
ลําดับท่ี จังหวัด ก-ฮ ช่ือสถานศึกษา
เลขท่ี

จม.ลงทะเบียน
โรงเรียน
ละ12คน

โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรไปให* 641 โรงเรียน
1 กระบ่ี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี RK239937748TH �

2 กระบ่ี โรงเรียนคลองท$อมราษฎร'รังสรรค' RK239937751TH �

3 กระบ่ี โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพิทยา RK239937765TH �

4 กระบ่ี โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม RK239937694TH �

5 กระบ่ี โรงเรียนพนมเบญจา RK239937703TH �

6 กระบ่ี โรงเรียนเมืองกระบ่ี RK239937717TH �

7 กระบ่ี โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ' RK239937725TH �

8 กระบ่ี โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง RK239937650TH �

9 กระบ่ี โรงเรียนอํามาตย'พานิชนุกูล RK239937677TH �

10 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกุนนทรีรุทธารามวิทยาคม RK239937685TH �

11 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจันทร'ประดิษฐารามวิทยาคม RK239937615TH �

12 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย RK239937629TH �

13 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา RK239937632TH �

14 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง RK239937646TH �

15 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน=อมเกล=า RK239937898TH �

16 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา RK239937907TH �

17 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนทวีธาภิเศก RK239937915TH �

18 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนทีป?งกรวิทยาพัฒน'(วัดน=อยใน)ในพระราชูปถัมภ'ฯ RK239937924TH �

19 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเทพศิรินทร' RK239937853TH �

20 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเทพศิรินทร'ร$มเกล=า RK239937867TH �

21 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น=อมเกล=า RK239937875TH �

22 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา RK239937884TH �

23 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย RK239937819TH �

24 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 RK239937822TH �

25 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล RK239937836TH �

 รายช่ือโรงเรียนท่ีได*รับการจัดสรรโควตาให*กับนักเรียน (ระบบจัดสรรโควตา) ท่ัวประเทศ
เพ่ือรับนักศึกษาเข*าศึกษาต1อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป4

มหาวิทยาลัยแม1โจ* จังหวัดเชียงใหม1 ป4การศึกษา 2560
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26 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร RK239937840TH �

27 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห' สิงหเสนี) 2 RK239937779TH �

28 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห' สิงหเสนี) 4 RK239937782TH �

29 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางกะปF RK239937796TH �

30 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม RK239937805TH �

31 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ' RK239938054TH �

32 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนป?ญญาวรคุณ RK239938068TH �

33 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนพรตพิทยพยัต RK239938085TH �

34 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย RK239938071TH �

35 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร RK239938010TH �

36 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดสิงห' RK239938023TH �

37 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม RK239938037TH �

38 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก RK239938045TH �

39 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนโยธินบูรณะ RK239937972TH �

40 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนรัตนโกสินทร'สมโภชบางขุนเทียน RK239937986TH �

41 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนราชวินิต มัธยม RK239937990TH �

42 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนราชวินิตบางเขน RK239938006TH �

43 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย RK239937938TH �

44 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต RK239937941TH �

45 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดนวลนรดิศ RK239937955TH �

46 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดราชโอรส RK239937969TH �

47 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม RK239938213TH �

48 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนศรีอยุธยา RK239938227TH �

49 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนศึกษานารี RK239938244TH �

50 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนศึกษานารีวิทยา RK239938235TH �

51 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ RK239938173TH �

52 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ' RK239938187TH �

53 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีวัดระฆัง RK239938195TH �

54 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค' RK239938200TH �
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55 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีวิทยา RK239938139TH �

56 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ RK239936901TH �

57 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย RK239936915TH �

58 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสันติราษฎร'วิทยาลัย RK239936929TH �

59 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย RK239936858TH �

60 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ' RK239936861TH �

61 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสายป?ญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ' RK239936875TH �

62 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสารวิทยา RK239936889TH �

63 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสิริรัตนาธร RK239936813TH �

64 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท'อุปถัมภ') RK239936115TH �

65 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี RK239936155TH �

66 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนหอวัง RK239936124TH �

67 กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห' RK239936169TH �

68 กาญจนบุรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร' กาญจนบุรี RK239936098TH �

69 กาญจนบุรี โรงเรียนท$าม$วงราษฎร'บํารุง RK239936107TH �

70 กาญจนบุรี โรงเรียนท$ามะกาวิทยาคม RK239936053TH �

71 กาญจนบุรี โรงเรียนเทพมงคลรังษี RK239936067TH �

72 กาญจนบุรี โรงเรียนบ$อพลอยรัชดาภิเษก RK239936075TH �

73 กาญจนบุรี โรงเรียนประชามงคล RK239936084TH �

74 กาญจนบุรี โรงเรียนร$มเกล=า กาญจนบุรี RK239936019TH �

75 กาญจนบุรี โรงเรียนวิสุทธรังษี RK239936022TH �

76 กาญจนบุรี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา RK239936036TH �

77 กาฬสินธุ' โรงเรียนกมลาไสย RK239936040TH �

78 กาฬสินธุ' โรงเรียนกาฬสินธุ'พิทยาสรรพ' RK239936291TH �

79 กาฬสินธุ' โรงเรียนกุฉินารายณ' RK239936305TH �

80 กาฬสินธุ' โรงเรียนคําม$วง RK239936314TH �

81 กาฬสินธุ' โรงเรียนท$าคันโทวิทยาคาร RK239936328TH �

82 กาฬสินธุ' โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร RK239936257TH �

83 กาฬสินธุ' โรงเรียนร$องคํา RK239936265TH �
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84 กาฬสินธุ' โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม RK239936274TH �

85 กาฬสินธุ' โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร RK239936288TH �

