรงเรียนกู่ทองพิทยำคม รัฐ มหำสำรคำม
1459 004315 โรงเรียนหนองม่วงวิทยำคำร รัฐ มหำสำรคำม
1460 000161 โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ อีสำน รัฐ มุกดำหำร
1461 000226 โรงเรียนพลังรำษฎร์พิทยำสรรพ์ รัฐ มุกดำหำร
1462 000581 โรงเรียนร่มเกล้ำพิทยำสรรค์ รัฐ มุกดำหำร
1463 000714 โรงเรียนดงเย็นวิทยำคม รัฐ มุกดำหำร
1464 001018 โรงเรียนดงหลวงวิทยำ รัฐ มุกดำหำร
1465 001025 โรงเรียนอุดมวิทย์ รัฐ มุกดำหำร
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1466 001234 โรงเรียนค ำชะอีวิทยำคำร รัฐ มุกดำหำร
1467 001283 โรงเรียนกกตูมประชำสรรค์ รัชมังคลำภิเษก รัฐ มุกดำหำร
1468 001504 โรงเรียนค ำสร้อยพิทยำสรรค์ รัฐ มุกดำหำร
1469 001515 โรงเรียนนำโสกวิทยำคำร รัฐ มุกดำหำร
1470 001524 โรงเรียนโพธ์ิไทรวิทยำ รัฐ มุกดำหำร
1471 001619 โรงเรียนหว้ำนใหญ่วิทยำ รัฐ มุกดำหำร
1472 001864 โรงเรียนชัยปัญญำวิทยำนุสรณ์ รัฐ มุกดำหำร
1473 002095 โรงเรียนนำวำรำชกิจพิทยำนุสรณ์ รัฐ มุกดำหำร
1474 002096 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร รัฐ มุกดำหำร
1475 002231 โรงเรียนค ำบกวิทยำคำร รัฐ มุกดำหำร
1476 002284 โรงเรียนดอนตำลวิทยำ รัฐ มุกดำหำร
1477 002359 โรงเรียนหนองสูงสำมัคคีวิทยำ รัฐ มุกดำหำร
1478 002438 โรงเรียนมุกดำหำร รัฐ มุกดำหำร
1479 003141 โรงเรียนค ำชะอีพิทยำคม รัฐ มุกดำหำร
1480 003176 โรงเรียนเมืองมุกวิทยำคม รัฐ มุกดำหำร
1481 003177 โรงเรียนมุกดำวิทยำนุกูล รัฐ มุกดำหำร
1482 003190 โรงเรียนผ่ึงแดดวิทยำคำร รัฐ มุกดำหำร
1483 003210 โรงเรียนดงมอนวิทยำคม รัฐ มุกดำหำร
1484 003247 โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม มุกดำหำร รัฐ มุกดำหำร
1485 003273 โรงเรียนค ำป่ำหลำยสรรพวิทย์ รัฐ มุกดำหำร
1486 003650 โรงเรียนเหล่ำประชำอุทิศ รัฐ มุกดำหำร
1487 004294 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยำสรรค์ รัฐ มุกดำหำร
1488 004321 โรงเรียนผำเทิบวิทยำ รัฐ มุกดำหำร
1489 004379 โรงเรียนโชคชัยวิทยำ รัฐ มุกดำหำร
1490 000308 โรงเรียนขุนยวมวิทยำ รัฐ แม่ฮ่องสอน
1491 000753 โรงเรียนปำยวิทยำคำร รัฐ แม่ฮ่องสอน

1492 001699
โรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำภคินีเธอเจ้ำฟ้ำเพชร
รัตนรำชสุดำ สิริโสภำพัณณวดี

รัฐ แม่ฮ่องสอน

1493 002743 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษำ รัฐ แม่ฮ่องสอน
1494 002861 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 22 รัฐ แม่ฮ่องสอน
1495 003384 โรงเรียนแม่ลำน้อยดรุณสิกข์ รัฐ แม่ฮ่องสอน
1496 003417 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 21 รัฐ แม่ฮ่องสอน
1497 003428 โรงเรียนสบเมยวิทยำคม รัฐ แม่ฮ่องสอน
1498 003764 โรงเรียนปำงมะผ้ำพิทยำสรรพ์ รัฐ แม่ฮ่องสอน
1499 004190 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยำคม รัฐ แม่ฮ่องสอน
1500 004634 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 34 รัฐ แม่ฮ่องสอน
1501 004755 โรงเรียนสังวำลย์วิทยำ รัฐ แม่ฮ่องสอน
1502 000010 โรงเรียนยโสธรพิทยำคม รัฐ ยโสธร
1503 000011 โรงเรียนค ำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ รัฐ ยโสธร
1504 000051 โรงเรียนบุ่งค้ำวิทยำคม รัฐ ยโสธร
1505 000057 โรงเรียนทรำยมูลวิทยำ รัฐ ยโสธร
1506 000083 โรงเรียนยโสธรพิทยำสรรค์ รัฐ ยโสธร

