
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

TCAS2 แบบโควตา คณะอุตสาหกรรมอาหาร ประจําปการศึกษา 2566
__________________________________________________________

         คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   จะดําเนินการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป
TCAS2 แบบโควตา ประจําปการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรสาขาวิชาที่เปดรับและจํานวนท่ีรับ

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป

         สาขาวิชา 1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร             จํานวนที่รับ   20 คน

2.  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร        จํานวนที่รับ   20 คน

                     3.  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร           จํานวนที่รับ   30 คน

                     4.  หลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี (วท.บ.วิศวกรรมแปรรูป

                          วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ)                        จํานวนที่รับ           8     คน           
                        5.  วิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร

      (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนที่รับ    1      คน

                                                                                    รวม             79      คน  

*** ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 สาขาวิชา เทานั้น ***

 2. หลักเกณฑการรับสมัคร

    2.1 โควตาของสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรร

คณะอุตสาหกรรมอาหาร จะจัดสรรโควตาใหกับโรงเรียนตามลําดับดังน้ี

2.1.1 เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีขอตกลงความรวมมือ (MOU)

         กับสถาบันฯ

2.1.2 เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีหนังสือขอความอนุเคราะหโควตา

         มาถึงคณะฯ หรือสถาบันฯ โดยตรง

2.1.3 เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

         เขตปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลาง 
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     2.2 คุณสมบัติของผูสมัคร

      -  คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรม
แปรรูปอาหาร และหลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี (วท.บ.วิศวกรรมแปรรูปอาหารและวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาห
การ)  เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และตองมีคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 2.75 และมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยของแตละกลุมสาระวิชาคือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวา 2.50

      - คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร เปนผูที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนศิลป - คํานวณ และตองมี
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 2.75 และมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุมสาระวิชาคือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวา 2.50

      - คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการ
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

        (1)  เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในช้ันปสุดทายของระบบการศึกษาใดการศึกษาหนึ่ง ดังน้ี

              - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทาตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนศิลป - คํานวณ

              - ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน

              - ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ

              - มีวุฒิการศึกษาที่เทียบเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามเกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาที่
ประกาศโดยท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดท่ี  https://www.mytcas.com/news/ged

      (2)  มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ (Standard academic test) ขอใดขอหน่ึง ดังน้ี   

            - ผลการสอบ TGAT (General Aptitude Test) มีคะแนนไมตํ่ากวา 150 คะแนน และผลการสอบ

A-LEVELวิชาคณิตศาสตรประยุกต 2 มีคะแนนไมตํ่ากวา 50 คะแนน 

            - ผลการสอบ SAT มีคะแนนไมตํ่ากวา 1000 คะแนน

           - ผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการในการสอบแบบอ่ืน ๆ ที่เทียบเทากับการสอบในขอขางตน
ท่ีกลาวมา

            - มีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา

 ไมตํ่ากวา 2.75
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(3)  มีผลการสอบวัดความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ขอใดขอหน่ึง ดังนี้

     - TOEFL (ITP or paper - based Test) ไมตํ่ากวา 500 คะแนน   

     - TOEFL (iBT) ไมตํ่ากวา 65 คะแนน    

     - IELTS (Academic - Module) ไมตํ่ากวา 5.5 คะแนน    

     - Cambridge English Exams (FCE/CAE/CPE) ไมตํ่ากวา 160 คะแนน

     - CU - TEP ไมตํากวา 65 คะแนน  

     - A-LEVEL วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนไมตํ่ากวา 60 คะแนน 

  

โดยผูสมัครสามารถใชคะแนนผลการสอบยอนหลังไดไมเกิน 2 ป นับถึงวันสุดทายของการรับ

สมัคร ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตองมีผลการสอบ IELTS (Academic - Module) ไมตํ่ากวา 6.0

กอนการไปศึกษาท่ี Business and Hotel Management School (B.H.M.S) ประเทศสวิตเซอรแลนด

        - มีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะเปนนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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3. กําหนดการ