86 กาฬสินธุ' โรงเรียนอนุกูลนารี RK239936212TH �

87 ขอนแก$น โรงเรียนกัลยาณวัตร RK239936226TH �

88 ขอนแก$น โรงเรียนแก$นนครวิทยาลัย RK239936230TH �

89 ขอนแก$น โรงเรียนขอนแก$นวิทยายน RK239936243TH �

90 ขอนแก$น โรงเรียนขามแก$นนคร RK239936172TH �

91 ขอนแก$น โรงเรียนชุมแพศึกษา RK239936186TH �

92 ขอนแก$น โรงเรียนน้ําพองศึกษา RK239936190TH �

93 ขอนแก$น โรงเรียนบ=านไผ$ RK239936209TH �

94 ขอนแก$น โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม RK239936455TH �

95 ขอนแก$น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม RK239936464TH �

96 ขอนแก$น โรงเรียนหนองเรือวิทยา RK239936478TH �

97 จันทบุรี โรงเรียนแก$งหางแมวพิทยาคาร RK239936481TH �

98 จันทบุรี โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก RK239936416TH �

99 จันทบุรี โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา RK239936420TH �

100 จันทบุรี โรงเรียนท$าใหม$(พูลสวัสด์ิราษฎร'นุกูล) RK239936827TH �

101 จันทบุรี โรงเรียนนายายอามพิทยาคม RK239936835TH �

102 จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ RK239936844TH �

103 จันทบุรี โรงเรียนเบญจมานุสรณ' RK239937102TH �

104 จันทบุรี โรงเรียนศรียานุสรณ' RK239937116TH �

105 จันทบุรี โรงเรียนสอยดาววิทยา RK239937120TH �

106 จันทบุรี โรงเรียนแหลมสิงห'วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ') RK239937093TH �

107 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา RK239937059TH �

108 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนดัดดรุณี RK239937062TH �

109 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน) RK239937076TH �

110 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ RK239937080TH �

111 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 RK239937014TH �

112 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) RK239937028TH �
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113 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนพุทธโสธร RK239937031TH �

114 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล RK239937045TH �

115 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา RK239936977TH �

116 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนสนามชัยเขต RK239936985TH �

117 ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล RK239936994TH �

118 ชลบุรี โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) RK239937005TH �

119 ชลบุรี โรงเรียนชลราษฎรอํารุง RK239937283TH �

120 ชลบุรี โรงเรียนบางละมุง RK239937252TH �

121 ชลบุรี โรงเรียนบ=านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห') RK239937266TH �

122 ชลบุรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร RK239937270TH �

123 ชลบุรี โรงเรียนโพธิสัมพันธ'พิทยาคาร RK239937218TH �

124 ชลบุรี โรงเรียนศรีราชา RK239937221TH �

125 ชลบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี RK239937235TH �

126 ชลบุรี โรงเรียนสิงห'สมุทร RK239937249TH �

127 ชัยนาท โรงเรียนคุรุประชาสรรค' RK239937178TH �

128 ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม RK239937181TH �

129 ชัยนาท โรงเรียนวัดสิงห' RK239937195TH �

130 ชัยนาท โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา RK239937204TH �

131 ชัยนาท โรงเรียนสรรพยาวิทยา RK239937133TH �

132 ชัยนาท โรงเรียนสาครพิทยาคม RK239937147TH �

133 ชัยนาท โรงเรียนห=วยกรดวิทยา RK239937155TH �

134 ชัยนาท โรงเรียนหันคาพิทยาคม RK239937164TH �

135 ชัยนาท โรงเรียนหันคาราษฎร'รังสฤษด์ิ RK239937411TH �

136 ชัยนาท โรงเรียนอุลิตไพบูลย'ชนูปถัมภ' RK239937425TH �

137 ชัยภูมิ โรงเรียนแก=งคร=อวิทยา RK239937439TH �

138 ชัยภูมิ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม RK239937442TH �

139 ชัยภูมิ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร RK239937371TH �

140 ชัยภูมิ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม RK239937385TH �

141 ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล RK239937399TH �
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142 ชัยภูมิ โรงเรียนบ=านแท$นวิทยา RK239937408TH �

143 ชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว RK239937337TH �

144 ชัยภูมิ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา RK239937345TH �

145 ชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ RK239937354TH �

146 ชัยภูมิ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา RK239937368TH �

147 ชุมพร โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม RK239937297TH �

148 ชุมพร โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา RK239937323TH �

149 ชุมพร โรงเรียนละแมวิทยา RK239937589TH �

150 ชุมพร โรงเรียนสวีวิทยา RK239937535TH �

151 ตรัง โรงเรียนกันตังพิทยากร RK239937558TH �

152 ตรัง โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา RK239999844TH �

153 ตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  RK239999739TH �

154 ตรัง โรงเรียนย$านตาขาวรัฐชนูปถัมภ' RK239999742TH �

155 ตรัง โรงเรียนรัษฎา RK239999756TH �

156 ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ RK239999760TH �

157 ตรัง โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข RK239999711TH �

158 ตรัง โรงเรียนห=วยยอด RK239999725TH �

159 ตราด โรงเรียนเขาน=อยวิทยาคม RK239999977TH �

160 ตราด โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต'รุจิรวงศ') RK239999985TH �

161 ตราด โรงเรียนคลองใหญ$วิทยาคม RK239999994TH �

162 ตราด โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม RK240000004TH �

163 ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ RK239999932TH �

164 ตราด โรงเรียนบ$อไร$วิทยาคม RK239999946TH �

165 ตราด โรงเรียนวัดคลองสน RK239999950TH �

166 ตราด โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลปR RK239999963TH �

167 ตราด โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก RK239999892TH �

168 ตราด โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม RK239999901TH �

169 นครนายก โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา RK239999915TH �

170 นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม RK239999929TH �
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171 นครนายก โรงเรียนนวมราชานุสรณ' RK239999858TH �

172 นครนายก โรงเรียนบ=านนา (นายกพิทยากร) RK239999861TH �

173 นครนายก โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร RK239999875TH �

174 นครนายก โรงเรียนปFยชาติพัฒนา RK239999889TH �

175 นครนายก โรงเรียนภัทรพิทยาจารย' RK239936138TH �

176 นครนายก โรงเรียนเมืองนครนายก RK239936141TH �

177 นครนายก โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม RK239938142TH �

178 นครนายก โรงเรียนองครักษ' RK239938156TH �

179 นครนายก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก RK239938160TH �

180 นครปฐม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม RK239938099TH �

181 นครปฐม โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา RK239938108TH �

182 นครปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย RK239938111TH �

183 นครปฐม โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน RK239938125TH �

184 นครปฐม โรงเรียนรัตนโกสินทร'สมโภชบวรนิเวศศาลายา RK239938377TH �

185 นครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ RK239937561TH �

186 นครปฐม โรงเรียนวัดไร$ขิงวิทยา RK239937495TH �

187 นครปฐม โรงเรียนวัดห=วยจรเข=วิทยาคม RK239937500TH �

188 นครปฐม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา RK239937513TH �

189 นครปฐม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย RK239937527TH �

190 นครพนม โรงเรียนธาตุพนม RK239937456TH �

191 นครพนม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม RK239937460TH �

192 นครพนม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา RK239937473TH �

193 นครพนม โรงเรียนนาหว=าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห') RK239937487TH �

194 นครพนม โรงเรียนบ=านแพงพิทยาคม RK239937734TH �

195 นครพนม โรงเรียนปFยะมหาราชาลัย RK239936433TH �

196 นครพนม โรงเรียนโพนสวรรค'ราษฎร'พัฒนา RK239936447TH �

197 นครพนม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล RK239936376TH �

198 นครพนม โรงเรียนสหราษฎร'รังสฤษด์ิ RK239936380TH �

199 นครพนม โรงเรียนอุเทนพัฒนา RK239936393TH �

Page 7



ลําดับท่ี จังหวัด ก-ฮ ช่ือสถานศึกษา
เลขท่ี

จม.ลงทะเบียน
โรงเรียน
ละ12คน

200 นครราชสีมา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี RK239936402TH �

201 นครราชสีมา โรงเรียนโนนสูงศรีธานี RK239936331TH �

202 นครราชสีมา โรงเรียนบุญวัฒนา RK239936345TH �

203 นครราชสีมา โรงเรียนป?กธงชัยประชานิรมิต RK239936359TH �

204 นครราชสีมา โรงเรียนปากช$อง RK239936362TH �

205 นครราชสีมา โรงเรียนพิมายวิทยา RK239936610TH �

206 นครราชสีมา โรงเรียนมัธยมด$านขุนทด RK239936623TH �

207 นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย RK239936637TH �

208 นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย2 RK239936645TH �

209 นครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา RK239936570TH �

210 นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช RK239936583TH �

211 นครศรีธรรมราช โรงเรียนชะอวด RK239936597TH �

212 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต= RK239936606TH �

213 นครศรีธรรมราช โรงเรียนท$าศาลาประสิทธิ์ศึกษา RK239936535TH �

214 นครศรีธรรมราช โรงเรียนทุ$งสง RK239936549TH �

215 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ RK239936552TH �

216 นครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพนัง RK239936566TH �

217 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช RK239936495TH �

218 นครศรีธรรมราช โรงเรียนโยธินบํารุง RK239936504TH �

219 นครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีทุ$งสง RK239936518TH �

220 นครสวรรค' โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ RK239936521TH �

221 นครสวรรค' โรงเรียนตาคลีประชาสรรค' RK239936800TH �

222 นครสวรรค' โรงเรียนท$าตะโกพิทยาคม RK239936773TH �

223 นครสวรรค' โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค' RK239936787TH �

224 นครสวรรค' โรงเรียนนครสวรรค' RK239936795TH �

225 นครสวรรค' โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม RK239936739TH �

226 นครสวรรค' โรงเรียนลาดยาววิทยาคม RK239936742TH �

227 นครสวรรค' โรงเรียนสตรีนครสวรรค' RK239936756TH �

228 นครสวรรค' โรงเรียนหนองบัว RK239936760TH �
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229 นครสวรรค' โรงเรียนห=วยน้ําหอมวิทยาคาร RK239936699TH �

230 นนทบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี RK239936708TH �

231 นนทบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร' นนทบุรี RK239936711TH �

232 นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี RK239936725TH �

233 นนทบุรี โรงเรียนบางบัวทอง RK239936654TH �

234 นนทบุรี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ' RK239936668TH �

235 นนทบุรี โรงเรียนปากเกร็ด RK239936671TH �

236 นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม RK239936685TH �

237 นนทบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท' RK239936932TH �

238 นนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี RK239936946TH �

239 นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี RK239936950TH �

240 นราธิวาส โรงเรียนตันหยงมัส RK239936963TH �

241 นราธิวาส โรงเรียนตากใบ RK239936892TH �

242 นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส RK239998795TH �

243 นราธิวาส โรงเรียนนราสิกขาลัย RK239998733TH �

244 นราธิวาส โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี RK239998747TH �

245 นราธิวาส โรงเรียนร$มเกล=า RK239998755TH �

246 นราธิวาส โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม RK239998764TH �

247 นราธิวาส โรงเรียนสวนพระยาวิทยา RK239999019TH �

248 นราธิวาส โรงเรียนสุคิรินวิทยา RK239999022TH �

249 นราธิวาส โรงเรียนสุไหงโกลก RK239999036TH �

250 บึงกาฬ โรงเรียนเซกา RK239999040TH �

251 บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ RK239998971TH �

252 บึงกาฬ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม RK239998985TH �

253 บึงกาฬ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม RK239998999TH �

254 บึงกาฬ โรงเรียนพรเจริญวิทยา RK239999005TH �

255 บึงกาฬ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา RK239998937TH �

256 บุรีรัมย' โรงเรียนกระสังพิทยาคม RK239998954TH �

257 บุรีรัมย' โรงเรียนนางรอง RK239998968TH �
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258 บุรีรัมย' โรงเรียนบ=านกรวดวิทยาคาร RK239998897TH �

