
ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 แบบโควตา

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

กําหนดเปดรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี    หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

รอบท่ี 2 แบบโควตาของสถานศึกษาท่ีไดรับการจัดสรร ประจําปการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. สาขาวิชาท่ีเปดรับ

1) ค.อ.บ.สถาปตยกรรม (5 ป) จํานวนรับ  10  คน

2) ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดลอมภายใน (5 ป) จํานวนรับ  10  คน

3) ค.อ.บ.ครุศาสตรการออกแบบ (4 ป) จํานวนรับ  20  คน

4) ค.อ.บ.ครุศาสตรวิศวกรรม (4 ป) จํานวนรับ  40  คน

5) ค.อ.บ.ครุศาสตรเกษตร (4 ป) จํานวนรับ  15  คน

2. ประเภทการรับสมัครแบบโควตาของสถานศึกษาท่ีไดรับการจัดสรร

โดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ จัดสรรใหกับสถานศึกษา (ดังรายชื่อแนบทายประกาศ)

3. คุณสมบัติผูสมัคร

3.1 เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

3.2 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

3.3 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ     ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว   หรือจะมีตอไปโดยเครงครัด

ทุกประการ

3.4 เปนผูที่ไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ  มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม   หรือ

กระทําความผิดตาง ๆ

3.5 ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

3.6 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก

ประเภท

3.7 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับสถาบัน

3.8 จะตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาในสถานศึกษาตามเอกสารแนบทายประกาศ โดยมีคุณสมบัติ

เฉพาะแผนการเรียนดังตอไปนี้
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4. คุณสมบัติผูสมัคร

สาขาวิชา คุณสมบัติผูสมัคร แผนการเรียนหรือสาขาวิชา GPA

1. ค.อ.บ.สถาปตยกรรม (5ป)
 2. ค.อ.บ.การออกแบบสภาพ

แวดลอมภายใน (5 ป)
 3. ค.อ.บ.ครุศาสตรการออกแบบ

(4 ป)
 

1. กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ทุกแผนการเรียน

 
2. กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในสาขาวิชาดังนี้

         -  เทคนิคสถาปตยกรรม
         - สถาปตยกรรมไทย

         - เขียนแบบสถาปตยกรรม
         - เขียนแบบกอสราง

         - กอสราง
         - ออกแบบตกแตง

         - ตกแตงภายใน
         - ศิลปกรรม

         - ออกแบบนิเทศศิลป
         - ออกแบบ

         - การพิมพ
         - พาณิชยศิลป

         - วิจิตรศิลป
         - อื่น ๆ ที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ สถาปตยกรรม

ออกแบบ กอสราง หรือเทียบเทาตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 

2.75
 

2.50
 

4. ค.อ.บ.ครุศาสตรวิศวกรรม
 (4 ป) 

 

1. กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
แผนการเรียนวิทย-คณิต 

 
2. กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ในสาขาวิชาดังนี้

         - อิเล็กทรอนิกส
         - อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

         -  โทรคมนาคม
         -  คอมพิวเตอร
         -  เทคนิคคอมพิวเตอร

         -  เทคโนโลยีสารสนเทศ
         -  ไฟฟากําลัง 

         -  ไฟฟา
         -  แมคคาทรอนิกส

         -  หุนยนต
         -  คอมพิวเตอรธุรกิจ

 

3.00
 

3.00
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คุณสมบัติผูสมัคร (ตอ)

สาขาวิชา คุณสมบัติผูสมัคร แผนการเรียนหรือสาขาวิชา
 

GPA

5. ค.อ.บ.ครุศาสตรเกษตร (4 ป)
 

1. กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ทุกแผนการเรียน

 
2. กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาดังน้ี

 - สาขาเกษตรกรรม 
 - สาขาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 - สาขาประมง
 

2.75
 

2.75
 

**ผูสมัครจะตองเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่มีรายช่ือแนบทายประกาศเทานั้น**

5. กําหนดการ

การดําเนินการ วัน/เดือน/ป

- รับสมัครทางอินเทอรเน็ตทาง
 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 และชําระเงินผานธนาคาร

วันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ ถึง วันอังคารที่ 15
มีนาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทาง
 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 

