ลำดับ
โรงเรี ยน
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3

โรงเรี ยนห้ วยสักวิทยาคม

4

โรงเรี ยนแพร่ ปัญญานุกลู

5

โรงเรี ยนบ้ านบางลาด

6

โรงเรี ยนศรี สวัสดิ์วิทยาคาร

7

โรงเรี ยนภูซางวิทยาคม

8

โรงเรี ยนพิจิตรพิทยาคม

9

โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 85

10 โรงเรี ยนลาปางกัลยาณี
11 โรงเรี ยนจักรคาคณาทรลาพูน
12 โรงเรี ยนส่วนบุญโญปถัมภ์
13 โรงเรี ยนพระหฤทัยสวรรคโลก
14 โรงเรี ยนอุทยั วิทยาคม
15 วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
16 โรงเรี ยนบ้ านห้ วยกะโปะ
17 โรงเรี ยนแจ้ หม่ วิทยา
18 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
19 โรงเรี ยนบูรณราลึก

ลำดับ
โรงเรี ยน
20 โรงเรี ยนสภาราชินี 2
21 กศน. อาเภอห้ วยยอด
22 โรงเรี ยนกัลยาณีศรี ธรรมราช
23 โรงเรี ยนศรี ธรรมราชศึกษา
24 กศน. อาเภอปากพนัง
25 โรงเรี ยนนราธิ วาส
26 โรงเรี ยนนราสิกขาลัย
28 โรงเรี ยนสตรี ภเู ก็ต
29 โรงเรี ยนสุราษฎร์ ธานี
30 โรงเรี ยนแก่นทองอุปถัมภ์
31 โรงเรี ยนคลองบางแวก
32 โรงเรี ยนคลองปั กหลัก
33 โรงเรี ยนตังพิ
้ รุฬห์ธรรม
34 โรงเรี ยนบางเชือกหนัง
35 โรงเรี ยนบางชัน (ปลื ้มวิทยานุสรณ์)
36 โรงเรี ยนประชาบารุ ง
37 โรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร
38 โรงเรี ยนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
39 โรงเรี ยนมัธยมปุรณาวาส
40 โรงเรี ยนมัธยมวัดสุทธาราม
41 โรงเรี ยนมัธยมสุวิทย์เสรี อนุสรณ์

ลำดับ
โรงเรี ยน
42 โรงเรี ยนรัตนจีนะอุทศิ
44 โรงเรี ยนวัดเวฬุวนาราม
45 โรงเรี ยนวัดโพธิ์ทอง
46 โรงเรี ยนวัดไทร(ถาวรพรหมากูล)
47 โรงเรี ยนวัดราชโกษา
48 โรงเรี ยนวัดราษฎร์ บารุ ง
49 โรงเรี ยนวัดสะแกงาม
50 โรงเรี ยนวัดอ่างแก้ ว (จีบ ปานขา)
51 โรงเรี ยนวัดอุดมรังสี
52 โรงเรี ยนสุเหร่ าจรเข้ ขบ
54 โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
55 วิทยาลัยชุมชนตราด
56 โรงเรี ยนสุวรรณประสิทธิ์
57 โรงเรี ยนองครักษ์
58 โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
59 โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย
60 โรงเรี ยนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
61 โรงเรี ยนสิรินธรราชวิทยาลัย

ลำดับ
62 โรงเรี ยนปากเกร็ ด

โรงเรี ยน

63 โรงเรี ยนคณะราษฎร์ บารุ งปทุมธานี
64 โรงเรี ยนจอมสุรางค์อปุ ถัมภ์
65 โรงเรี ยนยอแซฟอยุธยา
66 โรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัย
67 โรงเรี ยนนิคมสร้ างตนเองจังหวัดระยอง 4
68 โรงเรี ยนบ้ านหนองใยบัว
69 โรงเรี ยนโคกสาโรงวิทยา
70 โรงเรี ยนพระนารายณ์
72 โรงเรี ยนนพคุณวิทยา
73 โรงเรี ยนนวมินทราชูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย
74 โรงเรี ยนนาคดีอนุสรณ์
75 โรงเรี ยนบุรารักษ์
76 โรงเรี ยนปทุมคงคา สมุทรปราการ
77 โรงเรี ยนปิ ยชาติพฒ
ั นา ในพระราชูปถัมถ์
78 โรงเรี ยนมัธยมวัดศรี จนั ทร์ ประดิษฐ์
79 โรงเรี ยนวัดไตรสามัคคี
80 โรงเรี ยนวัดทรงธรรม
81 โรงเรี ยนวัดศรี วารี น้อย

ลำดับ
โรงเรี ยน
82 โรงเรี ยนสมุทรปราการ
83 โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร
84 โรงเรี ยนพันท้ ายนรสิงห์วิทยา
85 โรงเรี ยนวัดแพรกษา
86 โรงเรี ยนสมุทรสาครบูรณะ
87 โรงเรี ยนสมุทรสาครวิทยาลัย
88 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
90 โรงเรี ยนอรัญประเทศ
91 โรงเรี ยนแก่งคอย
92 โรงเรี ยนหนองแซงวิทยา
93 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
94 โรงเรี ยนทุง่ คลีโคกช้ างวิทยา
95 โรงเรี ยนท่าเรื อ(นิตยานุกลู )
96 โรงเรี ยนสตรี อา่ งทอง
97 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ ว
101 โรงเรี ยนสุรธรรมพิทกั ษ์
102 โรงเรี ยนบุรีรัมย์พิทยาคม
103 กศน. จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ
โรงเรี ยน
104 โรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม
105 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
106 โรงเรี ยนร้ อยเอ็ดวิทยาลัย
107 โรงเรี ยนศรี สะเกษวิทยาลัย
108 โรงเรี ยนมารี ย์พิทกั ษ์ สว่างแดนดิน
111 กศน. อาเภอปากช่อง
112 โรงเรี ยนมารี ย์วิทยา