259 บุรีรัมย' โรงเรียนบุรีรัมย'พิทยาคม RK239998906TH �

260 บุรีรัมย' โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม RK239998910TH �

261 บุรีรัมย' โรงเรียนพุทไธสง RK239998923TH �

262 บุรีรัมย' โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ' RK239999172TH �

263 บุรีรัมย' โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก RK239998945TH �

264 บุรีรัมย' โรงเรียนลําปลายมาศ RK239999186TH �

265 บุรีรัมย' โรงเรียนสตึก RK239999190TH �

266 บุรีรัมย' โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม RK239999209TH �

267 ปทุมธานี โรงเรียนคณะราษฎร'บํารุงปทุมธานี RK239999138TH �

268 ปทุมธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา RK239999141TH �

269 ปทุมธานี โรงเรียนธรรมศาสตร'คลองหลวงวิทยาคม RK239999155TH �

270 ปทุมธานี โรงเรียนธัญบุรี RK239999169TH �

271 ปทุมธานี โรงเรียนธัญรัตน' RK239999098TH �

272 ปทุมธานี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี RK239999107TH �

273 ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล RK239999115TH �

274 ปทุมธานี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต RK239999124TH �

275 ปทุมธานี โรงเรียนสายป?ญญารังสิต RK239999053TH �

276 ประจวบคีรีขันธ' โรงเรียนกุยบุรีวิทยา RK239999067TH �

277 ประจวบคีรีขันธ' โรงเรียนทับสะแกวิทยา RK239999075TH �

278 ประจวบคีรีขันธ' โรงเรียนธงชัยวิทยา RK239999084TH �

279 ประจวบคีรีขันธ' โรงเรียนประจวบวิทยาลัย RK239999345TH �

280 ประจวบคีรีขันธ' โรงเรียนเมืองปราณบุรี RK239999359TH �

281 ประจวบคีรีขันธ' โรงเรียนสามร=อยยอดวิทยาคม RK239999362TH �

282 ประจวบคีรีขันธ' โรงเรียนหัวหิน RK239999291TH �

283 ประจวบคีรีขันธ' โรงเรียนหัวหินวิทยาคม RK239999305TH �

284 ปราจีนบุรี โรงเรียนกบินทร'วิทยา RK239999314TH �

285 ปราจีนบุรี โรงเรียนชิตใจชื่น RK239999328TH �

286 ปราจีนบุรี โรงเรียนประจันตราษฎร'บํารุง RK239999257TH �
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287 ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง RK239999265TH �

288 ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี RK239999274TH �

289 ปราจีนบุรี โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ' RK239999288TH �

290 ปราจีนบุรี โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร'บํารุง RK239999212TH �

291 ปราจีนบุรี โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม RK239999226TH �

292 ปราจีนบุรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ RK239999230TH �

293 ปราจีนบุรี โรงเรียนศรีมโหสถ RK239999243TH �

294 ป?ตตานี โรงเรียนท$าข=ามวิทยาคาร RK239999504TH �

295 ป?ตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดป?ตตานี RK239999518TH �

296 ป?ตตานี โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา RK239999521TH �

297 ป?ตตานี โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา RK239999455TH �

298 ป?ตตานี โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ' RK239999464TH �

299 ป?ตตานี โรงเรียนวังกะพ=อพิทยาคม RK239999478TH �

300 ป?ตตานี โรงเรียนศิริราษฏร'สามัคคี RK239999481TH �

301 ป?ตตานี โรงเรียนสายบุรี(แจ=งประชาคาร) RK239999416TH �

302 ป?ตตานี โรงเรียนสุวรรณไพบูลย' RK239999420TH �

303 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนจอมสุรางค'อุปถัมภ' RK239999433TH �

304 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนท$าเรือ(นิตยานุกูล) RK239999447TH �

305 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบางปะหัน RK239999376TH �

306 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห' ๑) RK239999380TH �

307 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนภาชี (สุนทรวิทยานุกูล) RK239999393TH �

308 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ'อุปถัมภ' RK239999402TH �

309 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธิ์) RK239999535TH �

310 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยานุสรณ' RK239999549TH �

311 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย RK239999552TH �

312 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอุทัย RK239999566TH �

313 พังงา โรงเรียนกะปงพิทยาคม RK239999570TH �

314 พังงา โรงเรียนเกาะยาววิทยา RK239999583TH �

315 พังงา โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม RK239999597TH �
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316 พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน RK239999606TH �

317 พังงา โรงเรียนตะก่ัวปUา(เสนานุกูล) RK239999610TH �

318 พังงา โรงเรียนทับปุดวิทยา RK239999623TH �

319 พังงา โรงเรียนท=ายเหมืองวิทยา RK239999637TH �

320 พังงา โรงเรียนทุ$งโพธิ์วิทยา RK239999645TH �

321 พังงา โรงเรียนทุ$งมะพร=าววิทยา RK239999685TH �

322 พังงา โรงเรียนสตรีพังงา RK239996750TH �

323 พัทลุง โรงเรียนตะโหมด RK239999827TH �

324 พัทลุง โรงเรียนประภัสสรรังสิต RK239999813TH �

325 พัทลุง โรงเรียนปUาพะยอมพิทยาคม RK239999835TH �

326 พัทลุง โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม RK239999773TH �

327 เพชรบุรี โรงเรียนเขาย=อยวิทยา RK239999787TH �

328 เพชรบุรี โรงเรียนคงคาราม RK239999795TH �

329 เพชรบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี RK239999800TH �

330 เพชรบุรี โรงเรียนท$ายางวิทยา RK239997962TH �

331 เพชรบุรี โรงเรียนบ=านลาดวิทยา RK239998217TH �

332 เพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี RK239998225TH �

333 เพชรบุรี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร') RK239998234TH �

