
รหัสสมาชิก ช่ือโรงเรียน จังหวัด 

7-81130-002 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

7-81130-001 โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง จังหวัดกระบี่ 

7-81120-001 โรงเรียนคลองทอมราษฎรรังสรรค จังหวัดกระบี่ 

7-81110-001 โรงเรียนอาวลึกประชาสรรค จังหวัดกระบี่ 

7-10240-006 โรงเรียนชินวร 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10310-004 โรงเรียนสุเหราดอนสะแก 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10310-003 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10310-002 โรงเรียนอุดมศึกษา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10310-001 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10303-002 โรงเรียนจิตรลดา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10300-002 โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10300-001 โรงเรียนราชินีบน 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10260-001 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10330-001 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ(ฝายประถม) 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10240-007 โรงเรียนศิริเพ็ญ 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10510-001 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10240-005 โรงเรียนนราธิปพิทยา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10240-004 โรงเรียนวัดเทพลีลา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10240-003 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 



7-10240-002 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10240-001 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10250-001 โรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10600-003 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10230-009 โรงเรียนเพชรถนอม 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10900-001 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายประถม 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10800-001 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมมาวาส 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10700-002 โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10700-001 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10600-006 โรงเรียนวัดสุทธาราม 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10330-002 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10600-004 โรงเรียนซางตาครูสศึกษา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10230-008 โรงเรียนเทพเสนานุสรณ 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10600-002 โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10600-001 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ชางกลสยาม) 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10530-001 โรงเรียนสุเหราลําแขก 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10510-004 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร (บุญมีอนุกูล) 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10510-003 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ ์
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 



7-10500-001 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10400-001 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10600-005 โรงเรียนภาษานุสรณ ธนบุร ี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10110-004 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10160-001 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10150-002 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10150-001 โรงเรียนสมบุญวิทย 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10140-001 โรงเรียนสารสาสนสุขสวัสดิ์ 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10120-007 โรงเรียนอนุบาลบานสานฝน 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10120-006 โรงเรียนวัดดอกไม 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10120-004 โรงเรียนสารสาสนพิทยา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10160-002 โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10120-001 โรงเรียนนนทรีวิทยา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10120-005 โรงเรียนทวีวัฒนา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10110-003 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10100-001 โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10110-002 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10230-007 โรงเรียนคลองทรงกระเทียม 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 



7-10100-002 โรงเรียนเทพศิรินทร 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10510-002 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10110-001 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10120-002 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10230-001 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (ม.ตน) 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10230-006 โรงเรียนกัลยวิทย 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10230-005 โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10230-004 โรงเรียนปยะพงษวิทยา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10120-003 โรงเรียนอนุบาลจันทรเจา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10230-002 โรงเรียนลอยสายอนุสรณ 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10160-003 โรงเรียนวัดทองศาลางาม 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10220-006 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10220-005 โรงเรียนบานคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน) 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10220-004 โรงเรียนระเบียบศึกษา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10220-003 โรงเรียนประเทืองทิพยวิทยา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10210-001 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10230-003 โรงเรียนทรงวิทยศึกษา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10220-002 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 



7-10170-001 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10200-001 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10210-002 โรงเรียนเจริญผลวิทยา 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10210-003 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพยอนุสรณ) 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10220-001 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-10170-002 โรงเรียนวัดนอยใน 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-71180-001 โรงเรียนวัดปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71150-007 โรงเรียนบานวังใหญ จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71000-001 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71150-002 โรงเรียนไทรโยคใหญ จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71150-006 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71150-005 โรงเรียนบานทุงกางยาง จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71220-001 โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71150-004 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71260-001 โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71150-003 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71150-001 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71140-002 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71140-001 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ จังหวัดกาญจนบุรี 

7-71180-002 โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

7-46150-001 โรงเรียนเมืองสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 

7-62150-001 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร 

7-62170-001 โรงเรียนลานกระบือวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 

7-62000-001 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร 

7-40000-001 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแกน 

7-40310-002 โรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดขอนแกน 

7-40320-001 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร จังหวัดขอนแกน 



7-40160-001 โรงเรียนบานเสาเลาหินแตก จังหวัดขอนแกน 

7-40190-001 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จังหวัดขอนแกน 

7-40180-001 โรงเรียนรมเย็นประชาสรรค จังหวัดขอนแกน 

7-40120-002 โรงเรียนชุมชนบานชาด จังหวัดขอนแกน 

7-40000-004 โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 3 จังหวัดขอนแกน 

7-40000-002 โรงเรียนบานน้ําเกี้ยงโนนสวาง จังหวัดขอนแกน 

7-40120-001 โรงเรียนบานคึมชาตหนองผงนาดี จังหวัดขอนแกน 

7-40130-001 วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

7-40140-001 โรงเรียนน้ําพองศึกษา จังหวัดขอนแกน 

7-40150-001 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแกน 

7-40000-003 โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2 จังหวัดขอนแกน 

7-40150-003 โรงเรียนบานโคกกลางวิทยา จังหวัดขอนแกน 

7-40310-001 โรงเรียนมวงหวานพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแกน 

7-40170-001 โรงเรียนยางคําพิทยาคม จังหวัดขอนแกน 

7-40190-002 โรงเรียนหนองสองหองวิทยา จังหวัดขอนแกน 

7-40210-001 โรงเรียนบานรองสมอ จังหวัดขอนแกน 

7-40250-001 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม จังหวัดขอนแกน 

7-40250-002 โรงเรียนบัวแกวพิทยาคม จังหวัดขอนแกน 

7-40260-001 โรงเรียนบานหนองแวงบวรวิทย จังหวัดขอนแกน 

7-40260-002 โรงเรียนบานสวนมอนไครนุนวังหิน จังหวัดขอนแกน 

7-40280-001 โรงเรียนดงบังวิทยายน จังหวัดขอนแกน 

7-40290-001 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม จังหวัดขอนแกน 

7-40150-002 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม จังหวัดขอนแกน 

7-40160-002 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา จังหวัดขอนแกน 

7-40000-005 โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแกน 

7-22120-001 โรงเรียนบานจาวหลาว จังหวัดจันทบุรี 

7-22210-002 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จังหวัดจันทบุรี 

7-22180-001 โรงเรียนทุงขนานวิทยา จังหวัดจันทบุรี 

7-22110-005 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ (เศวตวิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี 

