
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2

คณะอุตสาหกรรมอาหาร ประจําปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

         คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   จะดําเนินการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป แบบ
โควตา รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรสาขาวิชาที่เปดรับและจํานวนที่รับ

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป

         สาขาวิชา 1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร             จํานวนที่รับ  30 คน

2.  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร        จํานวนที่รับ  35 คน

                     3.  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร           จํานวนที่รับ  30 คน

           4.  วิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร

      (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนที่รับ  10 คน

                                                                                    รวม           105 คน  

*** ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 1 สาขาวิชา เทานั้น ***

 2. หลักเกณฑการรับสมัคร

    2.1 โควตาของสถานศึกษาท่ีไดรับการจัดสรร

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

              2.2.1 คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

(1)  กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และ
ตองมีคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 2.75 และ
มีระดับคะแนนเฉล่ียของแตละกลุมสาระวิชาคือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวา 2.50

(2)  มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

      2.2.2 คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการ
การบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

(1)  เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายของระบบการศึกษาใดการศึกษา
หน่ึง ดังน้ี

- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนศิลป - คํานวณ

- ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน

- ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ

- มีวุฒิการศึกษาที่เทียบเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามเกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาที่
ประกาศโดยท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  https://goo.gl/rAXXrj

(2)  มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ (Standard academic test) ขอใดขอหน่ึง
ดังนี้

- ผลการสอบ GAT (General Aptitude Test) มีคะแนนไมตํ่ากวา 150 คะแนน และ PAT2

(Professional and Academic Aptitude Test  ความถนัดทางวิทยาศาสตร) มีคะแนนไมตํ่ากวา 75 คะแนน

- ผลการสอบ SAT มีคะแนนไมตํ่ากวา 1000 คะแนน

- ผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการในการสอบแบบอื่น ๆ ที่เทียบเทากับการสอบในขอ
ขางตนท่ีกลาวมา

- 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

- คะแนน GAT2 ไมตํ่ากวา 80 คะแนน

โดยผูสมัครสามารถใชคะแนนผลการสอบยอนหลังไดไมเกิน 2 ป นับถึงวันสุดทายของการรับ

สมัคร ผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาตองมีผลการสอบ IELTS (Academic - Module) ไมตํ่ากวา 6.0

กอนการไปศึกษาที่ Business and Hotel Management School (B.H.M.S) ประเทศสวิตเซอรแลนด
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3. กําหนดการ

กําหนดการ วันที่ 

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

วันท่ี 14 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2565

ชําระคาสมัครสอบ วันท่ี 14 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2565
 

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

 

วันท่ี 4 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ วันท่ี 9 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก วันท่ี 27 เมษายน 2565

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคม
 ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันท่ี  4 - 5 พฤษภาคม 2565

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

 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565

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

 และยืนยันสิทธิ์และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วันท่ี 12 - 18 พฤษภาคม 2565

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

4. วิธีการรับสมัคร ดังนี้

      4.1 โควตาของสถานศึกษาท่ีไดรับการจัดสรร ใหโรงเรียนที่ไดรับโควตาจัดสรรตามหนังสือที่คณะฯ แจงให
ทราบเปนผูพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประเภทนักเรียน ขอ 2.2 และสงรายชื่อพรอมใบสมัคร
พรอมติดรูปถายและหลักฐานมาที่ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 และใหนักเรียน
สมัครผานเวปไซดสํานักทะเบียนและประมวลผล  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  กรอกขอมูลให
ครบถวนลงในใบสมัคร โดยเลือกสาขาวิชาที่สมัครเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น สมัครไดตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ
2565 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

กรณีมีขอสงสัยติดตอสอบถามไดที่ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมอาหาร 

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

      4.2 ผูสมัครพิมพแบบฟอรมใบชําระเงิน เพื่อนําไปชําระสมัครผานเคานเตอรของธนาคารกสิกรไทย  

ทุกสาขาทั่วประเทศ
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      4.3 อัตราคาสมัครสอบและชําระเงินคาสมัคร
          การรับสมัครและชําระเงินคาสมัครทางอินเตอรเน็ต ผาน 

 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัครในอัตราคาสมัคร 500 บาท สําหรับ สาขา

วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชา

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร     และสาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร

(หลักสูตรนานาชาติ) มีอัตราคาสมัคร 1,000 บาท  เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย 

โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบและนําไปชําระเงินคาสมัครได 2 ชองทาง     

         1. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคารโดยการแสกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

         2. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่น อาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี

และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระดวยวิธีอื่นๆ )

5. เอกสารประกอบการสมัคร  

   5.1 สําหรับนักเรียนที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักใน
อุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

        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

        5.1.3 แฟมสะสมผลงาน (ถามี)

    5.2 สําหรับนักเรียนที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ) 

         5.2.1 พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ติดรูปถายสีของ
ผูสมัครขนาด 1 นิ้ว หนาตรงเต็มหนา เห็นใบหนาชัดเจน ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา พื้นหลังสีออนและเปนรูป
ท่ีถายมาไมเกิน 6 เดือน และไดลงชื่อ - นามสกุลแลว

         5.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร หรือ สําเนาหนังสือเดินทางของประเทศตนกําเนิดที่
มีอายุเหลืออยูไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันสุดทายของการรับสมัคร (เฉพาะผูที่ไมมีสัญชาติไทยเทานั้น)

          5.2.3 สําเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกใหเพื่อแสดงวาสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา
อยูในชั้นปสุดทายของระบบการศึกษา

      5.2.4 สําเนาผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามขอ 2.2.2

5.2.5 สําเนาผลการสอบวัดความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ตามขอ 2.2.2

5.2.6 สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อ - สกุล ในเอกสารสมัครไมตรงกัน
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5.2.7 Personal Statement ท่ีบรรยายถึงแรงจูงใจและความคาดหวังของการเขารับการศึกษาใน 
หลักสูตรนี้ โดยพิมพเปนภาษาอังกฤษดวยฟอนท Arial หรือ Times New Roman ขนาด 12 ลงบนกระดาษ 
A4 ความยาวไมเกิน 1,000 คํา 
(ทั้งนี ้เอกสารการประกอบสอบสัมภาษณ จะแจงรูปแบบการจดัสงใหทราบ ในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
สัมภาษณ) 
 
6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันท่ี 4 เมษายน 2565 
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ (สํานักทะเบียนและประมวลผล) และ 
www.kmitl.ac.th/foodindustry (คณะอุตสาหกรรมอาหาร) 
 
7. วิธีการคัดเลือก 
    7.1 การสอบสัมภาษณ วันท่ี 9 เมษายน 2565 ณ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เวลา 09.00 - 12.00 น. 
        กรณีมีสถานการณจําเปนเรงดวน เชน สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 อาจมีการ 
เปลี่ยนเปนสอบสัมภาษณแบบออนไลน ซ่ึงจะมีการประกาศให ทราบลวงหนากอนถึงวันสอบสัมภาษณ 
   7.2 คณะอุตสาหกรรมอาหาร ขอสงวนสิทธิ์เกณฑในการพิจารณาตรวจสอบตามคุณสมบัติของนักเรียน 
 จากโรงเรียนตาง ๆ ให เปนไปตามขอกําหนดในขอ 2 (หลักเกณฑการรับสมัคร) 
 
 
 

 
 
8. ประกาศรายชื่อผูผานการค ัดเลือกและมีสิทธิ ์Clearing House 
          ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House ในวันท่ี 27 เมษายน 2565  
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 
 
9. การยืนยันสิทธิ ์
           ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังจะตองยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
(ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ตั้งแตวันท่ี 4 - 5 พฤษภาคม 2565 หากไมดําเนินการตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมอาหาร เปนสิทธิ์ชี้ขาด
ของคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
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10. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ 

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

        ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว แต
สละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

        ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ จะ
ไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงิน
ยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

11. การตัดสิทธ

      11.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธฺิ์ Clearing House  ตามวัน เวลา ที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์

      11.2 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงิน คา
ธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์

      11.3 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในปการศึกษานั้น ๆ ให
ถือวาสละสิทธ์ิ

12. คาธรรมเนียมการศึกษา

     12.1 สําหรับนักเรียนที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
ในอุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

           ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะอุตสาหกรรมอาหาร ตองชําระคาธรรมเนียมการการศึกษาแบบเหมาจาย
ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะไมคืนเงินใหไม
วากรณีใดๆ 