334 เพชรบุรี โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา RK239998248TH �

335 ภูเก็ต โรงเรียนกะทู=วิทยา RK239998194TH �

336 ภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร' ภูเก็ต RK239998177TH �

337 ภูเก็ต โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก=องอนุสรณ') RK239998185TH �

338 ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย RK239998203TH �

339 ภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง RK239998132TH �

340 ภูเก็ต โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ' RK239998146TH �

341 ภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต RK239998150TH �

342 มหาสารคาม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค' RK239997145TH �

343 มหาสารคาม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม RK239997168TH �

344 มหาสารคาม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค' RK239997154TH �
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345 มหาสารคาม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ' RK239997415TH �

346 มหาสารคาม โรงเรียนบรบือ RK239997429TH �

347 มหาสารคาม โรงเรียนบรบือวิทยาคาร RK239997432TH �

348 มหาสารคาม โรงเรียนผดุงนารี RK239997446TH �

349 มหาสารคาม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร RK239997375TH �

350 มหาสารคาม โรงเรียนวาปWปทุม RK239997389TH �

351 มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม RK239997392TH �

352 มุกดาหาร โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร RK239997401TH �

353 มุกดาหาร โรงเรียนคําสร=อยพิทยาสรรค' RK239997335TH �

354 มุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร RK239997344TH �

355 มุกดาหาร โรงเรียนดงหลวงวิทยา RK239997358TH �

356 มุกดาหาร โรงเรียนดอนตาลวิทยา RK239997361TH �

357 มุกดาหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน RK239997295TH �

358 มุกดาหาร โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร RK239997313TH �

359 มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล RK239997300TH �

360 มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร RK239997327TH �

361 มุกดาหาร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา RK239997579TH �

362 ยโสธร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม RK239997582TH �

363 ยโสธร โรงเรียนค=อวังวิทยาคม RK239997596TH �

364 ยโสธร โรงเรียนคําเข่ือนแก=วชนูปถัมภ' RK239997605TH �

365 ยโสธร โรงเรียนคําเตยวิทยา RK239997534TH �

366 ยโสธร โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม RK239997548TH �

367 ยโสธร โรงเรียนทรายมูลวิทยา RK239997551TH �

368 ยโสธร โรงเรียนปUาต้ิววิทยา RK239997565TH �

369 ยโสธร โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม RK239997494TH �

370 ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม RK239997503TH �

371 ยโสธร โรงเรียนเลิงนกทา RK239997517TH �

372 ยะลา โรงเรียนกาบังพิทยาคม RK239997525TH �

373 ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 2 RK239997450TH �
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374 ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา RK239997463TH �

375 ยะลา โรงเรียนจันทร'ประภัสสร'อนุสรณ' RK239997477TH �

376 ยะลา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร' ยะลา RK239997485TH �

377 ยะลา โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย' RK239997738TH �

378 ยะลา โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย' RK239997741TH �

379 ยะลา โรงเรียนบันนังสตาวิทยา RK239997755TH �

380 ยะลา โรงเรียนเบตง(วีระราษฎร'ประสาน) RK239997769TH �

381 ยะลา โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล RK239997698TH �

382 ยะลา โรงเรียนรามันห'ศิริวิทย' RK239997707TH �

383 ยะลา โรงเรียนสตรียะลา RK239997715TH �

384 ร=อยเอ็ด โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก RK239997724TH �

385 ร=อยเอ็ด โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ' RK239997653TH �

386 ร=อยเอ็ด โรงเรียนปทุมรัตต'พิทยาคม RK239997667TH �

387 ร=อยเอ็ด โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร RK239997675TH �

388 ร=อยเอ็ด โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา RK239997684TH �

389 ร=อยเอ็ด โรงเรียนร=อยเอ็ดวิทยาลัย RK239997619TH �

390 ร=อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา RK239997636TH �

391 ร=อยเอ็ด โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล RK239997640TH �

392 ร=อยเอ็ด โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย RK239997622TH �

393 ร=อยเอ็ด โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม RK239997891TH �

394 ระนอง โรงเรียนกระบุรีวิทยา RK239997914TH �

395 ระนอง โรงเรียนกะเปอร'วิทยา RK239997905TH �

396 ระนอง โรงเรียนปากจั่นวิทยา RK239997928TH �

397 ระนอง โรงเรียนละอุ$นวิทยาคาร RK239997857TH �

398 ระนอง โรงเรียนสุขสําราญราษฎร'รังสรรค' RK239997865TH �

399 ระยอง โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) RK239997874TH �

400 ระยอง โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา RK239997888TH �

401 ระยอง โรงเรียนนิคมวิทยา RK239997812TH �

402 ระยอง โรงเรียนบ=านค$าย RK239997826TH �
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403 ระยอง โรงเรียนบ=านฉางกาญจนกุลวิทยา RK239997830TH �

404 ระยอง โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม RK239997843TH �

405 ระยอง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร RK239997772TH �

406 ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม RK239997790TH �

407 ระยอง โรงเรียนวังจันทร'วิทยา RK239997786TH �

408 ระยอง โรงเรียนวัดปUาประดู$ RK239997809TH �

409 ราชบุรี โรงเรียนคุรุราษฎร'รังสฤษฏ' RK239998058TH �

410 ราชบุรี โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา RK239998061TH �

411 ราชบุรี โรงเรียนบ=านคาวิทยา RK239998075TH �

412 ราชบุรี โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ RK239998089TH �

413 ราชบุรี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี RK239998013TH �

414 ราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห' RK239998027TH �

415 ราชบุรี โรงเรียนวัดดอนตูม RK239998035TH �

416 ราชบุรี โรงเรียนสายธรรมจันทร' RK239998044TH �

417 ลพบุรี โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย RK239997976TH �

418 ลพบุรี โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา RK239997980TH �

419 ลพบุรี โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม RK239997993TH �

420 ลพบุรี โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา RK239998000TH �

421 ลพบุรี โรงเรียนท$าวุ=งวิทยาคาร RK239997931TH �

422 ลพบุรี โรงเรียนบ=านหม่ีวิทยา RK239997945TH �

423 ลพบุรี โรงเรียนปFยะบุตร' RK239997959TH �

424 ลพบุรี โรงเรียนพระนารายณ' RK239998163TH �

425 ลพบุรี โรงเรียนพัฒนานิคม RK239998092TH �

426 ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย RK239998101TH �

427 เลย โรงเรียนเชียงคาน RK239998115TH �

428 เลย โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม RK239998129TH �

429 เลย โรงเรียนภูเรือวิทยา RK239998375TH �

430 เลย โรงเรียนภูหลวงวิทยา RK239998384TH �

431 เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม RK239998398TH �
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432 เลย โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา RK239998407TH �

433 เลย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา RK239998336TH �

434 เลย โรงเรียนศรีสองรักษ'วิทยา RK239998340TH �

435 เลย โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ' RK239998367TH �

436 เลย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม RK239998353TH �

437 ศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรลักษ'วิทยา RK239998296TH �

438 ศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรารมณ' RK239998305TH �

439 ศรีสะเกษ โรงเรียนกําแพง RK239998319TH �

440 ศรีสะเกษ โรงเรียนขุขันธ' RK239998322TH �

441 ศรีสะเกษ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา RK239998251TH �

442 ศรีสะเกษ โรงเรียนปรางค'กู$ RK239998265TH �

443 ศรีสะเกษ โรงเรียนยางชุมน=อยพิทยาคม RK239998279TH �

444 ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย RK239998282TH �

445 ศรีสะเกษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ RK239998530TH �

446 ศรีสะเกษ โรงเรียนห=วยทับทันวิทยาคม RK239998543TH �

447 สกลนคร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา RK239998557TH �

448 สกลนคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ RK239998565TH �

449 สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ'วิทยา RK239998490TH �

450 สกลนคร โรงเรียนบ=านม$วงพิทยาคม RK239998509TH �

451 สกลนคร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม RK239998512TH �

452 สกลนคร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส RK239998526TH �

453 สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา RK239998455TH �

454 สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล RK239998469TH �

455 สกลนคร โรงเรียนสว$างแดนดิน RK239998472TH �

456 สกลนคร โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา RK239998486TH �

457 สงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ RK239998415TH �

458 สงขลา โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน' RK239998424TH �

459 สงขลา โรงเรียนระโนดวิทยา RK239998438TH �

460 สงขลา โรงเรียนสะเดา (ขรรค'ชัยกัมพลานนท'อนุสรณ') RK239998441TH �
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461 สงขลา โรงเรียนหาดใหญ$วิทยาลัย RK239998693TH �

462 สงขลา โรงเรียนหาดใหญ$วิทยาลัย 2 RK239998702TH �

463 สตูล โรงเรียนกําแพงวิทยา RK239998716TH �

464 สตูล โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) RK239998720TH �

465 สตูล โรงเรียนควนโดนวิทยา RK239998659TH �

466 สตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล RK239998662TH �

467 สตูล โรงเรียนท$าแพผดุงวิทย' RK239998676TH �

468 สตูล โรงเรียนท$าศิลาบํารุงราษฎร' RK239998680TH �

469 สตูล โรงเรียนทุ$งหว=าวรวิทย' RK239998614TH �

470 สตูล โรงเรียนปาล'มพัฒนวิทย' RK239998628TH �

471 สตูล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค' RK239998631TH �

472 สตูล โรงเรียนละงูพิทยาคม RK239998645TH �

473 สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา RK239998574TH �

474 สตูล โรงเรียนสาครพิทยาคาร RK239998588TH �

475 สมุทรปราการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน=อมเกล=า สมุทรปราการ RK239998591TH �

476 สมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร' สมุทรปราการ RK239998605TH �

477 สมุทรปราการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ RK239998852TH �

478 สมุทรปราการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห' สิงหเสนี) สมุทรปราการ RK239998866TH �

479 สมุทรปราการ โรงเรียนบางพลีราษฎร'บํารุง RK239998870TH �

480 สมุทรปราการ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝUายมัธยมฯ RK239998883TH �

481 สมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก=ว RK239998818TH �

482 สมุทรปราการ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี RK239998821TH �

483 สมุทรปราการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ RK239998835TH �

484 สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ RK239998849TH �

485 สมุทรสงคราม โรงเรียนถาวรานุกูล RK239998778TH �

486 สมุทรสงคราม โรงเรียนท=ายหาด RK239998804TH �

487 สมุทรสงคราม โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา RK239998781TH �

488 สมุทรสงคราม โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย RK239999671TH �

489 สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดแก=วเจริญอํานวยวิทย' RK239999654TH �
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490 สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดบางกะพ=อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ') RK239937663TH �

491 สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร RK239999708TH �

492 สมุทรสงคราม โรงเรียนสกลวิสุทธิ RK239999668TH �

493 สมุทรสงคราม โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย RK239999699TH �

494 สมุทรสาคร โรงเรียนกระทุ$มแบน (วิเศษสมุทคุณ) RK239937544TH �

495 สมุทรสาคร โรงเรียนกุศลวิทยา RK239937601TH �

496 สมุทรสาคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร' สมุทรสาคร RK239937592TH �

497 สมุทรสาคร โรงเรียนพันท=ายนรสิงห'วิทยา RK239937575TH �

498 สมุทรสาคร โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย' RK239937310TH �

499 สมุทรสาคร โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน'ราษฎร'อุปถัมภ' RK239937306TH �

500 สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ RK239996278TH �

501 สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย RK239996264TH �

502 สมุทรสาคร โรงเรียนหลักสองส$งเสริมวิทยา RK239996255TH �

503 สมุทรสาคร โรงเรียนอ=อมน=อยโสภณชนูปถัมภ' RK239996281TH �

504 สระแก=ว โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม RK239996318TH �

505 สระแก=ว โรงเรียนตาพระยา RK239996321TH �

506 สระแก=ว โรงเรียนทัพพระยาพิทยา RK239996216TH �

507 สระแก=ว โรงเรียนทัพราชวิทยา RK239996220TH �

508 สระแก=ว โรงเรียนท$าเกษมพิทยา RK239996233TH �

509 สระแก=ว โรงเรียนร$มเกล=าวัฒนานคร สระแก=ว รัชมังคลาภิเษก RK239996247TH �

510 สระแก=ว โรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม RK239996176TH �

511 สระแก=ว โรงเรียนวังสมบูรณ'วิทยาคม RK239996180TH �

512 สระแก=ว โรงเรียนสระแก=ว RK239996193TH �

513 สระแก=ว โรงเรียนอรัญประเทศ RK239996202TH �

514 สระบุรี โรงเรียนแก$งคอย RK239996454TH �

515 สระบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร' พุแค RK239996471TH �

516 สระบุรี โรงเรียนบ=านหมอ(พัฒนานุกูล) RK239996468TH �

517 สระบุรี โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน RK239996485TH �

518 สระบุรี โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา RK239996410TH �

Page 18



ลําดับท่ี จังหวัด ก-ฮ ช่ือสถานศึกษา
เลขท่ี

จม.ลงทะเบียน
โรงเรียน
ละ12คน

519 สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม RK239996423TH �

520 สระบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  สระบุรี RK239996437TH �

521 สระบุรี โรงเรียนสุธีวิทยา RK239996445TH �

522 สระบุรี โรงเรียนเสาไห=(วิมลวิทยานุกูล) RK239996370TH �

523 สระบุรี โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยา) RK239996383TH �

524 สิงห'บุรี โรงเรียนค$ายบางระจันวิทยาคม RK239996397TH �

525 สิงห'บุรี โรงเรียนทองเอนวิทยา RK239996406TH �

526 สิงห'บุรี โรงเรียนท$าช=างวิทยาคาร RK239996349TH �

527 สิงห'บุรี โรงเรียนบางระจันวิทยา RK239996335TH �

528 สิงห'บุรี โรงเรียนบ=านแปYงวิทยา RK239996352TH �

529 สิงห'บุรี โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก RK239996366TH �

530 สิงห'บุรี โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม RK239996613TH �

531 สิงห'บุรี โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา RK239996627TH �

532 สิงห'บุรี โรงเรียนสิงห'บุรี RK239996635TH �

533 สิงห'บุรี โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ') RK239996644TH �

534 สิงห'บุรี โรงเรียนหัวไผ$วิทยาคม RK239996573TH �

535 สิงห'บุรี โรงเรียนอินทร'บุรี RK239996587TH �

536 สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย RK239996595TH �

537 สุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี RK239996600TH �

538 สุพรรณบุรี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย RK239996539TH �

539 สุพรรณบุรี โรงเรียนบรรหารแจ$มใสวิทยา 1 RK239996542TH �

540 สุพรรณบุรี โรงเรียนบรรหารแจ$มใสวิทยา 3 RK239996556TH �

541 สุพรรณบุรี โรงเรียนบางปลาม=า(สูงสุมารผดุงวิทย') RK239996560TH �

542 สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง RK239996499TH �

543 สุพรรณบุรี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม RK239996508TH �

544 สุพรรณบุรี โรงเรียนหนองหญ=าไซวิทยา RK239996511TH �

545 สุพรรณบุรี โรงเรียนอู$ทอง RK239996525TH �

546 สุราษฎร'ธานี โรงเรียนไชยาวิทยา RK239996785TH �

547 สุราษฎร'ธานี โรงเรียนท$าชนะ RK239996794TH �

Page 19



ลําดับท่ี จังหวัด ก-ฮ ช่ือสถานศึกษา
เลขท่ี

จม.ลงทะเบียน
โรงเรียน
ละ12คน

548 สุราษฎร'ธานี โรงเรียนบ=านนาสาร RK239996803TH �

549 สุราษฎร'ธานี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม RK239996732TH �

550 สุราษฎร'ธานี โรงเรียนเมืองสุราษฎร'ธานี RK239996746TH �

551 สุราษฎร'ธานี โรงเรียนสุราษฎร'ธานี RK239996763TH �

552 สุราษฎร'ธานี โรงเรียนสุราษฎร'ธานี 2 RK239996692TH �

553 สุราษฎร'ธานี โรงเรียนสุราษฎร'พิทยา RK239996701TH �

554 สุรินทร' โรงเรียนจอมพระประชาสรรค' RK239996715TH �

555 สุรินทร' โรงเรียนท$าตูมประชาเสริมวิทย' RK239996729TH �

556 สุรินทร' โรงเรียนบัวเชดวิทยา RK239996658TH �

557 สุรินทร' โรงเรียนประสาทวิทยาคาร RK239996661TH �

558 สุรินทร' โรงเรียนรัตนบุรี RK239996675TH �

559 สุรินทร' โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย RK239996689TH �

560 สุรินทร' โรงเรียนสังขะ RK239996936TH �

561 สุรินทร' โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม RK239996940TH �

562 สุรินทร' โรงเรียนสิรินธร RK239996953TH �

563 สุรินทร' โรงเรียนสุรวิทยาคาร RK239996967TH �

564 หนองคาย โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร RK239996896TH �

565 หนองคาย โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม RK239996905TH �

566 หนองคาย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย RK239996919TH �

567 หนองคาย โรงเรียนเซิมพิทยาคม RK239996922TH �

568 หนองคาย โรงเรียนโซ$พิสัยพิทยาคม RK239996851TH �

569 หนองคาย โรงเรียนท$าบ$อ RK239996865TH �

570 หนองคาย โรงเรียนบุ$งคล=านคร RK239996879TH �

571 หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร RK239996882TH �

572 หนองคาย โรงเรียนปากสวยพิทยาคม RK239996817TH �

573 หนองคาย โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ' RK239996825TH �

574 หนองคาย โรงเรียนสังคมวิทยา RK239996834TH �

575 หนองคาย โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร RK239996848TH �

576 หนองคาย โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก RK239997097TH �
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577 หนองคาย โรงเรียนหนองหัวช=างวิทยา RK239997106TH �

578 หนองบัวลําภู โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม RK239997110TH �

579 หนองบัวลําภู โรงเรียนกุดดู$พิทยาคม RK239997123TH �

580 หนองบัวลําภู โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค' RK239997052TH �

581 หนองบัวลําภู โรงเรียนนาวังศึกษาวิช RK239997070TH �

582 หนองบัวลําภู โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร RK239997083TH �

583 หนองบัวลําภู โรงเรียนฝ?Zงแดงวิทยาสรรค' RK239997018TH �

584 หนองบัวลําภู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร RK239997021TH �

585 หนองบัวลําภู โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค' RK239997035TH �

586 หนองบัวลําภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร RK239997049TH �

587 หนองบัวลําภู โรงเรียนหนองสวรรค'วิทยาคาร RK239996975TH �

588 อ$างทอง โรงเรียนจําปาหล$อพิทยาคม RK239996998TH �

589 อ$างทอง โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม RK239997004TH �

590 อ$างทอง โรงเรียนปาโมกข'วิทยาภูมิ RK239996984TH �

591 อ$างทอง โรงเรียนไผ$วงวิทยา RK239997260TH �

592 อ$างทอง โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี) RK239997256TH �

593 อ$างทอง โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม RK239997273TH �

594 อ$างทอง โรงเรียนราชสถิตย'วิทยา RK239997287TH �

595 อ$างทอง โรงเรียนริ้วหว=าวิทยาคม RK239997211TH �

596 อ$างทอง โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม RK239997225TH �

597 อ$างทอง โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) RK239997239TH �

598 อ$างทอง โรงเรียนสตรีอ$างทอง RK239997242TH �

599 อ$างทอง โรงเรียนสามโก=วิทยาคม RK239997171TH �

600 อ$างทอง โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม RK239997185TH �

601 อ$างทอง โรงเรียนอ$างทองป?ทมโรจน'วิทยาคม RK239997199TH �

602 อํานาจเจริญ โรงเรียนคึมใหญ$วิทยา RK239997208TH �

603 อํานาจเจริญ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม RK239879550TH �

604 อํานาจเจริญ โรงเรียนปทุมราชวงศา RK239879696TH �

605 อํานาจเจริญ โรงเรียนพนาศึกษา RK239879705TH �
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606 อํานาจเจริญ โรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม RK239879719TH �

607 อํานาจเจริญ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก' RK239879722TH �

608 อํานาจเจริญ โรงเรียนเสนางคนิคม RK239879767TH �

609 อํานาจเจริญ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม RK239879753TH �

610 อํานาจเจริญ โรงเรียนอํานาจเจริญ RK239879740TH �

611 อํานาจเจริญ โรงเรียนอํานาจเจริญ 2 RK239879736TH �

612 อุดรธานี โรงเรียนกุมภวาปW RK239879775TH �

613 อุดรธานี โรงเรียนบ=านดุงวิทยา RK239879815TH �

614 อุดรธานี โรงเรียนบ=านผือพิทยาสรรค' RK239879824TH �

615 อุดรธานี โรงเรียนประจักษ'ศิลปาคาร RK239879838TH �

616 อุดรธานี โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม RK239879841TH �

617 อุดรธานี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ RK239879784TH �

618 อุดรธานี โรงเรียนหนองหานวิทยา RK239879798TH �

619 อุดรธานี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ RK239879807TH �

620 อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ'พิทยา RK239879974TH �

621 อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล RK239879988TH �

622 อุทัยธานี โรงเรียนการุ=งวิทยาคม RK239879991TH �

623 อุทัยธานี โรงเรียนตลุกดู$วิทยาคม RK239880005TH �

624 อุทัยธานี โรงเรียนทัพทันอนุสรณ' RK239879930TH �

625 อุทัยธานี โรงเรียนบ=านทุ$งนาวิทยา RK239879943TH �

626 อุทัยธานี โรงเรียนบ=านไร$วิทยา RK239879957TH �

627 อุทัยธานี โรงเรียนลานสักวิทยา RK239879965TH �

628 อุทัยธานี โรงเรียนสว$างอารมณ'วิทยาคม RK239879890TH �

629 อุทัยธานี โรงเรียนหนองขาหย$างวิทยา RK239879909TH �

630 อุทัยธานี โรงเรียนหนองฉางวิทยา RK239879912TH �

631 อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม RK239879926TH �

632 อุบลราชธานี โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม RK239879855TH �

633 อุบลราชธานี โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร RK239879869TH �

634 อุบลราชธานี โรงเรียนเดชอุดม RK239879872TH �
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635 อุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล RK239879886TH �

636 อุบลราชธานี โรงเรียนน้ํายืนวิทยา RK239996131TH �

637 อุบลราชธานี โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร RK239996145TH �

638 อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช RK239996159TH �

639 อุบลราชธานี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล RK239996162TH �

640 อุบลราชธานี โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ RK239996091TH �

641 อุบลราชธานี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร RK239996105TH �
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