7-22140-003 โรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี 

7-22110-004 โรงเรียนบานชางขาม จังหวัดจันทบุรี 

7-22140-002 โรงเรียนบานโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 



7-22140-001 โรงเรียนบานดงจิก จังหวัดจันทบุรี 

7-22140-004 โรงเรียนวัดพังงอน จังหวัดจันทบุรี 

7-22210-003 โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถมัภ) จังหวัดจันทบุรี 

7-22130-001 โรงเรียนวัดทาเขา (ธรรมสุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี 

7-22000-002 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ จังหวัดจันทบุรี 

7-22190-001 โรงเรียนวัดบางสระเกา (พิสิฏฐวิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี 

7-22110-003 โรงเรียนบานทาขาหยาง จังหวัดจันทบุรี 

7-22000-003 โรงเรียนวัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร) จังหวัดจันทบุรี 

7-22120-002 โรงเรียนยอแซฟวิทยา จังหวัดจันทบุรี 

7-22120-003 โรงเรียนประดิษฐศึกษา จังหวัดจันทบุรี 

7-22190-002 โรงเรียนพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี 

7-22210-001 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

7-22170-001 โรงเรียนวัดคลองขุด จังหวัดจันทบุรี 

7-22000-001 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

7-22150-001 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี 

7-22150-002 โรงเรียนบานวังตัก   จังหวัดจันทบุรี 

7-22160-001 โรงเรียนมัธยมทาแคลง จังหวัดจันทบุรี 

7-22130-002 โรงเรียนวัดทาหัวแหวน(ประจักษพงษวิทยา) จังหวัดจันทบุรี 

7-22110-001 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี 

7-22140-005 โรงเรียนราษฎรพัฒนาสามัคคี จังหวัดจันทบุรี 

7-22180-002 โรงเรียนบานทรัพยเจริญ จังหวัดจันทบุรี 

7-22150-004 โรงเรียนวัดทุงเพล (พรชํานิอุปถัมภ) จังหวัดจันทบุรี 

7-22150-003 โรงเรียนวัดมะทาย (สุมวิทยาฝายราษฎร) จังหวัดจันทบุรี 

7-22110-006 โรงเรียนวัดมาบไผ จังหวัดจันทบุรี 

7-22110-007 โรงเรียนบอวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี 

7-22210-004 โรงเรียนคลองพลูวิทยา จังหวัดจันทบุรี 

7-22150-005 โรงเรียนบานหนองสลุด จังหวัดจันทบุรี 

7-22110-002 โรงเรียนบานตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎรวิทยา) จังหวัดจันทบุรี 

7-24120-001 โรงเรียนบานเขาหินซอน (พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7-24000-001 โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7-24160-127-001-
ตชด. โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 



7-24150-001 โรงเรียนบางน้ําเปรี้ยววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7-20000-001 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จังหวัดชลบุรี 

7-20250-002 โรงเรียนเกล็ดแกว จังหวัดชลบุรี 

7-20250-001 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี 

7-20110-004 อัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

7-20110-003 โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต จังหวัดชลบุรี 

7-20110-001 โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

7-20000-004 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา  วัดใหญอินทาราม จังหวัดชลบุรี 

7-20000-003 โรงเรียนธารทิพยวิทยา จังหวัดชลบุรี 

7-20000-002 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต จังหวัดชลบุรี 

7-20180-001 โรงเรียนบํารุงศิษยศึกษา จังหวัดชลบุรี 

7-20110-002 โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี 

7-17120-001 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จังหวัดชัยนาท 

7-17000-001 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท 

7-36260-001 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 

7-36000-001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

7-36000-002 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ 

7-36120-002 โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ 

7-36000-003 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

7-36220-001 โรงเรียนบานหนองอีหลอ จังหวัดชัยภูมิ 

7-36000-004 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ2 จังหวัดชัยภูมิ 

7-36130-002 โรงเรียนบานซับเจริญสุข จังหวัดชัยภูมิ 

7-36140-001 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 

7-36170-001 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ 

7-36170-002 โรงเรียนบานเขวาวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ 