36/67



ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/เอกชน

1507 000144 โรงเรียนค้อวังวิทยำคม รัฐ ยโสธร
1508 000149 โรงเรียนก ำแมดขันติธรรมวิทยำคม รัฐ ยโสธร
1509 000369 โรงเรียนมหำชนะชัยวิทยำคม รัฐ ยโสธร
1510 000405 โรงเรียนศรีฐำนกระจำยศึกษำ รัฐ ยโสธร
1511 000413 โรงเรียนสมเด็จพระญำณสังวร ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ รัฐ ยโสธร
1512 000468 โรงเรียนศรีแก้วประชำสรรค์ รัฐ ยโสธร
1513 000485 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยำคม รัฐ ยโสธร
1514 000698 โรงเรียนป่ำต้ิววิทยำ รัฐ ยโสธร
1515 000858 โรงเรียนห้องแซงวิทยำคม รัฐ ยโสธร
1516 001004 โรงเรียนสิงห์สำมัคคีวิทยำ รัฐ ยโสธร
1517 001111 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยำ รัฐ ยโสธร
1518 001457 โรงเรียนดงมะไฟพิทยำคม รัฐ ยโสธร
1519 001526 โรงเรียนค ำเตยวิทยำ รัฐ ยโสธร
1520 001531 โรงเรียนกุดชุมวิทยำคม รัฐ ยโสธร
1521 002159 โรงเรียนเลิงนกทำ รัฐ ยโสธร
1522 002583 โรงเรียนโพนงำมพิทยำคำร รัฐ ยโสธร
1523 002851 โรงเรียนกู่จำนวิทยำคม รัฐ ยโสธร
1524 002935 โรงเรียนน้ ำค ำวิทยำคม รัฐ ยโสธร
1525 003620 โรงเรียนศิลำทองพิทยำสรรค์ รัฐ ยโสธร
1526 004066 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 28 รัฐ ยโสธร
1527 004155 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ รัฐ ยโสธร
1528 004212 โรงเรียนเมืองกลำงประชำนุกูล รัฐ ยโสธร
1529 005374 โรงเรียนเทศบำล 1 สุขวิทยำกรต้ังตรงจิตร 15 รัฐ ยโสธร
1530 000248 โรงเรียนธำรโตวัฑฒนวิทย์ รัฐ ยะลำ
1531 000399 โรงเรียนคณะรำษฎรบ ำรุงจังหวัดยะลำ รัฐ ยะลำ
1532 000770 โรงเรียนสตรียะลำ รัฐ ยะลำ
1533 000890 โรงเรียนเบตง วีระรำษฎร์ประสำน รัฐ ยะลำ
1534 001049 โรงเรียนรำมันห์ศิริวิทย์ รัฐ ยะลำ
1535 002636 โรงเรียนยะหำศิรยำนุกูล รัฐ ยะลำ
1536 003114 โรงเรียนบันนังสตำวิทยำ รัฐ ยะลำ
1537 003662 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ รัฐ ยะลำ
1538 004367 โรงเรียนคณะรำษฎรบ ำรุง 2 รัฐ ยะลำ
1539 004390 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ รัฐ ยะลำ
1540 004976 โรงเรียนกำบังพิทยำคม รัฐ ยะลำ
1541 005493 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๑ จังหวัดยะลำ รัฐ ยะลำ
1542 004130 โรงเรียนอำสำสุลดินวิทยำ เอกชน ยะลำ
1543 000054 โรงเรียนโพนสูงประชำสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด
1544 000396 โรงเรียนโพธ์ิทองวิทยำคำร รัฐ ร้อยเอ็ด
1545 000785 โรงเรียนเสลภูมิพิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1546 001429 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1547 001586 โรงเรียนน้ ำใสวรวิทย์ รัฐ ร้อยเอ็ด
1548 001628 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนำวิทยำ รัฐ ร้อยเอ็ด
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1549 001636 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1550 001777 โรงเรียนขัติยะวงษำ รัฐ ร้อยเอ็ด
1551 001783 โรงเรียนสตรีศึกษำ รัฐ ร้อยเอ็ด
1552 001808 โรงเรียนหนองผ้ึงวิทยำคำร รัฐ ร้อยเอ็ด
1553 001938 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยำ รัฐ ร้อยเอ็ด
1554 001953 โรงเรียนศรีธวัชวิทยำลัย รัฐ ร้อยเอ็ด
1555 001956 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย รัฐ ร้อยเอ็ด
1556 002001 โรงเรียนเสลภูมิ รัฐ ร้อยเอ็ด
1557 002004 โรงเรียนท่ำม่วงวิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1558 002075 โรงเรียนจตุรพักตรพิมำนรัชดำภิเษก รัฐ ร้อยเอ็ด
1559 002108 โรงเรียนม่วงลำดวิทยำคำร รัฐ ร้อยเอ็ด
1560 002144 โรงเรียนโพนทองวิทยำยน รัฐ ร้อยเอ็ด
1561 002146 โรงเรียนหนองหม่ืนถ่ำนวิทยำ รัฐ ร้อยเอ็ด
1562 002149 โรงเรียนดู่น้อยประชำสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด
1563 002230 โรงเรียนหนองพอกวิทยำลัย รัฐ ร้อยเอ็ด
1564 002329 โรงเรียนค ำนำดีพิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1565 002357 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1566 002402 โรงเรียนจังหำรฐิตวิริยำประชำสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด
1567 002411 โรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์ รัฐ ร้อยเอ็ด
1568 002413 โรงเรียนโพธ์ิชัยชนูปถัมภ์ รัฐ ร้อยเอ็ด
1569 002427 โรงเรียนโพนทองพัฒนำวิทยำ รัฐ ร้อยเอ็ด
1570 002433 โรงเรียนธงธำนี รัฐ ร้อยเอ็ด
1571 002442 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1572 002461 โรงเรียนขวำววิทยำคำร รัฐ ร้อยเอ็ด
1573 002544 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลำไชย รัฐ ร้อยเอ็ด
1574 002545 โรงเรียนช้ำงเผือกวิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1575 002547 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยำ รัฐ ร้อยเอ็ด
1576 002566 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย รัฐ ร้อยเอ็ด
1577 002573 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ รัฐ ร้อยเอ็ด
1578 002592 โรงเรียนหัวโทนวิทยำ รัฐ ร้อยเอ็ด
1579 002617 โรงเรียนเมยวดีพิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1580 002633 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด
1581 002642 โรงเรียนข้ีเหล็กพิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1582 002643 โรงเรียนสำมขำท่ำหำดยำววิทยำ รัฐ ร้อยเอ็ด
1583 002664 โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยำคม ร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด
1584 002665 โรงเรียนทรำยทองวิทยำ รัฐ ร้อยเอ็ด
1585 002669 โรงเรียนอำจสำมำรถวิทยำ รัฐ ร้อยเอ็ด
1586 002676 โรงเรียนพนมไพรวิทยำคำร รัฐ ร้อยเอ็ด
1587 002678 โรงเรียนจันทรุเบกษำอนุสรณ์ รัฐ ร้อยเอ็ด
1588 002704 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศำล รัฐ ร้อยเอ็ด
1589 002724 โรงเรียนโคกล่ำมพิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1590 002744 โรงเรียนเทอดไทยวิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
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1591 003225 โรงเรียนผำน้ ำทิพย์วิทยำ รัฐ ร้อยเอ็ด
1592 003313 โรงเรียนดูกอ่ึงประชำสำมัคคี รัฐ ร้อยเอ็ด
1593 003316 โรงเรียนหินกองวิทยำคำร รัฐ ร้อยเอ็ด
1594 003329 โรงเรียนสตรีศึกษำ 2 รัฐ ร้อยเอ็ด
1595 003380 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1596 003395 โรงเรียนวังหลวงวิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1597 003411 โรงเรียนเหล่ำหลวงประชำนุสรณ์ รัฐ ร้อยเอ็ด
1598 003466 โรงเรียนพลับพลำวิทยำคม รัฐ ร้อยเอ็ด
1599 003467 โรงเรียนโพนเมืองประชำรัฐ รัฐ ร้อยเอ็ด
1600 003481 โรงเรียนกู่กำสิงห์ประชำสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด
1601 003491 โรงเรียนสูงยำงวิทยำประชำสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด
1602 004234 โรงเรียนโพธ์ิศรีสว่ำงวิทยำ รัฐ ร้อยเอ็ด
1603 004263 โรงเรียนโพธ์ิแก้วประชำสรรค์ รัฐ ร้อยเอ็ด
1604 004530 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด
1605 004658 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี รัฐ ร้อยเอ็ด
1606 000213 โรงเรียนพิชัยรัตนำคำร รัฐ ระนอง
1607 000372 โรงเรียนสตรีระนอง รัฐ ระนอง
1608 002509 โรงเรียนกะเปอร์วิทยำ รัฐ ระนอง
1609 002628 โรงเรียนกระบุรีวิทยำ รัฐ ระนอง
1610 002946 โรงเรียนละอุ่นวิทยำคำร รัฐ ระนอง
1611 003284 โรงเรียนปำกจ่ันวิทยำ รัฐ ระนอง
1612 004095 โรงเรียนสุขส ำรำญรำษฏร์รังสรรค์ รัฐ ระนอง
1613 004804 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 38 รัฐ ระนอง
1614 000201 โรงเรียนบ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ รัฐ ระยอง
1615 000357 โรงเรียนเขำชะเมำวิทยำ รัฐ ระยอง
1616 000514 โรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย รัฐ ระยอง
1617 001182 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยำ รัฐ ระยอง
1618 001223 โรงเรียนเพรักษมำตำวิทยำ รัฐ ระยอง
1619 001259 โรงเรียนแกลง วิทยสถำวร รัฐ ระยอง
1620 001260 โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ รัฐ ระยอง
1621 001466 โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร รัฐ ระยอง
1622 002248 โรงเรียนห้วยยำงศึกษำ รัฐ ระยอง
1623 002360 โรงเรียนวังจันทร์วิทยำ รัฐ ระยอง
1624 002445 โรงเรียนบ้ำนค่ำย รัฐ ระยอง
1625 002536 โรงเรียนปลวกแดงพิทยำคม รัฐ ระยอง
1626 002537 โรงเรียนนิคมวิทยำ รัฐ ระยอง
1627 002726 โรงเรียนระยองวิทยำคม รัฐ ระยอง
1628 002727 โรงเรียนวัดป่ำประดู่ รัฐ ระยอง
1629 002923 โรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม รัฐ ระยอง
1630 003581 โรงเรียนระยองวิทยำคมปำกน้ ำ รัฐ ระยอง
1631 003819 โรงเรียนระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรม รัฐ ระยอง
1632 004487 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง รัฐ ระยอง
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1633 005437 โรงเรียนนครระยองวิทยำคม (วัดโขดใต้) รัฐ ระยอง
1634 000340 โรงเรียนโพธำวัฒนำเสนี รัฐ รำชบุรี
1635 000371 โรงเรียนโสภณศิริรำษฎร์ รัฐ รำชบุรี
1636 000428 โรงเรียนแคทรำยวิทยำ รัฐ รำชบุรี
1637 000475 โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ รัฐ รำชบุรี
1638 000632 โรงเรียนท่ำมะขำมวิทยำ รัฐ รำชบุรี
1639 000694 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ รำชบุรี รัฐ รำชบุรี
1640 000749 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รำชบุรี รัฐ รำชบุรี
1641 000837 โรงเรียนบำงแพปฐมพิทยำ รัฐ รำชบุรี
1642 000840 โรงเรียนหนองโพวิทยำ รัฐ รำชบุรี
1643 000986 โรงเรียนรัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ รัฐ รำชบุรี
1644 001021 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม รัฐ รำชบุรี
1645 001024 โรงเรียนวัดสันติกำรำมวิทยำ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ รัฐ รำชบุรี
1646 001195 โรงเรียนปำกท่อพิทยำคม รัฐ รำชบุรี
1647 001470 โรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ รัฐ รำชบุรี
1648 001608 โรงเรียนรัตนรำษฎร์บ ำรุง รัฐ รำชบุรี
1649 001609 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม รัฐ รำชบุรี
1650 001610 โรงเรียนสำยธรรมจันทร์ รัฐ รำชบุรี
1651 001640 โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์ รัฐ รำชบุรี
1652 001754 โรงเรียนบ้ำนคำวิทยำ รัฐ รำชบุรี
1653 001924 โรงเรียนเนกขัมวิทยำ รัฐ รำชบุรี
1654 002033 โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย รัฐ รำชบุรี
1655 002719 โรงเรียนหนองปลำหมอพิทยำคม รัฐ รำชบุรี
1656 003185 โรงเรียนด่ำนทับตะโกรำษฎร์อุปถัมภ์ รัฐ รำชบุรี
1657 003455 โรงเรียนช่องพรำนวิทยำ รัฐ รำชบุรี
1658 003470 โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยำ รัฐ รำชบุรี
1659 005106 โรงเรียนเทศบำล 5 (พหลโยธินรำมินทรภักดี ) รัฐ รำชบุรี
1660 005470 โรงเรียนธรรมจำรินีวิทยำ เอกชน รำชบุรี
1661 000033 โรงเรียนชัยบำดำลพิทยำคม รัฐ ลพบุรี
1662 000041 โรงเรียนดงตำลวิทยำ รัฐ ลพบุรี
1663 000076 โรงเรียนท่ำหลวงวิทยำคม รัฐ ลพบุรี
1664 000091 โรงเรียนบ้ำนหม่ีวิทยำ รัฐ ลพบุรี
1665 000354 โรงเรียนโคกส ำโรงวิทยำ รัฐ ลพบุรี
1666 000483 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยำลัย รัฐ ลพบุรี
1667 000644 โรงเรียนปิยะบุตร์ รัฐ ลพบุรี
1668 000648 โรงเรียนพัฒนำนิคม รัฐ ลพบุรี
1669 000982 โรงเรียนท่ำวุ้งวิทยำคำร รัฐ ลพบุรี
1670 001020 โรงเรียนโคกตูมวิทยำ รัฐ ลพบุรี
1671 001311 โรงเรียนพิบูลวิทยำลัย รัฐ ลพบุรี
1672 001373 โรงเรียนบ้ำนเบิกวิทยำคม รัฐ ลพบุรี
1673 001450 โรงเรียนชัยบำดำลวิทยำ รัฐ ลพบุรี
1674 001507 โรงเรียนล ำสนธิวิทยำ รัฐ ลพบุรี
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1675 001755 โรงเรียนโคกเจริญวิทยำ รัฐ ลพบุรี
1676 002632 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยำคำร รัฐ ลพบุรี
1677 002681 โรงเรียนหนองม่วงวิทยำ รัฐ ลพบุรี
1678 002998 โรงเรียนขุนรำมวิทยำ รัฐ ลพบุรี
1679 003127 โรงเรียนโคกสลุงวิทยำ รัฐ ลพบุรี
1680 003207 โรงเรียนบ้ำนชีวิทยำ รัฐ ลพบุรี
1681 003468 โรงเรียนยำงรำกวิทยำ รัฐ ลพบุรี
1682 003798 โรงเรียนพระนำรำยณ์ รัฐ ลพบุรี
1683 004540 โรงเรียนบ้ำนข่อยวิทยำ รัฐ ลพบุรี
1684 005257 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี รัฐ ลพบุรี
1685 000082 โรงเรียนแม่สันวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1686 000140 โรงเรียนเกำะคำวิทยำคม รัฐ ล ำปำง
1687 000245 โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม รัฐ ล ำปำง
1688 000346 โรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1689 000417 โรงเรียนวังเหนือวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1690 000418 โรงเรียนเถินวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1691 000419 โรงเรียนแม่เมำะวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1692 000420 โรงเรียนแม่พริกวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1693 000484 โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี รัฐ ล ำปำง
1694 000547 โรงเรียนสบปรำบพิทยำคม รัฐ ล ำปำง
