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รายช่ือโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ คือขนาดโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐท่ีกําหนดขึน้โดย สพฐ. โดยกําหนด

โรงเรียนมธัยมศกึษาท่ีมีจํานวนนกัเรียนมากกวา่ 2,501 คนขึน้ไปท่ัวประเทศ ท่ีทางบริษัทฯ ใครขอความอนุเคราะหรวม

โครงการ 

 

กรุงเทพมหานคร สวนกุหลาบวทิยาลัย   พระนคร  

 ศึกษานาร ี  ธนบุรี  

 สตรีวทิยา   พระนคร  

 รัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน  บางขุนเทียน  

 มัธยมวัดสิงห   จอมทอง  

 ศรีอยุธยา ในพระอุปถมัภฯ  ราชเทว ี 

 นวมนิทราชินทูิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล  ทวีวัฒนา  

 สามเสนวิทยาลัย   พญาไท  

 เทพศิรนิทร   ปอมปราบศัตรูพาย  

 มัธยมวัดหนองแขม   หนองแขม  

 บางปะกอกวทิยาคม   ราษฎรบูรณะ  

 วัดราชโอรส   จอมทอง  

 ทวีธาภิเศก   บางกอกใหญ  

 ศึกษานารวีิทยา   บางบอน  

 โยธินบูรณะ   บางซ่ือ  

 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบุร ี บางขุนเทียน  

 โพธิสารพิทยากร   ตล่ิงชัน  

 สตรีวทิยา ๒   ลาดพราว  

 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สวนหลวง  

 บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี)  วังทองหลาง  

 ฤทธิยะวรรณาลัย   สายไหม  

 หอวัง   จตุจักร  

 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒  บึงกุม  

 สารวิทยา   จตุจักร  

 เศรษฐบุตรบําเพ็ญ   มีนบุรี  

 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  สะพานสูง  

 ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง  ดอนเมือง  

 วัดสุทธวิราราม   สาทร  

 เทพศิรนิทรรมเกลา   ลาดกระบัง  

 บางกะป   บางกะป  

 สุรศักดิม์นตรี   ดินแดง  

 นวมนิทราชินทูิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  สะพานสูง  

 สายน้ําผ้ึง ในพระอุปถมัภฯ  คลองเตย  

 พรตพิทยพยัต   ลาดกระบัง  

 มัธยมวัดหนองจอก   หนองจอก  

 สิริรัตนาธร   บางนา  

 นวมนิทราชินทูิศ สตรีวทิยา ๒  คลองสามวา  

 วชิรธรรมสาธิต   พระโขนง  

 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  หวยขวาง  

 รัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง  ลาดกระบัง  

 นวมนิทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   บึงกุม  

        



เชียงใหม ยุพราชวิทยาลัย   เมืองเชียงใหม  

 วัฒโนทัยพายัพ   เมืองเชียงใหม  

เชียงราย สามัคคีวิทยาคม   เมืองเชียงราย  

 ดํารงราษฎรสงเคราะห   เมืองเชียงราย  

 แมสายประสิทธิ์ศาสตร   แมสาย  

ลําปาง บุญวาทยวทิยาลัย   เมืองลําปาง  

 ลําปางกัลยาณี   เมืองลําปาง  

ลําพูน จักรคําคณาทร จังหวดัลําพูน  เมืองลําพูน  

 สวนบุญโญปถัมภ   เมืองลําพูน  

อุตรดิตถ อุตรดิตถดรณุี   เมืองอุตรดิตถ  

 อุตรดิตถ   เมืองอุตรดิตถ  

แพร พิริยาลัยจังหวัดแพร   เมืองแพร  

 นารีรตันจังหวัดแพร   เมืองแพร  

นาน สตรีศรนีาน   เมืองนาน  

พะเยา พะเยาพิทยาคม   เมืองพะเยา  

 เชียงคําวิทยาคม   เชียงคํา  

        

