
Announcement

  Quota Admission (Round 2) for Academic Year 2023

Bachelor of Business Administration, KMITL Business School

Global Entrepreneurship (International Program)

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
__________________________________________________________

The KMITL Business School, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, is
calling for applicants to its 2023 International Undergraduate Program. This round of
admission is open for Thai undergraduates internationally or locally based, including those
that fall under an existing MOU with the institute and KMITL Business School.

1. Programs of study and number of admitted students
• Bachelor of Business Administration in Global Entrepreneurship (International

Program). All teaching material and learning activities in the program are conducted in
English. For details of the program, please visit: http://www.kbs.kmitl.ac.th/home
The number of students to be admitted this round is 30 students.

2. Applicant qualifications
Applicants for this second round of admission are required to meet the following

requirements: 
Graduated from or studying in the final year of school, grade 12 (US system), year 13

(British system), or Matthayom 6 (Thai system), or equivalent at an accredited college or
educational institution in Thailand or abroad.

The applicant must satisfy one of the following requirements:
2.1 The applicant has obtained or is expected to obtain, before the start of

the Academic Year 2023, a qualification equivalent to a high school diploma. The applicant's
GPAX will not be considered the main criterion for admission.

Other qualifications that are preferable:
2.2 The interview committee will consider applicants who provide evidence of

English proficiency and/or mathematics test scores as a plus.
If the prospective student is a non-native English speaker or does not hold an

international high school diploma (English Program), he/she should obtain a test result from
one of the following tests: Test of English as a Foreign Language (TOEFL ITP),
International English Language Testing System (IELTS) or other standardized English Language
Proficiency Tests such as CU-TEP, TU-GET, and KMITL-TEP.
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2.3 Personal Statement: Students should provide their statement in English,
answering the question: "Why do you want to join BBA in Global Entrepreneurship?" (not
more than 1-2 pages, please submit with the application).

2.4 Having a strong ambition to be an entrepreneur by reflecting it in the
personal statement or having a family background in entrepreneurship by showing evidence
that his/her family possesses a business.

2.5 Having experience as an exchange student in a country where English is an
official language, having experience in a multicultural environment such as a cultural
exchange program, an English competition, a family business with international trades,
experience from living overseas, public speaking in English or any other remarkable
performance.

2.6 The applicant has completed the GED program. The applicant can submit
a GED (with at least 145 on each test subject) as an equivalent to having studied at high
school for the interview committee's consideration.
** Please note that the applicant must satisfy one of the requirements above and be
presented to the committee at the interview. The interview committee will consider whether
the applicant is qualified to study. **

Essential qualifications
1. Applicants must be under the Domestic form of Government with the King as the

Head of the State. Applicants must understand and respect the Royal Highness which the
King is the Head of the State as a form of Thai Government.

2. Applicants shall be physically and mentally healthy.
3. Applicants must demonstrate good behavior and good attitudes toward their

studies and strictly conform to the Institute's rules and regulations.
4. Applicants should not have been expelled from any other institute because of

improper behavior.
5. Applicants must be authorized to stay in Thailand legally.
6. Applicants should not have been punished for corruption in any exam.
7. Applicants should not have been dismissed from any institute because of liabilities.
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3. Application schedule

Activities Date

- Application Submission
via https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

15 February – 30 March 2023

- Application Fee Payment Period
Through any KBank counter

15 February – 30 March 2023

No written examination
The admission acceptance is based on the applicant's qualifications, the interview, and other

qualifications described on the application form together with application documents.

- Announcement of the qualified interviewees

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
11 April 2023

- Interview 22 April 2023

-Announcement  of interview results

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
25 April 2023

-Enrollment confirmation (Clearing House) 4 - 5 May 2023

- Announcement of the accepted student name list

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
10 May 2023

- Confirmation of student status and tuition payment

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
12 – 18 May 2023

Remark If it appears later that the applicant fills in false information, the Institute will
disqualify the interview results anyhow and the selection decision of the KMITL Business
School is final. 

