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1 000012 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง  มัธยมศึกษา
2 000016 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สิงห์บุรี  มัธยมศึกษา
3 000030 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
4 000053 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
5 000093 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตาก  มัธยมศึกษา
6 000125 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
7 000128 โรงเรียนเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
8 000156 โรงเรียนมหาราช ประชานิมิต พระนครศรีอยุธยา  มัธยมศึกษา
9 000185 โรงเรียนน ้าสวยพิทยาสรรพ์ เลย  มัธยมศึกษา
10 000195 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
11 000236 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
12 000253 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ตาก  มัธยมศึกษา
13 000270 โรงเรียนโรงเรียนปราจิณราษฎรอ้ารุง 2 อดุลศาสนกิจศึกษา ปราจีนบุรี  มัธยมศึกษา
14 000281 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สระบุรี  มัธยมศึกษา
15 000283 โรงเรียนตะก่ัวทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา  มัธยมศึกษา
16 000295 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ล้าพูน  มัธยมศึกษา
17 000330 โรงเรียนบางลายพิทยา จิตตภาวันอุปถัมภ์ พิจิตร  มัธยมศึกษา
18 000347 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
19 000368 โรงเรียนโพนงามศึกษา สกลนคร  มัธยมศึกษา
20 000381 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
21 000406 โรงเรียนบางอ้าพันธ์วิทยาคม ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
22 000441 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
23 000469 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
24 000493 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

รำยช่ือสถำนศึกษำท่ียังไม่จัดส่งบันทึกข้อตกลงและเอกสำรประกอบให้กองทุน 
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25 000495 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์  มัธยมศึกษา
26 000500 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา สิงห์บุรี  มัธยมศึกษา
27 000507 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
28 000518 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
29 000529 โรงเรียนพินิตประสาธน์ พะเยา  มัธยมศึกษา
30 000533 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
31 000549 โรงเรียนมหาวิชานุกูล มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
32 000560 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
33 000604 โรงเรียนยางค้าพิทยาคม ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
34 000626 โรงเรียนผักแพววิทยา ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
35 000804 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี  มัธยมศึกษา
36 000826 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา  มัธยมศึกษา
37 000843 โรงเรียนพันธศึกษา สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
38 000868 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา หนองคาย  มัธยมศึกษา
39 000887 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ  มัธยมศึกษา
40 000938 โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
41 000949 โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
42 000955 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี พระนครศรีอยุธยา  มัธยมศึกษา
43 000964 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
44 001171 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
45 001199 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
46 001245 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ ฉะเชิงเทรา  มัธยมศึกษา
47 001263 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
48 001266 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หนองคาย  มัธยมศึกษา
49 001275 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอ้านวยวิทย์ สมุทรสงคราม  มัธยมศึกษา
50 001356 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา พิษณุโลก  มัธยมศึกษา
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51 001385 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ สงขลา  มัธยมศึกษา
52 001433 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
53 001436 โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
54 001484 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย  มัธยมศึกษา
55 001493 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ พระนครศรีอยุธยา  มัธยมศึกษา
56 001547 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
57 001571 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
58 001612 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม  มัธยมศึกษา
59 001615 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง  มัธยมศึกษา
60 001639 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
61 001641 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
62 001673 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
63 001714 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
64 001782 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย เลย  มัธยมศึกษา
65 001841 โรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร  มัธยมศึกษา
66 001862 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
67 001863 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
68 001914 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สระบุรี  มัธยมศึกษา
69 001924 โรงเรียนเนกขัมวิทยา ราชบุรี  มัธยมศึกษา
70 001943 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
71 001954 โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา  มัธยมศึกษา
72 002040 โรงเรียนกระเบื องนอกพิทยาคม นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
73 002089 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ตาก  มัธยมศึกษา
74 002095 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร  มัธยมศึกษา
75 002103 โรงเรียนริ วหว้าวิทยาคม อ่างทอง  มัธยมศึกษา
76 002118 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  มัธยมศึกษา
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77 002220 โรงเรียนนาดีวิทยา สุรินทร์  มัธยมศึกษา
78 002236 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
79 002248 โรงเรียนห้วยยางศึกษา ระยอง  มัธยมศึกษา
80 002265 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สิงห์บุรี  มัธยมศึกษา
81 002292 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
82 002322 โรงเรียนศรีสุขวิทยา นครราชสีมา นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
83 002370 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อุทัยธานี  มัธยมศึกษา
84 002432 โรงเรียนพยุหะวิทยา นครสวรรค์  มัธยมศึกษา
85 002433 โรงเรียนธงธานี ร้อยเอ็ด  มัธยมศึกษา
86 002492 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี  มัธยมศึกษา
87 002548 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สระบุรี  มัธยมศึกษา
88 002578 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
89 002580 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
90 002631 โรงเรียนบ้านหันวิทยา ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
91 002646 โรงเรียนสาธิต พิบูลบ้าเพ็ญ ชลบุรี  มัธยมศึกษา
92 002650 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ นครนายก  มัธยมศึกษา
93 002656 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา เลย  มัธยมศึกษา
94 002706 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
95 002724 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด  มัธยมศึกษา
96 002746 โรงเรียนหนองแหนวิทยา ฉะเชิงเทรา  มัธยมศึกษา
97 002761 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
98 002780 โรงเรียนศักด์ิสุนันท์วิทยา ล้าปาง  มัธยมศึกษา
99 002786 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
100 002801 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม นครพนม  มัธยมศึกษา
101 002806 โรงเรียนเวียงค้าวิทยาคาร หนองคาย  มัธยมศึกษา
102 002847 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
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103 002854 โรงเรียนน ้าริดวิทยา อุตรดิตถ์  มัธยมศึกษา
104 002857 โรงเรียนชลประทานวิทยา นนทบุรี  มัธยมศึกษา
105 002862 โรงเรียนละหานทรายวิทยา บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
106 002866 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
107 002870 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
108 002883 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
109 002884 โรงเรียนสกลวิสุทธิ สมุทรสงคราม  มัธยมศึกษา
110 002893 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา

111
002904

สถาบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้าเภอเมืองนราธิวาส

นราธิวาส  มัธยมศึกษา

112 002905 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธ์ิพิทยาคม มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
113 002906 โรงเรียนเกิ งวิทยานุกูล มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
114 002932 โรงเรียนค้ายางพิทยาคม สกลนคร  มัธยมศึกษา
115 002940 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบ่ี  มัธยมศึกษา
116 002942 โรงเรียนล้าปลาหางวิทยา สกลนคร  มัธยมศึกษา

117
002951 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ

กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา

118 002972 โรงเรียนสบจางวิทยา ล้าปาง  มัธยมศึกษา
119 002989 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
120 002993 โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
121 002995 โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา เชียงใหม่  มัธยมศึกษา
122 003006 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ปราจีนบุรี  มัธยมศึกษา
123 003012 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ระยอง  มัธยมศึกษา
124 003019 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา ล้าปาง  มัธยมศึกษา
125 003025 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกอ้าเภอหนองหาน อุดรธานี  มัธยมศึกษา
126 003036 โรงเรียนโคกศรีเมือง กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
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127 003061 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา หนองคาย  มัธยมศึกษา
128 003089 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม เลย  มัธยมศึกษา
129 003116 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม  มัธยมศึกษา
130 003131 โรงเรียนพนาสนวิทยา สุรินทร์  มัธยมศึกษา
131 003155 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม หนองบัวล้าภู  มัธยมศึกษา
132 003163 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอท่าแพ สตูล  มัธยมศึกษา
133 003180 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา เลย  มัธยมศึกษา
134 003229 โรงเรียนมัธยมพรส้าราญ บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
135 003236 โรงเรียนโพธ์ิไทรงามวิทยาคม พิจิตร  มัธยมศึกษา
136 003254 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอเมืองสระบุรี สระบุรี  มัธยมศึกษา
137 003256 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ  มัธยมศึกษา
138 003262 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม พิษณุโลก  มัธยมศึกษา
139 003268 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์  มัธยมศึกษา
140 003289 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
141 003291 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา  มัธยมศึกษา
142 003305 โรงเรียนไตรคามวิทยา ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
143 003337 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
144 003351 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สุโขทัย  มัธยมศึกษา
145 003357 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สุรินทร์  มัธยมศึกษา
146 003364 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สุโขทัย  มัธยมศึกษา
147 003388 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอละงู สตูล  มัธยมศึกษา
148 003404 โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี  มัธยมศึกษา
149 003417 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน  มัธยมศึกษา
150 003439 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี  มัธยมศึกษา
151 003456 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา หนองคาย  มัธยมศึกษา
152 003460 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ้ารุง ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
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153
003462

สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอขาณุวรลักษ
บุรี

ก้าแพงเพชร  มัธยมศึกษา

154 003466 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม ร้อยเอ็ด  มัธยมศึกษา
155 003469 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ พิจิตร  มัธยมศึกษา
156 003470 โรงเรียนสวนผึ งวิทยา ราชบุรี  มัธยมศึกษา
157 003492 โรงเรียนโตนดพิทยาคม นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
158 003493 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ นครสวรรค์  มัธยมศึกษา
159 003583 โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
160 003586 โรงเรียนนาสักวิทยา ชุมพร  มัธยมศึกษา
161 003587 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา  มัธยมศึกษา
162 003590 โรงเรียนเด่ือศรีไพรวัลย์ สกลนคร  มัธยมศึกษา
163 003591 โรงเรียนโคกครามพิชากร นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
164 003594 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม หนองคาย  มัธยมศึกษา
165 003612 โรงเรียนไผ่วงวิทยา อ่างทอง  มัธยมศึกษา
166 003614 โรงเรียนไทรเด่ียววิทยา สระแก้ว  มัธยมศึกษา
167 003615 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา นราธิวาส  มัธยมศึกษา
168 003616 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
169 003625 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง อ่างทอง  มัธยมศึกษา
170 003628 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
171 003632 โรงเรียนโพธ์ิทองวิทยานุสรณ์ หนองคาย  มัธยมศึกษา
172 003635 โรงเรียนช้างม่ิงพิทยานุกูล สกลนคร  มัธยมศึกษา
173 003667 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
174 003671 โรงเรียนดงบังวิทยายน ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
175 003685 โรงเรียนหนองขามวิทยา ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
176 003695 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
177 003696 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร  มัธยมศึกษา
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178 003698 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
179 003701 โรงเรียนเชื อเพลิงวิทยา สุรินทร์  มัธยมศึกษา
180 003707 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
181 003751 โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
182 003760 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ สุรินทร์  มัธยมศึกษา
183 003778 โรงเรียนฮาซานียะห์ นราธิวาส  มัธยมศึกษา
184 003789 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
185 003802 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร หนองบัวล้าภู  มัธยมศึกษา
186 003825 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอเมืองระนอง ระนอง  มัธยมศึกษา
187 003827 โรงเรียนกุศลวิทยา สมุทรสาคร  มัธยมศึกษา
188 003828 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนก่ิงอ้าเภอสุขส้าราญ ระนอง  มัธยมศึกษา
189 003836 โรงเรียนอ้ามาตย์พิทยานุสรณ์ นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
190 003837 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สกลนคร  มัธยมศึกษา
191 003847 โรงเรียนบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา  มัธยมศึกษา
192 003857 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม พิจิตร  มัธยมศึกษา
193 003861 โรงเรียนหมอนทองวิทยา ฉะเชิงเทรา  มัธยมศึกษา
194 003862 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
195 003882 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครปฐม  มัธยมศึกษา
196 003886 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา กระบ่ี  มัธยมศึกษา
197 003910 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
198 003931 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
199 003936 โรงเรียนดงรักวิทยา ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
200 003939 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
201 003943 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
202 003959 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
203 003965 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
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204 003974 โรงเรียนกุดน ้าใสพิทยาคม ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
205 003984 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม อุทัยธานี  มัธยมศึกษา
206 004000 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สงขลา  มัธยมศึกษา
207 004028 โรงเรียนสามารถดีวิทยา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
208 004033 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี  มัธยมศึกษา
209 004050 โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ปัตตานี  มัธยมศึกษา
210 004056 โรงเรียนเมืองยางศึกษา นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
211 004061 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม นครราชสีมา นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
212 004070 โรงเรียนเพ่ิมวิทยา นครปฐม  มัธยมศึกษา
213 004083 โรงเรียนกุดจิกวิทยา นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
214 004088 โรงเรียนประชาวิทย์ ล้าปาง  มัธยมศึกษา
215 004092 โรงเรียนวัดเป่ียมนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา  มัธยมศึกษา
216 004097 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 4 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา  มัธยมศึกษา
217 004105 โรงเรียนชีลองวิทยา ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
218 004114 โรงเรียนคูเต่าวิทยา สงขลา  มัธยมศึกษา

