
1 000045 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
2 000124 โรงเรียนสายปัญญา กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
3 000158 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
4 000287 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อุดรธานี  มัธยมศึกษา
5 000296 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สระบุรี  มัธยมศึกษา
6 000352 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร  มัธยมศึกษา
7 000353 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี  มัธยมศึกษา
8 000422 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์  มัธยมศึกษา
9 000428 โรงเรียนแคทรายวิทยา ราชบุรี  มัธยมศึกษา
10 000456 โรงเรียนอุทัย พระนครศรีอยุธยา  มัธยมศึกษา
11 000492 โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่  มัธยมศึกษา
12 000543 โรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ ปัตตานี  มัธยมศึกษา
13 000557 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
14 000574 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบ ารุง มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
15 000650 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
16 000691 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ล าปาง  มัธยมศึกษา
17 000714 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร  มัธยมศึกษา
18 000732 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ สกลนคร  มัธยมศึกษา
19 000762 โรงเรียนวัดประชานิมิตร นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
20 000765 โรงเรียนเนินพิทยาคม เพชรบูรณ์  มัธยมศึกษา
21 000790 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
22 000797 โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
23 000810 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม อ านาจเจริญ  มัธยมศึกษา
24 000851 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม พัทลุง  มัธยมศึกษา
25 000858 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ยโสธร  มัธยมศึกษา
26 000980 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ  มัธยมศึกษา
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27 001036 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
28 001121 โรงเรียนปากชมวิทยา เลย  มัธยมศึกษา
29 001122 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา เลย  มัธยมศึกษา
30 001127 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
31 001194 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา น่าน  มัธยมศึกษา
32 001221 โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยา พิษณุโลก  มัธยมศึกษา
33 001343 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
34 001351 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา อุดรธานี  มัธยมศึกษา
35 001366 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
36 001406 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
37 001414 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น่าน  มัธยมศึกษา
38 001442 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สุรินทร์  มัธยมศึกษา
39 001453 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม เชียงราย  มัธยมศึกษา
40 001457 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร  มัธยมศึกษา
41 001509 โรงเรียนวังกรดพิทยา พิจิตร  มัธยมศึกษา
42 001512 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สงขลา  มัธยมศึกษา
43 001525 โรงเรียนผาขามวิทยายน ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
44 001546 โรงเรียนสีค้ิว สวัสด์ิผดุงวิทยา นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
45 001585 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
46 001586 โรงเรียนน้ าใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด  มัธยมศึกษา
47 001625 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จันทบุรี  มัธยมศึกษา
48 001651 โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
49 001684 โรงเรียนสรรพยาวิทยา ชัยนาท  มัธยมศึกษา
50 001685 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม นครปฐม  มัธยมศึกษา
51 001696 โรงเรียนวาวีวิทยาคม เชียงราย  มัธยมศึกษา
52 001716 โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
53 001754 โรงเรียนบ้านคาวิทยา ราชบุรี  มัธยมศึกษา
54 001788 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม อุดรธานี  มัธยมศึกษา
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55 001790 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี  มัธยมศึกษา
56 001801 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
57 001810 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
58 001829 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
59 001869 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา เลย  มัธยมศึกษา
60 002020 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ มหาสารคาม  มัธยมศึกษา
61 002108 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ร้อยเอ็ด  มัธยมศึกษา
62 002143 โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
63 002146 โรงเรียนหนองหม่ืนถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด  มัธยมศึกษา
64 002170 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พิษณุโลก  มัธยมศึกษา
65 002204 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
66 002240 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
67 002271 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา นครศรีธรรมราช  มัธยมศึกษา
68 002303 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธ์ิวิทยาคม นครสวรรค์  มัธยมศึกษา