***Applicants who have not confirmed "Clearing House" for TCAS1 will be disqualified
by the Council of University Presidents of Thailand ***

4. Application Submission
• Online application via https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
• Admission payment :
1) At a KBank counter (500 Baht with 10 Baht fee) or any bank counter (with

additional fees charged)
2) By scanning a barcode via any Mobile Banking application (no fees charged)
** Please note that the application payment is non-refundable. **

5. Admission
The admission acceptance is based on:

• The interview by the committee
• Applicant qualifications
• Other qualifications described on the application form
• English proficiency
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• Interest in pursuing the Business Administration in Global Entrepreneurship Degree
(International Program)

• Proper personality for Business Administration in Global Entrepreneurship
(International Program)

*** The judgment of the interview committee is final. ***

6. Clearing House eligibility confirmation
  Qualified candidates must confirm their Clearing House eligibility through the system
of the Council of University Presidents of Thailand (CUPT) to express their intention to study
as students of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang within 4 - 5 May 2023, if it
is not performed within the specified date and time, it will be considered a waiver.

7. Announcement of the admission
KMITL Business School, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, holds the

right to select eligible and qualified applicants. The announcement of accepted students will
be posted on the Office of the Registrar's Website: https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ on
10 May 2023.

8. Confirmation of the student's status and tuition payment
Applicants who have been accepted for enrollment (Clearing House) at King

Mongkut's Insitute of Technology Ladkrabang, shall confirm their admission via
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ and pay their confirmation payment within 12 - 18 May
2023. Not confirming and/or any avoidance of any process may result in disqualification. Any
payments, application fees, and/or confirmation payments made by the applicants are non-
refundable.

9. Reporting of eligible candidates and paying to confirm the right to study in the
institute

Those who have passed the selection and have been announced as eligible to study
at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang must report their eligibility to study via
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ and make a payment of confirmation. According to the
announcement of the institute regarding payment of confirmation of eligibility to study in
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on March 2, 2012, failure to do so by the
specified date and time will be considered a waiver.

Eligible applicants who have confirmed their admission by paying and reporting online
but have decided not to study in the institute, will not receive a refund from the institute in
any case.

Eligible applicants who have paid and confirmed their eligibility to study, when
becoming a student of the institute, do not have to pay the tuition fee for the first semester.
It shall be deemed that the aforesaid confirmation fee includes the tuition for that semester.
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10. Disqualification
10.1) Accepted applicants who have not yet confirmed enrollment (Clearing

House) within the specified time will be considered disqualified.
10.2) Accepted applicants who do not confirm the enrollment (online) and do

not make the payment within the specified time will be considered disqualified.
10.3) Accepted applicants who have not obtained a high school diploma

before the start of the Academic Year 2023 will be considered disqualified.

11. Tuition
Qualified applicants who have been accepted as students of the KMITL Business

School must make a payment of 50,000 Baht per semester for tuition. Please note that the
application payment is non-refundable.

In the case that the applicant has submitted any forged documents or
found non-compliant to the qualification requirements,
the committee will immediately disqualify the applicant.

The committee's judgment will be considered and deemed final 

 Announced on  Febuary 10, 2023

 

(Associate Professor Dr.Anuwat Jangwanitlert)

Executive Vice President for Academic Affairs (Acting)
2023/02/10 Time  19:56:33  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : QgBCA-DkANg-AxADg-AMwA5
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 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มคีวามร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ (189 โรงเรียน) 

ลำดับ โรงเรียน 
1  โรงเรียนกบินทร์บุรี 
2 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 
3 โรงเรียนกระแชงวิทยา 
4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 
5 โรงเรียนกาฬสินพิทยาสรรพ์ 
6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 
7 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 
8 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 
9 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
10 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 
11 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 
12 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 
13 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 
14 โรงเรียนคำม่วง 
15 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกิยรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
20 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
23 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
24 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
25 โรงเรียนธัญบุรี 
26 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
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ลำดับ โรงเรียน 
27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
28 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
29 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 
30 โรงเรียนนามนพิทยาคม 
31 โรงเรียนนารีนุกูล 
32 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
33 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
34 โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ 
35 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
36 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
37 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” 
38 โรงเรียนบ้านนาสาร 
39 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
40 โรงเรียนปทุมราชวงศา 
41 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
42 โรงเรียนปรางค์กู่ 
43 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 
44 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
45 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 
46 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 
47 โรงเรียนพนมศึกษา 
48 โรงเรียนพยุห์วิทยา 
49 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
50 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
51 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 
52 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 
53 โรงเรียนพังเคนพิทยา 
54 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
55 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 