1695 000691 โรงเรียนประชำรัฐธรรมคุณ รัฐ ล ำปำง
1696 000700 โรงเรียนเวียงมอกวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1697 000701 โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย รัฐ ล ำปำง
1698 000709 โรงเรียนแม่ทะวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1699 000710 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษำ รัฐ ล ำปำง
1700 000711 โรงเรียนแม่ทะประชำสำมัคคี รัฐ ล ำปำง
1701 000764 โรงเรียนเสด็จวนชยำงค์กูลวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1702 000948 โรงเรียนเมืองปำนวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1703 001062 โรงเรียนเสริมงำมวิทยำคม รัฐ ล ำปำง
1704 001285 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรเขลำงค์นคร รัฐ ล ำปำง
1705 002594 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1706 002972 โรงเรียนสบจำงวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1707 003067 โรงเรียนประชำรำชวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1708 003119 โรงเรียนก่ิวลมวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1709 003205 โรงเรียนเมืองมำยวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1710 003312 โรงเรียนไหล่หินวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1711 003557 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก รัฐ ล ำปำง
1712 003937 โรงเรียนเวียงตำลพิทยำคม รัฐ ล ำปำง
1713 003947 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ รัฐ ล ำปำง
1714 004011 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตต์อำรีฯ รัฐ ล ำปำง
1715 004366 โรงเรียนเมืองปำนพัฒนวิทย์ รัฐ ล ำปำง
1716 000108 โรงเรียนวชิรป่ำซำง รัฐ ล ำพูน
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1717 000259 โรงเรียนน้ ำดิบวิทยำคม รัฐ ล ำพูน
1718 000295 โรงเรียนอุโมงค์วิทยำคม รัฐ ล ำพูน
1719 000397 โรงเรียนป่ำตำลบ้ำนธิพิทยำ รัฐ ล ำพูน
1720 000521 โรงเรียนบ้ำนแป้นพิทยำคม รัฐ ล ำพูน
1721 000699 โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร รัฐ ล ำพูน
1722 000760 โรงเรียนบ้ำนโฮ่งรัตนวิทยำ รัฐ ล ำพูน
1723 000833 โรงเรียนป่ำซำง รัฐ ล ำพูน
1724 001393 โรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม รัฐ ล ำพูน
1725 001745 โรงเรียนแม่ตืนวิทยำ รัฐ ล ำพูน
1726 001894 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ รัฐ ล ำพูน
1727 002167 โรงเรียนจักรค ำคณำทร รัฐ ล ำพูน
1728 002174 โรงเรียนแม่ทำวิทยำคม รัฐ ล ำพูน
1729 002195 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน รัฐ ล ำพูน
1730 002543 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 26 รัฐ ล ำพูน
1731 002693 โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง รัฐ ล ำพูน
1732 003240 โรงเรียนนำทรำยวิทยำคม ล ำพูน รัฐ ล ำพูน
1733 000001 โรงเรียนวังโพนงำมวิทยำ รัฐ เลย
1734 000024 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยำ รัฐ เลย
1735 000088 โรงเรียนภูหลวงวิทยำ รัฐ เลย
1736 000137 โรงเรียนหนองหินวิทยำคม รัฐ เลย
1737 000194 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยำ รัฐ เลย
1738 000235 โรงเรียนนำอ้อวิทยำ รัฐ เลย
1739 000258 โรงเรียนเชียงคำน รัฐ เลย
1740 000273 โรงเรียนศรีสงครำมวิทยำ รัฐ เลย
1741 000280 โรงเรียนผำสำมยอดวิทยำคม รัฐ เลย
1742 000317 โรงเรียนท่ำล่ีวิทยำ รัฐ เลย
1743 000332 โรงเรียนภูกระดึงวิทยำคม รัฐ เลย
1744 000551 โรงเรียนนำแห้ววิทยำ รัฐ เลย
1745 000597 โรงเรียนผำอินทร์แปลงวิทยำ รัฐ เลย
1746 001121 โรงเรียนปำกชมวิทยำ รัฐ เลย
1747 001122 โรงเรียนวังทรำยขำววิทยำ รัฐ เลย
1748 001342 โรงเรียนภูเรือวิทยำ รัฐ เลย
1749 001632 โรงเรียนเลยพิทยำคม รัฐ เลย
1750 001869 โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ รัฐ เลย
1751 001986 โรงเรียนนำด้วงวิทยำ รัฐ เลย
1752 002253 โรงเรียนสันติวิทยำสรรพ์ รัฐ เลย
1753 002414 โรงเรียนเอรำวัณวิทยำคม รัฐ เลย
1754 002696 โรงเรียนเขำแก้ววิทยำสรรพ์ รัฐ เลย
1755 002860 โรงเรียนธำตุพิทยำคม รัฐ เลย
1756 003089 โรงเรียนผำน้อยวิทยำคม รัฐ เลย
1757 003180 โรงเรียนพระแก้วอำสำวิทยำ รัฐ เลย
1758 003924 โรงเรียนคอนสำวิทยำ รัฐ เลย
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1759 003992 โรงเรียนเลยสว่ำงวิทยำคม รัฐ เลย
1760 004538 โรงเรียนเซไลวิทยำคม รัฐ เลย
1761 000023 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1762 000026 โรงเรียนน้ ำเกล้ียงวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1763 000037 โรงเรียนนครศรีล ำดวนวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1764 000133 โรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1765 000202 โรงเรียนบัวน้อยวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1766 000290 โรงเรียนพรำนวิบูลวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1767 000310 โรงเรียนยำงชุมน้อยพิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1768 000421 โรงเรียนกันทรำรมณ์ รัฐ ศรีสะเกษ
1769 000442 โรงเรียนไกรภักดีวิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1770 000510 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รัฐ ศรีสะเกษ
1771 000531 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย รัฐ ศรีสะเกษ
1772 000555 โรงเรียนละทำยวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1773 000562 โรงเรียนศรีรัตนวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1774 000630 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ำ รัฐ ศรีสะเกษ
1775 000649 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1776 000716 โรงเรียนละลมวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1777 000718 โรงเรียนพยุห์วิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1778 000723 โรงเรียนบึงมะลูวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1779 000896 โรงเรียนขุขันธ์ รัฐ ศรีสะเกษ
1780 000972 โรงเรียนก ำแพง รัฐ ศรีสะเกษ
1781 001059 โรงเรียนโนนค้อวิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1782 001287 โรงเรียนกระแชงวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1783 001326 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1784 001403 โรงเรียนเข่ือนช้ำงวิทยำคำร รัฐ ศรีสะเกษ
1785 001494 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ รัฐ ศรีสะเกษ
1786 001497 โรงเรียนบึงบูรพ์ รัฐ ศรีสะเกษ
1787 001498 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1788 001511 โรงเรียนรำษีไศล รัฐ ศรีสะเกษ
1789 001700 โรงเรียนภูสิงห์ประชำเสริมวิทย์ รัฐ ศรีสะเกษ
1790 001810 โรงเรียนประชำพัฒนศึกษำ รัฐ ศรีสะเกษ
1791 001874 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ รัฐ ศรีสะเกษ
1792 001883 โรงเรียนพอกพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ ศรีสะเกษ
1793 001935 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยำ รัชมังคลำภิเษก รัฐ ศรีสะเกษ
1794 002143 โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนำทร รัฐ ศรีสะเกษ
1795 002240 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1796 002326 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 2 ห้วยคล้ำ (พรหมดิเรกอนุสรณ์) รัฐ ศรีสะเกษ
1797 002368 โรงเรียนปรำงค์กู่ รัฐ ศรีสะเกษ
1798 002700 โรงเรียนคูซอดประชำสรรค์ รัฐ ศรีสะเกษ
1799 002834 โรงเรียนแวงแก้ววิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1800 002945 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
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1801 002968 โรงเรียนผักไหมวิทยำนุกูล รัฐ ศรีสะเกษ
1802 003053 โรงเรียนล้ินฟ้ำพิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1803 003358 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1804 003393 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1805 003659 โรงเรียนนำแก้ววิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1806 003821 โรงเรียนบกวิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1807 003839 โรงเรียนไผ่งำมพิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1808 003893 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยำคำร รัฐ ศรีสะเกษ
1809 003894 โรงเรียนเมืองแคนวิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1810 003967 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 29 รัฐ ศรีสะเกษ
1811 004099 โรงเรียนน้ ำค ำวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1812 004120 โรงเรียนสวงษ์วิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1813 004129 โรงเรียนสะเดำใหญ่ประชำสรรค์ รัฐ ศรีสะเกษ
1814 004132 โรงเรียนหวำยค ำวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1815 004134 โรงเรียนร่มโพธ์ิวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1816 004135 โรงเรียนโพธ์ิธำตุประชำสรรค์ รัฐ ศรีสะเกษ
1817 004138 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1818 004141 โรงเรียนตูมพิทยำนุสรณ์ รัฐ ศรีสะเกษ
1819 004145 โรงเรียนหนองคูวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1820 004150 โรงเรียนหนองถ่มวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1821 004163 โรงเรียนโพธ์ิศรีสุวรรณวิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1822 004164 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ รัฐ ศรีสะเกษ
1823 004228 โรงเรียนประสำนมิตรวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1824 004233 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1825 004237 โรงเรียนโคกหล่ำมวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1826 004240 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ รัฐ ศรีสะเกษ
1827 004320 โรงเรียนบัวเจริญวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1828 004335 โรงเรียนศิลำลำดวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1829 004450 โรงเรียนโพธ์ิวงศ์วิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1830 004473 โรงเรียนกระดุมทองวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1831 004561 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยำ รัฐ ศรีสะเกษ
1832 004629 โรงเรียนเบญจประชำสรรค์ รัฐ ศรีสะเกษ
1833 004691 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ
1834 004921 โรงเรียนลมศักด์ิวิทยำคม รัฐ ศรีสะเกษ
1835 005020 โรงเรียนบ้ำนกันทรำรมย์ รัฐ ศรีสะเกษ
1836 005062 โรงเรียนบ้ำนเปือยประชำสำมัคคี รัฐ ศรีสะเกษ
1837 005150 โรงเรียนบ้ำนตำอุด รัฐ ศรีสะเกษ
1838 000087 โรงเรียนพังโคนวิทยำคม รัฐ สกลนคร
1839 000110 โรงเรียนบ้ำนม่วงพิทยำคม รัฐ สกลนคร
1840 000111 โรงเรียนโคกสีวิทยำสรรค์ รัฐ สกลนคร
1841 000126 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยำ รัฐ สกลนคร
1842 000155 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษำ โพธ์ิค ำอนุสรณ์ รัฐ สกลนคร
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1843 000268 โรงเรียนนิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ รัฐ สกลนคร
1844 000272 โรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส รัฐ สกลนคร
1845 000457 โรงเรียนแวงพิทยำคม รัฐ สกลนคร
1846 000671 โรงเรียนธรรมบวรวิทยำ รัฐ สกลนคร
1847 000713 โรงเรียนธำตุนำรำยณ์วิทยำ รัฐ สกลนคร
1848 000814 โรงเรียนพรรณำวุฒำจำรย์ รัฐ สกลนคร
1849 000906 โรงเรียนร่มเกล้ำสกลนคร รัฐ สกลนคร
1850 000911 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ รัฐ สกลนคร
1851 000924 โรงเรียนกุดเรือค ำพิทยำคำร รัฐ สกลนคร
1852 000950 โรงเรียนเทพสวัสด์ิวิทยำ รัฐ สกลนคร
1853 000954 โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ รัฐ สกลนคร
1854 001344 โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ รัฐ สกลนคร
1855 001361 โรงเรียนส่องดำววิทยำคม รัฐ สกลนคร
1856 001977 โรงเรียนค ำเพ่ิมพิทยำ รัฐ สกลนคร
1857 001990 โรงเรียนบ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง รัฐ สกลนคร
1858 001991 โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ รัฐ สกลนคร
1859 002005 โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล รัฐ สกลนคร
1860 002006 โรงเรียนดงมะไฟวิทยำ รัฐ สกลนคร
1861 002022 โรงเรียนโพธิแสนวิทยำ รัฐ สกลนคร
1862 002488 โรงเรียนค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ รัฐ สกลนคร
1863 002500 โรงเรียนบงเหนือวิทยำคม รัฐ สกลนคร
1864 002552 โรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม รัฐ สกลนคร
1865 002605 โรงเรียนโพนพิทยำคม รัฐ สกลนคร
1866 002606 โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ รัฐ สกลนคร
1867 002607 โรงเรียนกุดบำกพัฒนำศึกษำ รัฐ สกลนคร
1868 002715 โรงเรียนศึกษำประชำสำมัคคี รัฐ สกลนคร
1869 002845 โรงเรียนบะฮีวิทยำคม รัฐ สกลนคร
1870 002942 โรงเรียนล ำปลำหำงวิทยำ รัฐ สกลนคร
1871 003436 โรงเรียนหนองหลวงศึกษำ รัฐ สกลนคร