69 002327 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา ยะลา  มัธยมศึกษา
70 002351 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม พะเยา  มัธยมศึกษา
71 002444 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
72 002454 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี  มัธยมศึกษา
73 002458 โรงเรียนประทีปวิทยา ยะลา ยะลา  มัธยมศึกษา
74 002504 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สุรินทร์  มัธยมศึกษา
75 002518 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
76 002550 โรงเรียนธรรมโฆสิต สงขลา  มัธยมศึกษา
77 002632 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ลพบุรี  มัธยมศึกษา
78 002677 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส  มัธยมศึกษา
79 002703 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
80 002715 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สกลนคร  มัธยมศึกษา
81 002736 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์  มัธยมศึกษา
82 002753 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร หนองบัวล าภู  มัธยมศึกษา
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83 002775 โรงเรียนดาราสมุทร ชลบุรี  มัธยมศึกษา
84 002809 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อุดรธานี อุดรธานี  มัธยมศึกษา
85 002812 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นครปฐม  มัธยมศึกษา
86 002813 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม อุดรธานี  มัธยมศึกษา
87 002815 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ตาก  มัธยมศึกษา
88 002834 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
89 002860 โรงเรียนธาตุพิทยาคม เลย  มัธยมศึกษา
90 002878 โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
91 002933 โรงเรียนหนองขอนวิทยา อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
92 002978 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี อุดรธานี  มัธยมศึกษา
93 003044 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อุดรธานี  มัธยมศึกษา
94 003048 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภย่ิงประชานุสรณ์) สมุทรสงคราม  มัธยมศึกษา
95 003054 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล หนองคาย  มัธยมศึกษา
96 003060 โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง  มัธยมศึกษา
97 003075 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
98 003127 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ลพบุรี  มัธยมศึกษา
99 003130 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
100 003133 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
101 003137 โรงเรียนพะลานวิทยาคม อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
102 003143 โรงเรียนนะห์ฎอฎุลอิสลาฮียะห์ นราธิวาส  มัธยมศึกษา
103 003150 โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา  มัธยมศึกษา
104 003156 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร หนองบัวล าภู  มัธยมศึกษา
105 003165 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา นครสวรรค์  มัธยมศึกษา
106 003176 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม มุกดาหาร  มัธยมศึกษา
107 003187 โรงเรียนวังรางพิทยาคม นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
108 003188 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม นครปฐม  มัธยมศึกษา
109 003209 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
110 003210 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร  มัธยมศึกษา
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111 003248 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม ปัตตานี  มัธยมศึกษา
112 003306 โรงเรียนโนนข่าวิทยา ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
113 003338 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กาญจนบุรี  มัธยมศึกษา
114 003339 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา นครพนม  มัธยมศึกษา
115 003340 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา  มัธยมศึกษา
116 003373 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
117 003398 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม อุดรธานี  มัธยมศึกษา
118 003406 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เชียงราย  มัธยมศึกษา
119 003433 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2 หนองคาย  มัธยมศึกษา
120 003495 โรงเรียนมัธยมบ้านท าเนียบ สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
121 003496 โรงเรียนเซิมพิทยาคม หนองคาย  มัธยมศึกษา
122 003500 โรงเรียนธาตุศรีนคร สุรินทร์  มัธยมศึกษา
123 003520 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา อุดรธานี  มัธยมศึกษา
124 003523 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร อุดรธานี  มัธยมศึกษา
125 003557 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ล าปาง  มัธยมศึกษา
126 003563 โรงเรียนฝางพิทยาคม หนองคาย  มัธยมศึกษา
127 003565 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
128 003603 โรงเรียนนาบัววิทยา สุรินทร์ สุรินทร์  มัธยมศึกษา
129 003618 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ปัตตานี  มัธยมศึกษา
130 003623 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย  มัธยมศึกษา
131 003631 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม น่าน น่าน  มัธยมศึกษา
132 003633 โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา นราธิวาส  มัธยมศึกษา
133 003639 โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา ยะลา  มัธยมศึกษา
134 003644 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี  มัธยมศึกษา