3 
 

ลำดับ โรงเรียน 
56 โรงเรียนพุทไธสง 
57 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
58 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
59 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 
60 โรงเรียนภูมิชรอลวิทยา 
61 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 
62 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
63 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 
64 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
65 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
66 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
67 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี 
68 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 
69 โรงเรียนเมืองกระบี่ 
70 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 
71 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 
72 โรงเรียนเมืองเตตลุงพิทยาสรรพ์ 
73 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 
74 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
75 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
76 โรงเรียนราชดำริ 
77 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 
78 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
79 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
80 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
81 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
82 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
83 โรงเรียนวัดราชบพิธ 
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ลำดับ โรงเรียน 
84 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
85 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
86 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
87 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 
88 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
89 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
90 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
91 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 
92 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
93 โรงเรียนสตึก 
94 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
95 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
96 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
97 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
98 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 
99 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 
100 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 
101 โรงเรียนสาธิตบางนา 
102 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
103 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
104 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
105 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกุล” 
106 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
107 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
108 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
109 โรงเรียนอรัญประเทศ 
110 โรงเรียนอุดมวิทยา 
111 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 
112 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
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ลำดับ โรงเรียน 
113 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
114 โรงเรียนกำแพง 
115 โรงเรียนขุขันธ์ 
116 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 
117 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
118 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 
119 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
120 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 
121 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 
122 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษในพระราชูถัมภ์พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
123 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
124 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
125 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 
126 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 
127 โรงเรียนตาพระยา 
128 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 
129 โรงเรียนถาวรานุกูล 
130 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
131 โรงเรียนทัพราชวิทยา 
132 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 
133 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ 
134 โรงเรียนนครไทย 
135 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
136 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
137 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
138 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
139 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 
140 โรงเรียนปทุมวิไล 
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ลำดับ โรงเรียน 
141 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 
142 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
143 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
144 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 
145 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
146 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
147 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
148 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
149 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
150 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
151 โรงเรียนร่องคำ 
152 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
153 โรงเรียนเลิงนกทา 
154 โรงเรียนวชิธรรมสาธิต 
155 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
156 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 
157 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 
158 โรงเรียนวัดจันทราวาส (สุขประสารราษฎร์) 
159 โรงเรียนวัดราชโอรส 
160 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภารณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
161 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
162 โรงเรียนศรีอยุธยาฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
163 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
164 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
165 โรงเรียนสมุทรปราการ 
166 โรงเรียนสระแก้ว 
167 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
168 โรงเรียนสองพิทยา 
169 โรงเรียนสังขะ 
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ลำดับ โรงเรียน 
170 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
171 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
172 โรงเรียนสีดาวิทยา 
173 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
174 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
175 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 
176 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 
177 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 
178 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 
179 โรงเรียนองครักษ์ 
180 โรงเรียนอนุกูลนารี 
181 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
182 โรงเรียนอำนาจเจริญ 
183 โรงเรียนอุทัย 
184 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
185 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
186 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” 
187 โรงเรียนเดชอุดม 
188 โรงเรียนบางสะพาน 
189 โรงเรียนบ้านตาขุน 

 



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
1 PAN-ASIA international school
2 มูลนิธิดวงประทีป
3 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์
4 โรงเรียน ประทีป วิทยา 
5 โรงเรียนกบินทร์บรีุ
6 โรงเรียนกมลาไสย
7 โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา
8 โรงเรียนกระแชงวิทยา
9 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
10 โรงเรียนกระสงัพิทยาคม
11 โรงเรียนกะทูวิ้ทยา
12 โรงเรียนกนัทรลกัษวิ์ทยา
13 โรงเรียนกนัทรารมณ์
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กระบ่ี
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสินธุ์
16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา
17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั ชยัภูมิ
18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม 

(พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม)
19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั เพชรบรูณ์
20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุพรรณบรีุ
21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุราษฎร์ธานี
22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั อุทยัธานี
23 โรงเรียนกาฬสินพิทยาสรรพ์
24 โรงเรียนก าแพง
25 โรงเรียนกฉิุนารายณ์



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
26 โรงเรียนกดุขา้วปุ้นวิทยา
27 โรงเรียนกดุชุมวิทยาคม
28 โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม
29 โรงเรียนกมุภวาปี
30 โรงเรียนกยุบรีุ
31 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
32 โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่
33 โรงเรียนขาณุวิทยา
34 โรงเรียนขขุนัธ์
35 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
36 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
37 โรงเรียนเขาแกว้วิทยาสรรพ์
38 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
39 โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร
40 โรงเรียนเข่ือนชา้งวิทยาคาร
41 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
42 โรงเรียนคงทองวิทยา
43 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
44 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
45 โรงเรียนคอ้วงัวิทยาคม
46 โรงเรียนคมัภีร์วิทยา
47 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
48 โรงเรียนค าม่วง
49 โรงเรียนคิชฌกฏูวิทยา
50 โรงเรียนโคง้ไผวิ่ทยา
51 โรงเรียนโคราชพิทยาคม



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
52 โรงเรียนจงรักสตัยวิ์ทยา
53 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
54 โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ์
55 โรงเรียนจกัราชวิทยา
56 โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
57 โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพญ็
58 โรงเรียนจิตรลดา
59 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทมุธานี
60 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ
61 โรงเรียนเจา้พระยาวิทยาคม
62 โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี
63 โรงเรียนเฉลิมพระเกิยรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  

สมุทรสาคาร ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

64 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
65 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ  

ทรงครองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี จงัหวดัสกลนคร
66 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  

ศรีสะเกษในพระราชูถมัภพ์ระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารี

67 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
68 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถมัภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
69 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบรีุ
70 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ก าแพงเพชร
71 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
72 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา
73 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเกต็
74 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา
75 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอด็
76 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง
77 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบรีุ
78 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
79 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร
80 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบวัล าภู
81 โรงเรียนชลกนัยานุกลู
82 โรงเรียนชลประทานวิทยา
83 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง
84 โรงเรียนชยับาดาลวิทยา
85 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล
86 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
87 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
88 โรงเรียนชุมพลโพนพิสยั
89 โรงเรียนเชียงคาน
90 โรงเรียนเชียงพงัพฒันวิช
91 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
92 โรงเรียนซอลีฮียะห์
93 โรงเรียนเซนตเ์ทเรซา หนองจอก
94 โรงเรียนเซนตนิ์โกลาส
95 โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
96 โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา
97 โรงเรียนดรุณวิทยา



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
98 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
99 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

100 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
101 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
102 โรงเรียนดดัดรุณี
103 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
104 โรงเรียนดาราวิทย์
105 โรงเรียนดาราวิทยา
106 โรงเรียนดาราวิทยาลยั
107 โรงเรียนดารุลกรุอานิลการีม
108 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์
109 โรงเรียนดีนูลอิสลาม
110 โรงเรียนเดชอุดม
111 โรงเรียนตระกลูประเทืองวิทยาคม
112 โรงเรียนตรับียะห์อิสลามียะห์
113 โรงเรียนตสัดีกียะห์
114 โรงเรียนตากพิทยาคม
115 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
116 โรงเรียนตาพระยา
117 โรงเรียนตายตุตอลีบาต
118 โรงเรียนตายตุตอลีบีน
119 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตนัมูลนิธิ
120 โรงเรียนเตรียมวิทยพ์ฒันา กรุงเทพมหานคร
121 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
122 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
123 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
124 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
125 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
126 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้
127 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กบินทร์บรีุ
128 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นครราชสีมา
129 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบรีุ
130 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ อุตรดิตถ์
131 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้กนุนที
132 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ
133 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ปทมุธานี
134 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ อุบลราชธานี
135 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสุวรรณภูมิ
136 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
137 โรงเรียนถาวรานุกลู
138 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
139 โรงเรียนทวีธาภิเศก
140 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขนุเทียน
141 โรงเรียนทพัพระยาพิทยา
142 โรงเรียนทพัราชวิทยา
143 โรงเรียนทา่คนัโทวิทยาคาร
144 โรงเรียนทา่ใหญ่วิทยา
145 โรงเรียนทา่ใหม่ “พูลสวสัด์ิราษฎร์นุกลู”
146 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน) ในพระราชูปถมัภ์
147 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน(์มธัยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร
148 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน(์วดันอ้ยใน)ในพระชูปถมัภฯ์