7-36110-001 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ 

7-36120-001 โรงเรียนโนนกอกวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 

7-36130-001 โรงเรียนบานซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ 

7-36150-001 โรงเรียนแกงครอวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 

7-36140-002 โรงเรียนคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 

7-36210-001 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ 

7-86140-001 โรงเรียนชุมชนประชานิคม จังหวัดชุมพร 



7-86130-005 โรงเรียนวัดทาหิน (ดรุณศึกษา) จังหวัดชุมพร 

7-86130-003 โรงเรียนบานทุงคาโตนด จังหวัดชุมพร 

7-86140-002 โรงเรียนบานพรุตะเคียน จังหวัดชุมพร 

7-86140-003 โรงเรียนบานเนินทอง จังหวัดชุมพร 

7-86140-004 โรงเรียนอนุบาลทาแซะ จังหวัดชุมพร 

7-86140-006 โรงเรียนบานหาดหงส จังหวัดชุมพร 

7-86140-007 โรงเรียนบานคันธทรัพย จังหวัดชุมพร 

7-86160-001 โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร 

7-86170-001 โรงเรียนประชาสงวน จังหวัดชุมพร 

7-86170-002 โรงเรียนชุมชนบานเขาหลาง จังหวัดชุมพร 

7-86130-001 โรงเรียนบานหวยทับทอง จังหวัดชุมพร 

7-86140-008 โรงเรียนทาแซะรัชดาภิเษก จังหวัดชุมพร 

7-86140-005 โรงเรียนบานใหมสมบูรณ จังหวัดชุมพร 

7-86110-001 โรงเรียนบานหวยหลอด จังหวัดชุมพร 

7-86000-006 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม จังหวัดชุมพร 

7-86130-004 โรงเรียนบานหาดทรายรี จังหวัดชุมพร 

7-86100-001 โรงเรียนบานเขาบอ จังหวัดชุมพร 

7-86170-003 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา จังหวัดชุมพร 

7-86000-007 วิทยาลัยสารพัดชางชุมพร จังหวัดชุมพร 

7-86190-002 โรงเรียนบานในหวย จังหวัดชุมพร 

7-86000-005 โรงเรียนวัดหูรอ จังหวัดชุมพร 

7-86120-002 โรงเรียนบานหัวถนน จังหวัดชุมพร 

7-86110-002 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี จังหวัดชุมพร 

7-86110-003 โรงเรียนชลธารวิทยา จังหวัดชุมพร 

7-86110-004 โรงเรียนวัดประสาทนิกร จังหวัดชุมพร 

7-86110-005 โรงเรียนเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร 

7-86110-006 โรงเรียนวัดดอนชัย จังหวัดชุมพร 

7-86120-001 โรงเรียนปากน้ําชุมพรวิทยา จังหวัดชุมพร 

7-86140-009 โรงเรียนบานหัววาว จังหวัดชุมพร 

7-86000-001 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร จังหวัดชุมพร 

7-86190-001 โรงเรียนบานน้ําเย็น จังหวัดชุมพร 

7-86190-003 โรงเรียนบานรับรอ จังหวัดชุมพร 



7-86000-004 โรงเรียนวัดคูขุด จังหวัดชุมพร 

7-86130-002 โรงเรียนวัดชุมแสง จังหวัดชุมพร 

7-86000-002 โรงเรียนชุมชนบานนาชะอัง จังหวัดชุมพร 

7-86220-001 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จังหวัดชุมพร 

7-86210-004 โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา จังหวัดชุมพร 

7-86210-003 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บานพละ) จังหวัดชุมพร 

7-86210-002 โรงเรียนบานทุงเรี้ย จังหวัดชุมพร 

7-86210-001 โรงเรียนบานบอสําโรง จังหวัดชุมพร 

7-86000-003 โรงเรียนเมืองชุมพรบานเขาถลม จังหวัดชุมพร 

7-57110-001 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน จังหวัดเชียงราย 

7-57110-002 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ํา จังหวัดเชียงราย 

7-57110-003 โรงเรียนแมจันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

7-57210-001 โรงเรียนบานหวยหางปาสา จังหวัดเชียงราย 

7-57120-001 โรงเรียนบานปางเกาะทราย จังหวัดเชียงราย 

7-57130-001 โรงเรียนบานสันทราย (ราษฎรสามัคคี) จังหวัดเชียงราย 

7-57140-001 โรงเรียนบานหวยซอ จังหวัดเชียงราย 

7-57160-001 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

7-57110-004 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย 

7-57270-001 โรงเรียนจันจวาวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

7-57260-001 โรงเรียนบานทุงยาว จังหวัดเชียงราย 

7-57100-004 โรงเรียนบานปารวก (คุรุราษฎรสงเคราะห) จังหวัดเชียงราย 

7-57180-001 โรงเรียนบานแมตาชาง จังหวัดเชียงราย 

7-57140-002 โรงเรียนบานตองมวงชุม จังหวัดเชียงราย 

7-57210-002 โรงเรียนบานปงเคียน จังหวัดเชียงราย 

7-57210-003 โรงเรียนบานโปง จังหวัดเชียงราย 

7-57240-001 โรงเรียนอนุบาลแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

7-57290-001 โรงเรียนพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

7-57340-001 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

7-57170-001 โรงเรียนบานปาสัก จังหวัดเชียงราย 

7-57000-002 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

7-57100-003 โรงเรียนบานโปงพระบาท จังหวัดเชียงราย 

7-57000-001 โรงเรียนสหศาสตรศึกษา จังหวัดเชียงราย 



7-57000-003 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

7-57000-004 โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา จังหวัดเชียงราย 

7-57000-006 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

7-57100-001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

7-57100-002 โรงเรียนบานโปงน้ําตก จังหวัดเชียงราย 

7-57000-005 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

7-50220-004 โรงเรียนบานปาไมแดง จังหวัดเชียงใหม 

7-50220-003 โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปญญาพลอุปถัมถ) จังหวัดเชียงใหม 

7-50220-002 โรงเรียนบานแมโปง จังหวัดเชียงใหม 

7-50170-001 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม 

7-50220-001 โรงเรียนบานตลาดขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม 

7-50190-001 โรงเรียนบานขุนแจ จังหวัดเชียงใหม 

7-50270-001 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 จังหวัดเชียงใหม 

7-50280-001 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 จังหวัดเชียงใหม 

7-50230-001 โรงเรียนบานไร จังหวัดเชียงใหม 

7-50180-001 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม 

7-50000-001 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

7-50000-003 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

7-50100-001 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม 

7-50110-001 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จังหวัดเชียงใหม 

7-50150-001 โรงเรียนแมหอพระวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม 

7-50320-001 โรงเรียนอนุบาลเอื้อวิทยา จังหวัดเชียงใหม 

7-92130-004 โรงเรียนทางิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ) จังหวัดตรัง 

7-92140-001 โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ จังหวัดตรัง 

7-92150-001 โรงเรียนบานโตน จังหวัดตรัง 

7-92130-003 โรงเรียนบานทุงตอ จังหวัดตรัง 

7-92000-002 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 

7-92110-001 โรงเรียนวัดสีหราษฎรศรัทธา จังหวัดตรัง 

7-92000-001 โรงเรียนบานควนสระแกว จังหวัดตรัง 

7-92180-001 โรงเรียนบานปะเหลียน จังหวัดตรัง 

7-92160-001 โรงเรียนวัดควนเมา จังหวัดตรัง 

7-92220-001 โรงเรียนบานตนปรง จังหวัดตรัง 



7-92110-002 โรงเรียนบานบางเปา จังหวัดตรัง 

7-92110-003 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

7-92130-001 โรงเรียนบานวังสมบูรณ จังหวัดตรัง 

7-92130-002 โรงเรียนวัดเขา จังหวัดตรัง 

7-23140-002 โรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล จังหวัดตราด 

7-23140-001 โรงเรียนบอไรวิทยาคม จังหวัดตราด 

7-23000-003 วิทยาลัยสารพัดชางตราด จังหวัดตราด 

7-23000-002 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

7-23000-001 โรงเรียนกิตติวิทยา จังหวัดตราด 

7-23150-001 โรงเรียนสะตอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดตราด 

7-63000-001 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก จังหวัดตาก 

7-63000-002 โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 

7-26001-001 โรงเรียนปยชาติพัฒนา จังหวัดนครนายก 

7-26120-001 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย จังหวัดนครนายก 

7-73120-001 โรงเรียนแหลมบัววิทยา จังหวัดนครปฐม 

7-73110-001 โรงเรียนบวรธนวิทย จังหวัดนครปฐม 

7-73140-001 โรงเรียนวัดปลักไมลาย จังหวัดนครปฐม 

7-73170-001 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จังหวัดนครปฐม 

7-73210-001 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม 

7-73130-001 โรงเรียนบานรางกระทุม จังหวัดนครปฐม 

7-30180-002 โรงเรียนวังไมแดงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

7-30270-001 โรงเรียนชุมพวงศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 

7-30170-001 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา 

7-30180-001 โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

7-30150-003 โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

7-30000-004 วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

7-30120-002 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

7-30340-003 โรงเรียนบานมะคางาม จังหวัดนครราชสีมา 

7-30270-002 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

7-30150-001 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา 

7-30340-001 โรงเรียนคลองไผวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 

7-30260-001 โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 



7-30250-001 โรงเรียนจอมทองวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 

7-30240-001 โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

7-30230-002 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

7-30230-001 โรงเรียนทาชางราษฎรบํารุง จังหวัดนครราชสีมา 

7-30310-001 โรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา 

7-30150-002 วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

7-30340-002 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร จังหวัดนครราชสีมา 

7-30130-001 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 

7-30120-001 โรงเรียนบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

7-30110-001 โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 

7-30000-003 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห จังหวัดนครราชสีมา 

7-30000-002 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 

7-30000-001 โรงเรียนอางหนองแหน จังหวัดนครราชสีมา 

7-30210-001 โรงเรียนมัธยมดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-006 โรงเรียนบานซับไทรทอง จังหวัดนครราชสีมา 

7-30440-001 โรงเรียนบึงพะไล จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-013 โรงเรียนบานคลองสะทอน จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-012 โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-011 โรงเรียนบานหนองโสมง จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-010 โรงเรียนบานหวยน้ําเค็ม จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-009 โรงเรียนดานอุดมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-007 โรงเรียนบานบุตะโก จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-005 โรงเรียนบานหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-004 โรงเรียนบานบะใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-003 โรงเรียนบานโนนเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-002 โรงเรียนบานน้ําซับ จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-001 โรงเรียนบานซับเตา จังหวัดนครราชสีมา 

7-30370-008 โรงเรียนบานวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

7-80140-002 โรงเรียนบานชายทะเล 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7-80350-422-001-
ตชด. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาวัง 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 



7-80360-422-001-
ตชด. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยูงงาม 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7-80000-001 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7-80000-002 โรงเรียนโยธินบํารุง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7-80000-003 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7-80000-004 โรงเรียนชูศิลปวิทยา 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7-80110-001 วิทยาลัยเทคนิคทุงสง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7-80140-001 โรงเรียนสตรีปากพนัง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7-80180-001 โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7-80230-001 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7-80220-001 โรงเรียนนาบอน 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7-80320-001 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7-60000-002 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

7-60000-001 โรงเรียนสตรีนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

7-60110-001 โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 

7-60110-002 โรงเรียนวังบอวิทยา จังหวัดนครสวรรค 

7-60160-001 โรงเรียนสามมิตร จังหวัดนครสวรรค 

7-60160-002 โรงเรียนทาตะโกพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค 

7-11000-006 โรงเรียนวัดแดง (นนทคุณพิพัฒนราษฎรอุปถัมภ) จังหวัดนนทบุรี 

7-11000-008 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี 

7-11000-010 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี 

7-11120-003 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

7-11120-002 โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี 

7-11120-001 โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี 



7-11000-001 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 

7-11000-005 โรงเรียนปาไมอุทิศ ๙ จังหวัดนนทบุรี 

7-11000-004 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ จังหวัดนนทบุรี 

7-11000-002 โรงเรียนประชาอุปถัมภ จังหวัดนนทบุรี 

7-11130-002 โรงเรียนนุมประสงควิทยา จังหวัดนนทบุรี 

7-11000-003 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี 

7-11000-007 โรงเรียนศรีรัตโนภาศ จังหวัดนนทบุรี 

7-11130-001 โรงเรียนวัดโคนอนราษฎรบํารุง จังหวัดนนทบุรี 

7-11130-003 โรงเรียนวัดบางออยชาง (นันทศรีวิบูลยบํารุง) จังหวัดนนทบุรี 

7-11130-004 โรงเรียนชุมชนวัดสมเกลี้ยง จังหวัดนนทบุรี 

7-11000-009 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี 

7-11000-012 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี 

7-11000-011 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

7-96000-001 โรงเรียนบานหัวเขา จังหวัดนราธิวาส 

7-96000-002 โรงเรียนบานโคกศิลา จังหวัดนราธิวาส 

7-96000-003 โรงเรียนพิมานวิทยนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

7-55110-002 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม จังหวัดนาน 

7-55130-001 โรงเรียนบานกิ่วจันทร (เสรินทวัฒนอุปถัมภ) จังหวัดนาน 

7-55130-002 โรงเรียนบานหวยฟอง จังหวัดนาน 

7-55140-001 โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม จังหวัดนาน 

7-55220-003 โรงเรียนบอเกลือ จังหวัดนาน 

7-55120-001 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค จังหวัดนาน 

7-55140-002 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร จังหวัดนาน 

7-55110-003 โรงเรียนสา จังหวัดนาน 

7-55120-002 โรงเรียนปว จังหวัดนาน 
7-55110-322-001-
ตชด. โรงเรียนต.ช.ด. บํารุงที่ 98 จังหวัดนาน 

7-55000-001 โรงเรียนนานนคร จังหวัดนาน 

7-55110-005 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนาน จังหวัดนาน 

7-55110-004 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดนาน 

7-55160-001 โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" จังหวัดนาน 

7-55170-324-001- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะหฯ 3 จังหวัดนาน 



ตชด. 