135 003648 โรงเรียนเก่าขามวิทยา อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
136 003650 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร  มัธยมศึกษา
137 003656 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม นครพนม  มัธยมศึกษา
138 003662 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ยะลา  มัธยมศึกษา
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139 003704 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สุโขทัย  มัธยมศึกษา
140 003715 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ยะลา  มัธยมศึกษา
141 003720 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สุรินทร์  มัธยมศึกษา
142 003736 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
143 003782 โรงเรียนจ าปาหลวงวิทยาคม กาฬสินธ์ุ  มัธยมศึกษา
144 003801 โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม พัทลุง  มัธยมศึกษา
145 003926 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
146 003952 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร  มัธยมศึกษา
147 003955 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา สงขลา  มัธยมศึกษา
148 003973 โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
149 004029 โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ ปัตตานี  มัธยมศึกษา
150 004042 โรงเรียนสามโคก ปทุมธานี  มัธยมศึกษา
151 004068 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร หนองคาย  มัธยมศึกษา
152 004094 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา นครพนม  มัธยมศึกษา
153 004104 โรงเรียนมัธยมแมด อ านาจเจริญ  มัธยมศึกษา
154 004115 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา สงขลา  มัธยมศึกษา
155 004116 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร หนองบัวล าภู  มัธยมศึกษา
156 004120 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
157 004127 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
158 004144 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา อุดรธานี  มัธยมศึกษา
159 004150 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
160 004167 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
161 004204 โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม อ านาจเจริญ  มัธยมศึกษา
162 004231 โรงเรียนชัยนาค าวิทยา อุดรธานี  มัธยมศึกษา
163 004234 โรงเรียนโพธ์ิศรีสว่างวิทยา ร้อยเอ็ด  มัธยมศึกษา
164 004240 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
165 004322 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
166 004323 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
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167 004330 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
168 004334 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา สงขลา สงขลา  มัธยมศึกษา
169 004368 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม หนองคาย  มัธยมศึกษา
170 004393 โรงเรียนประทีปวิทยา นราธิวาส นราธิวาส  มัธยมศึกษา
171 004413 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
172 004417 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สุรินทร์  มัธยมศึกษา
173 004418 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สุรินทร์ สุรินทร์  มัธยมศึกษา
174 004424 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา ชลบุรี  มัธยมศึกษา
175 004542 โรงเรียนล าน้ าพอง ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
176 004561 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
177 004562 โรงเรียนอิสลามวิทยา สงขลา  มัธยมศึกษา
178 004574 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบ่ี  มัธยมศึกษา
179 004580 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นครปฐม  มัธยมศึกษา
180 004581 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
181 004589 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ปราจีนบุรี  มัธยมศึกษา
182 004596 โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ ยะลา  มัธยมศึกษา
183 004621 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ชัยภูมิ  มัธยมศึกษา
184 004624 โรงเรียนด่านสวีวิทยา ชุมพร  มัธยมศึกษา
185 004627 โรงเรียนวชิรานุกูล สงขลา  มัธยมศึกษา
186 004635 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
187 004664 โรงเรียนศานติธรรมวิทยา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
188 004682 โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา สตูล  มัธยมศึกษา
189 004685 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ พัทลุง  มัธยมศึกษา
190 004711 โรงเรียนตายุลอิสลาม นราธิวาส  มัธยมศึกษา
191 004717 โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ สตูล  มัธยมศึกษา
192 004718 โรงเรียนอุบลวิทยากร อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
193 004723 โรงเรียนสันติวิทยา (ปัตตานี) ปัตตานี  มัธยมศึกษา
194 004726 โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา ยะลา  มัธยมศึกษา
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195 004736 โรงเรียนศาสน์อิสลาม ปัตตานี  มัธยมศึกษา
196 004753 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ขอนแก่น  มัธยมศึกษา
197 004769 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
198 004776 โรงเรียนบ้านตรวจ สุรินทร์  มัธยมศึกษา
199 004781 โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
200 004825 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม สิงห์บุรี  มัธยมศึกษา
201 004852 โรงเรียนล าหยังวิทยามูลนิธิ ปัตตานี  มัธยมศึกษา
202 004870 โรงเรียนภักดีวิทยา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
203 004872 โรงเรียนวัชรชัย เพชรบูรณ์  มัธยมศึกษา