      12.2 สําหรับนักเรียนที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 
                12.2.1 คาธรรมเนียมแรกเขา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 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 ปการศึกษาที่ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาเริมศึกษา และคาธรรมเนียมนี้
ไมรวม คาใชจายสําหรับการเดินทางไปและกลับ ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

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

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๑๑  ก.พ.  ๖๕ เวลา  ๒๓:๓๖:๔๓  Non-PKI Server Sign-LN
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ล ำดับท่ี รำยช่ือโรงเรียน

1 PAN-ASIA international school

2 มูลนิธิดวงประทีป

3 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4 โรงเรียนประทีป วิทยา

5 โรงเรียนกบินทร์บุรี

6 โรงเรียนกมลาไสย

7 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

8 โรงเรียนกระแชงวิทยา

9 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"

10 โรงเรียนกระสังพิทยาคม

11 โรงเรียนกะทู้วิทยา

12 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

13 โรงเรียนกันทรารมณ์

14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี

15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ

16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

23 โรงเรียนกาฬสินพิทยาสรรพ์

24 โรงเรียนก าแพง

25 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา

26 โรงเรียนกุฉินารายณ์

27 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

28 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

2.1.1 รำยช่ีอสถำนศึกษำท่ีมีควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
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29 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

30 โรงเรียนกุมภวาปี

31 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

32 โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่

33 โรงเรียนขาณุวิทยา

34 โรงเรียนขุขันธ์

35 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

36 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

37 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์

38 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

39 โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร

40 โรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร

41 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

42 โรงเรียนคงทองวิทยา

43 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

44 โรงเรียนควนเนียงวิทยา

45 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

46 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

47 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา

48 โรงเรียนค าม่วง

49 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

50 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา

51 โรงเรียนโคราชพิทยาคม

52 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

53 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

54 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

55 โรงเรียนจักราชวิทยา

56 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

57 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ

58 โรงเรียนจิตรลดา
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59 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

60 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

61 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

62 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

63
โรงเรียนเฉลิมพระเกิยรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคาร  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

64 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

65
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร

66 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

67
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษในพระราชูถัมภ์พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

68
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

69 โรงเรียนชลกันยานุกูล

70 โรงเรียนชลประทานวิทยา

71 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง

72 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

73 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

74 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

75 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

76 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

77 โรงเรียนเชียงคาน

78 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช

79 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

80 โรงเรียนซอลีฮียะห์

81 โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

82 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

83 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

84 โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

85 โรงเรียนดรุณวิทยา

86 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ

87 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

88 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
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89 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง

90 โรงเรียนดัดดรุณี

91 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม

92 โรงเรียนดาราวิทย์

93 โรงเรียนดาราวิทยา

94 โรงเรียนดาราวิทยาลัย

95 โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม

96 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

97 โรงเรียนดีนูลอิสลาม

98 โรงเรียนเดชอุดม

99 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

100 โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์

101 โรงเรียนตัสดีกียะห์

102 โรงเรียนตากพิทยาคม

103 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

104 โรงเรียนตาพระยา

105 โรงเรียนตาพระยา

106 โรงเรียนตายุตตอลีบาต

107 โรงเรียนตายุตตอลีบีน

108 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

109 โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร

110 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

111 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

112 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

113 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

114 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

115 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

116 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

117 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

118 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที
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119 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

120 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

121 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา

122 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

123 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

124 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

125 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี

126 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

127 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

128 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

129 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

130 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

131 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

132 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

133 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

134 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

135 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

136 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

137 โรงเรียนถาวรานุกูล

138 โรงเรียนทวีธาภิเศก

139 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

140 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา

141 โรงเรียนทัพราชวิทยา

142 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

143 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา

144 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล”

145 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์

146
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

147 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระชูปถัมภ์ฯ

148 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
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149 โรงเรียนเทพศิรินทร์

150 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

151 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

152 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

153 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

154 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

155 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

156 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

157 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

158 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

159 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

160 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

161 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

162 โรงเรียนธัญบุรี

163 โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

164 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม

165 โรงเรียนธิดาแม่พระ

166 โรงเรียนนครไทย

167 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

168 โรงเรียนนครสวรรค์

169 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

170 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

171 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

172 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

173 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

174 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

175 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

176 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

177 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

178 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
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179 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