219
004125

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้าเภอกะเปอร์

ระนอง  มัธยมศึกษา

220 004133 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
221 004145 โรงเรียนหนองคูวิทยา ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
222 004146 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี  มัธยมศึกษา
223 004164 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
224 004168 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช อุดรธานี  มัธยมศึกษา
225 004179 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
226 004192 โรงเรียนดงมันพิทยาคม ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
227 004193 โรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์สายบ้ารุง ปทุมธานี  มัธยมศึกษา
228 004196 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
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229 004197 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
230 004210 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
231 004215 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ชลบุรี  มัธยมศึกษา
232 004253 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอละอุ่น ระนอง  มัธยมศึกษา
233 004257 โรงเรียนมุสลิมด้ารุลอุโลมวิทยา กระบ่ี  มัธยมศึกษา
234 004258 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม เชียงราย  มัธยมศึกษา
235 004270 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
236 004272 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
237 004296 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม มหาสารคาม มหาสารคาม  มัธยมศึกษา

238
004297

โรงเรียนศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
สระแก้ว

สระแก้ว  มัธยมศึกษา

239 004301 โรงเรียนร่มไทรวิทยา สกลนคร  มัธยมศึกษา
240 004306 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
241 004313 โรงเรียนแร่วิทยา สุรินทร์  มัธยมศึกษา
242 004315 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
243 004333 โรงเรียนพังงูพิทยาคม อุดรธานี  มัธยมศึกษา
244 004342 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม สุรินทร์  มัธยมศึกษา
245 004345 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา อุดรธานี  มัธยมศึกษา
246 004362 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
247 004363 โรงเรียนอาเวมารีอา อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
248 004373 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
249 004389 โรงเรียนโพธ์ิชัยทองพิทยาคม สกลนคร  มัธยมศึกษา
250 004403 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
251 004404 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ปราจีนบุรี  มัธยมศึกษา
252 004408 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์  มัธยมศึกษา
253 004419 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
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254 004422 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ อุดรธานี  มัธยมศึกษา
255 004425 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ยะลา  มัธยมศึกษา
256 004450 โรงเรียนโพธ์ิวงศ์วิทยา ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
257 004458 โรงเรียนราชินูทิศ 2 อุดรธานี  มัธยมศึกษา
258 004467 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
259 004473 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
260 004476 โรงเรียนยุวอิสลามวิทยา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
261 004480 โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
262 004485 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สุรินทร์  มัธยมศึกษา
263 004524 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล้านารายณ์ ลพบุรี  มัธยมศึกษา
264 004533 โรงเรียนเซนต์เมร่ี อุดรธานี  มัธยมศึกษา
265 004536 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี  มัธยมศึกษา
266 004549 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
267 004551 โรงเรียนตั งใจวิทยาคม สุรินทร์  มัธยมศึกษา
268 004563 โรงเรียนดอนยางวิทยา เพชรบุรี  มัธยมศึกษา
269 004565 โรงเรียนอูลูมุดดีน สงขลา  มัธยมศึกษา
270 004587 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สุรินทร์  มัธยมศึกษา
271 004588 โรงเรียนทับโพธ์ิพัฒนวิทย์ สุรินทร์  มัธยมศึกษา
272 004590 โรงเรียนสวายพิทยาคม ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
273 004597 โรงเรียนด้ารงวิทยา ยะลา  มัธยมศึกษา
274 004607 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี  มัธยมศึกษา
275 004613 โรงเรียนเบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
276 004623 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
277 004625 โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
278 004633 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่  มัธยมศึกษา
279 004634 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 แม่ฮ่องสอน  มัธยมศึกษา
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280 004636 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่  มัธยมศึกษา
281 004645 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
282 004663 โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ปัตตานี  มัธยมศึกษา
283 004665 โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
284 004676 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สุรินทร์  มัธยมศึกษา
285 004677 โรงเรียนวิทยาศีล ปัตตานี  มัธยมศึกษา
286 004680 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
287 004681 โรงเรียนตัรกี ยะตุลอุมมะห์ สตูล  มัธยมศึกษา
288 004687 โรงเรียนสหมิตรศึกษา นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
289 004690 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่  มัธยมศึกษา
290 004696 โรงเรียนเทพนารี แพร่  มัธยมศึกษา
291 004698 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4 กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
292 004701 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ นครปฐม  มัธยมศึกษา
293 004710 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา  มัธยมศึกษา
294 004728 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ปัตตานี  มัธยมศึกษา
295 004734 โรงเรียนสาธิตกาญจนบุรี กาญจนบุรี  มัธยมศึกษา
296 004747 โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ นราธิวาส  มัธยมศึกษา
297 004751 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) นครพนม  มัธยมศึกษา
298 004770 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธง พัทลุง  มัธยมศึกษา
299 004771 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอพุทไธสง บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
300 004777 โรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา พัทลุง  มัธยมศึกษา
301 004778 โรงเรียนอิสลามวิทยา (สตูล) สตูล  มัธยมศึกษา
302 004784 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
303 004785 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
304 004786 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
305 004787 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา



ล ำดับท่ี
รหัส

สถำนศึกษำ
ช่ือสถำนศึกษำ จังหวัด ระดับกำรศึกษำ หมำยเหตุ

306 004789 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
307 004790 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
308 004791 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
309 004792 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
310 004793 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
311 004794 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
312 004795 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
313 004797 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
314 004798 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
315 004800 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
316 004803 โรงเรียนผดุงศีลวิทยา ยะลา  มัธยมศึกษา
317 004811 โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
318 004845 โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม จันทบุรี  มัธยมศึกษา
319 004879 โรงเรียนสุนทรศึกษา ล้าปาง  มัธยมศึกษา
320 004882 โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา สงขลา  มัธยมศึกษา
321 004883 โรงเรียนอัลมูตาวัสษิเต๊าะห์ สงขลา  มัธยมศึกษา
322 004885 โรงเรียนศาสน์สันติธรรม สงขลา  มัธยมศึกษา
323 004898 โรงเรียนเพ่ิมพูนวิทยาคมกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
324 004899 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมุทรปราการ  มัธยมศึกษา
325 004910 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ ลพบุรี  มัธยมศึกษา
326 004942 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  มัธยมศึกษา
327 004946 โรงเรียนเทศบาล 3 อุดรธานี  มัธยมศึกษา
328 004948 โรงเรียนกศน.เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
329 004949 กศน.เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
330 004950 กศน.เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
331 004951 กศน.เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
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332 004952 กศน.เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
333 004953 กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
334 004954 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สมุทรปราการ  มัธยมศึกษา
335 004957 โรงเรียนศาสนบ้ารุง สงขลา  มัธยมศึกษา
336 004971 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สงขลา  มัธยมศึกษา
337 004972 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
338 004973 โรงเรียนมูลมังหลวงป่ชอบ ฐานสโม เลย  มัธยมศึกษา
339 004974 ดอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ยะลา  มัธยมศึกษา
340 004977 โรงเรียนการท้ามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษ์ ฉะเชิงเทรา  มัธยมศึกษา
341 004981 โรงเรียนดาราศาสน์วิทยา นราธิวาส  มัธยมศึกษา
342 004984 โรงเรียนเทศบาล 5 เชียงราย  มัธยมศึกษา
343 004986 โรงเรียนนิรันดรวิทยา นราธิวาส  มัธยมศึกษา
344 004988 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา พะเยา  มัธยมศึกษา
345 004990 โรงเรียนมุสลิมพัฒศาสตร์ ปัตตานี  มัธยมศึกษา
346 004994 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธ์ิ ล้าปาง  มัธยมศึกษา
347 004995 โรงเรียนศาลาฟี ปัตตานี  มัธยมศึกษา
348 004998 โรงเรียนสานียาติลอิสลามยีห์ นราธิวาส  มัธยมศึกษา
349 005000 โรงเรียนอะมาดียะห์ พัทลุง  มัธยมศึกษา
350 005002 โรงเรียนอิสลามศาสตร์ พัทลุง  มัธยมศึกษา
351 005006 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
352 005007 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
353 005008 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอกรงปินัง ยะลา  มัธยมศึกษา
354 005009 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอไทรโยค กาญจนบุรี  มัธยมศึกษา
355 005010 สถาบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี  มัธยมศึกษา
356 005017 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เชียงราย  มัธยมศึกษา
357 005022 โรงเรียนปุญสารวัดศรีโพธ์ิชัย มัธยมศึกษา
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358 005026 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธ์ิชัย(อุบลราชธานี) อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา

359
005032

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอ
กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา

360 005037 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สมุทรปราการ  มัธยมศึกษา
361 005040 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 หนองคาย  มัธยมศึกษา
362 005046 โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