1872 003589 โรงเรียนหนองแวงวิทยำ รัฐ สกลนคร
1873 003635 โรงเรียนช้ำงม่ิงพิทยำนุกูล รัฐ สกลนคร
1874 004109 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐ สกลนคร
1875 004126 โรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ รัฐ สกลนคร
1876 004208 โรงเรียนวำริชวิทยำ รัฐ สกลนคร
1877 004238 โรงเรียนด่ำนม่วงค ำพิทยำคม รัฐ สกลนคร
1878 004617 โรงเรียนสว่ำงแดนดิน รัฐ สกลนคร
1879 004928 โรงเรียนบ้ำนโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 รัฐ สกลนคร
1880 005047 โรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี รัฐ สกลนคร
1881 005130 โรงเรียนบ้ำนดงหม้อทอง รัฐ สกลนคร
1882 005131 โรงเรียนบ้ำนนำสีนวล รัฐ สกลนคร
1883 000181 โรงเรียนวรนำรีเฉลิม รัฐ สงขลำ
1884 000299 โรงเรียนสทิงพระวิทยำ รัฐ สงขลำ
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1885 000306 โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย รัฐ สงขลำ
1886 000478 โรงเรียนระโนดวิทยำ รัฐ สงขลำ
1887 000638 โรงเรียนรัตภูมิวิทยำ รัฐ สงขลำ
1888 000752 โรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยำ รัฐ สงขลำ
1889 000893 โรงเรียนหำดใหญ่รัฐประชำสรรค์ รัฐ สงขลำ
1890 000913 โรงเรียนบำงกล่ ำวิทยำ รัชมังคลำภิเษก รัฐ สงขลำ
1891 001007 โรงเรียนสงขลำวิทยำคม รัฐ สงขลำ
1892 001116 โรงเรียนสะเดำ ขรรค์ชัยกัมพลำนนท์อนุสรณ์ รัฐ สงขลำ
1893 001117 โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ ทักษิณ รัฐ สงขลำ
1894 001224 โรงเรียนจะนะวิทยำ รัฐ สงขลำ
1895 001238 โรงเรียนเทพำ รัฐ สงขลำ
1896 001417 โรงเรียนควนเนียงวิทยำ รัฐ สงขลำ
1897 001722 โรงเรียนพะตงประธำนคีรีวัฒน์ รัฐ สงขลำ
1898 001881 โรงเรียนมหำวชิรำวุธ รัฐ สงขลำ
1899 001941 โรงเรียนกอบกุลวิทยำคม รัฐ สงขลำ
1900 002090 โรงเรียนสะบ้ำย้อยวิทยำ รัฐ สงขลำ
1901 002295 โรงเรียนตะเครียะวิทยำคม รัฐ สงขลำ
1902 002302 โรงเรียนเทพพิทยำภำณุมำศ รัฐ สงขลำ
1903 002328 โรงเรียนนำทวีวิทยำคม รัฐ สงขลำ
1904 002429 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ รัฐ สงขลำ
1905 002542 โรงเรียนปำดังติณสูลำนนท์ รัฐ สงขลำ
1906 002550 โรงเรียนธรรมโฆสิต รัฐ สงขลำ
1907 003014 โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ รัฐ สงขลำ
1908 003291 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลำ รัฐ สงขลำ
1909 003325 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ รัฐ สงขลำ
1910 003597 โรงเรียนสำมบ่อวิทยำ รัฐ สงขลำ
1911 003668 โรงเรียนหำดใหญ่พิทยำคม รัฐ สงขลำ
1912 003888 โรงเรียนรัตนพลวิทยำ รัฐ สงขลำ
1913 003955 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยำ รัฐ สงขลำ
1914 003993 โรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลัย 2 รัฐ สงขลำ
1915 004103 โรงเรียนจะโหนงพิทยำคม รัฐ สงขลำ
1916 004114 โรงเรียนคูเต่ำวิทยำ รัฐ สงขลำ
1917 004575 โรงเรียนไม้แก่นประชำอุทิศ รัฐ สงขลำ
1918 004584 โรงเรียนระโนด รัฐ สงขลำ
1919 004585 โรงเรียนหำดใหญ่เจริญรำษฎร์พิทยำ รัฐ สงขลำ
1920 004875 โรงเรียนปำกจ่ำวิทยำ รัฐ สงขลำ
1921 004971 โรงเรียนเทศบำล 5 (วัดหัวป้อมนอก) รัฐ สงขลำ
1922 004978 โรงเรียนคลองแดนวิทยำ รัฐ สงขลำ
1923 005072 โรงเรียนทับช้ำงวิทยำคม รัฐ สงขลำ
1924 005534 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 43 จังหวัดสงขลำ รัฐ สงขลำ
1925 000025 โรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์ รัฐ สตูล
1926 000072 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล รัฐ สตูล
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1927 000333 โรงเรียนพิมำนพิทยำสรรค์ รัฐ สตูล
1928 000414 โรงเรียนสตูลวิทยำ รัฐ สตูล
1929 000688 โรงเรียนควนกำหลงวิทยำคม นิคมวัฒนำ รัฐ สตูล
1930 000860 โรงเรียนทุ่งหว้ำวรวิทย์ รัฐ สตูล
1931 000959 โรงเรียนควนโดนวิทยำ รัฐ สตูล
1932 002471 โรงเรียนก ำแพงวิทยำ รัฐ สตูล
1933 003233 โรงเรียนท่ำศิลำบ ำรุงรำษฎร์ รัฐ สตูล
1934 003299 โรงเรียนปำล์มพัฒนวิทย์ รัฐ สตูล
1935 003367 โรงเรียนสำครพิทยำคำร รัฐ สตูล
1936 003427 โรงเรียนละงูพิทยำคม รัฐ สตูล
1937 005389 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 42 จังหวัดสตูล รัฐ สตูล
1938 005303 โรงเรียนศำสนธรรมวิทยำ เอกชน สตูล
1939 000227 โรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์ รัฐ สมุทรปรำกำร
1940 000980 โรงเรียนป้อมนำครำชสวำทยำนนท์ รัฐ สมุทรปรำกำร
1941 001377 โรงเรียนรำชประชำสมำสัยฝ่ำยมัธยมรัชดำภิเษกในพระบรมรำชูปถัมภ รัฐ สมุทรปรำกำร
1942 001533 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย สมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร
1943 001720 โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร
1944 002138 โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม รัฐ สมุทรปรำกำร
1945 002301 โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว รัฐ สมุทรปรำกำร
1946 002371 โรงเรียนสมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร
1947 002439 โรงเรียนมัธยมวัดด่ำนส ำโรง รัฐ สมุทรปรำกำร
1948 002513 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร
1949 002603 โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนีย์)สมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร
1950 002648 โรงเรียนวัดทรงธรรม รัฐ สมุทรปรำกำร
1951 002702 โรงเรียนบำงบ่อวิทยำคม รัฐ สมุทรปรำกำร
1952 002765 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รัฐ สมุทรปรำกำร
1953 002999 โรงเรียนบำงพลีรำษฎร์บ ำรุง รัฐ สมุทรปรำกำร
1954 003059 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร
1955 003361 โรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ รัฐ สมุทรปรำกำร
1956 004592 โรงเรียนหลวงพ่อปำนคลองด่ำนอนุสรณ์ รัฐ สมุทรปรำกำร
1957 004611 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม รัฐ สมุทรปรำกำร
1958 004899 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ รัฐ สมุทรปรำกำร
1959 004914 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ สมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร
1960 004954 โรงเรียนเปร็งวิสุทธำธิบดี รัฐ สมุทรปรำกำร
1961 005137 โรงเรียนรำชวินิตสุวรรณภูมิ รัฐ สมุทรปรำกำร
1962 005379 โรงเรียนปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร รัฐ สมุทรปรำกำร
1963 000247 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยำลัย รัฐ สมุทรสงครำม
1964 001252 โรงเรียนอัมพวันวิทยำลัย รัฐ สมุทรสงครำม
1965 001275 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอ ำนวยวิทย์ รัฐ สมุทรสงครำม
1966 001276 โรงเรียนท้ำยหำด รัฐ สมุทรสงครำม
1967 001913 โรงเรียนศรัทธำสมุทร รัฐ สมุทรสงครำม
1968 001916 โรงเรียนถำวรำนุกูล รัฐ สมุทรสงครำม
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1969 002884 โรงเรียนสกลวิสุทธิ รัฐ สมุทรสงครำม
1970 003048 โรงเรียนวัดบำงกะพ้อม (คงลำภย่ิงประชำนุสรณ์) รัฐ สมุทรสงครำม
1971 003049 โรงเรียนเทพสุวรรณชำญวิทยำ รัฐ สมุทรสงครำม
1972 000187 โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ รัฐ สมุทรสำคร
1973 000352 โรงเรียนสมุทรสำครวุฒิชัย รัฐ สมุทรสำคร
1974 000600 โรงเรียนสมุทรสำครบูรณะ รัฐ สมุทรสำคร
1975 000922 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รัฐ สมุทรสำคร
1976 001050 โรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย รัฐ สมุทรสำคร
1977 001841 โรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์รำษฎร์อุปถัมภ์ รัฐ สมุทรสำคร
1978 002533 โรงเรียนวัดธรรมจริยำภิรมย์ รัฐ สมุทรสำคร
1979 003269 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสำคร รัฐ สมุทรสำคร
1980 003827 โรงเรียนกุศลวิทยำ รัฐ สมุทรสำคร
1981 004465 โรงเรียนพันท้ำยนรสิงห์วิทยำ รัฐ สมุทรสำคร
1982 004940 โรงเรียนวัดนำงสำว(ถำวรรำษฎร์บ ำรุง) รัฐ สมุทรสำคร
1983 000036 โรงเรียนวังน้ ำเย็นวิทยำคม รัฐ สระแก้ว
1984 000454 โรงเรียนคลองน้ ำใสวิทยำคำร รัฐ สระแก้ว
1985 000462 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยำคม รัฐ สระแก้ว
1986 000487 โรงเรียนวังหลังวิทยำคม รัฐ สระแก้ว
1987 000509 โรงเรียนอรัญประเทศ รัฐ สระแก้ว
1988 000740 โรงเรียนวัฒนำนคร รัฐ สระแก้ว
1989 000904 โรงเรียนท่ำเกษมพิทยำ รัฐ สระแก้ว
1990 000934 โรงเรียนคลองหำดพิทยำคม รัฐ สระแก้ว
1991 001334 โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ รัฐ สระแก้ว
1992 001391 โรงเรียนตำพระยำ รัฐ สระแก้ว
1993 002202 โรงเรียนสระแก้ว รัฐ สระแก้ว
1994 002740 โรงเรียนร่มเกล้ำวัฒนำนคร สระแก้ว รัชมังคลำภิเษก รัฐ สระแก้ว
1995 002967 โรงเรียนวังไพรวิทยำคม รัฐ สระแก้ว
1996 003660 โรงเรียนซับม่วงวิทยำ รัฐ สระแก้ว
1997 004383 โรงเรียนทัพรำชวิทยำ รัฐ สระแก้ว
1998 000029 โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม รัฐ สระบุรี
1999 000216 โรงเรียนแก่งคอย รัฐ สระบุรี
2000 000243 โรงเรียนหนองแซงวิทยำ รัฐ สระบุรี
2001 000246 โรงเรียนบ้ำนหมอ พัฒนำนุกูล รัฐ สระบุรี
2002 000277 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยำ รัฐ สระบุรี
2003 000281 โรงเรียนประเทียบวิทยำทำน รัฐ สระบุรี
2004 000294 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะปรำงวิทยำ รัฐ สระบุรี
2005 000296 โรงเรียนสองคอนวิทยำคม รัฐ สระบุรี
2006 000303 โรงเรียนหินกองวิทยำคม รัฐ สระบุรี
2007 000327 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยำ รัฐ สระบุรี
2008 000520 โรงเรียนเสำไห้ วิมลวิทยำนุกูล รัฐ สระบุรี
2009 001082 โรงเรียนสุธีวิทยำ รัฐ สระบุรี
2010 001363 โรงเรียนหนองโดนวิทยำ รัฐ สระบุรี
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2011 001815 โรงเรียนพระพุทธบำท พลำนุกูลวิทยำ รัฐ สระบุรี
2012 001844 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค รัฐ สระบุรี
2013 002226 โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยำ รัฐ สระบุรี
2014 002463 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยำคม รัฐ สระบุรี
2015 002548 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี รัฐ สระบุรี
2016 002938 โรงเรียนวังม่วงวิทยำคม รัฐ สระบุรี
2017 004906 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย สระบุรี รัฐ สระบุรี
2018 000014 โรงเรียนสิงห์บุรี รัฐ สิงห์บุรี
2019 000016 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก รัฐ สิงห์บุรี
2020 000084 โรงเรียนบำงระจันวิทยำ รัฐ สิงห์บุรี
2021 000107 โรงเรียนสิงหพำหุ ประสำนมิตรอุปถัมภ์ รัฐ สิงห์บุรี
2022 000130 โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยำ รัฐ สิงห์บุรี
2023 000500 โรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ รัฐ สิงห์บุรี
2024 000766 โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม รัฐ สิงห์บุรี
2025 000802 โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร รัฐ สิงห์บุรี
2026 002205 โรงเรียนทองเอนวิทยำ รัฐ สิงห์บุรี
2027 002265 โรงเรียนศรีวินิตวิทยำคม รัฐ สิงห์บุรี
2028 002564 โรงเรียนอินทร์บุรี รัฐ สิงห์บุรี
2029 004825 โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม รัฐ สิงห์บุรี
2030 000138 โรงเรียนศรีนคร รัฐ สุโขทัย
2031 000249 โรงเรียนท่ำชัยวิทยำ รัฐ สุโขทัย
2032 000321 โรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ รัฐ สุโขทัย
2033 000370 โรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม รัฐ สุโขทัย
2034 000375 โรงเรียนหนองตูมวิทยำ รัฐ สุโขทัย
2035 000412 โรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ รัฐ สุโขทัย
2036 000459 โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รัฐ สุโขทัย
2037 000758 โรงเรียนอุดมดรุณี รัฐ สุโขทัย
2038 001321 โรงเรียนลิไทพิทยำคม รัฐ สุโขทัย
2039 001328 โรงเรียนชัยมงคลพิทยำ รัฐ สุโขทัย
2040 001591 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ รัฐ สุโขทัย
2041 001658 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 2 รัฐ สุโขทัย
2042 001908 โรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม รัฐ สุโขทัย
2043 002088 โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ รัฐ สุโขทัย
2044 002110 โรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม รัฐ สุโขทัย
2045 002114 โรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม รัฐ สุโขทัย
2046 002387 โรงเรียนเมืองด้งวิทยำ รัฐ สุโขทัย
2047 002397 โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รัฐ สุโขทัย
2048 002610 โรงเรียนเมืองเชลียง รัฐ สุโขทัย
2049 003199 โรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ สุโขทัย
2050 003351 โรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม รัฐ สุโขทัย
2051 003364 โรงเรียนหนองกลับวิทยำคม รัฐ สุโขทัย
2052 003704 โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม รัฐ สุโขทัย
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2053 003788 โรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ รัฐ สุโขทัย
2054 004397 โรงเรียนตล่ิงชันวิทยำนุสรณ์ รัฐ สุโขทัย
2055 004437 โรงเรียนวังทองวิทยำ รัฐ สุโขทัย