180 โรงเรียนนักบุญเปโตร

181 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์

182 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

183 โรงเรียนนางรอง

184 โรงเรียนนางรองพิทยาคม

185 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์

186 โรงเรียนนานาชาติแบงค์คอก-ชิคาโก คริสเตียน

187 โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี - สิงคโปร์

188 โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม

189 โรงเรียนนามนพิทยาคม

190 โรงเรียนนารีนุกูล

191 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

192 โรงเรียนน้ าเกล้ียงวิทยา

193 โรงเรียนน้ ายืนวิทยา

194 โรงเรียนน้ าสวยพิทยาสรรพ์

195 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

196 โรงเรียนนิรมลชุมพร

197 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

198 โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขต5

199 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

200 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

201 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

202 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

203 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

204 โรงเรียนบางกะปิ

205 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

206 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

207 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

208 โรงเรียนบางบัวทอง
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209 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

210 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1"

211 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

212 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

213 โรงเรียนบางสะพาน

214 โรงเรียนบางสะพานวิทยา

215 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

216 โรงเรียนบ้านตาขุน

217 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

218 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

219 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”

220 โรงเรียนบ้านนาสาร

221 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

222 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม

223 โรงเรียนบึงกาฬ

224 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

225 โรงเรียนบุ่งคล้านคร

226 โรงเรียนบุญวัฒนา

227 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

228 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

229 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

230 โรงเรียนบุสตานุดดีน

231 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ

232 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

233 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

234 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

235 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

236 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง"

237 โรงเรียนปทุมพิทยาคม

238 โรงเรียนปทุมราชวงศา
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239 โรงเรียนปทุมวิไล

240 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

241 โรงเรียนประชานิเวศน์

242 โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ

243 โรงเรียนประทีปศาสน์

244 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ

245 โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์)

246 โรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูมิ)

247 โรงเรียนปรางค์กู่

248 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง

249 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

250 โรงเรียนปลาปากวิทยา

251 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

252 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

253 โรงเรียนปัญจดี

254 โรงเรียนปัญญาวรคุณ

255 โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง

256 โรงเรียนปัณณวิชญ์

257 โรงเรียนปากเกร็ด

258 โรงเรียนป่าต้ิววิทยา

259 โรงเรียนปายวิทยาคาร

260 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

261 โรงเรียนผดุงปัญญา

262 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

263 โรงเรียนพนมรุ้ง

264 โรงเรียนพนมศึกษา

265 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

266 โรงเรียนพยุห์วิทยา

267 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

268 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
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269 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

270 โรงเรียนพระครูพิทยาคม

271 โรงเรียนพระบางวิทยา

272 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

273 โรงเรียนพระแสงวิทยา

274 โรงเรียนพระหฤทัย

275 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

276 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

277 โรงเรียนพล

278 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

279 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

280 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

281 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา

282 โรงเรียนพะลานวิทยาคม

283 โรงเรียนพังเคนพิทยา

284 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ

285 โรงเรียนพานพิทยาคม

286 โรงเรียนพิชัย

287 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

288 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

289 โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ

290 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

291 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

292 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

293 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

294 โรงเรียนพุทไธสง

295 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

296 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

297 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

298 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
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299 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

300 โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร

301 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

302 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร

303 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”

304 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย

305 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา

306 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

307 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

308 โรงเรียนมหรรณพาราม

309 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

310 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

311 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

312 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

313 โรงเรียนมักกะสันพิทยา

314 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

315 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา

316 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

317 โรงเรียนมัธยมเป่ียมรัก

318 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

319 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

320 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

321 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

322 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

323 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

324 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

325 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

326 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

327 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

328 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
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329 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