กําหนดการ วันที่ 

รับสมัครทางอินเทอรเนต
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที่ 15 กุมภาพันธ - 30 มีนาคม 2566

ชําระคาสมัครสอบ วันที่ 15 กุมภาพันธ - 30 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที่ 4 เมษายน 2566

สอบสัมภาษณ วันที่ 8 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที่ 25 เมษายน 2566

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคม
ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่  4 - 5 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ ทาง 
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2566

*** ประกาศผลตาง ๆ จะแจงใหทราบทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ สอบถามระบบการ
สมัครไดท่ี  สํานักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-329-8000 ตอ 3203,3209 ***

4. วิธีการรับสมัคร ดังนี้

      4.1 สมัครไดที่เวปไซดสํานักทะเบียนและประมวลผล ทาง  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
กรอกขอมูลใหครบถวนลงในใบสมัคร โดยเลือกสาขาวิชาที่สมัครเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น สมัครไดตั้งแตวันที่
15 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2566 

              - สําหรับโรงเรียนที่มีหนังสือขอความอนุเคราะหมาถึงคณะฯ หรือสถาบันฯ  หลังจากสมัครเขาเวป
ไซดสํานักทะเบียนและประมวลผล ทาง  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ใหสงเอกสารการสมัคร
และหนังสือขอความอนุเคราะห สงมาที่งานบริการการเรียนการสอน คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

     กรณีมีขอสงสัยติดตอสอบถามไดท่ี งานบริการการเรียนการสอน คณะอุตสาหกรรมอาหาร 

โทร. 080-603-5482 หรือโทร 084-903-4234 

      4.2 ผูสมัครพิมพแบบฟอรมใบชําระเงิน เพื่อนําไปชําระสมัครผานเคานเตอรของธนาคารกสิกรไทย  

ทุกสาขาท่ัวประเทศ
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      4.3 อัตราคาสมัครสอบและชําระเงินคาสมัคร
          การรับสมัครและชําระเงินคาสมัครทางอินเตอรเน็ต ผาน 

 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัครเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย

โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบและนําไปชําระเงินคาสมัครได 2 ชองทาง     

1. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคารโดยการแสกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

2. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่น อาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี

และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระดวยวิธีอื่นๆ )

 - อัตราคาสมัคร 500 บาท สําหรับ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

หมักในอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร    หลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี (วท.บ.วิศวกรรม

แปรรูปอาหารและวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 - อัตราคาสมัคร 1,000 บาท สําหรับ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการ

อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)   

5. เอกสารประกอบการสมัคร  (นํามาในวันสอบสัมภาษณ)

   5.1 สําหรับนักเรียนที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักใน
อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร และหลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี (วท.บ.วิศวกรรม
แปรรูปอาหารและวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ)

        5.1.1 พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/     ติดรูปถาย
ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 ใบ

        5.1.2 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ปพ.1) ไมนอยกวา 5 ภาค
การศึกษา ซึ่งออกโดยสถานศึกษาพรอมประทับตราโรงเรียน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

        5.1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

        5.1.4 แฟมสะสมผลงาน (ถามี)

    5.2 สําหรับนักเรียนที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ) 

        5.2.1 พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ติดรูปถายสีของผู
สมัครขนาด 1 น้ิว หนาตรงเต็มหนา เห็นใบหนาชัดเจน ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา พื้นหลังสีออนและเปนรูปที่
ถายมาไมเกิน 6 เดือน และไดลงชื่อ - นามสกุลแลว

         5.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร หรือ สําเนาหนังสือเดินทางของประเทศตนกําเนิดที่
มีอายุเหลืออยูไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันสุดทายของการรับสมัคร (เฉพาะผูที่ไมมีสัญชาติไทยเทานั้น)

          5.2.3 สําเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกใหเพื่อแสดงวาสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา
อยูในชั้นปสุดทายของระบบการศึกษา