363
005049

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตตล่ิงชัน

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

364
005050

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตสายไหม

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

365
005051

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

366
005052

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

367 005057 โรงเรียนดวงแก้วพิทยา กระบ่ี  มัธยมศึกษา
368 005061 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์  มัธยมศึกษา
369 005064 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า พิษณุโลก  มัธยมศึกษา
370 005072 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สงขลา  มัธยมศึกษา
371 005079 โรงเรียนบ้านห้วยผึ ง แม่ฮ่องสอน  มัธยมศึกษา
372 005081 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กระบ่ี  มัธยมศึกษา
373 005086 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
374 005089 โรงเรียนพัฒนาวิทยาวิทยามูลนิธิ พัทลุง  มัธยมศึกษา
375 005090 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ พัทลุง  มัธยมศึกษา
376 005091 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ พัทลุง  มัธยมศึกษา
377 005097 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
378 005104 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) สมุทรสงคราม  มัธยมศึกษา
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379 005114 โรงเรียนโต๊ะดามียะห์ นราธิวาส  มัธยมศึกษา
380 005115 โรงเรียนกฤษณาวิทยา นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
381 005130 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สกลนคร  มัธยมศึกษา
382 005138 โรงเรียนส่งเสริมศาสนา สงขลา  มัธยมศึกษา
383 005149 โรงเรียนแกน้อยศึกษา เชียงใหม่  มัธยมศึกษา
384 005154 โรงเรียนกุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
385 005156 โรงเรียนสาธิตบางนา สมุทรปราการ  มัธยมศึกษา
386 005158 โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา สงขลา  มัธยมศึกษา
387 005164 โรงเรียนศาสนวิทยามูลนิธิ พัทลุง  มัธยมศึกษา
388 005165 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
389 005166 โรงเรียนทองค้าวิทยานุสรณ์ กระบ่ี  มัธยมศึกษา
390 005199 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ ชุมพร  มัธยมศึกษา
391 005201 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี  มัธยมศึกษา
392 005202 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
393 005203 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา

394
005217

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

395
005218

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

396
005219

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

397
005220

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

398
005221

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
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399
005222

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

400
005223

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

401
005224

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

402
005225

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

403
005226

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตคันนายาว

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

404
005227

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
สะพานสูง

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

405
005228

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตหลักส่ี

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

406
005231

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

407
005232

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

408
005233

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

409
005234

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

410
005236

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

411
005237

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
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412
005238

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตป้อมปราปศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

413
005239

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

414
005240

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

415
005241

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตสัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