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
149 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมงัคลาภิเษก
150 โรงเรียนเทพศิรินทร์
151 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
152 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบรีุ (อุทกฯ อุปถมัภ)์
153 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
154 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ
155 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ
156 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
157 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
158 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทมุธานี
159 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้
160 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญา้ กาญจนบรีุ
161 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
162 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
163 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
164 โรงเรียนธญับรีุ
165 โรงเรียนธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี
166 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
167 โรงเรียนธิดาแม่พระ
168 โรงเรียนนครไทย
169 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
170 โรงเรียนนครสวรรค์
171 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้
172 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ
173 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
174 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
175 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
176 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
177 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลยั ปทมุธานี
178 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ
179 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบรีุ
180 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
181 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทกัษิณ
182 โรงเรียนนกับญุเปโตร
183 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
184 โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยา รัชมงัคลาภิเษก
185 โรงเรียนนางรอง
186 โรงเรียนนางรองพิทยาคม
187 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์
188 โรงเรียนนานาชาติแบงคค์อก-ชิคาโก คริสเตียน
189 โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี - สิงคโปร์
190 โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม
191 โรงเรียนนามนพิทยาคม
192 โรงเรียนนารีนุกลู
193 โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่
194 โรงเรียนน ้าเกล้ียงวิทยา
195 โรงเรียนน ้ายืนวิทยา
196 โรงเรียนน ้าสวยพิทยาสรรพ์
197 โรงเรียนนิดา้ศึกษาศาสตร์
198 โรงเรียนนิรมลชุมพร
199 โรงเรียนโนนเพก็วิทยาคม
200 โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขต5



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
201 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
202 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
203 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
204 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบรีุ
205 โรงเรียนบริบรูณ์ศิลป์รังสิต
206 โรงเรียนบางกะปิ
207 โรงเรียนบางแกว้ประชาสรรค์
208 โรงเรียนบางซา้ยวิทยา
209 โรงเรียนบางบอ่วิทยาคม
210 โรงเรียนบางบวัทอง
211 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
212 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1"
213 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ"์
214 โรงเรียนบางสวรรควิ์ทยาคม
215 โรงเรียนบางสะพาน
216 โรงเรียนบางสะพานวิทยา
217 โรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคาร
218 โรงเรียนบา้นตาขนุ
219 โรงเรียนบา้นตาขนุวิทยา
220 โรงเรียนบา้นนา “นายกพิทยากร”
221 โรงเรียนบา้นนาคูพฒันา “กรป.กลางอุปถมัภ”์
222 โรงเรียนบา้นนาสาร
223 โรงเรียนบา้นสวนวิทยาคม
224 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม
225 โรงเรียนบึงกาฬ
226 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
227 โรงเรียนบุ่งคลา้นคร
228 โรงเรียนบญุวฒันา
229 โรงเรียนบญุวฒันา 2
230 โรงเรียนบญุวาทยวิ์ทยาลยั
231 โรงเรียนบญุเหลือวิทยานุสรณ์
232 โรงเรียนบสุตานุดดีน
233 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
234 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบรีุ
235 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
236 โรงเรียนเบญจลกัษพิ์ทยา
237 โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช
238 โรงเรียนปทมุเทพวิทยาคาร
239 โรงเรียนปทมุธานี "นนัทมุนีบ ารุง"
240 โรงเรียนปทมุพิทยาคม
241 โรงเรียนปทมุราชวงศา
242 โรงเรียนปทมุวิไล
243 โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม
244 โรงเรียนประชานิเวศน์
245 โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ
246 โรงเรียนประทีปศาสน์
247 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ
248 โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์)
249 โรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูมิ)
250 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
251 โรงเรียนปรางคก์ู่
252 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
253 โรงเรียนปราจีนกลัยาณี
254 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
255 โรงเรียนปลาปากวิทยา
256 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
257 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
258 โรงเรียนปัญจดี
259 โรงเรียนปัญญาวรคุณ
260 โรงเรียนปัญญาวิทย ์จงัหวดัตรัง
261 โรงเรียนปัณณวิชญ์
262 โรงเรียนปากเกร็ด
263 โรงเรียนป่าต้ิววิทยา
264 โรงเรียนปายวิทยาคาร
265 โรงเรียนปิยชาติพฒันา ในพระราชูปถมัภฯ์
266 โรงเรียนผดุงปัญญา
267 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
268 โรงเรียนพนมรุ้ง
269 โรงเรียนพนมศึกษา
270 โรงเรียนพยคัฆภูมิวิทยาคาร
271 โรงเรียนพยห์ุวิทยา
272 โรงเรียนพรตพิทยพยตั
273 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
274 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั
275 โรงเรียนพระครูพิทยาคม
276 โรงเรียนพระบางวิทยา
277 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
278 โรงเรียนพระแสงวิทยา