ศรีสะเกษ กันทรลักษวทิยา   กันทรลักษ  

 ศรีสะเกษวทิยาลัย   เมืองศรีสะเกษ  

 ขุขันธ   ขุขันธ  

 กันทรารมณ   กันทรารมย  

 สตรีสิรเิกศ   เมืองศรีสะเกษ  

นครราชสีมา สุรนารีวิทยา   เมืองนครราชสีมา  

 บุญวัฒนา   เมืองนครราชสีมา  

 ราชสีมาวทิยาลัย   เมืองนครราชสีมา  

 พิมายวิทยา   พิมาย  

 โชคชัยสามัคคี   โชคชัย  

 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  เมืองนครราชสีมา  

 ปากชอง   ปากชอง  

 โนนสูงศรีธานี   โนนสูง  

 ปกธงชัยประชานิรมิต   ปกธงชัย  

 สุรธรรมพิทักษ   เมืองนครราชสีมา  

บุรีรัมย บุรีรัมยพิทยาคม   เมืองบุรีรัมย  

 ประโคนชัยพิทยาคม   ประโคนชัย  

 พุทไธสง   พุทไธสง  

 นางรอง   นางรอง  

 ละหานทรายรัชดาภิเษก  ละหานทราย  

 ลําปลายมาศ   ลําปลายมาศ  

 กระสังพิทยาคม   กระสัง  

 หนองกี่พิทยาคม   หนองกี่  

 สตึก   สตึก  

 บานกรวดวทิยาคาร   บานกรวด  

สุรินทร สุรวิทยาคาร   เมืองสุรินทร  

 สิรินธร   เมืองสุรินทร  

 ประสาทวทิยาคาร   ปราสาท  

 รัตนบุร ี  รัตนบุร ี 

 สนมวทิยาคาร   สนม  



 ศีขรภูมิพิสัย   ศีขรภูมิ  

 จอมพระประชาสรรค   จอมพระ  

 สังขะ   สังขะ  

อุบลราชธาน ี เบ็ญจะมะมหาราช   เมืองอุบลราชธานี  

 นารนีุกูล   เมืองอุบลราชธานี  

 เดชอุดม   เดชอุดม  

 มัธยมตระการพืชผล   ตระการพืชผล  

 ลือคําหาญวารินชําราบ   วารินชําราบ  

 เขื่องในพิทยาคาร   เขื่องใน  

ยโสธร ยโสธรพิทยาคม   เมืองยโสธร  

 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ   คําเขื่อนแกว  

 เลิงนกทา   เลิงนกทา  

        

ชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ   เมืองชัยภูม ิ 

 ชัยภูมิภักดีชุมพล   เมืองชัยภูม ิ 

 ภูเขียว   ภูเขียว  

 แกงครอวทิยา   แกงครอ  

อํานาจเจริญ  อํานาจเจริญ   เมืองอํานาจเจริญ  

หนองบัวลําพู หนองบัวพิทยาคาร   เมืองหนองบัวลําภู  

ขอนแกน ขอนแกนวทิยายน   เมืองขอนแกน  

 แกนนครวิทยาลัย   เมืองขอนแกน  

 กัลยาณวัตร   เมืองขอนแกน  

 นครขอนแกน   เมืองขอนแกน  

 ศรีกระนวนวทิยาคม   กระนวน  

 ชุมแพศึกษา   ชุมแพ  

 บานไผ (ข.ก.๕)   บานไผ  

 น้ําพองศึกษา   น้ําพอง  

 ภูเวียงวิทยาคม   ภูเวียง  

 หนองเรือวิทยา   หนองเรือ  

อุดรธาน ี อุดรพิทยานกุูล   เมืองอุดรธานี  

 สตรีราชนิูทิศ   เมืองอุดรธานี  

 ประจักษศิลปาคาร   เมืองอุดรธานี  

 อุดรพิชัยรกัษพิทยา   เมืองอุดรธานี  

 หนองหานวิทยา   หนองหาน  

 กุมภวาป   กุมภวาป  

เลย เลยพิทยาคม   เมืองเลย  

 ศรีสงครามวิทยา   วังสะพุง  

มุกดาหาร  มุกดาหาร   เมืองมุกดาหาร  

หนองคาย ปทุมเทพวทิยาคาร   เมืองหนองคาย  

 ชุมพลโพนพิสัย   โพนพิสัย  

มหาสารคาม ผดุงนารี   เมืองมหาสารคาม  

 สารคามพิทยาคม   เมืองมหาสารคาม  

 วาปปทุม   วาปปทุม  

 พยัคฆภูมิวิทยาคาร   พยัคฆภูมิพิสัย  

 บรบือ   บรบือ  

 บรบือวทิยาคาร   บรบือ  

รอยเอ็ด สตรีศึกษา   เมืองรอยเอ็ด  



 รอยเอ็ดวทิยาลัย   เมืองรอยเอ็ด  

 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  สุวรรณภูม ิ 

 โพนทองพัฒนาวทิยา   โพนทอง  

 เสลภูมิพิทยาคม   เสลภูมิ  

กาฬสินธุ กาฬสินธุพิทยาสรรพ   เมืองกาฬสินธุ  

 อนกุูลนาร ี  เมืองกาฬสินธุ  

 สมเด็จพิทยาคม   สมเด็จ  

สกลนคร สกลราชวิทยานกุูล   เมืองสกลนคร  

 ธาตุนารายณวิทยา   เมืองสกลนคร  

 สวางแดนดิน   สวางแดนดิน  

 มัธยมวานรนวิาส   วานรนิวาส  

บึงกาฬ  บึงกาฬ   เมืองบึงกาฬ  

        