204 004873 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย  มัธยมศึกษา
205 004878 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นครสวรรค์  มัธยมศึกษา
206 004956 โรงเรียนจริยานุสรณ์ หนองบัวล าภู  มัธยมศึกษา
207 004978 โรงเรียนคลองแดนวิทยา สงขลา  มัธยมศึกษา
208 005003 โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์ นราธิวาส  มัธยมศึกษา
209 005005 โรงเรียนเทศบาลหล่มสัก เพชรบูรณ์  มัธยมศึกษา
210 005020 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ  มัธยมศึกษา
211 005038 โรงเรียนดาราวิทยา นราธิวาส  มัธยมศึกษา
212 005039 โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ นราธิวาส  มัธยมศึกษา
213 005048 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ปัตตานี  มัธยมศึกษา
214 005053 โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ปัตตานี  มัธยมศึกษา
215 005070 โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ ปัตตานี  มัธยมศึกษา
216 005083 โรงเรียนกูตงวิทยา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
217 005085 โรงเรียนบ้านระเริง นครราชสีมา  มัธยมศึกษา
218 005092 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ พัทลุง  มัธยมศึกษา
219 005101 โรงเรียนที โอ เอ วิทยา(เทศบาล 1) บุรีรัมย์  มัธยมศึกษา
220 005105 โรงเรียนภูมิพิชญ อุดรธานี  มัธยมศึกษา
221 005167 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา นราธิวาส นราธิวาส  มัธยมศึกษา
222 005172 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา นครนายก  มัธยมศึกษา
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223 005174 โรงเรียนบ้านวังกวาง เพชรบูรณ์  มัธยมศึกษา
224 005177 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ยะลา  มัธยมศึกษา
225 005180 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู ยะลา  มัธยมศึกษา
226 005211 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เชียงใหม่  มัธยมศึกษา
227 005254 โรงเรียนวัดคลองสน ตราด  มัธยมศึกษา
228 005266 โรงเรียนดีนูลอิสลาม สงขลา  มัธยมศึกษา
229 005267 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา กระบ่ี  มัธยมศึกษา
230 005274 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านยะกัง นราธิวาส  มัธยมศึกษา
231 005285 โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ยะลา  มัธยมศึกษา
232 005296 โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
233 005302 โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา สตูล  มัธยมศึกษา
234 005303 โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา สตูล  มัธยมศึกษา
235 005314 โรงเรียนนิรมลชุมพร ชุมพร  มัธยมศึกษา
236 005341 โรงเรียนบ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี  มัธยมศึกษา
237 005342 โรงเรียนดรุณวิทยา ปัตตานี  มัธยมศึกษา
238 005356 โรงเรียนดารุลอิสละห์ นราธิวาส  มัธยมศึกษา
239 005370 โรงเรียนด ารงศาสน์วิทยา ระนอง  มัธยมศึกษา
240 005380 โรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส  มัธยมศึกษา
241 005429 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก  มัธยมศึกษา
242 005442 โรงเรียนปทุมวิทยากร อุบลราชธานี  มัธยมศึกษา
243 000182 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
244 000427 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ขอนแก่น  อาชีวศึกษา
245 000743 วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ บุรีรัมย์  อาชีวศึกษา
246 000907 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย  อาชีวศึกษา
247 001319 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี  อาชีวศึกษา
248 001365 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
249 001919 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี ชลบุรี  อาชีวศึกษา
250 002243 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด  อาชีวศึกษา
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251 002290 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ปทุมธานี  อาชีวศึกษา
252 002782 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร สกลนคร  อาชีวศึกษา
253 003020 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ อุบลราชธานี  อาชีวศึกษา
254 003071 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค กรุงเทพมหานคร  อาชีวศึกษา
255 003578 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ ชัยภูมิ  อาชีวศึกษา
256 003655 วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ พะเยา  อาชีวศึกษา
257 003842 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตรัง  อาชีวศึกษา
258 003901 วิทยาลัยการอาชีพค าม่วง กาฬสินธ์ุ  อาชีวศึกษา
259 004738 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ หนองคาย  อาชีวศึกษา
260 004739 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย หนองคาย  อาชีวศึกษา
261 004750 วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร ชัยภูมิ  อาชีวศึกษา
262 004806 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด  อาชีวศึกษา
263 004823 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน อุดรธานี  อาชีวศึกษา
264 005013 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ (ช่ือเดิม โรงเรียนเทคโนโลยีอรัญประเทศ) สระแก้ว  อาชีวศึกษา
265 005179 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก ชัยภูมิ  อาชีวศึกษา
266 005287 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา นครพนม  อาชีวศึกษา
267 005371 วิทยาลัยเทคโนโลยีสีชมพู ขอนแก่น  อาชีวศึกษา
268 005446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ ชัยภูมิ  อาชีวศึกษา
269 005449 วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย ร้อยเอ็ด  อาชีวศึกษา
270 005452 วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม สกลนคร  อาชีวศึกษา


