ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
รอบที่ 2 แบบโควตา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 แบบโควตา ประจําป
การศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวนรับ 70 คน
1.2 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ
จํานวนรับ 20 คน
*** ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดทั้ง 2 สาขาวิชา โดยเรียงลําดับตามความตองการ ***
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่
6 หรือ เทียบเทา ในโรงเรียนดังตอไปนี้
2.1.1 โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ตามเขตตรวจราชการระดับสํานัก
นายกรัฐมนตรี ประกอบดวย จังหวัดดังนี้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อยุธยา สระบุรี
ปทุมธานี ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว
นครนายก สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด หรือ
2.1.2 โรงเรียนที่มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 156 โรงเรียน
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย หรือ
2.1.3 โครงการนักเรียนโอลิมปกวิชาการ
ผูสมัครตองมีผลงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.1.3.1 เปนผูสําเร็จการอบรมคาย 2 สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร และ
คณิตศาสตรเปนอยางนอย หรือ

- ๒ -

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.1.3.2 เปนตัวแทนศูนย สอวน.ตางๆ ทั่วประเทศเพื่อเขาแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระดับชาติของ สอวน.ใน 2 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
หรือ
2.1.3.3 เปนผูสอบไดลําดับที่ 1 – 45 ในการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติของ
สอวน. ใน 2 สาขาวิชาดังนี้คณิตศาสตร และ คอมพิวเตอร หรือ
2.1.3.4 เปนผูไดสิทธิไมตองสอบแขงขันรอบที่ 1 หรือผานการคัดเลือกการสอบ
แขงขันรอบที่ 1 หรือผานการคัดเลือกการสอบแขงขันรอบที่ 2 ในการ
แขงขันโอลิมปกวิชาการของ สสวท.ใน 2 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร และ
คอมพิวเตอร
มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ไมนอยกวา 2.50 (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช 6 ภาคการศึกษา)
มีสัญชาติไทย และไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปน
อุปสรรคตอการศึกษา
มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑตางๆ ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เปนผูที่ไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา
ความผิดตางๆ
ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก
ประเภท
ไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติดังกลาวขางตนจะถูกตัดสิทธิ์มิใหเขาศึกษา
แมวาจะผานการคัดเลือกไดแลวก็ตาม

- ๓ 3. กําหนดการรับสมัคร
รายละเอียด

กําหนดการ

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 26 กุมภาพันธ-31 มีนาคม 2564

ชําระเงินคาสมัครสอบ

วันที่ 26 กุมภาพันธ-31 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน
ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 5 เมษายน 2564

สอบขอเขียน

วันที่ 10 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 20 เมษายน 2564

ประกาศผลคะแนนสอบ GAT/PAT
ทาง https://www.niets.or.th/th

วันที่ 23 เมษายน 2564

สอบสัมภาษณ

วันที่ 24 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผูผานสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์ Clearing House วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และ
ชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ 20-25 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ: ใหผูสมัครกรอกผลคะแนน GAT และ PAT1 ที่มีอายุไมเกิน 2 ปนับจากวันสอบ โดยนําผล
คะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดนํามากรอกที่ https://forms.gle/xrs7ww7UVEFN2LFD7 ทั้งนี้ขอใหดําเนินการ
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น.
หากผูสมัครไมกรอกผลคะแนนการสอบถือวาสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ
4. วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเทอรเน็ตผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS และชําระเงินคาสมัครสอบผานเคานเตอร
ของธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราคาสมัครสอบ 500 บาท โดยมี
คาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ)