- สอบคัดเลือกแบบออนไลน
   สอบขอเขียน และ สอบสัมภาษณ

 

วันเสารที่ 26 มีนาคม 2565 

- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์
Clearing House

 (ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนอันส้ินสุด)
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเขายืนยันสิทธิ์ Clearing House
 ผานทางระบบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย (ทปอ.)
วันพุธที่ 4 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง
 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 

- ยืนยันสิทธ์ิและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาทาง
 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ถึงวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 



-  ๔  -

6. วิธีการสมัครโดยมีขั้นตอนดังนี้
          สมัครทางอินเทอรเน็ตผานทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัคร
ในอัตราคาสมัคร 500 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไป
ชําระเงินคาสมัครได 2 ชองทาง

1. ชําระผานแอปพลิเคช่ันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม)
2. ชําระผานเคารเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร

จํานวน 10 บาท หากชําระผานเคารเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงิน

คาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

7. หลักฐานการสมัคร 

ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน พรอมติดรูปถาย อัปโหลดหลักฐานในระบบสมัคร

โดยสแกนจากฉบับจริง เปนไฟล pdf , jpg , png เทานั้น  ภายในวันที่ 15 มี.ค. 65 

8. วิธีการคัดเลือก (รายละเอียดตาง ๆ จะแจงใหทราบตอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ)

8.1 สอบขอเขียนแบบตัวเลือก วิชาความถนัดทางวิชาชีพคร ูเวลา 09.00-10.00 น. แบบออนไลน

8.2 สอบสัมภาษณแบบออนไลน เวลา 10.30 น. เปนตนไป ผูเขาสอบจะตองเตรียมบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกให

        
 

ผลการคัดเลือกและพิจารณาการคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 เปนสิทธ์ิชี้ขาดของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

 เจาคุณทหารลาดกระบัง

9. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
 ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ ClearingHouse ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   ภายในวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565   หากไมดําเนินการตามวัน

และเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
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10. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ
ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House   และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง           จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง    

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ  ตามประกาศสถาบันฯ   เรื่องการ

จายเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษา   ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    ฉบับลง

วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษา    หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวา

สละสิทธ์ิ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ต     และชําระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เรียบรอยแลว  แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ   สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว    เมื่อเขาศึกษาใน
สถาบันฯ จะตองไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษา

อีกโดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

11. การตัดสิทธิ์
11.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
11.2 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตและไมชําระเงินยืนยัน

สิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
11.3 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

12. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการ

ศึกษาแบบเหมาจายภาคการศึกษาละ 19,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๐๒  ก.พ.  ๖๕ เวลา  ๑๐:๒๙:๑๙  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : RAA0A-EEANA-AyADM-AQwBC
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(เอกสารแนบท้าย) 
รายช่ือสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรโควตา 