ตาก ตากพิทยาคม   เมืองตาก  

 สรรพวทิยาคม   แมสอด  

กาญจนบุร ี กาญจนานเุคราะห   เมืองกาญจนบุร ี 

 วิสุทธรังษี   ทามวง  

 ทามะกาวทิยาคม   ทามะกา  

ราชบุร ี เบญจมราชทูิศ ราชบุร ี  เมืองราชบุรี  

 ราชโบรกิานเุคราะห   เมืองราชบุรี  

 รัตนราษฎรบํารุง   บานโปง  

 โพธาวัฒนาเสนี   โพธาราม  

เพชรบุร ี  เบญจมเทพอทุิศจังหวัดเพชรบุรี  เมืองเพชรบุร ี 

 พรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี  เมืองเพชรบุร ี 

        

อยุธยา อยุธยาวิทยาลัย   พระนครศรอียุธยา  

 จอมสุรางคอุปถมัภ   พระนครศรอียุธยา  

อางทอง สตรีอางทอง   เมืองอางทอง  

 อางทองปทมโรจนวทิยาคม  เมืองอางทอง  

ลพบุรี ชัยบาดาลวิทยา   ชัยบาดาล  

 พระนารายณ   เมืองลพบุรี  

สิงหบุรี  สิงหบุรี   เมืองสิงหบุรี  

ชัยนาท ชัยนาทพิทยาคม   เมืองชัยนาท  

สระบุร ี สระบุรีวทิยาคม   เมืองสระบุร ี 

 เสาไห "วิมลวทิยานุกลู"  เสาไห  

 แกงคอย   แกงคอย  

นครนายก นครนายกวทิยาคม   เมืองนครนายก  

นครสวรรค  นครสวรรค   เมืองนครสวรรค  

 สตรีนครสวรรค   เมืองนครสวรรค  

 ตาคลีประชาสรรค   ตาคลี  

 ชุมแสงชนูทิศ   ชุมแสง  

 นวมนิทราชูทิศ มัชฌิม   เมืองนครสวรรค  

ปทุมธาน ี ธรรมศาสตรคลองหลวงวทิยาคม  คลองหลวง  

 สวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต  คลองหลวง  

 ปทุมวิไล   เมืองปทุมธานี  

 ธัญรัตน   ธัญบุรี  

 ธัญบุรี   ธัญบุรี  



พิษณุโลก เฉลิมขวัญสตรี   เมืองพิษณโุลก  

 พิษณุโลกพิทยาคม   เมืองพิษณโุลก  

พิจิตร พิจิตรพิทยาคม   เมืองพิจิตร  

เพชรบูรณ หลมสักวทิยาคม   หลมสัก  

 เพชรพิทยาคม   เมืองเพชรบูรณ  

 วิทยานกุูลนารี   เมืองเพชรบูรณ  

 หลมเกาพิทยาคม   หลมเกา  

สุพรรณบุร ี กรรณสูตศึกษาลัย   เมืองสุพรรณบุรี  

 สงวนหญิง   เมืองสุพรรณบุรี  

 สามชุกรัตนโภคาราม   สามชุก  

 อูทอง   อูทอง  

กําแพงเพชร กําแพงเพชรพิทยาคม   เมืองกําแพงเพชร  

นครปฐม พระปฐมวิทยาลัย   เมืองนครปฐม  

 ราชินีบูรณะ   เมืองนครปฐม  

 วัดไรขิงวทิยา   สามพราน  

 สิรินธรราชวิทยาลัย   เมืองนครปฐม  

 มัธยมฐานบินกําแพงแสน  กําแพงแสน  

นนทบุร ี สวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบุร ี ปากเกร็ด  

 วัดเขมาภิรตาราม   เมืองนนทบุร ี 

 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร ี เมืองนนทบุร ี 

 ปากเกร็ด   ปากเกร็ด  

 เทพศิรนิทร นนทบุรี   บางกรวย  

 นวมนิทราชินทูิศ หอวัง นนทบุรี  ปากเกร็ด  

 สตรีนนทบุรี   เมืองนนทบุร ี 

 เบญจมราชานสุรณ   เมืองนนทบุร ี 

 บางบัวทอง   บางบัวทอง  

 ศรีบุณยานนท   เมืองนนทบุร ี 

สมุทรสงคราม  ศรัทธาสมุทร   เมืองสมุทรสงคราม  

 ถาวรานุกูล   เมืองสมุทรสงคราม  

สมุทรสาคร สมุทรสาครบูรณะ   เมืองสมุทรสาคร  

 สมุทรสาครวทิยาลัย   เมืองสมุทรสาคร  

สมุทรปราการ ราชวินติบางแกว   บางพลี  

 ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ  พระประแดง  