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
279 โรงเรียนพระหฤทยั เชียงใหม่
280 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
281 โรงเรียนพล
282 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก
283 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์
284 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
285 โรงเรียนพะโตะ๊วิทยา
286 โรงเรียนพะลานวิทยาคม
287 โรงเรียนพงัเคนพิทยา
288 โรงเรียนพฒันาวิทยามูลนิธิ
289 โรงเรียนพานพิทยาคม
290 โรงเรียนพิชยั
291 โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร
292 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
293 โรงเรียนพิทกัษศ์าสน์วิทยามูลนิธิ
294 โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั จงัหวดัลพบรีุ
295 โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวดัแพร่
296 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
297 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
298 โรงเรียนพุทไธสง
299 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
300 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
301 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
302 โรงเรียนเพชรบรูณ์วิทยา
303 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
304 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
305 โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร
306 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
307 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
308 โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา
309 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกลู”
310 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลยั
311 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
312 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั
313 โรงเรียนมวกเหลก็วิทยา
314 โรงเรียนมหรรณพาราม
315 โรงเรียนมหาชนะชยัวิทยาคม
316 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
317 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวดัสงขลา
318 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
319 โรงเรียนมกักะสนัพิทยา
320 โรงเรียนมธัยมตระการพืชผล
321 โรงเรียนมธัยมบกัดองวิทยา
322 โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์
323 โรงเรียนมธัยมเป่ียมรัก
324 โรงเรียนมธัยมวดัควนวิเศษมูลนิธิ
325 โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม
326 โรงเรียนมธัยมวดันายโรง
327 โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง
328 โรงเรียนมธัยมวดัเบญจมบพิตร
329 โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์
330 โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
331 โรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก
332 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทองในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกมุารี
333 โรงเรียนมธัยมสงัคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
334 โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี 2 สงขลา
335 โรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร
336 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา
337 โรงเรียนมารีวิทย์
338 โรงเรียนมารีวิทยบ์อ่วิน
339 โรงเรียนมารีวิทยส์ตัหีบ
340 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บรีุ
341 โรงเรียนมาเรียลยั
342 โรงเรียนมาลาสวรรคพิ์ทยา
343 โรงเรียนมาฮดัมูฮมัมาดียะห์
344 โรงเรียนม าบาอูลอูลูม
345 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
346 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา
347 โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา
348 โรงเรียนเมง็รายมหาราชวิทยาคม
349 โรงเรียนเมืองกระบ่ี
350 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
351 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
352 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
353 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
354 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
355 โรงเรียนแม่พระฟาติมา