330 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา

331 โรงเรียนมารีวิทย์

332 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน

333 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

334 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี

335 โรงเรียนมาฮัดมูฮัมมาดียะห์

336 โรงเรียนม าบาอูลอูลูม

337 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

338 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา

339 โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา

340 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

341 โรงเรียนเมืองกระบ่ี

342 โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ

343 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

344 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

345 โรงเรียนเมืองถลาง

346 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

347 โรงเรียนแม่พระฟาติมา

348 โรงเรียนแม่พระสกลสงเคราะห์

349 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

350 โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

351 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

352 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

353 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

354 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

355 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

356 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

357 โรงเรียนร่องค า

358 โรงเรียนรอมาเนีย



ล ำดับท่ี รำยช่ือโรงเรียน

359 โรงเรียนระโนด

360 โรงเรียนระยองวิทยาคม

361 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

362 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

363 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา

364 โรงเรียนรัศมีสถาปนา

365 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

366 โรงเรียนราชด าริ

367 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

368 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

369 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

370 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

371 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

372 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

373 โรงเรียนราชวินิตบางเขน

374 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า

375 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

376 โรงเรียนราษฎร์นิยม

377 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา

378 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

379 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

380 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

381 โรงเรียนลาลอวิทยา

382 โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์

383 โรงเรียนล าปลายมาศ

384 โรงเรียนล าไพลศานติวิทย์

385 โรงเรียนลิไทพิทยาคม

386 โรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม

387 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

388 โรงเรียนเลิงนกทา
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389 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

390 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

391 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

392 โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

393 โรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยาคม

394 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

395 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

396 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

397 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

398 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

399 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

400 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

401 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”

402 โรงเรียนวัดพุทธบูชา

403 โรงเรียนวัดราชบพิธ

404 โรงเรียนวัดราชโอรส

405 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

406 โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล

407 โรงเรียนวาวีวิทยาคม

408 โรงเรียนวิเชียรมาตุ

409 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

410 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

411 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

412 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

413 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภารณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

414 โรงเรียนเวียงสระ

415 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

416 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

417 โรงเรียนศรีพฤฒา

418 โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
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419 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

420 โรงเรียนศรียาภัย

421 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

422 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

423 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

424 โรงเรียนศานติธรรมวิทยา

425 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน  มูลนิธิ

426 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา

427 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

428 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

429 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

430 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

431 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ

432 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม

433 โรงเรียนสตรีพัทลุง

434 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

435 โรงเรียนสตรีระนอง

436 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

437 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

438 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

439 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

440 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

441 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

442 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

443 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

444 โรงเรียนสตึก

445 โรงเรียนสภาราชินี 2

446 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

447 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

448 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
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449 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

450 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

451 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ

452 โรงเรียนสมุทรปราการ

453 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

454 โรงเรียนสรรพวิทยาคม

455 โรงเรียนสระแก้ว

456 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

457 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

458 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

459 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

460 โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข

461 โรงเรียนสหธาตุศึกษา

462 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

463 โรงเรียนสองพิทยา

464 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์

465 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

466 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร

467 โรงเรียนสังขะ

468 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

469 โรงเรียนสาธิตบางนา

470 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง

471 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

472 โรงเรียนสามชัย

473 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

474 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

475 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

476 โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา

477 โรงเรียนสายปัญญารังสิต

478 โรงเรียนสารวิทยา
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479 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

480 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

481 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

482 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

483 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

484 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม

485 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

486 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

487 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

488 โรงเรียนสีดาวิทยา

489 โรงเรียนสุขสวัสด์ิวิทยา

490 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

491 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

492 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

493 โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

494 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

495 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

496 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

497 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

498 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”

499 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกุล”

500 โรงเรียนแสง ธรรมวิทยา

501 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

502 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

503 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

504 โรงเรียนหนองพลับวิทยา

505 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

506 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

507 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ

508 โรงเรียนหอวัง
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509 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

510 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

511 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

512 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

513 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

514 โรงเรียนองครักษ์

515 โรงเรียนอนุกูลนารี

516 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร

517 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

518 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

519 โรงเรียนอรัญประเทศ

520 โรงเรียนอะเดรอซะห์อิสลามมียะห์

521 โรงเรียนอะมาดิยะห์

522 โรงเรียนอัญสัมชัญ ศรีราชา

523 โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์

524 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

525 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

526 โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ

527 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม

528 โรงเรียนอ านาจเจริญ

529 โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา

530 โรงเรียนอิสลามพัฒนา

531 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ

532 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ

533 โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์

534 โรงเรียนอิสลาฮียะห์

535 โรงเรียนอุดมดรุณี

536 โรงเรียนอุดมวิทยา

537 โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา

538 โรงเรียนอุดมศึกษา
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539 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

540 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

541 โรงเรียนอุทัย

542 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

543 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

544 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565