 เทพศิรนิทร สมุทรปราการ  เมืองสมุทรปราการ  

 สมุทรปราการ   เมืองสมุทรปราการ  

 บางพลีราษฏรบํารุง   บางพลี  

 สตรีสมทุรปราการ   เมืองสมุทรปราการ  

 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ  พระประแดง  

 นวมนิทราชินทูิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมทุรปราการ  เมืองสมุทรปราการ  

จันทบุร ี ศรียานุสรณ   เมืองจันทบุรี  

 เบญจมราชทูิศ จังหวัดจันทบุรี  เมืองจันทบุรี  

ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ   เมืองฉะเชิงเทรา  

 ดัดดรุณี   เมืองฉะเชิงเทรา  

 พนมสารคาม (พนมอดุลวทิยา)  พนมสารคาม  

ชลบุรี ชลกันยานุกูล   เมืองชลบุรี  

 ชลราษฎรอํารุง   เมืองชลบุรี  

 สิงหสมุทร   สัตหีบ  



 พนัสพิทยาคาร   พนัสนิคม  

 ศรีราชา   ศรีราชา  

 บานบึง "อุตสาหกรรมนเุคราะห"  บานบึง  

 ชลบุรี (สุขบท)   เมืองชลบุรี  

 โพธิสัมพันธพิทยาคาร   บางละมุง  

 โรงเรียนบางละมุง   บางละมุง  

 โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ชลบุรี  ศรีราชา  

ปราจีนบุร ี ปราจิณราษฎรอํารุง   เมืองปราจีนบุร ี 

 ปราจีนกัลยาณี   เมืองปราจีนบุร ี 

ระยอง ระยองวทิยาคม   เมืองระยอง  

 วัดปาประดู   เมืองระยอง  

 มาบตาพุดพันพิทยาคาร  เมืองระยอง  

 บานฉางกาญจนกุลวิทยา  บานฉาง  

 แกลง (วทิยสถาวร)   แกลง  

อรัญประเทศ อรัญประเทศ   อรัญประเทศ  

        

กระบ่ี อํามาตยพานิชนกุูล   เมืองกระบ่ี  

ชุมพร ศรียาภัย   เมืองชมุพร  

 สอาดเผดมิวทิยา   เมืองชมุพร  

 สวนศรวีิทยา   หลังสวน  

สงขลา หาดใหญวิทยาลัย   หาดใหญ  

 วรนารีเฉลิม   เมืองสงขลา  

 มหาวชิราวธุ จังหวัดสงขลา  เมืองสงขลา  

 หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา  หาดใหญ  

 หาดใหญรัฐประชาสรรค  หาดใหญ  

 หาดใหญวิทยาลัย ๒   หาดใหญ  

 นวมนิทราชูทิศ ทกัษิณ  เมืองสงขลา  

สุราษฎรธานี  สุราษฎรธานี   เมืองสุราษฎรธาน ี 

 สุราษฎรพิทยา   เมืองสุราษฎรธาน ี 

 เมืองสุราษฎรธาน ี  เมืองสุราษฎรธาน ี 

ตรัง หวยยอด   หวยยอด  

 วิเชียรมาต ุ  เมืองตรัง  

 สภาราชิน ี  เมืองตรัง  

 ยานตาขาวรฐัชนูปถัมภ   ยานตาขาว  

นครศรธีรรมราช กัลยาณีศรีธรรมราช   เมืองนครศรีธรรมราช  

 เบญจมราชทูิศ   เมืองนครศรีธรรมราช  

 ทุงสง   ทุงสง  

 ปากพนัง   ปากพนัง  

 ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา  ทาศาลา  

ภูเก็ต ภูเก็ตวทิยาลัย   เมืองภูเก็ต  

 สตรีภูเก็ต   เมืองภูเก็ต  

 เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร ภูเก็ต  เมืองภูเก็ต  

 โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนอื (วันครู 2502)  เมืองภูเก็ต  

พัทลุง  พัทลุง   เมืองพัทลุง  

 สตรีพัทลุง   เมืองพัทลุง  

ยะลา ธรรมวิทยามลูนิธ ิยะลา  เมืองยะลา  

รวมท้ังสิ้น 270 โรงเรียน 
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