2056 004449 โรงเรียนขุนไกรพิทยำคม รัฐ สุโขทัย
2057 004802 โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำลเมืองสวรรคโลก รัฐ สุโขทัย
2058 005018 โรงเรียนเทศบำลสวรรคโลกประชำสรรค์ รัฐ สุโขทัย
2059 000316 โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย รัฐ สุพรรณบุรี
2060 000440 โรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม รัฐ สุพรรณบุรี
2061 000637 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 6 รัฐ สุพรรณบุรี
2062 000658 โรงเรียนสวนแตงวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2063 000675 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 รัฐ สุพรรณบุรี
2064 000916 โรงเรียนหรรษำสุจิตต์วิทยำ 2 รัฐ สุพรรณบุรี
2065 001041 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2066 001125 โรงเรียนบ่อกรุวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2067 001193 โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2068 001240 โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย รัฐ สุพรรณบุรี
2069 001376 โรงเรียนตล่ิงชันวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2070 001577 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 5 รัฐ สุพรรณบุรี
2071 001642 โรงเรียนบำงแม่หม้ำยรัฐรำษฎร์รังสฤษด์ิ รัฐ สุพรรณบุรี
2072 001644 โรงเรียนอู่ทอง รัฐ สุพรรณบุรี
2073 001742 โรงเรียนสงวนหญิง รัฐ สุพรรณบุรี
2074 001903 โรงเรียนดอนคำวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2075 002312 โรงเรียนหนองหญ้ำไซวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2076 002339 โรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2077 002588 โรงเรียนบำงปลำม้ำ สูงสุมำรผดุงวิทย์ รัฐ สุพรรณบุรี
2078 002589 โรงเรียนสระยำยโสมวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2079 002622 โรงเรียนบำงล่ีวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2080 002716 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 รัฐ สุพรรณบุรี
2081 003013 โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข รัฐ สุพรรณบุรี
2082 003079 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้ำงวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2083 003366 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยำคม รัฐ สุพรรณบุรี
2084 003880 โรงเรียนอู่ทองศึกษำลัย รัฐ สุพรรณบุรี
2085 003899 โรงเรียนวังหว้ำรำษฎร์สำมัคคี รัฐ สุพรรณบุรี
2086 003911 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2087 003991 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2088 004086 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี
2089 004372 โรงเรียนด่ำนช้ำงวิทยำ รัฐ สุพรรณบุรี
2090 004479 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 7 รัฐ สุพรรณบุรี
2091 000458 โรงเรียนเกำะสมุย รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2092 000590 โรงเรียนไชยำวิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2093 000618 โรงเรียนท่ำชนะ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2094 000697 โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
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2095 000788 โรงเรียนเวียงสระ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2096 000891 โรงเรียนพนมศึกษำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2097 000976 โรงเรียนกำญจนดิษฐ์ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2098 001058 โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2099 001090 โรงเรียนชัยบุรีพิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2100 001645 โรงเรียนบ้ำนนำสำร รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2101 001650 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุรำษฎร์ธำนี รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2102 001705 โรงเรียนท่ำอุแทพิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2103 001714 โรงเรียนบ้ำนนำวิทยำคม รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2104 001748 โรงเรียนเมืองสุรำษฎร์ธำนี รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2105 001855 โรงเรียนพุนพินพิทยำคม รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2106 001929 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2107 001978 โรงเรียนบำงสวรรค์วิทยำคม รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2108 002106 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2109 002169 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยำคม รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2110 002335 โรงเรียนเกำะพะงันศึกษำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2111 002523 โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2112 002629 โรงเรียนพระแสงวิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2113 002717 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 3 สุรำษฎร์ธำนี รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2114 002737 โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2115 003069 โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ 2 รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2116 003130 โรงเรียนพรุพีพิทยำคม รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2117 003270 โรงเรียนปำกแพรกวิทยำคม รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2118 003309 โรงเรียนท่ำฉำงวิทยำคำร รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2119 003383 โรงเรียนท่ำชีวิทยำคม รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2120 003495 โรงเรียนมัธยมบ้ำนท ำเนียบ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2121 003809 โรงเรียนท่ำสะท้อนวิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2122 003898 โรงเรียนเขำพนมแบกศึกษำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2123 003953 โรงเรียนเสวียดวิทยำ รัชมังคลำภิเษก รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2124 004003 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2125 004016 โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี 2 รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2126 004098 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุรำษฎร์ธำนี รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2127 004127 โรงเรียนรัชชประภำวิทยำคม รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2128 004182 โรงเรียนน้ ำรอบวิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2129 004548 โรงเรียนบ้ำนเสด็จพิทยำคม รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2130 004556 โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2131 004591 โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2132 005147 โรงเรียนวัดเขำศรีวิชัย รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2133 005249 โรงเรียนบ้ำนคลองสงค์ รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2134 005341 โรงเรียนบ้ำนเขำนำใน รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
2135 000142 โรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก รัฐ สุรินทร์
2136 000143 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ รัฐ สุรินทร์
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2137 000384 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชำ รัฐ สุรินทร์
2138 000559 โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2139 000567 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย รัฐ สุรินทร์
2140 000569 โรงเรียนกุดไผทประชำสรรค์ รัฐ สุรินทร์
2141 000623 โรงเรียนทุ่งมนวิทยำคำร รัฐ สุรินทร์
2142 000736 โรงเรียนแตลศิริวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2143 000937 โรงเรียนตำคงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก รัฐ สุรินทร์
2144 001079 โรงเรียนตำนีวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2145 001085 โรงเรียนมหิธรวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2146 001318 โรงเรียนสวำยวิทยำคำร รัฐ สุรินทร์
2147 001382 โรงเรียนกำบเชิงวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2148 001398 โรงเรียนโนนเทพ รัฐ สุรินทร์
2149 001442 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี รัฐ สุรินทร์
2150 001459 โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ รัฐ สุรินทร์
2151 001491 โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม รัฐ สุรินทร์
2152 001492 โรงเรียนกระเทียมวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2153 001503 โรงเรียนแนงมุดวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2154 001523 โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2155 001534 โรงเรียนพญำรำมวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2156 001540 โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม รัฐ สุรินทร์
2157 001549 โรงเรียนรัตนบุรี รัฐ สุรินทร์
2158 001616 โรงเรียนเมืองแกพิทยำสรรค์ รัฐ สุรินทร์
2159 001622 โรงเรียนประสำทวิทยำคำร รัฐ สุรินทร์
2160 001652 โรงเรียนเบิดพิทยำสรรค์ รัฐ สุรินทร์
2161 001852 โรงเรียนบัวเชดวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2162 001899 โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม รัฐ สุรินทร์
2163 001922 โรงเรียนโคกยำงวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2164 001968 โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2165 002008 โรงเรียนเมืองลีงวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2166 002013 โรงเรียนสนมวิทยำคำร รัฐ สุรินทร์
2167 002015 โรงเรียนสังขะ รัฐ สุรินทร์
2168 002042 โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ รัฐ สุรินทร์
2169 002043 โรงเรียนเมืองบัววิทยำ รัฐ สุรินทร์
2170 002142 โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ รัฐ สุรินทร์
2171 002220 โรงเรียนนำดีวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2172 002237 โรงเรียนสิรินธร รัฐ สุรินทร์
2173 002264 โรงเรียนสินรินทร์วิทยำ รัฐ สุรินทร์
2174 002273 โรงเรียนสุรวิทยำคำร รัฐ สุรินทร์
2175 002321 โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ รัฐ สุรินทร์
2176 002504 โรงเรียนดอนแรดวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2177 002549 โรงเรียนบุแกรงวิทยำคม รัฐ สุรินทร์
2178 002590 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน รัฐ สุรินทร์
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2179 002971 โรงเรียนไทรแก้ววิทยำ รัฐ สุรินทร์
2180 003052 โรงเรียนจำรย์วิทยำคำร รัฐ สุรินทร์
2181 003066 โรงเรียนพรมเทพพิทยำคม รัฐ สุรินทร์
2182 003131 โรงเรียนพนำสนวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2183 003307 โรงเรียนโชคเพชรพิทยำ รัฐ สุรินทร์
2184 003357 โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล รัฐ สุรินทร์
2185 003500 โรงเรียนธำตุศรีนคร รัฐ สุรินทร์
2186 003534 โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม รัฐ สุรินทร์
2187 003561 โรงเรียนหนองสนิทวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2188 003580 โรงเรียนหนองอียอวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2189 003603 โรงเรียนนำบัววิทยำ สุรินทร์ รัฐ สุรินทร์
2190 003613 โรงเรียนสุรินทร์พิทยำคม รัฐ สุรินทร์
2191 003701 โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2192 003720 โรงเรียนมัธยมจำรพัตวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2193 003760 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม 04 ในพระอุปถัมภ์ รัฐ สุรินทร์
2194 004084 โรงเรียนศรีรำมประชำสรรค์ รัฐ สุรินทร์
2195 004186 โรงเรียนมัธยมศรีส ำเภำลูน รัฐ สุรินทร์
2196 004209 โรงเรียนช้ำงบุญวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2197 004217 โรงเรียนตำเบำวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2198 004249 โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2199 004279 โรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม รัฐ สุรินทร์
2200 004283 โรงเรียนท่ำสว่ำงวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2201 004312 โรงเรียนเทพอุดมวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2202 004313 โรงเรียนแร่วิทยำ รัฐ สุรินทร์
2203 004342 โรงเรียนโนนแท่นพิทยำคม รัฐ สุรินทร์
2204 004346 โรงเรียนพระแก้ววิทยำ รัฐ สุรินทร์
2205 004417 โรงเรียนบึงนครประชำสรรค์ รัฐ สุรินทร์
2206 004418 โรงเรียนศรีสุขวิทยำ สุรินทร์ รัฐ สุรินทร์
2207 004435 โรงเรียนประดู่แก้วประชำสรรค์ รัฐ สุรินทร์
2208 004442 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2209 004460 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย รัฐ สุรินทร์