7-55220-001 โรงเรียนบานสวา จังหวัดนาน 

7-55220-004 โรงเรียนบานยอดดอยวัฒนา จังหวัดนาน 

7-55150-001 โรงเรียนนานอย จังหวัดนาน 

7-55220-002 โรงเรียนบานนาขวาง จังหวัดนาน 

7-31150-003 โรงเรียนบานโคกกอง จังหวัดบุรีรัมย 

7-31110-001 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

7-31110-002 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณอนุสรณ) จังหวัดบุรีรัมย 

7-31110-003 โรงเรียนบานหนองงิ้วหนองไทร จังหวัดบุรีรัมย 

7-31110-004 โรงเรียนบานถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) จังหวัดบุรีรัมย 

7-31000-005 โรงเรียนรมยบุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย 

7-31150-002 โรงเรียนบานปลัดมุม จังหวัดบุรีรัมย 

7-31000-001 โรงเรียนบานหนองแตพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย 

7-31000-006 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย 

7-31150-004 โรงเรียนบานคูขาด จังหวัดบุรีรัมย 

7-31150-001 โรงเรียนบานหนองกับ จังหวัดบุรีรัมย 

7-31000-004 โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย 

7-31170-001 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย 

7-31000-002 โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดบุรีรัมย 

7-31160-001 โรงเรียนลําดวนพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย 

7-31230-003 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย 

7-31230-002 โรงเรียนวัดบุปผาราม จังหวัดบุรีรัมย 

7-31230-001 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย 

7-31110-005 โรงเรียนบานแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง) จังหวัดบุรีรัมย 

7-31190-001 โรงเรียนตูมใหญวิทยา จังหวัดบุรีรัมย 

7-31180-001 โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย 

7-31000-003 โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย 

7-12150-001 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

7-12140-001 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

7-12130-003 โรงเรียนประสานมิตร จังหวัดปทุมธานี 

7-12130-002 โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา จังหวัดปทุมธานี 

7-12130-001 โรงเรียนสายปญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี 



7-12120-001 โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี 

7-12110-001 โรงเรียนธัญรัตน จังหวัดปทุมธานี 

7-12150-002 โรงเรียนแยมสอาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

7-77140-001 โรงเรียนบานทาขาม 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

7-77230-001 โรงเรียนบานคลองลอย 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

7-77130-002 โรงเรียนบานทุงยาว 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

7-77110-001 โรงเรียนวังไกลกังวล 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

7-77130-001 โรงเรียนบานมะเดื่อทอง 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

7-77110-002 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

7-77140-002 โรงเรียนบานสวนหลวง 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

7-25150-001 โรงเรียนอนุบาลวัดบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 

7-25230-001 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

7-25140-001 โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

7-25000-003 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎรรังสฤษฎ) จังหวัดปราจีนบุรี 

7-25000-002 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) จังหวัดปราจีนบุรี 

7-25000-001 โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทรเดชาประสิทธิ์) จังหวัดปราจีนบุรี 

7-94120-001 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปตตานี 

7-94180-001 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปตตานี 

7-94150-001 โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา จังหวัดปตตานี 

7-94140-001 โรงเรียนอิสลามนิติวิทย จังหวัดปตตานี 

7-13000-002 โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7-13000-001 โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7-13190-001 โรงเรียนไตรราชวิทยา 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7-13110-001 โรงเรียนเซนตจอหน บัปติสต จังหวัด



พระนครศรีอยุธยา 

7-13130-001 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7-56150-001 โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

7-56140-002 โรงเรียนบานขุนกําลัง จังหวัดพะเยา 

7-56140-001 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

7-56110-001 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

7-56000-001 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา 

7-82150-004 โรงเรียนบานเตรียม จังหวัดพังงา 

7-82000-001 โรงเรียนสตรีพังงา จังหวัดพังงา 

7-82000-002 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา 

7-82110-001 โรงเรียนตะกั่วปาเสนานุกูล จังหวัดพังงา 

7-82110-002 โรงเรียนตะกั่วปาคีรีเขต จังหวัดพังงา 

7-82110-003 วิทยาลัยการอาชีพตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 

7-82150-003 โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา 

7-82150-005 โรงเรียนบานทับชาง จังหวัดพังงา 

7-82170-001 โรงเรียนกะปงพิทยาคม จังหวัดพังงา 

7-82000-003 โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง จังหวัดพังงา 

7-82150-002 โรงเรียนบานกลางประชาสรรค จังหวัดพังงา 

7-82150-001 โรงเรียนบานปากจก จังหวัดพังงา 

7-93130-001 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) จังหวัดพัทลุง 

7-93130-002 โรงเรียนวัดโพธิยาราม จังหวัดพัทลุง 

7-93000-001 วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

7-93110-001 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แหงที่ 2 จังหวัดพัทลุง 

7-93130-003 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จังหวัดพัทลุง 

7-66000-001 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร 

7-66230-001 โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา จังหวัดพิจิตร 

7-66130-001 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน จังหวัดพิจิตร 

7-65120-001 โรงเรียนราชประชานุเคราะห23 จังหวัดพิษณุโลก 

7-65000-001 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 

7-65000-002 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

7-76130-001 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 



7-76150-001 โรงเรียนบานลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

7-76150-002 วิทยาลัยการอาชีพบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

7-76170-001 โรงเรียนแกงกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

7-76120-003 โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

7-76120-004 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

7-76000-002 โรงเรียนราษฎรวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

7-76120-002 โรงเรียนบานพุหวาย จังหวัดเพชรบุรี 

7-76000-001 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

7-76120-001 โรงเรียนบานรางจิก จังหวัดเพชรบุรี 

7-67110-001 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 

7-67110-002 โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ 

7-67110-003 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

7-67000-001 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ 

7-67000-004 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

7-67000-002 โรงเรียนเนินพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 

7-67000-003 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 

7-67160-002 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 

7-67110-004 โรงเรียนติ้ววิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 

7-67120-001 โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 

7-67160-001 โรงเรียนสมอทอดศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ 

7-54140-003 โรงเรียนบานออยวิทยาคาร จังหวัดแพร 

7-54140-004 โรงเรียนบานแมยางกาด(มิตรภาพที่13) จังหวัดแพร 

7-54140-005 โรงเรียนบานใหมจัดสรร จังหวัดแพร 

7-54140-006 โรงเรียนบานตนหนุน จังหวัดแพร 

7-54140-007 โรงเรียนบานหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) จังหวัดแพร 