ประจําปีการศึกษา 2565 
 

1. หลักสูตร ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม (5 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี 
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
11 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 
12 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
13 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
14 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
15 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
17 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
18 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 
19 โรงเรียนวัชรวิทยา 
20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 
21 โรงเรียนวิสุทธรังษี 
22 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
23 โรงเรียนสงวนหญิง 
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หลักสูตร ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม (5 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
24 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 
25 โรงเรียนสมุทรปราการ 
26 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
27 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
28 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 
29 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
30 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 
31 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
32 วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
33 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
34 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
35 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
36 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
37 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
38 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
39 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
40 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
41 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
42 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
43 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
44 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
45 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
46 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
47 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
48 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
49 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
50 วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ 
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หลักสูตร ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม (5 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
51 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
52 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร มทร.ลา้นนา 
53 วิทยาลัยสงขลาเทคโนโลยี 
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2. หลักสูตร ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
1 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
4 โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ 
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 
10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 
11 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 
12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 
13 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
14 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
15 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
16 โรงเรียนมาเรียลัย 
17 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
18 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  ในพระบรมราชูปถัมถ์ 
19 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 
20 โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน 
21 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
24 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
25 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
26 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
27 วิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช 
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หลักสูตร ค.อ.บ.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
28 วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
29 วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
30 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
31 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
32 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
33 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
34 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
35 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
36 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
37 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 
38 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
39 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
40 โรงเรียนวัดทรงธรรม พระประแดง 
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3. หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
1 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล 
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
6 โรงเรียนเทพลีลา 
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
11 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 
12 โรงเรียนบางกะปิ 
13 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 
14 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 
15 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง 
16 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 
17 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
18 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
19 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 
20 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
21 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
22 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง 
24 โรงเรียนราชดําริ 
25 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
26 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
27 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
28 โรงเรียนวัดนวลนรดิส 
29 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
30 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 
31 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
32 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
33 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 
34 โรงเรียนสิริรัตนาธร 
35 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 
36 โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 
37 วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบัง 
38 วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
39 วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
40 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
41 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
42 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
43 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
44 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
45 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
46 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
47 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
48 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
49 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
50 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
51 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 
52 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
53 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
54 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
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4. หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
1 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. (นนทบุรี) 
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  
3 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 
4 โรงเรียนแก่งคอย 
5 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์  
8 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
9 โรงเรียนจิตพิมล จ.เพชรบูรณ์ 
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
11 โรงเรียนชลกันยานุกูล (ชลบุรี) 
12 โรงเรียนชลราษฎรอํารุง (ชลบุรี) 
13 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 
14 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา (ลพบุรี) 
15 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
16 โรงเรียนชุมแพศึกษา 
17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 
18 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง 
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
26 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ จ.อุตรดิตถ์ 
27 โรงเรียนเทพลีลา 
28 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
29 โรงเรียนธัญบุรี 
30 โรงเรียนธัญรัตน์ 
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
31 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
32 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
33 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
34 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
35 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 
36 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
37 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
38 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
39 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 
40 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 
41 โรงเรียนบางกะปิ 
42 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  
43 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 
44 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง 
45 โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
46 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์  
47 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 3 ชนะสงสารวิทยา 
48 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ิ 2  
49 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
50 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  
51 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
52 โรงเรียนปากเกร็ด   
53 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 
54 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
55 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
56 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
57 โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี 
58 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร 
59 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 
60 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
61 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
62 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
63 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
64 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
65 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 
66 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 
67 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
68 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
69 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
70 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
71 โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา 
72 โรงเรียนมาเรียลัย 
73 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
74 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
75 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
76 โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง 
77 โรงเรียนราชดําริ 
78 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
79 โรงเรียนราชวินิตมัธยม 
80 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
81 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 
82 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม (จ.สระแก้ว) 
83 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
84 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม   
85 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 
86 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 
87 โรงเรียนวัดสังฆราชา 
88 โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์   
89 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร (ฉะเชิงเทรา) 
90 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จ.เพชรบูรณ์ 
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
91 โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร 
92 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ 
93 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 
94 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
95 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
96 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
97 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 
98 โรงเรียนสตรีศึกษา 
99 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 
100 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
101 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
102 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
103 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
104 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
105 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
106 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ปทุมธานี) 
107 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ 
108 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม 
109 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
110 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
111 โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมป์ 
112 โรงเรียนสิริรัตนาธร 
113 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  
114 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา 
115 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา 
116 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ 
117 โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 
118 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 
119 โรงเรียนหอวัง 
120 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
121 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 จ.สงขลา 
122 โรงเรียนอันนาลัย จ.สมุทรสาคร 
123 โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย 
124 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
125 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
126 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
127 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
128 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
129 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 
130 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 
131 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
132 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
133 วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี 
134 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
135 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 
136 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ 
137 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ 
138 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
139 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
140 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
141 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) 
142 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
143 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
144 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
145 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
146 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร แห่งท่ี 2 
147 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
148 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
149 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
150 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
151 วิทยาลัยเทคนิคตราด 
152 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
153 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
154 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
155 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
156 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
157 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
158 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ์
159 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
160 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
161 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 
162 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
163 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
164 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
165 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
166 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 
167 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
168 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
169 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
170 วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
171 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
172 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
173 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
174 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
175 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
176 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
177 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
178 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
179 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
180 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
181 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
182 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
183 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
184 วิทยาลัยเทคนิคระนอง 
185 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
186 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
187 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
188 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง 
189 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
190 วิทยาลัยเทคนิคเลย 
191 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
192 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
193 วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
194 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
195 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
196 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
197 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
198 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
199 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
200 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
201 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 
202 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
203 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
204 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
205 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
206 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 
207 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
208 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
209 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
210 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
211 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
212 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
213 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
214 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
215 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ม.นครพนม 
216 วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
217 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
218 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 
219 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
220 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
222 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 
223 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
224 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
225 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 
226 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
227 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
228 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 
229 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
230 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 
231 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
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5. หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร์ ลพบุรี 
3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม   
4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 
9 โรงเรียนเทพลีลา   
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
11 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 
12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์  
13 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 
14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
17 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 
18 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
19 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 
20 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 
21 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" 
22 โรงเรียนโยธินบูรณะ 
23 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   
24 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  
25 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา 
27 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 
28 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
29 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   
30 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
31 โรงเรียนจักรคําคณาทร   
32 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 
33 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
34 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
35 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 
36 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  
37 โรงเรียนดัดดรุณี 
38 โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา 
39 โรงเรียนตรังวิทยา  
40 โรงเรียนตะพานหิน  
41 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
42 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา   
43 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
44 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง กาญจนบุรี 
45 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  
46 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
47 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
48 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  
49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
50 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
51 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
52 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
53 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  
54 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ 
55 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม   
56 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
57 โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม 
58 โรงเรียนนารีนุกูล 
59 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4   
60 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
61 โรงเรียนบางกะปิ 
62 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 
63 โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยาลัย" 
64 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" 
65 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง 
66 โรงเรียนบางระจันวิทยา  
67 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 
68 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 
69 โรงเรียนบุญวัฒนา  
70 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   
71 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 
72 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบํารุง" 
73 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง  
74 โรงเรียนปากเกร็ด 
75 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
76 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
77 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
78 โรงเรียนพล 
79 โรงเรียนพัฒนานิคม   
80 โรงเรียนพานทอง 
81 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
82 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
83 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 
84 โรงเรียนพิริยาลัย  
85 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
86 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
87 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
88 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 
89 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
90 โรงเรียนมหาวชิราวุธ  
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
91 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
92 โรงเรียนมัธยมตากสิน 
93 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม   
94 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก   
95 โรงเรียนมาเรียลัย 
96 โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา 
97 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 
98 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
99 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   
100 โรงเรียนระยองวิทยาคม 
101 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
102 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
103 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