2210 004461 โรงเรียนยำงวิทยำคำร รัฐ สุรินทร์
2211 004462 โรงเรียนขวำวใหญ่วิทยำ รัฐ สุรินทร์
2212 004466 โรงเรียนล ำพลับพลำวิทยำคำร รัฐ สุรินทร์
2213 004485 โรงเรียนวังข่ำพัฒนำ รัฐ สุรินทร์
2214 004560 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยำ รัฐ สุรินทร์
2215 004578 โรงเรียนศรีปทุมพิทยำคม รัฐ สุรินทร์
2216 004587 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชำวิทยำคำร รัฐ สุรินทร์
2217 004588 โรงเรียนทับโพธ์ิพัฒนวิทย์ รัฐ สุรินทร์
2218 004776 โรงเรียนบ้ำนตรวจ รัฐ สุรินทร์
2219 004839 โรงเรียนบ้ำนตรึม ตรึมวิทยำนุเครำะห์ รัฐ สุรินทร์
2220 000066 โรงเรียนโคกคอนวิทยำคม รัฐ หนองคำย
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2221 000122 โรงเรียนน้ ำสวยวิทยำ รัฐ หนองคำย
2222 000178 โรงเรียนถ่อนวิทยำ รัฐ หนองคำย
2223 000260 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รัฐ หนองคำย
2224 000778 โรงเรียนโพธ์ิตำกพิทยำคม รัฐ หนองคำย
2225 000812 โรงเรียนพำนพร้ำว รัฐ หนองคำย
2226 000828 โรงเรียนท่ำบ่อ รัฐ หนองคำย
2227 001266 โรงเรียนหนองคำยวิทยำคำร รัฐ หนองคำย
2228 001346 โรงเรียนสังคมวิทยำ รัฐ หนองคำย
2229 001480 โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร รัฐ หนองคำย
2230 001743 โรงเรียนประชำบดีพิทยำคม รัฐ หนองคำย
2231 002189 โรงเรียนหินโงมพิทยำคม รัฐ หนองคำย
2232 002806 โรงเรียนเวียงค ำวิทยำคำร รัฐ หนองคำย
2233 002816 โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำคม รัฐ หนองคำย
2234 002871 โรงเรียนพระบำทนำสิงห์พิทยำคม รัฐ หนองคำย
2235 003140 โรงเรียนวังหลวงพิทยำสรรพ์ รัฐ หนองคำย
2236 003356 โรงเรียนเด่ือวิทยำคำร รัฐ หนองคำย
2237 003394 โรงเรียนท่ำบ่อพิทยำคม รัฐ หนองคำย
2238 003433 โรงเรียนกวนวันวิทยำ รัฐ หนองคำย
2239 003454 โรงเรียนพระธำตุบังพวนวิทยำ รัฐ หนองคำย
2240 003496 โรงเรียนเซิมพิทยำคม รัฐ หนองคำย
2241 003563 โรงเรียนฝำงพิทยำคม รัฐ หนองคำย
2242 003623 โรงเรียนนำหนังพัฒนศึกษำ รัฐ หนองคำย
2243 003740 โรงเรียนนำดีพิทยำคม รัฐ หนองคำย
2244 003860 โรงเรียนปำกสวยพิทยำคม รัฐ หนองคำย
2245 004068 โรงเรียนกุดบงพิทยำคำร รัฐ หนองคำย
2246 004122 โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ รัฐ หนองคำย
2247 004368 โรงเรียนวังม่วงพิทยำคม รัฐ หนองคำย
2248 004464 โรงเรียนร่มธรรมำนุสรณ์ รัฐ หนองคำย
2249 005040 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 14 รัฐ หนองคำย
2250 000933 โรงเรียนกุดดู่พิทยำคม รัฐ หนองบัวล ำภู
2251 001113 โรงเรียนกุดดินจ่ีพิทยำคม รัฐ หนองบัวล ำภู
2252 001289 โรงเรียนนำวังศึกษำวิช รัฐ หนองบัวล ำภู
2253 001291 โรงเรียนโนนเมืองวิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู
2254 001390 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู
2255 001522 โรงเรียนสุวรรณคูหำพิทยำสรรค์ รัฐ หนองบัวล ำภู
2256 001620 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู
2257 001674 โรงเรียนบ้ำนขำมพิทยำคม รัฐ หนองบัวล ำภู
2258 001948 โรงเรียนค ำแสนวิทยำสรรค์ รัฐ หนองบัวล ำภู
2259 001949 โรงเรียนโนนสังวิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู
2260 002452 โรงเรียนหนองบัวพิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู
2261 002753 โรงเรียนยำงหล่อวิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู
2262 003156 โรงเรียนกุงแก้ววิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู
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2263 003432 โรงเรียนนำแกวิทยำ รัฐ หนองบัวล ำภู
2264 003608 โรงเรียนภูซำงใหญ่วิทยำคม รัฐ หนองบัวล ำภู
2265 004116 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยำคำร รัฐ หนองบัวล ำภู
2266 004140 โรงเรียนฝ่ังแดงวิทยำสรรค์ รัฐ หนองบัวล ำภู
2267 004436 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวล ำภู รัฐ หนองบัวล ำภู
2268 004918 โรงเรียนหนองเรือพิทยำคม รัฐ หนองบัวล ำภู
2269 000012 โรงเรียนรำชสถิตย์วิทยำ รัฐ อ่ำงทอง
2270 000672 โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง รัฐ อ่ำงทอง
2271 001364 โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ รัฐ อ่ำงทอง
2272 001785 โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม รัฐ อ่ำงทอง
2273 002101 โรงเรียนโพธ์ิทอง จินดำมณี รัฐ อ่ำงทอง
2274 002104 โรงเรียนแสวงหำวิทยำคม รัฐ อ่ำงทอง
2275 002201 โรงเรียนวิเศษไชยชำญ ตันติวิทยำภูมิ รัฐ อ่ำงทอง
2276 002645 โรงเรียนสำมโก้วิทยำคม รัฐ อ่ำงทอง
2277 003521 โรงเรียนบำงเสด็จวิทยำคม รัฐ อ่ำงทอง
2278 003564 โรงเรียนวิเศษชัยชำญวิทยำคม รัฐ อ่ำงทอง
2279 003612 โรงเรียนไผ่วงวิทยำ รัฐ อ่ำงทอง
2280 003625 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่ำงทอง รัฐ อ่ำงทอง
2281 003994 โรงเรียนโพธ์ิทองพิทยำคม อ่ำงทอง รัฐ อ่ำงทอง
2282 000080 โรงเรียนปลำค้ำววิทยำนุสรณ์ รัฐ อ ำนำจเจริญ
2283 000154 โรงเรียนเสนำงคนิคม รัฐ อ ำนำจเจริญ
2284 000516 โรงเรียนน้ ำปลีกศึกษำ รัฐ อ ำนำจเจริญ
2285 000754 โรงเรียนชำนุมำนวิทยำคม รัฐ อ ำนำจเจริญ
2286 000780 โรงเรียนลืออ ำนำจวิทยำคม รัฐ อ ำนำจเจริญ
2287 001465 โรงเรียนหัวตะพำนวิทยำคม รัฐ อ ำนำจเจริญ
2288 001595 โรงเรียนพนำศึกษำ รัฐ อ ำนำจเจริญ
2289 001596 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยำ รัฐ อ ำนำจเจริญ
2290 002021 โรงเรียนปทุมรำชวงศำ รัฐ อ ำนำจเจริญ
2291 002655 โรงเรียนอ ำนำจเจริญ รัฐ อ ำนำจเจริญ
2292 003139 โรงเรียนนำวังวิทยำ รัฐ อ ำนำจเจริญ
2293 003195 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๔ รัฐ อ ำนำจเจริญ
2294 003196 โรงเรียนนำเวียงจุลดิศวิทยำ รัฐ อ ำนำจเจริญ
2295 003197 โรงเรียนนำจิกพิทยำคม รัฐ อ ำนำจเจริญ
2296 003363 โรงเรียนค ำเข่ือนแก้ววิทยำคม รัฐ อ ำนำจเจริญ
2297 003441 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ รัฐ อ ำนำจเจริญ
2298 004104 โรงเรียนมัธยมแมด รัฐ อ ำนำจเจริญ
2299 004161 โรงเรียนนำยมวิทยำคำร รัฐ อ ำนำจเจริญ
2300 004184 โรงเรียนศรีเจริญศึกษำ รัฐ อ ำนำจเจริญ
2301 004204 โรงเรียนอ ำนำจเจริญพิทยำคม รัฐ อ ำนำจเจริญ
2302 004261 โรงเรียนสร้ำงนกทำวิทยำคม รัฐ อ ำนำจเจริญ
2303 004454 โรงเรียนจิกดู่วิทยำ รัฐ อ ำนำจเจริญ
2304 000810 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยำวัดไชยำติกำรำม เอกชน อ ำนำจเจริญ
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2305 000287 โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี
2306 000391 โรงเรียนนำไหมพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ อุดรธำนี
2307 000410 โรงเรียนหนองหำนวิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2308 000451 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี
2309 000473 โรงเรียนอุดรพัฒนำกำร รัฐ อุดรธำนี
2310 000477 โรงเรียนบ้ำนดุงวิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2311 000767 โรงเรียนนิคมสงเครำะห์วิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2312 000925 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษำ รัฐ อุดรธำนี
2313 000951 โรงเรียนกุมภวำปี รัฐ อุดรธำนี
2314 001039 โรงเรียนห้วยเก้ิงพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี
2315 001128 โรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล รัฐ อุดรธำนี
2316 001129 โรงเรียนเพ็ญพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2317 001131 โรงเรียนหนองยำงชุมพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2318 001258 โรงเรียนสำมพร้ำววิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2319 001269 โรงเรียนอุดรธำนีพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2320 001339 โรงเรียนอุดรธรรมำนุสรณ์ รัฐ อุดรธำนี
2321 001351 โรงเรียนสร้ำงคอมวิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2322 001409 โรงเรียนวังสำมหมอวิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี
2323 001772 โรงเรียนตำดทองพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2324 001773 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม รัฐ อุดรธำนี
2325 001788 โรงเรียนนำนกชุมวิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2326 001800 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2327 001804 โรงเรียนโนนสะอำดชุมแสงวิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2328 001957 โรงเรียนกู่แก้ววิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2329 001972 โรงเรียนสีออศิลปศำสตร์ รัฐ อุดรธำนี
2330 001996 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2331 002030 โรงเรียนสตรีรำชินูทิศ รัฐ อุดรธำนี
2332 002331 โรงเรียนโนนสูงพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี
2333 002417 โรงเรียนประจักษ์ศิลปำคำร รัฐ อุดรธำนี
2334 002454 โรงเรียนกุดจับประชำสรรค์ รัฐ อุดรธำนี
2335 002479 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2336 002506 โรงเรียนน้ ำโสมพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2337 002508 โรงเรียนจ ำปำโมงวิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี
2338 002517 โรงเรียนศรีธำตุพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2339 002771 โรงเรียนภูพำนวิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2340 002798 โรงเรียนยูงทองพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2341 002808 โรงเรียนบ้ำนเชียงวิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2342 002809 โรงเรียนนำทรำยวิทยำคม อุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี
2343 002813 โรงเรียนแสงอร่ำมพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2344 002844 โรงเรียนสุมเส้ำพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี
2345 002876 โรงเรียนไชยวำนวิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2346 002952 โรงเรียนย่ิงยวดพิทยำนุกูล รัฐ อุดรธำนี
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2347 002970 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี
2348 002978 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี
2349 002994 โรงเรียนน้ ำซึมพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2350 003044 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์ รัฐ อุดรธำนี
2351 003398 โรงเรียนเสอเพลอพิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2352 003520 โรงเรียนภูพระบำทวิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2353 003523 โรงเรียนจอมศรีพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี
2354 003941 โรงเรียนประจักษ์ศิลปำคม รัฐ อุดรธำนี
2355 004010 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษำ รัฐ อุดรธำนี
2356 004018 โรงเรียนเชียงหวำงพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี
2357 004023 โรงเรียนสำมพำดพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี
2358 004038 โรงเรียนโนนสะอำดพิทยำสรรค์ รัฐ อุดรธำนี
2359 004041 โรงเรียนทมนำงำมวิทยำคม รัฐ อุดรธำนี
2360 004049 โรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล 2 รัฐ อุดรธำนี
2361 004102 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2362 004139 โรงเรียนแชแลพิทยำนุสรณ์ รัฐ อุดรธำนี
2363 004144 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2364 004231 โรงเรียนชัยนำค ำวิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2365 004235 โรงเรียนสำมัคคีพิทยำคำร รัฐ อุดรธำนี
2366 004341 โรงเรียนค ำยำงพิทยำ รัฐ อุดรธำนี
2367 004409 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษำ รัฐ อุดรธำนี
2368 004983 โรงเรียนเทศบำล 3 บ้ำนเหล่ำ รัฐ อุดรธำนี
2369 005178 โรงเรียนบ้ำนหมำกแข้ง รัฐ อุดรธำนี
2370 000491 โรงเรียนท่ำปลำประชำอุทิศ รัฐ อุตรดิตถ์
2371 000612 โรงเรียนอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์
2372 000744 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รัฐ อุตรดิตถ์
2373 000799 โรงเรียนพิชัย รัฐ อุตรดิตถ์
2374 001272 โรงเรียนแสนตอวิทยำ รัฐ อุตรดิตถ์
2375 001604 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ อุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์
2376 001769 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยำ รัฐ อุตรดิตถ์
2377 001917 โรงเรียนฟำกท่ำวิทยำ รัฐ อุตรดิตถ์
2378 002113 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์
2379 002126 โรงเรียนบ้ำนโคกวิทยำคม รัฐ อุตรดิตถ์
2380 002287 โรงเรียนน้ ำปำดชนูปถัมภ์ รัฐ อุตรดิตถ์
2381 002358 โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ รัฐ อุตรดิตถ์
2382 002394 โรงเรียนลับแลพิทยำคม รัฐ อุตรดิตถ์
2383 002819 โรงเรียนทองแสนขันวิทยำ รัฐ อุตรดิตถ์
2384 002853 โรงเรียนบ้ำนโคนพิทยำ รัฐ อุตรดิตถ์
2385 002854 โรงเรียนน้ ำริดวิทยำ รัฐ อุตรดิตถ์
2386 002918 โรงเรียนด่ำนแม่ค ำมันพิทยำคม รัฐ อุตรดิตถ์
2387 002937 โรงเรียนลับแลศรีวิทยำ รัฐ อุตรดิตถ์
2388 003121 โรงเรียนดำรำพิทยำคม รัฐ อุตรดิตถ์