- ๔ 5. เอกสารประกอบการสมัคร
5.1 นํามาแสดงในวันสอบขอเขียน
5.1.1 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน
ระดับชั้น (GPAX) มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (กรณีสําเร็จการศึกษา
ใช 6 ภาคการศึกษา)
5.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
5.1.3 สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
5.1.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม
ตรงกัน) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
5.2 นํามาแสดงในวันสัมภาษณ
5.2.1 สําเนาผลคะแนน GAT – PAT1
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จหรือสงเอกสารประกอบการสมัคร และกรอกขอมูลไม
ครบถวนจะถูกตัดสิทธิ์ในการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ
6. เกณฑคะแนนการพิจารณาคัดเลือก
การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดเกณฑคะแนนการพิจารณาคัดเลือก
ดังตอไปนี้
6.1 คะแนนการสอบขอเขียนความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยหัวขอ
ตอไปนี้
6.1.1 ความรูทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 46 คะแนน
6.1.2 ทักษะการคิดทางคอมพิวเตอร (Computational Thinking Skills) 54 คะแนน
รวมคะแนนการสอบขอเขียน 100 คะแนน
6.2 คะแนนสอบ GAT – PAT1 รวมคะแนน 100 คะแนน
โดยมีองคประกอบวิชาและคานํ้าหนัก ดังนี้
คานํ้าหนัก (%)
ลําดับ
คณะ
GAT ความถนัดทั่วไป
PAT1 คณิตศาสตร
1.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
50%
50%
** ผลคะแนนสอบ GAT – PAT1 ที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบโดยนําผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมา
พิจารณาคัดเลือก **

- ๕ 6.3
6.4
6.5
6.6

การสอบสัมภาษณ ประเมินบุคลิกภาพ และความเหมาะสมในการเขาศึกษา
ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนในขอ 6.1 ถึงขอ 6.2 ไมตํ่ากวา 100 คะแนน
ในกรณีที่ไดผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมครบตามจํานวนที่ประกาศรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณานําจํานวนที่นั่งวางไปรวมกับจํานวนที่ประกาศรับของโครงการอื่น
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในรอบอื่นๆ ของคณะฯ ตามที่เห็นสมควร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณารับผูสมัครตามจํานวนโดยเรียงลําดับคะแนนรวมจากขอ
6.1 ถึง 6.3 จากรายชื่อผูมีคุณสมบัติและผานเกณฑที่กําหนดนี้

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสิทธิ์ชี้ขาดของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
7. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564 เทานั้น หากไมดําเนินการตาม
วันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
8. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง
www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขา
ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อ
ยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯกําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว
แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

- ๖ 9. การตัดสิทธิ์
9.1 ผูที่ผานการคัดเลือก แตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
9.2 ผูท ี่ผานการคัดเลือก แตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตและไมชําระเงินยืนยัน
สิทธิ์เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
9.3 ผูที่ผานการคัดเลือก แตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์
10. คาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย
ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ
11. ติดตอสอบถาม
ระบบการรับสมัครไดที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-329-8000 ตอ 3203,3205
รายละเอียดประกาศรับสมัครไดที่ หนวยทะเบียนและประเมินผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-723-4936
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)
รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๑๖ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๙:๒๗:๔๖ Non-PKI Server Sign-LN
Signature Code : MgA5A-EUAMg-BFAEQ-AQgAx

-1โรงเรียนทีม่ ขี ้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลาดับ
รายชื่อโรงเรียน
1.
โรงเรียนมาบอามฤตวิทยา
2.
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
3.
โรงเรียนศรียาภัย
4.
โรงเรียนสารวิทยา
5.
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6.
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
7.
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
8.
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1"
9.
โรงเรียนชลราษฎรอารุง
10. โรงเรียนชลกันยานุกูล
11. โรงเรียนดัดดรุณี
12. "โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขต5
13. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
14. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
15. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
16. โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
17. โรงเรียนหอวัง
18. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
19. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
20. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
21. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
22. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
23. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
24. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
25. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
26. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
27. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
28. โรงเรียนเทพศิรินทร์
29. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
30. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
31. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
32. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
33. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
34. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
35. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
36. โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
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ลาดับ
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
โรงเรียนสาธิตบางนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
โรงเรียนธิดาแม่พระ
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนแม่พระสกลสงเคราะห์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนวัดเขมาภิรดาราม
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
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ลาดับ
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนราชดาริ
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบารุง"
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
โรงเรียนจิตรลดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ
โรงเรียนมารีวิทย์
โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
PAN-ASIA international school
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์)
โรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูมิ)
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ลาดับ
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี - สิงคโปร์
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
โรงเรียนวัดสุทธิวราราราม
โรงเรียนประชานิเวศน์
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนนิรมลชุมพร
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนปัญจดี
โรงเรียนพานพิทยาคม
โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
โรงเรียนราษฎร์นิยม
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนพล
โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
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ลาดับ
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก
โรงเรียนนักบุญเปโตร
โรงเรียนอัญสัมชัญ ศรีราชา
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