7-54140-002 โรงเรียนบานวังปง จังหวัดแพร 

7-54140-012 โรงเรียนบานรองกวาง (จันทิมาคม) จังหวัดแพร 

7-54140-008 โรงเรียนบานไผยอย จังหวัดแพร 

7-54140-010 โรงเรียนราชประชานุเคราะห25 จังหวัดแพร 

7-54140-011 โรงเรียนชุมชนบานทุงศรี(ราษฎรรังสฤษฎิ์) จังหวัดแพร 

7-54150-001 โรงเรียนบานแปน (รัฐราษฎรวิทยา) จังหวัดแพร 

7-54150-002 โรงเรียนบานนาอุนนอง (ประชารัฐวิทยาคาร) จังหวัดแพร 



7-54140-009 โรงเรียนบานแมทราย(คุรุราษฎรเจริญวิทย) จังหวัดแพร 

7-54000-006 โรงเรียนเทพพิทักษวิทยา จังหวัดแพร 

7-54000-001 โรงเรียนแพรปญญานุกูล (ศึกษาพิเศษแพร) จังหวัดแพร 

7-54000-002 โรงเรียนเมืองแพร จังหวัดแพร 

7-54000-003 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎรนุกูล) จังหวัดแพร 

7-54000-004 โรงเรียนเจริญราษฎร จังหวัดแพร 

7-54000-005 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จังหวัดแพร 

7-54140-001 โรงเรียนบานโทน(ราษฎรอุทิศ) จังหวัดแพร 

7-54110-001 โรงเรียนบานบอแกว จังหวัดแพร 

7-54130-003 โรงเรียนบานกาศประชานุเคราะห จังหวัดแพร 

7-54130-005 โรงเรียนบานปงพราว(ประชารัฐวิทยา) จังหวัดแพร 

7-54130-004 โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) จังหวัดแพร 

7-54130-002 โรงเรียนบานคางาม(อัตตราษฎรบํารุง) จังหวัดแพร 

7-54130-001 โรงเรียนชุมชนบานรองกาศ(ศรีวิทยาคาร) จังหวัดแพร 

7-54110-003 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร จังหวัดแพร 

7-54110-002 โรงเรียนบานสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน) จังหวัดแพร 

7-83000-002 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ประศาสนวิทยา) จังหวัดภูเก็ต 

7-83000-001 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

7-83120-001 โรงเรียนกะทูวิทยา จังหวัดภูเก็ต 

7-83110-001 โรงเรียนทาฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต 

7-44000-001 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

7-44120-001 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 

7-44140-003 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 

7-44140-002 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย จังหวัดมหาสารคาม 

7-44000-002 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

7-44140-001 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค จังหวัดมหาสารคาม 

7-44000-004 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

7-44000-003 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

7-44120-002 โรงเรียนดงใหญวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม 

7-58130-002 โรงเรียนราชประชานุเคราะห22 จังหวัดแมฮองสอน 

7-58110-001 โรงเรียนแมสะเรียงบริพัตรศึกษา จังหวัดแมฮองสอน 

7-58130-001 โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแมฮองสอน 



7-58000-002 โรงเรียนหองสอนศึกษา จังหวัดแมฮองสอน 

7-58000-001 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 

7-35000-001 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค จังหวัดยโสธร 

7-35120-001 โรงเรียนบานดอนมะซอม จังหวัดยโสธร 

7-35000-002 โรงเรียนบานทุงแต จังหวัดยโสธร 

7-95000-001 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา 

7-45000-001 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม จังหวัดรอยเอ็ด 

7-45100-001 โรงเรียนมวงมิตรวิทยาคม จังหวัดรอยเอ็ด 

7-45160-001 โรงเรียนบานขี้เหล็กพิทยาคม จังหวัดรอยเอ็ด 

7-45180-001 โรงเรียนบานเหลาจั่นหนองทุม จังหวัดรอยเอ็ด 

7-45170-001 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด 

7-85000-002 โรงเรียนราชกรูดวิทยา จังหวัดระนอง 

7-85000-004 วิทยาลัยเทคนิคระนอง จังหวัดระนอง 

7-85000-003 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง 

7-85000-001 โรงเรียนบานละออง จังหวัดระนอง 

7-21120-001 โรงเรียนบานคาย จังหวัดระยอง 

7-21160-001 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง 

7-21130-002 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล จังหวัดระยอง 

7-21130-003 โรงเรียนบานคลองบางไผ จังหวัดระยอง 

7-21170-001 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จังหวัดระยอง 

7-21130-001 โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง 

7-70110-001 โรงเรียนธีรศาสตร จังหวัดราชบุรี 

7-15000-004 โรงเรียนจินดารัตน จังหวัดลพบุรี 

7-15130-002 โรงเรียนพณิชยการชางเทคนิคลํานารายณ จังหวัดลพบุรี 

7-15130-001 โรงเรียนนารายณวิทยา จังหวัดลพบุรี 

7-15120-002 วิทยาลัยการอาชีพโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 

7-15000-001 โรงเรียนบรรจงรัตน จังหวัดลพบุรี 

7-15000-002 โรงเรียนดงตาลวิทยา จังหวัดลพบุรี 

7-15120-003 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

7-15000-003 โรงเรียนกําจรวิทย จังหวัดลพบุรี 

7-15120-001 โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี 

7-52140-001 โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลําปาง 



7-52190-002 โรงเรียนหางฉัตรวิทยา จังหวัดลําปาง 

7-52190-001 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จังหวัดลําปาง 

7-52220-001 โรงเรียนแมเมาะวิทยา จังหวัดลําปาง 

7-52210-001 โรงเรียนบานแมผึ้ง จังหวัดลําปาง 

7-52110-002 โรงเรียนประชาราชวิทยา จังหวัดลําปาง 

7-52170-001 โรงเรียนบานวังพราว-สบเรียง จังหวัดลําปาง 

7-52160-002 วิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลําปาง 

7-52160-001 โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลําปาง 

7-52240-001 โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม จังหวัดลําปาง 

7-52240-002 โรงเรียนทุงอุดมวิทยา จังหวัดลําปาง 

7-52170-002 โรงเรียนบานน้ําหลง จังหวัดลําปาง 

7-52100-002 โรงเรียนลําปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง 

7-52100-001 โรงเรียนเขลางคนคร จังหวัดลําปาง 

7-52000-002 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง จังหวัดลําปาง 

7-52110-001 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลําปาง 

7-52100-003 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) จังหวัดลําปาง 

7-52100-004 โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดลําปาง 

7-52150-001 โรงเรียนบานสามขา จังหวัดลําปาง 

7-52000-001 โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา จังหวัดลําปาง 

7-51150-001 โรงเรียนอุโมงควิทยาคม จังหวัดลําพูน 

7-51140-001 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จังหวัดลําพูน 

7-51120-001 โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม จังหวัดลําพูน 

7-42130-001 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จังหวัดเลย 

7-33250-001 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ 

7-33110-001 โรงเรียนกันทรลักษวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ 

7-33150-001 โรงเรียนบานสิริขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

7-33230-001 โรงเรียนพยุหวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 

7-47260-001 โรงเรียนบานนาตาลคําขา จังหวัดสกลนคร 

7-47250-001 โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห จังหวัดสกลนคร 

7-47170-001 โรงเรียนบานวานอย จังหวัดสกลนคร 

7-90000-001 โรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา 

7-90240-001 โรงเรียนชุมชนบานปาดัง จังหวัดสงขลา 



7-90150-001 โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา 2 จังหวัดสงขลา 

7-90000-007 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา จังหวัดสงขลา 

7-90000-006 โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหัวดสงขลา จังหวัดสงขลา 

7-90000-005 โรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค จังหวัดสงขลา 

7-90000-004 โรงเรียนวชิรานุกูล จังหวัดสงขลา 

7-90000-002 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา 

7-90160-001 โรงเรียนศรีนครินทรวิทยานุเคราะห จังหวัดสงขลา 

7-90000-003 โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค จังหวัดสงขลา 

7-90150-002 โรงเรียนเทพา จังหวัดสงขลา 

7-90210-432-001 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหาดทราย จังหวัดสงขลา 

7-91140-001 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล 

7-91130-001 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา" จังหวัดสตูล 

7-91000-001 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล 

7-10540-001 โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ 

7-10130-001 
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดสมุทรปราการ 

7-10270-001 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ 

7-75000-001 โรงเรียนทายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม 

7-27180-001 โรงเรียนบานโคกไพล จังหวัดสระแกว 

7-27160-001 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
7-27250-127-001-
ตชด. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน วังศรีทอง จังหวัดสระแกว 

7-27000-001 โรงเรียนบานทุงหินโคน จังหวัดสระแกว 

7-27210-001 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 

7-64180-001 โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

7-64120-002 โรงเรียนบานไรพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 

7-64120-001 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ จังหวัดสุโขทัย 

7-64000-001 โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย 

7-72160-001 โรงเรียนปรีดาวิทย จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72150-002 โรงเรียนวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72150-001 โรงเรียนวัดปาพฤกษ จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72140-002 โรงเรียนวังหวาราษฎรสามัคคี จังหวัดสุพรรณบุรี 



7-72140-001 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72120-003 โรงเรียนวัดปาสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72110-001 โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72000-001 โรงเรียนบานดอนโพ จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72120-002 โรงเรียนบานลาด จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72190-001 โรงเรียนบานหนองกระดี่ จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72120-004 โรงเรียนวัดเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72160-002 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72120-001 โรงเรียนวัดกาบบัว จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72230-001 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72240-001 โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-72250-001 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-42000-002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

7-84000-012 โรงเรียนวัดสมหวัง จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84250-003 โรงเรียนบานใหญ จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84250-002 โรงเรียนบานอรุโณทัย จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84110-004 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84130-002 โรงเรียนบานหวยทรายขาว จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84180-007 โรงเรียนบาน้ําราด จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84250-001 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84130-001 โรงเรียนน้ํารอบวิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84180-011 โรงเรียนบานมะเลาะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84170-004 โรงเรียนบานคลองรอก จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84110-003 โรงเรียนบานคลองไมแดง จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84180-004 โรงเรียนบานตนมะพราวมิตรภาพที่ 91 จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84180-009 โรงเรียนมัธยมบานทําเนียบ จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84180-008 โรงเรียนบานบางขนุน จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84000-011 โรงเรียนอุนรัก 2 ภาษา จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84160-011 โรงเรียนบานหนองเปล จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84180-010 โรงเรียนบานปากทําเรียง จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84260-002 โรงเรียนบานเสด็จพิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84120-002 โรงเรียนบานคลองหาเหนือ จังหวัดสุราษฎรธานี 



7-84180-006 โรงเรียนบานบางพระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84270-001 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84120-001 โรงเรียนบานเขานอย จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84180-005 โรงเรียนบานหินดาน จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84160-004 โรงเรียนวัดพวง จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84170-005 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84000-003 โรงเรียนบานบางใหญ จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84170-006 โรงเรียนบานดอนมะกอก จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84140-001 โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84000-009 โรงเรียนประดูพิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84160-002 โรงเรียนบานคลองนามิตรภาพที่201 จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84000-010 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84160-008 โรงเรียนกาญจนดิษฐวิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84160-003 โรงเรียนบานดอนหลวง จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84170-002 โรงเรียนบานหนองสะบา จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84230-001 โรงเรียนบานตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84280-001 โรงเรียนชุมชนบานใต จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84000-005 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84160-009 โรงเรียนบานกําสนประชาสรรค จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84170-003 โรงเรียนบานดินกอง จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84110-002 วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84160-010 โรงเรียนบานควนราชา จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84000-006 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84240-001 โรงเรียนบานนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84000-004 โรงเรียนสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84190-001 โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84180-001 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84100-003 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84100-002 โรงเรียนบานซอย 10 จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84100-001 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84000-002 วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84000-001 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี 



7-84260-001 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84230-002 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84170-001 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84160-005 โรงเรียนบานบอนํ้ารอน จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84350-001 โรงเรียนบานบางหอย จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84190-002 โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84120-004 โรงเรียนบานปลายน้ํา จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84160-001 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84000-007 โรงเรียนวัดกลางใหม (มิตรภาพที่ 24) จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84160-006 โรงเรียนบานไสใน จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84160-007 โรงเรียนวัดกาญจนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84180-002 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84120-003 โรงเรียนบานนาควน จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84280-002 โรงเรียนวัดสมัยคงคา จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84180-003 โรงเรียนบานยาง จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84110-001 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84000-008 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84240-002 โรงเรียนวัดควนทาแร จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84210-001 โรงเรียนบานสี่แยกคลองศิลา จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-84210-002 โรงเรียนบานคลองโร จังหวัดสุราษฎรธานี 

7-32150-001 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร 

7-32000-002 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค จังหวัดสุรินทร 

7-32000-001 โรงเรียนสุรินทรภักดี จังหวัดสุรินทร 

7-32000-003 โรงเรียนสุรินทรพิทยาคม จังหวัดสุรินทร 

7-32000-004 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

7-32110-001 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค จังหวัดสุรินทร 