57/67



ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/เอกชน

2389 000031 โรงเรียนบ้ำนไร่วิทยำ รัฐ อุทัยธำนี
2390 000075 โรงเรียนห้วยคตพิทยำคม รัฐ อุทัยธำนี
2391 000255 โรงเรียนอุทัยวิทยำคม รัฐ อุทัยธำนี
2392 000256 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี
2393 000266 โรงเรียนทุ่งโพวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี
2394 000407 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ รัฐ อุทัยธำนี
2395 000617 โรงเรียนหนองฉำงวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี
2396 000919 โรงเรียนสว่ำงอำรมณ์วิทยำคม รัฐ อุทัยธำนี
2397 000920 โรงเรียนตลุกดู่วิทยำคม รัฐ อุทัยธำนี
2398 001109 โรงเรียนลำนสักวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี
2399 001114 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี
2400 001718 โรงเรียนหนองเต่ำวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี
2401 001719 โรงเรียนกำรุ้งวิทยำคม รัฐ อุทัยธำนี
2402 002370 โรงเรียนหนองขำหย่ำงวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี
2403 002728 โรงเรียนร่องตำทีวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี
2404 003271 โรงเรียนหนองจอกประชำนุสรณ์ รัฐ อุทัยธำนี
2405 003805 โรงเรียนบ่อยำงวิทยำ รัฐ อุทัยธำนี
2406 003984 โรงเรียนทองหลำงวิทยำคม รัฐ อุทัยธำนี
2407 003985 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย อุทัยธำนี รัฐ อุทัยธำนี
2408 004455 โรงเรียนวังหินวิทยำคม อุทัยธำนี รัฐ อุทัยธำนี
2409 004456 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ รัฐ อุทัยธำนี
2410 000056 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี
2411 000116 โรงเรียนนำกระแซงศึกษำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2412 000141 โรงเรียนบ้ำนไทยวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี
2413 000244 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2414 000267 โรงเรียนนำส่วงวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2415 000269 โรงเรียนสะพือวิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี
2416 000409 โรงเรียนเดชอุดม รัฐ อุบลรำชธำนี
2417 000552 โรงเรียนทุ่งเทิงย่ิงวัฒนำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2418 000556 โรงเรียนมัธยมตระกำรพืชผล รัฐ อุบลรำชธำนี
2419 000579 โรงเรียนศรีน้ ำค ำศึกษำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2420 000727 โรงเรียนนำรีนุกูล รัฐ อุบลรำชธำนี
2421 000738 โรงเรียนตำลสุมพัฒนำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2422 000755 โรงเรียนนำจะหลวย รัฐ อุบลรำชธำนี
2423 000777 โรงเรียนกุดข้ำวปุ้นวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2424 000829 โรงเรียนม่วงสำมสิบอัมพวันวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2425 001086 โรงเรียนหกสิบพรรษำวิทยำคม อุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี
2426 001100 โรงเรียนนำค ำวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2427 001300 โรงเรียนบุณฑริกวิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี
2428 001329 โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี
2429 001537 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช รัฐ อุบลรำชธำนี
2430 001538 โรงเรียนเข่ืองในพิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี
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2431 001583 โรงเรียนโนนกุงวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี
2432 001585 โรงเรียนอุบลรำชธำนีศรีวนำลัย รัฐ อุบลรำชธำนี
2433 001727 โรงเรียนสิรินธรวิทยำนุสรณ์ รัฐ อุบลรำชธำนี
2434 001761 โรงเรียนเสียมทองพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี
2435 001767 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2436 001809 โรงเรียนวำรินช ำรำบ รัฐ อุบลรำชธำนี
2437 001811 โรงเรียนอ่ำงศิลำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2438 001812 โรงเรียนน้ ำยืนวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2439 001833 โรงเรียนพิบูลมังสำหำร รัฐ อุบลรำชธำนี
2440 001834 โรงเรียนส ำโรงวิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี
2441 001973 โรงเรียนวิจิตรำพิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2442 001976 โรงเรียนชีทวนวิทยำสำมัคคี รัฐ อุบลรำชธำนี
2443 002016 โรงเรียนนำเยียศึกษำ รัชมังคลำภิเษก รัฐ อุบลรำชธำนี
2444 002199 โรงเรียนเขมรำฐพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี
2445 002298 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี
2446 002315 โรงเรียนหนองบ่อสำมัคคีวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2447 002316 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรอุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี
2448 002323 โรงเรียนพังเคนพิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2449 002522 โรงเรียนลือค ำหำญวำรินช ำรำบ รัฐ อุบลรำชธำนี
2450 002710 โรงเรียนศรีเมืองวิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี
2451 002714 โรงเรียนปทุมพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี
2452 002811 โรงเรียนดงสว่ำงวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2453 002877 โรงเรียนหนำมแท่งพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รัฐ อุบลรำชธำนี
2454 002933 โรงเรียนหนองขอนวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2455 002953 โรงเรียนโขงเจียมวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี
2456 002989 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี
2457 003041 โรงเรียนท่ำโพธ์ิศรีพิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2458 003094 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม รัฐ อุบลรำชธำนี
2459 003137 โรงเรียนพะลำนวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี
2460 003175 โรงเรียนนำโพธ์ิวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2461 003282 โรงเรียนโคกสว่ำงคุ้มวิทยำนุสรณ์ รัฐ อุบลรำชธำนี
2462 003298 โรงเรียนสหธำตุศึกษำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2463 003412 โรงเรียนเกษมสีมำวิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี
2464 003442 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2465 003575 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี
2466 003648 โรงเรียนเก่ำขำมวิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2467 003663 โรงเรียนโนนสวำงประชำสรรค์ รัฐ อุบลรำชธำนี
2468 003777 โรงเรียนนำรีนุกูล 2 รัฐ อุบลรำชธำนี
2469 003808 โรงเรียนสว่ำงวีระวงศ์ รัฐ อุบลรำชธำนี
2470 003850 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยำ รัฐ อุบลรำชธำนี
2471 003944 โรงเรียนดงยำงวิทยำคม รัฐ อุบลรำชธำนี
2472 004293 โรงเรียนขุมค ำวิทยำคำร รัฐ อุบลรำชธำนี
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2473 004581 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 32 รัฐ อุบลรำชธำนี
2474 005202 โรงเรียนชุมชนบ้ำนบุเปือย รัฐ อุบลรำชธำนี
2475 005442 โรงเรียนปทุมวิทยำกร รัฐ อุบลรำชธำนี

1 000189 วิทยำลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป เอกชน กรุงเทพมหำนคร
2 001242 วิทยำลัยเทคโนโลยีไทยบริหำรธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหำนคร
3 001997 วิทยำลัยเทคโนโลยีกรุงธน เอกชน กรุงเทพมหำนคร
4 002701 วิทยำลัยเทคโนโลยีวรำธิปบริหำรธุรกิจ เอกชน กรุงเทพมหำนคร
5 002741 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรเจ้ำพระยำ เอกชน กรุงเทพมหำนคร
6 004280 โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพพณิชยกำร เอกชน กรุงเทพมหำนคร
7 004886 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคโนโลยีเอเชีย เอกชน กรุงเทพมหำนคร
8 005507 วิทยำลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ เอกชน กำฬสินธ์ุ
9 002810 วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรจัดกำรขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น
10 005514 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรมขอนแก่น เอกชน ขอนแก่น
11 003780 วิทยำลัยเทคโนโลยีดำรำสมุทรบริหำรธุรกิจ เอกชน ชลบุรี
12 005015 วิทยำลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ เอกชน ชัยภูมิ
13 005373 วิทยำลัยเทคโนโลยีอำชีวศึกษำเชียงรำย เอกชน เชียงรำย
14 003983 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลนครปฐม รัฐ นครปฐม
15 001053 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครพณิชยกำร เอกชน นครศรีธรรมรำช
16 001135 วิทยำลัยเทคโนโลยีรัชต์ภำคย์ เอกชน นครศรีธรรมรำช
17 001167 โรงเรียนเทคโนโลยีนครกบินทร์ เอกชน ปรำจีนบุรี
18 001629 วิทยำลัยเทคโนโลยีล ำปำง เอกชน ล ำปำง
19 005399 วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน รัฐ ล ำพูน
20 005511 วิทยำลัยเทคโนโลยีกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียวไทย เอกชน สกลนคร
21 000118 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี รัฐ สิงห์บุรี
22 004614 วิทยำลัยอำชีวศึกษำโปลีเทคอ ำนำจเจริญ เอกชน อ ำนำจเจริญ
23 005540 วิทยำลัยเทคโนโลยีสมำร์ทพลัส เอกชน อ ำนำจเจริญ
24 004653 วิทยำลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ เอกชน อุดรธำนี
25 001463 วิทยำลัยอำชีวศึกษำโปลีเทคนิคภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน อุบลรำชธำนี

1 002045 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตกระบ่ี รัฐ กระบ่ี
2 000157 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหำนคร
3 000207 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
4 000349 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยำเขตบพิตรพิมุข รัฐ กรุงเทพมหำนคร

ระดับอุดมศึกษา

ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา รัฐ/เอกชน จังหวัด

ระดับอาชีวศึกษา
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รหัส
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5 000367 สถำบันกำรบินพลเรือน รัฐ กรุงเทพมหำนคร
6 000544 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตอุเทนถวำย รัฐ กรุงเทพมหำนคร
7 000676 คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช รัฐ กรุงเทพมหำนคร
8 000679 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย รัฐ กรุงเทพมหำนคร
9 000923 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
10 000956 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
11 001061 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง รัฐ กรุงเทพมหำนคร
12 001204 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต รัฐ กรุงเทพมหำนคร
13 001384 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
14 001582 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
15 001738 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
16 001762 วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
17 001830 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร รัฐ กรุงเทพมหำนคร
18 001871 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี รัฐ กรุงเทพมหำนคร
19 001966 สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย รัฐ กรุงเทพมหำนคร
20 002225 สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน รัฐ กรุงเทพมหำนคร
21 002247 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน รัฐ กรุงเทพมหำนคร
22 002373 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง รัฐ กรุงเทพมหำนคร
23 002403 คณะพยำบำลศำสตร์เก้ือกำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช รัฐ กรุงเทพมหำนคร
24 002520 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
25 002558 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยำลัยเพำะช่ำง รัฐ กรุงเทพมหำนคร
26 002620 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
27 002791 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตน์วชิระ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
28 002796 มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตวังท่ำพระ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
29 003138 วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
30 004598 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยำกำร กรมแพทย์ทหำรเรือ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
31 004648 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก รัฐ กรุงเทพมหำนคร
32 004855 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน รัฐ กรุงเทพมหำนคร

33 004856
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และ
กำรออกแบบ

รัฐ กรุงเทพมหำนคร

34 004857 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศำสตร์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
35 004858 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รัฐ กรุงเทพมหำนคร

36 004859
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะอุตสำหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟช่ัน

รัฐ กรุงเทพมหำนคร

37 004860 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะบริหำรธุรกิจ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
38 004861 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะศิลปศำสตร์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
39 004862 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
40 004863 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม รัฐ กรุงเทพมหำนคร
41 004888 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
42 005441 สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
43 005497 มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช รัฐ กรุงเทพมหำนคร
44 005502 สถำบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ รัฐ กรุงเทพมหำนคร
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45 000271 สถำบันรัชต์ภำคย์ เอกชน กรุงเทพมหำนคร
46 000692 มหำวิทยำลัยเกริก เอกชน กรุงเทพมหำนคร
47 000703 มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ เอกชน กรุงเทพมหำนคร
48 000978 มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น เอกชน กรุงเทพมหำนคร
49 001286 มหำวิทยำลัยสยำม เอกชน กรุงเทพมหำนคร
50 001564 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เอกชน กรุงเทพมหำนคร
51 001686 วิทยำลัยเซนต์หลุยส์ เอกชน กรุงเทพมหำนคร
52 001728 มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต เอกชน กรุงเทพมหำนคร
53 002053 มหำวิทยำลัยศรีปทุม เอกชน กรุงเทพมหำนคร
54 002102 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เอกชน กรุงเทพมหำนคร
55 002235 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร เอกชน กรุงเทพมหำนคร
56 002637 วิทยำลัยทองสุข เอกชน กรุงเทพมหำนคร
57 003239 วิทยำลัยดุสิตธำนี เอกชน กรุงเทพมหำนคร
58 004356 วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก เอกชน กรุงเทพมหำนคร
59 004493 มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ เอกชน กรุงเทพมหำนคร
60 004600 มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี เอกชน กรุงเทพมหำนคร
61 004822 มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต เอกชน กรุงเทพมหำนคร
62 004837 มหำวิทยำลัยธนบุรี เอกชน กรุงเทพมหำนคร
63 004838 มหำวิทยำลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เอกชน กรุงเทพมหำนคร
64 004843 วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม เอกชน กรุงเทพมหำนคร
65 004868 สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น เอกชน กรุงเทพมหำนคร
66 005503 สถำบันอำศรมศิลป์ เอกชน กรุงเทพมหำนคร
67 001338 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี รัฐ กำญจนบุรี
68 004059 มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น เอกชน กำญจนบุรี

69 005024
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำลัยศำสนศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กำฬสินธ์ุ