      5.2.4 สําเนาผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 

5.2.5 สําเนาผลการสอบวัดความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

5.2.6 สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อ - สกุล ในเอกสารสมัครไมตรงกัน
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          5.2.7 Personal Statement  ที่บรรยายถึงแรงจูงใจและความคาดหวังของการเขารับการศึกษาใน
หลักสูตรน้ี โดยพิมพเปนภาษาอังกฤษดวยฟอนท Arial หรือ Times New Roman ขนาด 12 ลงบนกระดาษ
A4 ความยาวไมเกิน 1,000 คํา

(ท้ังน้ี เอกสารการประกอบสอบสัมภาษณ จะแจงรูปแบบการจัดสงใหทราบ ในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ)

6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

        ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  วันท่ี 4 เมษายน 2566
ทาง   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  (เว็ปไซดสํานักทะเบียนและประมวลผล)  และ
www.kmitl.ac.th/foodindustry (เว็ปไซดคณะอุตสาหกรรมอาหาร) 

7. วิธีการคัดเลือก

   7.1 การสอบสัมภาษณ วันที่ 8 เมษายน 2566 ณ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง  เวลา 09.00 - 12.00 น.

             กรณีมีการเปล่ียนแปลงจะประกาศใหทราบลวงหนากอนวันสอบสัมภาษณ

   7.2  คณะอุตสาหกรรมอาหาร ขอสงวนสิทธิ์เกณฑในการพิจารณาตรวจสอบตามคุณสมบัติของนักเรียน จาก
โรงเรียนตาง ๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ 2 (หลักเกณฑการรับสมัคร)

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมอาหาร เปนสิทธ์ิช้ีขาดของ
คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

8. ประกาศรายชื่อผู็ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House

         ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 25 เมษายน 2566  ผานระบบ
ของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

9. การยืนยันสิทธ์ิ

         ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จะตองยืนยันสิทธ์ิ  Clearing House  ผานระบบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)   เพื่อ
แสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแตวันที่
4 - 5 พฤษภาคม 2566 หากไมดําเนินการตามวัน เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
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10. การชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ 

         ผูผานการคัดเลือกที่ได Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และขําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ  เรื่อง การจาย
เงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2555 เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวัน เวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์

        ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว แต
สละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

        ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ จะ
ไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงิน
ยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

11. การตัดสิทธ

      11.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธฺิ์ Clearing House  ตามวัน เวลา ที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์

      11.2 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงิน คา
ธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์

      11.3 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในปการศึกษานั้น ๆ ให
ถือวาสละสิทธิ์

12. คาธรรมเนียมการศึกษา

     12.1 สําหรับนักเรียนท่ีสมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
ในอุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

           ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะอุตสาหกรรมอาหาร ตองชําระคาธรรมเนียมการการศึกษาแบบเหมาจาย
ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 

     12.2 สําหรับนักเรียนท่ีสมัคร หลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี (วท.บ.วิศวกรรมแปรรูปอาหารและ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ)

           ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะอุตสาหกรรมอาหาร ตองชําระคาธรรมเนียมการการศึกษาแบบเหมาจาย
ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาทถวน) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 

     12.3 สําหรับนักเรียนท่ีสมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ) 

                12.2.1 คาธรรมเนียมแรกเขา 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) สําหรับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ 500 CHF (หารอยฟรังสวิสถวน) สําหรับ Business and Hotel
Management School,Switzerland ชําระครั้งเดียวเม่ือแรกเขาศึกษา
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                12.2.2 คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน) 

      12.2.3 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการศึกษาที่ประเทศสวิสเซอรแลนด ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะ

ไดรับสวนลดรอยละ 15 ของคาธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร Bachelor Degree - 3rd Year ของ
Business and Hotel Management School, Switzerland  หรือสูงสุดไมเกิน 5000 CHF (หาพันฟรังกสวิส
ถวน) โดยใหถืออัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ณ ปการศึกษาที่ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา และคาธรรมเนียมนี้ ไมรวม คา
ใชจายสําหรับการเดินทางไปและกลับ ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร

Bachelor Degree -3rd  Year ของ Business and Hotel Mangement School, Switzerland เพิ่มเติม
ไดท่ี  https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-chf/

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
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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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