
ELLIS ONLINE

การต้ังค่า Internet Explorer

และการติดตั้ง Pop up 



1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer แลว้คลิ๊กรูป เฟืองตาม เลือก internet options



2. เลือกแถบเมนู Advanced คลิกปุ่ม Reset.. 



3. ติ๊กเครื่องหมาย ถูก ตรง Delete personal settings แล้วกดปุ่ม Reset



4. กดปุ่ม Close แล้วปิด/เปิดโปรแกรม Internet Explorer อีกครั้ง



5. เปิดเว็ปไซท ์www.pearsonellis.com แล้วกรอกข้อมูลเพื่อท าการ Login



6. เลือกระดับที่ต้องการเรียน



7. จะพบ Pop up ขึ้นมา คลิก Options for this site แล้วเลือก Always allow
8. แล้วท าการ Login ใหม่  ( ตามข้อ5และ6 )



9. กดปุ่ม Allow ตามภาพเพื่อเข้าสู่บทเรียนต่อไป



10. ให้คลกิหน้า Play the media directly from the Web แล้วกด OK



 

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน ELLIS Academic5.3 
 

 

เปิด Internet Explorer (IE)            แล้วท าตามขั้นตอนดังนี ้
 

1.  เขา้ไปท่ี website ของบริษทั www.ibzw.com 
  

 

 
 

 

-    ต่อจากนั้นกด เขา้สู่เวป็ไซต!์ 
 

  
  
 

พิมพ ์   www.ibzw.com  
 

กด เขา้สู่เวป็ไซต!์
ไซต ์
 



 

-  เลือกค าว่า “Online”  ท่ีแถบเมนู  แลว้ กดปุ่ม “เร่ิมเรียน / Login” เพื่อไปท่ีหนา้  Log in 
 

 

 
 

2.   หรือเขา้ท่ี  www.pearsonellis.com เพื่อไปท่ีหนา้  Log in  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เลือกค าว่า Online  
OOnnline 

กดปุ่ ม “เร่ิมเรียน / Login” 
 

พิมพ ์www.pearsonellis.com 
www.pearsopnellis.com  
 



 
3.   เมื่อหนา้ Log in ปรากฏ (ถา้กด Login ไดเ้รียบร้อยแลว้ ใหท้ าตามขั้นตอนที่ 4) 

 

 
 

 
ป้อน site ID : thailand1 , username : .........(ตามท่ีแจง้ใน E-mail ) , password : ........ (ตามท่ีแจง้ใน E-mail )แลว้กด Log in 

 

 
 

 
 

3.1   ถ้ากด Log in แล้วมีข้อความสีแดงวิ่งด้านล่าง ตามรูป รบกวนติดตอ่ ก๊ิบ : 089-895-3034 
 

 
 

หนา้จอ Log in 

ป้อน Site ID, Username 
และ password 

กดปุ่ ม Login 
 



 
3.2   ถา้ กดค าว่า Log in ไม่ได้ ใหท้ าตามขั้นตอนดงัน้ี (Internet Explorer11)  

  -    ใหก้ดตรงรูปเฟือง )ดา้นขวาบน( เลือก Compatibility View Settings 
  

 
 

 

                        -  แลว้จะพบว่า pearsonellis.com อยูใ่นช่อง Add this website แลว้ ใหก้ดปุ่ม Add แลว้กดปุ่ม Close  

 

 
 

- แลว้ป้อนขอ้มูลท่ีหนา้ Log in อีกคร้ัง 
  

 
 

เลือก Compatibility View Settings 

ป้อน Site ID, Username 
และ password 

กดปุ่ ม Login 
 



 
4. หลงัจาก Log in เรียบร้อยแลว้ จะเขา้ไปท่ีหนา้ Student's Page 

 
 

 
 

5.   แถบดา้นซา้ยอยูต่รงค าว่า Course กดค าว่า Basics อยูด่า้นขวาของหนา้จอ (แถวท่ี1) 
               (ท่ีใหก้ด Basics เพ่ือจะไดท้ าการตั้งค่าในคร้ังแรกเท่านั้น) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กดเลือกชุดบทเรียน Basics 
 



 

***ถ้ากดเลือก Basics แล้ว แต่ยังอยู่หน้า Student's Page เหมือนเดิม ให้ท าตามขั้นตอนดังนี ้
 

 -   กดตรงรูปเฟือง หรือ ค าว่า Tools  => Internet options 
 

 
 

 -  ต่อจากนั้นเลือก   Privacy => Pop-up Blocker => Apply => OK 
 

 
                                                                                  

 
 
 
 
 

1. เลือก Privacy 

2.  เอาเคร่ืองหมายถูกตรงหน้าค าว่า 
Turn on Pop-up Blocker ออก 

3. กด Apply  

4. กดปุ่ ม OK 
 



 
6. ต่อจากนั้นกดค าว่า Basics  อีกคร้ัง (ท่ีใหก้ด Basics เพ่ือจะไดท้ าการตั้งค่าในคร้ังแรกเท่านั้น) 
 

 

 

6.1 ถา้ปรากฏ ค าว่า Learner1  
- ใหก้ดปุ่ม Launch 

 

 
 
 

- รอสกัพกัจะมีหนา้จอขาวๆ ข้ึนมา ตามรูป (แลว้ท าตามขอ้ 7) 
-   

 
 
 
 
 

กดปุ่ ม Launch 
 

หนา้จอ Student‘s Page 

กดเลือกชุดบทเรียน Basics 



 

6.2   ถา้ไม่ปรากฏ ค าว่า Learner1  
-    รอสกัพกัจะมีหนา้จอขาวๆ ข้ึนมา (แลว้ท าตามขอ้7) 