รัฐ กำฬสินธ์ุ

70 005491 มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ รัฐ กำฬสินธ์ุ
71 000993 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร รัฐ ก ำแพงเพชร
72 001149 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น
73 001593 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น
74 002342 มหำวิทยำลัยขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น
75 002787 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น
76 004522 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอีสำน รัฐ ขอนแก่น
77 005100 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น รัฐ ขอนแก่น
78 001271 มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกชน ขอนแก่น
79 004601 วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย เอกชน ขอนแก่น
80 000627 วิทยำลัยพยำบำลพระปกเกล้ำ จันทบุรี รัฐ จันทบุรี
81 001093 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี รัฐ จันทบุรี
82 001402 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจันทบุรี รัฐ จันทบุรี
83 000642 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ รัฐ ฉะเชิงเทรำ
84 000374 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชลบุรี รัฐ ชลบุรี
85 000706 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตบำงพระ รัฐ ชลบุรี
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86 001440 มหำวิทยำลัยบูรพำ รัฐ ชลบุรี
87 002300 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตชลบุรี รัฐ ชลบุรี
88 002483 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ รัฐ ชลบุรี
89 002597 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รัฐ ชลบุรี
90 000331 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชัยนำท รัฐ ชัยนำท
91 001701 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ
92 004170 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ รัฐ ชัยภูมิ
93 001309 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตชุมพร รัฐ ชุมพร
94 000825 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย รัฐ เชียงรำย
95 001740 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย รัฐ เชียงรำย
96 004080 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง รัฐ เชียงรำย
97 004816 วิทยำลัยเชียงรำย เอกชน เชียงรำย
98 000940 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่
99 000958 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่
100 001249 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่
101 001717 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ รัฐ เชียงใหม่
102 001739 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่
103 001793 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ รัฐ เชียงใหม่
104 004796 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตล้ำนนำ รัฐ เชียงใหม่
105 005191 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่ รัฐ เชียงใหม่
106 001110 มหำวิทยำลัยพำยัพ เอกชน เชียงใหม่
107 004355 มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น เอกชน เชียงใหม่
108 004378 มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เอกชน เชียงใหม่
109 001514 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ตรัง รัฐ ตรัง
110 002280 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตตรัง รัฐ ตรัง
111 002528 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รัฐ ตรัง
112 004344 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง รัฐ ตรัง
113 004908 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง รัฐ ตรัง
114 004965 วิทยำลัยชุมชนตรำด รัฐ ตรำด
115 001832 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก รัฐ ตำก
116 004801 วิทยำลัยชุมชนตำก รัฐ ตำก
117 003961 วิทยำลัยนอร์ทเทิร์น เอกชน ตำก
118 004594 วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ เอกชน นครนำยก
119 001143 มหำวิทยำลัยมหิดล รัฐ นครปฐม
120 001775 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน รัฐ นครปฐม
121 002184 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม รัฐ นครปฐม
122 002749 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยำเขตศำลำยำ รัฐ นครปฐม
123 002795 มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ รัฐ นครปฐม
124 004077 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รัฐ นครปฐม
125 005109 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย รัฐ นครปฐม
126 000365 มหำวิทยำลัยคริสเตียน เอกชน นครปฐม
127 001984 วิทยำลัยแสงธรรม เอกชน นครปฐม
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128 005206 สถำบันกันตนำ เอกชน นครปฐม
129 004896 มหำวิทยำลัยนครพนม รัฐ นครพนม
130 005181 จุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์นครพนม รัฐ นครพนม
131 001156 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ
132 001455 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี รัฐ นครรำชสีมำ
133 002249 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ รัฐ นครรำชสีมำ
134 002254 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐ นครรำชสีมำ
135 000935 มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล เอกชน นครรำชสีมำ
136 004702 วิทยำลัยนครรำชสีมำ เอกชน นครรำชสีมำ
137 004939 วิทยำลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ เอกชน นครรำชสีมำ
138 001244 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช
139 002128 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช

140 002233 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย คณะเกษตรศำสตร์นครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช

141 002505 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช
142 003879 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ รัฐ นครศรีธรรมรำช

143 004518
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
และกำรจัดกำร

รัฐ นครศรีธรรมรำช

144 004649 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตศรีธรรมำโศกรำช รัฐ นครศรีธรรมรำช
145 004491 วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ เอกชน นครศรีธรรมรำช
146 001858 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์
147 004699 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ์ นครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์
148 004967 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตนครสวรรค์ รัฐ นครสวรรค์
149 001019 มหำวิทยำลัยภำคกลำง เอกชน นครสวรรค์
150 003921 มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ เอกชน นครสวรรค์
151 001045 วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำญจนำภิเษก รัฐ นนทบุรี
152 001836 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รัฐ นนทบุรี
153 002779 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช รัฐ นนทบุรี
154 002800 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จังหวัดนนทบุรี รัฐ นนทบุรี
155 004827 มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ เอกชน นนทบุรี
156 004842 สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ เอกชน นนทบุรี
157 004715 วิทยำลัยชุมชนนรำธิวำส รัฐ นรำธิวำส
158 004783 มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ รัฐ นรำธิวำส
159 001486 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน รัฐ น่ำน
160 005473 วิทยำลัยชุมชนน่ำน รัฐ น่ำน
161 000208 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์
162 004641 วิทยำลัยชุมชนบุรีรัมย์ รัฐ บุรีรัมย์
163 001618 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รัฐ ปทุมธำนี
164 002341 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ รัฐ ปทุมธำนี
165 002524 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตกรุงเทพ รัฐ ปทุมธำนี
166 004844 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี รัฐ ปทุมธำนี
167 000506 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ เอกชน ปทุมธำนี
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168 001712 มหำวิทยำลัยรังสิต เอกชน ปทุมธำนี
169 003942 มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย เอกชน ปทุมธำนี
170 004353 มหำวิทยำลัยปทุมธำนี เอกชน ปทุมธำนี
171 004603 มหำวิทยำลัยชินวัตร เอกชน ปทุมธำนี
172 000719 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยำเขตวังไกลกังวล รัฐ ประจวบคีรีขันธ์
173 002340 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี รัฐ ปัตตำนี
174 004961 วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี รัฐ ปัตตำนี
175 004866 มหำวิทยำลัยฟำฏอนี เอกชน ปัตตำนี
176 001887 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
177 002014 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
178 003343 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
179 005190 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
180 005192 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตมหำวชิรำลงกรณรำชวิทยำลัย รัฐ พระนครศรีอยุธยำ
181 004840 สถำบันวิทยำกำรประกอบกำรแห่งอโยธยำ เอกชน พระนครศรีอยุธยำ
182 002213 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ รัฐ พะเยำ
183 005188 มหำวิทยำลัยพะเยำ รัฐ พะเยำ
184 005455 สถำบันวิทยำกำรจัดกำรแห่งแปซิฟิค เอกชน พะเยำ
185 004964 วิทยำลัยชุมชนพังงำ รัฐ พังงำ
186 005189 มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง รัฐ พัทลุง
187 004815 วิทยำลัยชุมชนพิจิตร รัฐ พิจิตร
188 000683 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก
189 000902 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก รัฐ พิษณุโลก
190 000915 มหำวิทยำลัยนเรศวร รัฐ พิษณุโลก
191 001048 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช รัฐ พิษณุโลก
192 002072 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม รัฐ พิษณุโลก
193 004709 มหำวิทยำลัยพิษณุโลก เอกชน พิษณุโลก
194 001106 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี
195 001229 วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำจังหวัดเพชรบุรี รัฐ เพชรบุรี
196 004924 มหำวิทยำลัยนำนำชำติแสตมฟอร์ด เอกชน เพชรบุรี
197 000942 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์
198 001510 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตเพชรบูรณ์ รัฐ เพชรบูรณ์

199 005162
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์พ่อขุนผำเมือง 
เพชรบรูณ์

รัฐ เพชรบูรณ์

200 004919 วิทยำลัยชุมชนแพร่ รัฐ แพร่
201 005494 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี แพร่ รัฐ แพร่
202 001303 มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต
203 001831 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต รัฐ ภูเก็ต
204 000540 วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม รัฐ มหำสำรคำม
205 000707 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม รัฐ มหำสำรคำม
206 001307 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม รัฐ มหำสำรคำม
207 001387 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตมหำสำรคำม รัฐ มหำสำรคำม
208 004660 วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร รัฐ มุกดำหำร
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209 004731 วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รัฐ แม่ฮ่องสอน
210 004963 วิทยำลัยชุมชนยโสธร รัฐ ยโสธร
211 005025 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำลัยศำสนศำสตร์ยโสธร รัฐ ยโสธร
212 001044 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ รัฐ ยะลำ
213 001169 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตยะลำ รัฐ ยะลำ
214 001780 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ยะลำ รัฐ ยะลำ
215 001898 มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ รัฐ ยะลำ
216 004929 วิทยำลัยชุมชนยะลำ รัฐ ยะลำ
217 004599 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด
218 004659 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด รัฐ ร้อยเอ็ด
219 004913 วิทยำลัยชุมชนระนอง รัฐ ระนอง
220 004841 วิทยำลัยเฉลิมกำญจนำระยอง เอกชน ระยอง
221 001145 มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง รัฐ รำชบุรี
222 002381 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี รัฐ รำชบุรี
223 002756 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช รัฐ รำชบุรี
224 000646 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี รัฐ ลพบุรี
225 001212 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง รัฐ ล ำปำง
226 001683 มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง รัฐ ล ำปำง
227 002125 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตล ำปำง รัฐ ล ำปำง
228 002180 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครล ำปำง รัฐ ล ำปำง
229 001993 มหำวิทยำลัยเนช่ัน เอกชน ล ำปำง
230 004707 วิทยำลัยอินเตอร์เทคล ำปำง เอกชน ล ำปำง
231 005168 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ล ำพูน รัฐ ล ำพูน
232 001853 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย รัฐ เลย
233 004608 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตศรีล้ำนช้ำง รัฐ เลย
234 002805 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ
235 004426 มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ รัฐ ศรีสะเกษ
236 004708 มหำวิทยำลัยเฉลิมกำญจนำ เอกชน ศรีสะเกษ
237 001438 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร รัฐ สกลนคร
238 002453 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร รัฐ สกลนคร
239 004439 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รัฐ สกลนคร
240 001227 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ รัฐ สงขลำ
241 002319 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ รัฐ สงขลำ
242 002464 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ รัฐ สงขลำ
243 002469 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตภำคใต้ รัฐ สงขลำ
244 002783 มหำวิทยำลัยทักษิณ รัฐ สงขลำ
245 005176 วิทยำลัยชุมชนสงขลำ รัฐ สงขลำ
246 002814 มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ เอกชน สงขลำ
247 004916 วิทยำลัยชุมชนสตูล รัฐ สตูล
248 003840 สถำบันศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี รัฐ สมุทรปรำกำร
249 001726 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ เอกชน สมุทรปรำกำร
250 002032 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เอกชน สมุทรปรำกำร
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ล าดับท่ี
รหัส

สถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา จังหวัดรัฐ/เอกชน

251 005459 สถำบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เอกชน สมุทรปรำกำร
252 005404 สถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน เอกชน สมุทรสงครำม
253 001370 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตสมุทรสำคร รัฐ สมุทรสำคร
254 005175 วิทยำลัยชุมชนสมุทรสำคร รัฐ สมุทรสำคร
255 005401 สถำบันเทคโนโลยียำนยนต์มหำชัย เอกชน สมุทรสำคร
256 004960 วิทยำลัยชุมชนสระแก้ว รัฐ สระแก้ว
257 000886 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สระบุรี รัฐ สระบุรี
258 002190 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พระพุทธบำท รัฐ สระบุรี
259 001558 มหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเชีย -แปซิฟิก เอกชน สระบุรี
260 001331 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุโขทัย รัฐ สุโขทัย
261 001295 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี
262 001737 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี
263 002519 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี
264 004472 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี
265 004667 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตสุพรรณบุรี รัฐ สุพรรณบุรี
266 002428 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
267 002718 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรำษฎร์ธำนี รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
268 003450 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี รัฐ สุรำษฎร์ธำนี
269 004107 มหำวิทยำลัยตำปี เอกชน สุรำษฎร์ธำนี
270 001441 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ รัฐ สุรินทร์
271 001959 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ รัฐ สุรินทร์
272 003408 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์ รัฐ สุรินทร์
273 005515 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตหนองคำย รัฐ หนองคำย
274 004737 วิทยำลัยชุมชนหนองบัวล ำภู รัฐ หนองบัวล ำภู
275 005124 วิทยำลัยพิชญบัณฑิต เอกชน หนองบัวล ำภู
276 000411 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตอ่ำงทอง รัฐ อ่ำงทอง
277 002380 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี
278 002446 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตอุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี
279 002493 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี รัฐ อุดรธำนี
280 004012 วิทยำลัยสันตพล เอกชน อุดรธำนี
281 004821 มหำวิทยำลัยรำชธำนี วิทยำเขตอุดรธำนี เอกชน อุดรธำนี
282 001468 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์
283 001667 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ รัฐ อุตรดิตถ์
284 004639 วิทยำลัยชุมชนอุทัยธำนี รัฐ อุทัยธำนี
285 000910 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี
286 001857 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี
287 001876 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รัฐ อุบลรำชธำนี
288 003304 วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี รัฐ อุบลรำชธำนี
289 001452 มหำวิทยำลัยรำชธำนี เอกชน อุบลรำชธำนี
290 004106 มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เอกชน อุบลรำชธำนี
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