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
356 โรงเรียนแม่พระสกลสงเคราะห์
357 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพตัรศึกษา"
358 โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ จงัหวดัเชียงราย
359 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
360 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
361 โรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม
362 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
363 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
364 โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั
365 โรงเรียนร่องค า
366 โรงเรียนรอมาเนีย
367 โรงเรียนระโนด
368 โรงเรียนระยองวิทยาคม
369 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
370 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั
371 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
372 โรงเรียนรัศมีสถาปนา
373 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
374 โรงเรียนราชด าริ
375 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
376 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
377 โรงเรียนราชประชาสมาสยั ฝ่ายมธัยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถมัภ์
378 โรงเรียนราชวินิต นนทบรีุ
379 โรงเรียนราชวินิต มธัยม
380 โรงเรียนราชวินิตบางแกว้
381 โรงเรียนราชวินิตบางเขน



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
382 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า
383 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
384 โรงเรียนราษฎร์นิยม
385 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
386 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั
387 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
388 โรงเรียนลาดบวัหลวงไพโรจน์วิทยา
389 โรงเรียนลาลอวิทยา
390 โรงเรียนล าทบัประชานุเคราะห์
391 โรงเรียนล าปลายมาศ
392 โรงเรียนล าไพลศานติวิทย์
393 โรงเรียนลิไทพิทยาคม
394 โรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม
395 โรงเรียนเลยอนุกลูวิทยา
396 โรงเรียนเลิงนกทา
397 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
398 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั
399 โรงเรียนวรราชาทินดัดามาตุวิทยา
400 โรงเรียนวงันอ้ย(พนมยงควิ์ทยา)
401 โรงเรียนวงัน ้าเยน็วิทยาคม
402 โรงเรียนวงัสมบรูณ์วิทยาคม
403 โรงเรียนวงัสามหมอวิทยาคาร
404 โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั
405 โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั
406 โรงเรียนวดัเขมาภิรดาราม
407 โรงเรียนวดัจนัทราวาส (ศขุประสารราษฎร์)



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
408 โรงเรียนวดันวลนรดิศ
409 โรงเรียนวดับา้นโป่ง “สามคัคีคุณูปถมัภ”์
410 โรงเรียนวดัพุทธบชูา
411 โรงเรียนวดัราชบพิธ
412 โรงเรียนวดัราชโอรส
413 โรงเรียนวดัสุทธิวราราราม
414 โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล
415 โรงเรียนวาวีวิทยาคม
416 โรงเรียนวิชยัวิทยา
417 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
418 โรงเรียนวิทยานุกลูนารี
419 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย
420 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง
421 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช
422 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภารณราชวิทยาลยั พิษณุโลก
423 โรงเรียนเวียงสระ
424 โรงเรียนศรีบญุเรืองวิทยาคาร
425 โรงเรียนศรีบณุยานนท์
426 โรงเรียนศรีพฤฒา
427 โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
428 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
429 โรงเรียนศรียาภยั
430 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
431 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
432 โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถมัภฯ์
433 โรงเรียนศานติธรรมวิทยา



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
434 โรงเรียนศาสนูปถมัภ ์ปากพะยนู  มูลนิธิ
435 โรงเรียนศิริวฒัน์วิทยา
436 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรพ์
437 โรงเรียนศีลาจารพิพฒัน์
438 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
439 โรงเรียนเศรษฐบตุรบ าเพญ็
440 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ
441 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม
442 โรงเรียนสตรีพทัลุง
443 โรงเรียนสตรีภูเกต็
444 โรงเรียนสตรีระนอง
445 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
446 โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถมัภ์
447 โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค์
448 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
449 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั
450 โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบ าเพญ็
451 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
452 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
453 โรงเรียนสตึก
454 โรงเรียนสภาราชินี 2
455 โรงเรียนสภาราชินี จงัหวดัตรัง
456 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสงัวร ในพระสงัฆราชูปถมัภ์
457 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
458 โรงเรียนสมบรูณ์ศาสน์