7-32110-002 โรงเรียนหวยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร 

7-32120-001 โรงเรียนโนนแทนพิทยาคม จังหวัดสุรินทร 

7-32150-002 โรงเรียนพระแกววิทยา จังหวัดสุรินทร 

7-43120-001 โรงเรียนเฝาไรวิทยา จังหวัดหนองคาย 

7-43000-001 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

7-43220-001 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จังหวัดหนองคาย 



7-43120-003 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จังหวัดหนองคาย 

7-43100-002 โรงเรียนบานเหมือดแอ จังหวัดหนองคาย 

7-43110-001 โรงเรียนชุมชนบานโพนสา จังหวัดหนองคาย 

7-43110-003 โรงเรียนทาบอพิทยาคม จังหวัดหนองคาย 

7-43120-002 โรงเรียนบานทาหนองพันทา จังหวัดหนองคาย 

7-43130-001 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ จังหวัดหนองคาย 

7-43150-001 โรงเรียนชุมชนบานซาง จังหวัดหนองคาย 

7-43150-002 โรงเรียนเซกา จังหวัดหนองคาย 

7-43160-001 โรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย 

7-43100-001 โรงเรียนอนุบาลบานคอกชาง จังหวัดหนองคาย 

7-43110-002 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จังหวัดหนองคาย 

7-39180-002 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-39170-002 โรงเรียนบานหินต้ังบังพระจันทร จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-39270-002 โรงเรียนบานเซินราษฎรเกษมศรี จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-39270-001 โรงเรียนบานผาซอนโชคชัย จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-39170-003 โรงเรียนบานหนองคอ จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-39180-001 โรงเรียนบานวังโพนคึมน้ําเกลี้ยง จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-39170-001 โรงเรียนบานสนามชัย จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-39140-003 โรงเรียนบานหินสิ่ว จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-39140-002 โรงเรียนชุมชนบานกุดดู จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-39140-001 โรงเรียนบานหัวขัว จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-39000-002 โรงเรียนบานหวยขาโนนสมบูรณ จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-39000-001 โรงเรียนบานกุดเตา จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-39000-003 โรงเรียนบานวังหมื่น จังหวัดหนองบัวลําภู 

7-14140-001 โรงเรียนอนุบาลไชโย จังหวัดอางทอง 

7-14110-001 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ จังหวัดอางทอง 

7-37240-001 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอํานาจเจริญ 

7-37000-002 โรงเรียนอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

7-37000-001 โรงเรียนเจริญวิทยา จังหวัดอํานาจเจริญ 

7-41000-001 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

7-41000-005 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี 

7-41330-001 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 



7-41310-001 โรงเรียนทุงฝนพัฒนศึกษา จังหวัดอุดรธานี 

7-41190-001 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา จังหวัดอุดรธานี 

7-41160-001 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห จังหวัดอุดรธานี 

7-41130-001 โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา จังหวัดอุดรธานี 

7-41000-004 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

7-41000-002 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช จังหวัดอุดรธานี 

7-41000-003 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

7-53170-002 โรงเรียนบานปาเซา (ประชาอนุสรณ) จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53140-001 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53000-007 โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53000-004 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53000-003 โรงเรียนแสนตอวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53000-002 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53000-001 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53230-001 โรงเรียนบานน้ําพี้มิตรภาพที่ 214 จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53220-001 โรงเรียนดาราพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53210-001 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53170-001 โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53120-001 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53130-002 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53000-008 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53000-006 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53000-005 โรงเรียนน้ําริดวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ 

7-53000-009 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

7-61130-002 โรงเรียนหนองขาหยางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 

7-61000-001 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 

7-61000-002 โรงเรียนหนองเตาวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 

7-61000-003 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 

7-61110-001 โรงเรียนทุงโพวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 

7-61120-001 โรงเรียนบานโปงเกง จังหวัดอุทัยธานี 

7-61130-001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

7-61140-001 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 



7-61150-001 โรงเรียนบอยางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 

7-61170-003 โรงเรียนบานทุงนาวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 

7-61120-002 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ จังหวัดอุทัยธานี 

7-61180-001 โรงเรียนการุงวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 

7-61150-002 โรงเรียนสวางอารมณวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 

7-61170-002 โรงเรียนหวยคตพิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 

7-61170-001 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ จังหวัดอุทัยธานี 

7-61160-003 โรงเรียนบานบุงกะเซอร จังหวัดอุทัยธานี 

7-61160-002 โรงเรียนเขาขวางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 

7-61160-001 โรงเรียนรองตาทีวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 

7-61180-002 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ จังหวัดอุทัยธานี 

7-34310-001 โรงเรียนหวยขะยุงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34000-005 โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34000-001 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34000-002 โรงเรียนบานแตใหม จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34000-003 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34000-004 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34350-002 โรงเรียนบานโนนกอ จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34350-001 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34360-001 โรงเรียนสําโรงวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34280-001 โรงเรียนนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34160-003 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34170-001 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34190-001 โรงเรียนวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34190-002 โรงเรียนบานสําโรงครุราษฎรวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34190-004 โรงเรียนวิจิตราพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34220-001 โรงเรียนบานเวินบึก จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34230-001 โรงเรียนบานหลักปายประชานุเคราะห จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34230-002 โรงเรียนบานหวยทราย จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34230-003 โรงเรียนบานหนองแปก จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34260-001 โรงเรียนน้ําขุนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34260-002 โรงเรียนบานซําหวาย จังหวัดอุบลราชธานี 



7-34260-003 โรงเรียนบานดงกระชู จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34320-001 โรงเรียนบานไทยวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34260-005 โรงเรียนบานแกงโตน จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34160-002 โรงเรียนทุงเทิงยิ่งวัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34280-002 โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34280-003 โรงเรียนบานดงขวางคําโทน จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34280-004 โรงเรียนบานตบหู จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34160-001 โรงเรียนทาโพธิ์ศรีพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34150-002 โรงเรียนสหธาตุศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34150-003 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34150-001 โรงเรียนนาคําวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34140-002 โรงเรียนบานหนองฮาง จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34140-001 โรงเรียนศรีน้ําคําศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34130-001 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34110-001 โรงเรียนไรใตประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34000-006 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

7-34260-004 โรงเรียนบานตาโม จังหวัดอุบลราชธานี 
 