416
005242

โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา

417 005244 โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
418 005251 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี  มัธยมศึกษา
419 005259 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
420 005260 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด  มัธยมศึกษา
421 005262 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
422 005263 โรงเรียนนายกวัฒนากร นครนายก  มัธยมศึกษา
423 005265 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก  มัธยมศึกษา
424 005269 โรงเรียนดาราวิทย์ ยะลา  มัธยมศึกษา
425 005270 โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา ยะลา  มัธยมศึกษา
426 005271 โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม นราธิวาส  มัธยมศึกษา
427 005272 โรงเรียนมาฮัดมูฮัมมาดียะห์ นราธิวาส  มัธยมศึกษา
428 005273 โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ นราธิวาส  มัธยมศึกษา
429 005283 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี  มัธยมศึกษา
430 005284 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ชลบุรี  มัธยมศึกษา
431 005286 โรงเรียนน ้าโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อุดรธานี  มัธยมศึกษา
432 005288 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
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433 005294 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา อ้านาจเจริญ  มัธยมศึกษา
434 005306 โรงเรียนแสงธรรม สตูล  มัธยมศึกษา
435 005308 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธ์ิศิลป์ กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
436 005310 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
437 005312 โรงเรียนมุสลิมบ้ารุง ยะลา  มัธยมศึกษา
438 005313 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
439 005316 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน ้ารักษ์ ฉะเชิงเทรา  มัธยมศึกษา
440 005317 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม เลย  มัธยมศึกษา
441 005320 โรงเรียนเทพนุสรณ์ อุดรธานี  มัธยมศึกษา
442 005324 โรงเรียนสันนิธิอิสลาม ปัตตานี  มัธยมศึกษา
443 005331 โรงเรียนวัดโคกเด่ือวิทยา นครสวรรค์  มัธยมศึกษา
444 005338 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา เพชรบูรณ์  มัธยมศึกษา
445 005346 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
446 005354 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 สิงห์บุรี  มัธยมศึกษา
447 005355 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ ล้าปาง  มัธยมศึกษา
448 005357 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ ร้อยเอ็ด  มัธยมศึกษา
449 005358 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม เชียงราย  มัธยมศึกษา
450 005367 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
451 005368 โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
452 005383 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบ้ารุงธรรม) สระบุรี  มัธยมศึกษา
453 005386 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
454 005388 โรงเรียนอันซอรียะห์วิทยา สงขลา  มัธยมศึกษา
455 005390 โรงเรียนหยกฟ้า เพชรบูรณ์  มัธยมศึกษา
456 005394 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ล้าปาง  มัธยมศึกษา
457 005406 โรงเรียนบ้านสะเดา (จังหวัดสุรินทร์) สุรินทร์  มัธยมศึกษา
458 005417 โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา นราธิวาส  มัธยมศึกษา
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459 005426 โรงเรียนศิริสาธิต สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
460 005427 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
461 005428 โรงเรียนอักษรศิริ สงขลา  มัธยมศึกษา
462 005435 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
463 005443 โรงเรียนสมเด็จ อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
464 005444 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
465 005445 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด  มัธยมศึกษา
466 005466 โรงเรียนบ้ารุงศาสน์ สงขลา  มัธยมศึกษา
467 005468 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
468 005488 โรงเรียนวัดเวฬุวัน กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
469 000058 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ แพร่  อาชีวศึกษา
470 000117 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี สิงห์บุรี  อาชีวศึกษา
471 000159 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยธานี สุโขทัย  อาชีวศึกษา
472 000326 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
473 000341 วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
474 000608 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา สุรินทร์  อาชีวศึกษา
475 000613 โรงเรียนเทคโนโลยีนครสวรรค์ นครสวรรค์  อาชีวศึกษา
476 000619 โรงเรียนสหนครสวรรค์พณิชยการ นครสวรรค์  อาชีวศึกษา
477 000636 โรงเรียนพณิชยการลานนาและเทคโนโลยี แพร่  อาชีวศึกษา
478 000717 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
479 000873 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัตตานี ปัตตานี  อาชีวศึกษา
480 000909 วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย  อาชีวศึกษา
481 001047 วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยา กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
482 001123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ เชียงใหม่  อาชีวศึกษา
483 001378 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
484 001381 โรงเรียนนครอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช  อาชีวศึกษา
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485 001476 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส นราธิวาส  อาชีวศึกษา
486 001634 โรงเรียนสาธุประดิษฐ์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
487 001675 วิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี  อาชีวศึกษา
488 001723 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี  อาชีวศึกษา
489 001765 โรงเรียนดุสิตพณิชยการ ภาคบ่าย กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
490 001789 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
491 001814 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี  อาชีวศึกษา
492 001838 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม นครปฐม  อาชีวศึกษา
493 001854 โรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ นครสวรรค์  อาชีวศึกษา
494 001936 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชียงใหม่  อาชีวศึกษา
495 002068 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส นราธิวาส  อาชีวศึกษา
496 002084 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
497 002124 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ นครสวรรค์  อาชีวศึกษา
498 002133 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี กาญจนบุรี  อาชีวศึกษา
499 002228 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย  อาชีวศึกษา