104 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 
105 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 
106 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 
107 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
108 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   
109 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
110 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 
111 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 
112 โรงเรียนลองวิทยา  
113 โรงเรียนลํานํ้าพอง  
114 โรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม 
115 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
116 โรงเรียนวรนารีเฉลิม  
117 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
118 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
119 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
120 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
121 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 
122 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ  
123 โรงเรียนศรีพฤฒา 
124 โรงเรียนศรียานุสรณ์  
125 โรงเรียนศรียาภัย 
126 โรงเรียนศรีราชา 
127 โรงเรียนศึกษานารี 
128 โรงเรียนสงวนหญิง 
129 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 
130 โรงเรียนสตรีศึกษา 
131 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 
132 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  
133 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 
134 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 
135 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
136 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  
137 โรงเรียนสาธิตบางนา 
138 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
139 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
140 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 
141 โรงเรียนสารคามพิทยาคม   
142 โรงเรียนสิรินธร 
143 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 
144 โรงเรียนสุรนารีวิทยา   
145 โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 
146 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   
147 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา   
148 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม 
149 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 
150 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
151 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  
152 โรงเรียนองครักษ์ 
153 โรงเรียนอนุกูลนารี  
154 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร 
155 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
156 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
157 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
158 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
159 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
160 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
161 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
162 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี 
163 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 
165 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
166 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
167 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 
168 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
169 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
170 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 
171 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
172 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 
173 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
174 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
175 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
176 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
177 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 
178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
179 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
180 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
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หลักสูตร ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) 

ลําดับ รายช่ือสถานศึกษา 
181 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
182 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
183 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน 
184 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
185 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
186 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 
187 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 
188 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
189 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
190 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
191 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 
192 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 
193 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 
194 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี 
195 วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ 
196 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 
197 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
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