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
459 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
460 โรงเรียนสมาคมนกัเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
461 โรงเรียนสมุทรปราการ
462 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลยั
463 โรงเรียนสรรพวิทยาคม
464 โรงเรียนสระแกว้
465 โรงเรียนสระบรีุวิทยาคม
466 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ชลบรีุ
467 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ธนบรีุ
468 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั เพชรบรูณ์
469 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสิต
470 โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภิมุข
471 โรงเรียนสว่างบริบรูณ์วิทยา
472 โรงเรียนสหธาตุศึกษา
473 โรงเรียนสหสัขนัธ์ศึกษา
474 โรงเรียนสองพิทยา
475 โรงเรียนสองพ่ีนอ้งวิทยา
476 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถมัภ์
477 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
478 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
479 โรงเรียนสงัขะ
480 โรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั
481 โรงเรียนสาธิตบางนา
482 โรงเรียนสาธิตพฒันา ฝ่ายมธัยม
483 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง
484 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
485 โรงเรียนสามชยั
486 โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั
487 โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม
488 โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม 2
489 โรงเรียนสามคัคีอิสลามวิทยา
490 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
491 โรงเรียนสารวิทยา
492 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
493 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
494 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
495 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกลา้
496 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
497 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม
498 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์
499 โรงเรียนสิริเกศนอ้มเกลา้
500 โรงเรียนสิรินธร
501 โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์
502 โรงเรียนสีดาวิทยา
503 โรงเรียนสุขสวสัด์ิวิทยา
504 โรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม
505 โรงเรียนสุรธรรมพิทกัษ์
506 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
507 โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี
508 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา
509 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
510 โรงเรียนเสด็จวนชยางคก์ลูวิทยา



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
511 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธ์ิ"
512 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกลุ”
513 โรงเรียนแสง ธรรม วิทยา 
514 โรงเรียนแสงธรรม
515 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
516 โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"
517 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มธัยม
518 โรงเรียนหนองพลบัวิทยา
519 โรงเรียนห้วยทบัทนัวิทยาคม
520 โรงเรียนห้วยเมก็วิทยาคม
521 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถมัภฯ์
522 โรงเรียนหอวงั
523 โรงเรียนหอวงั ปทมุธานี
524 โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม
525 โรงเรียนหวัหินวิทยาคม
526 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
527 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กลุกนัยา
528 โรงเรียนองครักษ์
529 โรงเรียนอนุกลูนารี
530 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณมิตร
531 โรงเรียนอยธุยานุสรณ์
532 โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั
533 โรงเรียนอรัญประเทศ
534 โรงเรียนอะเดรอซะห์อิสลามมียะห์
535 โรงเรียนอะมาดิยะห์
536 โรงเรียนอญัสมัชญั ศรีราชา



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
537 โรงเรียนอนัซอเรียะห์อดัดีนียะห์
538 โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์
539 โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์สีลม
540 โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ
541 โรงเรียนอ่าวนอ้ยวิทยานิคม
542 โรงเรียนอ านาจเจริญ
543 โรงเรียนอิสลาม บาเจาะ วิทยา 
544 โรงเรียนอิสลามพฒันา
545 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
546 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ
547 โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์
548 โรงเรียนอิสลาฮียะห์
549 โรงเรียนอุดมดรุณี
550 โรงเรียนอุดมวิทยา
551 โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา
552 โรงเรียนอุดมศึกษา
553 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
554 โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู
555 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี
556 โรงเรียนอุทยั
557 โรงเรียนอุทยัวิทยาคม
558 โรงเรียนอุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร
559 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลยั
560 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
561 โรงเรียนอิสลามสนัติชน
562 วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร



ล ำดบัที่ รำยช่ือโรงเรียน
563 วิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา
564 วิทยาลยัเทคโนโลยีสนัติวิทยส์งขลา
565 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสายบรีุ
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