500 002398 โรงเรียนเมร่ีเทคโนโลยี นครราชสีมา  อาชีวศึกษา
501 002554 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี กาญจนบุรี  อาชีวศึกษา
502 002652 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา  อาชีวศึกษา
503 002657 โรงเรียนเทคโนโลยีดุสิต กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
504 002672 โรงเรียนพณิชยการธัชรินทร์ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
505 002701 วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
506 002708 โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส.แบค) ภูเก็ต  อาชีวศึกษา
507 002807 โรงเรียนโสภณเทคโนโลยี นครศรีธรรมราช  อาชีวศึกษา
508 002820 วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี  อาชีวศึกษา
509 002828 โรงเรียนพณิชยการบางอ้อ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
510 002835 โรงเรียนพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ นนทบุรี  อาชีวศึกษา
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511 002846 โรงเรียนศรีนครเทคโนโลยี นครศรีธรรมราช  อาชีวศึกษา
512 002881 โรงเรียนเทคนิครัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
513 002956 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
514 002969 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสยามภูมิ สระบุรี  อาชีวศึกษา
515 002991 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
516 003090 โรงเรียนเทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ ระยอง  อาชีวศึกษา
517 003159 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา  อาชีวศึกษา
518 003333 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ชลบุรี  อาชีวศึกษา
519 003334 โรงเรียนเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น-เยอรมัน เชียงใหม่  อาชีวศึกษา
520 003365 โรงเรียนเบญจเทคโน สุรินทร์ สุรินทร์  อาชีวศึกษา
521 003377 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
522 003451 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ กาญจนบุรี  อาชีวศึกษา
523 003458 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
524 003463 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร พิจิตร  อาชีวศึกษา
525 003556 โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรม กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
526 003653 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
527 003794 โรงเรียนพณิชยการมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
528 003869 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา  อาชีวศึกษา
529 003999 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ขอนแก่น  อาชีวศึกษา
530 004004 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
531 004194 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม  อาชีวศึกษา
532 004354 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจละโว้ ลพบุรี  อาชีวศึกษา
533 004412 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา  อาชีวศึกษา
534 004427 โรงเรียนเทคโนโลยีวัชรพงษ์ อุดรธานี  อาชีวศึกษา
535 004430 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า ศรีสะเกษ  อาชีวศึกษา
536 004483 โรงเรียนพณิชยการนครพิงค์ เชียงใหม่  อาชีวศึกษา
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537 004494 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบ่ี กระบ่ี  อาชีวศึกษา
538 004498 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) สมุทรปราการ  อาชีวศึกษา
539 004516 โรงเรียนเทคโนโลยีวังสามหมอ อุดรธานี  อาชีวศึกษา
540 004517 โรงเรียนพณิชยการคณะพล นครศรีธรรมราช  อาชีวศึกษา
541 004523 โรงเรียนรัตนเทคโนโลยี บุรีรัมย์  อาชีวศึกษา
542 004547 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ สุราษฎร์ธานี  อาชีวศึกษา
543 004719 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง หนองบัวล้าภู  อาชีวศึกษา
544 004721 โรงเรียนเชษฐศิลป์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี อุทัยธานี  อาชีวศึกษา
545 004733 โรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารธุรกิจ กาญจนบุรี กาญจนบุรี  อาชีวศึกษา
546 004741 วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ จันทบุรี  อาชีวศึกษา
547 004744 วิทยาลัยเทคโนโลยีฝาง เชียงใหม่  อาชีวศึกษา
548 004749 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสงขลา สงขลา  อาชีวศึกษา
549 004814 โรงเรียนโปลีเทคนิคสระบุรี สระบุรี  อาชีวศึกษา
550 004828 โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
551 004832 โรงเรียนวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอ่างทอง อ่างทอง  อาชีวศึกษา
552 004865 โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ เพชรบูรณ์  อาชีวศึกษา
553 004881 โรงเรียนทุ่งใหญ่พณิชยการ นครศรีธรรมราช  อาชีวศึกษา
554 004894 วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
555 004900 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
556 004907 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ปทุมธานี  อาชีวศึกษา
557 004970 โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียวนานาชาติ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
558 004975 วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกระบ่ี กระบ่ี  อาชีวศึกษา
559 005054 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ ชัยภูมิ  อาชีวศึกษา
560 005068 โรงเรียนพระนารายณ์การแพทย์แผนไทย ลพบุรี  อาชีวศึกษา
561 005108 โรงเรียนเทคนิคธุรกิจปากน ้าโพ นครสวรรค์  อาชีวศึกษา
562 005110 โรงเรียนบุญสิทธ์ิอนุสรณ์ ชุมพร  อาชีวศึกษา
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563 005170 วิทยาลัยอาชีวศึกษาล้าปาว กาฬสินธ์ุ  อาชีวศึกษา
564 005235 โรงเรียนเทคนิควิชาชีพสกลนคร สกลนคร  อาชีวศึกษา
565 005289 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอาเซียน นครพนม  อาชีวศึกษา
566 005305 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ปทุมธานี  อาชีวศึกษา
567 005330 โรงเรียนนวัตกรรม นครศรีธรรมราช  อาชีวศึกษา
568 005335 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช 99 ปี วิทยานุสรน์ สงขลา  อาชีวศึกษา
569 005350 โรงเรียนเทคโนโลยีเชียงยืน มหาสารคาม  อาชีวศึกษา
570 005362 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ ยโสธร  อาชีวศึกษา
571 005363 วิทยาลัยเทคโนโลยีแม่สาย เชียงราย  อาชีวศึกษา
572 005385 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ ศรีสะเกษ  อาชีวศึกษา
573 005393 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ  อาชีวศึกษา
574 005409 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนน์ นครราชสีมา  อาชีวศึกษา
575 005412 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา  อาชีวศึกษา
576 005419 วิทยาลัยไท-เทคอุดรธานี อุดรธานี  อาชีวศึกษา
577 005422 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
578 005424 วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
579 005440 โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต นครพนม  อาชีวศึกษา
580 005451 วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด  อาชีวศึกษา
581 004888 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร  อุดมศึกษา