 

 
 

7. รอสักพกั จะปรากฏแถบ Active X (ท าการตั้งค่า ActiveX ในคร้ังแรกเท่านั้น) 
7.1 ถา้ปรากฏแถบ Active X แถบดา้นบนว่า This website...  
      ใหเ้อาลูกศรไปไวบ้ริเวณแถบ แลว้ click ขวา ต่อจากนั้นเลือก Install… 

 

 
 

- แลว้จะปรากฏอีกหนา้จอ ใหก้ดปุ่ม Install หรือ กดปุ่ม Install แลว้อาจข้ึนอีกหนา้ต่างหน่ึง ใหก้ดปุ่ม yes      
อยา่งใดอยา่งหน่ึง (แลว้ท าตามขอ้ 8) 

 

 
 
 
 
 

กดปุ่ม Install  

แถบข้อความ ให้ท าการติดต้ังActive X 



 

7.2   ถา้ปรากฏแถบ Active X ดา้นล่างว่า This website...   
- ใหก้ดปุ่ม Install 

 

 
 

- แลว้จะปรากฏอีกหนา้จอ ใหก้ดปุ่ม Install หรือ กดปุ่ม Install แลว้อาจข้ึนอีกหนา้ต่างหน่ึง ใหก้ดปุ่ม Yes   
อยา่งใดอยา่งหน่ึง (แลว้ท าตามขอ้ 8) 

 
 

 

 
*** ถา้เจอหนา้ต่างตามดา้นล่างแบบน้ีใหก้ดปุ่ม Close ก่อน แลว้ท าตามขอ้ 7.1*** 

 

 
 

 

กดปุ่ม Install  

กดปุ่ม Install  

กดปุ่ ม Close 
 



 
8. จะปรากฏ อีกหนา้ต่างหน่ึงข้ึนมา เม่ือแถบสีน ้ าเงินข้ึนมาจนเต็ม และมีค าว่า complete ใหก้ดปุ่ม Close 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

9.  รอสกัพกัจะปรากฏ หนา้ต่าง Choose Mode for Media  ให้กดตรงช่องกลมๆแถวแรก                                                       
Play the media directly from Web   ถา้ปรากฏ หนา้ต่างน้ีอีก ใหเ้ลือกแถวแรกตลอด 

 

 
 

10. หนา้จอ Main Menu ของ Basics จะปรากฏข้ึน 
 

 

 กดปุ่ ม OK 
 

กดปุ่ ม Close 
 

หนา้จอ Basics 

 

หลงัจากท าข้อ 7 แล้วไม่ปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้กดตรง รูป คอมพิวเตอร์( ตรงทีลู่กศรช้ี ) 

 

เลือก Play the media directly from Web  
 



 

11. กดปิดตรงปุ่มค าว่า EXIT แลว้จะข้ึนอีกหนา้ต่างหน่ึง ใหก้ด Yes  คือ ตอ้งการออกจากโปรแกรม  
      ถา้ไม่ตอ้งการออกจากโปรแกรมใหก้ด No  
 

                     
 
 
 

12. กดค าว่า Placement อยูด่า้นขวาของหนา้จอ (แถวท่ี6) ตรงหนา้ Student's Page 
 

 
 

13. จะข้ึนหนา้จอ Main Menu ของ Placement 
 

 
 

 
 
 

กดเลือกชุดแบบทดสอบ Placement 
 

หนา้จอ Placement 



14.  รอสักพกัจะปรากฏ แถบ Run add on  (จะไดท้ าการตั้งค่า Run add on ในคร้ังแรกเท่านั้น) 
14.1 ถา้ปรากฏแถบ Run add on ดา้นบนว่า   This website...  
 

-    ใหเ้อาลูกศรไปไวบ้ริเวณแถบ แลว้ click ขวา ต่อจากนั้นเลือก Run add on  

 
 

- จะปรากฏอีกหนา้ต่างใหก้ดปุ่ม Run 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถบข้อความ ให้ท าการติดต้ัง Run add on 

กดปุ่ ม Run 
 



14.2 ถา้ปรากฏแถบ Run add on ดา้นล่างว่า This website...  
- กดปุ่ม Allow หรือ กดตรงสามเหล่ียมเลก็ๆ ต่อจากนั้นเลือก Run add on 

 

 
 
 

15. เร่ิมท า placement เพ่ือเป็นการวดัระดบัก่อนเร่ิมเรียน โดยสามารถอ่านค าแนะน าตาม Link แนะน าท่ีช่ือ  
“ค าแนะน าการเขา้ท าแบบทดสอบ Placement “   https://skydrive.live.com/redir?resid=BD05D36D6DDB53A%21322 
 

 หากหนา้จอของบทเรียน หรือแบบทดสอบ หนา้ต่างเลก็หรือใหญ่ไป  
       -  สามารถขยายใหใ้หญ่ได ้โดยการกดปุ่ม Ctrl พร้อมกบัเคร่ืองหมาย +  
       -   สามารถยอ่ลงโดยการกดปุ่ม Ctrl พร้อมกบัเคร่ืองหมาย – 

-   การตั้งค่าส าหรับ Windows XP   หรือ Internet Explorer 8  หรือ มีค  าว่า  tools   แถบต่างๆอยู่ด้านบน 

-   การตั้งค่าส าหรับ Windows7, windows8 หรือ Internet Explorer 9,10,11 หรือ รูปเฟือง แถบต่างๆอยู่ด้านล่าง 
 

 

 
 

  ถา้ไม่ปรากฏหนา้จอตามขั้นตอนท่ีอธิบายไว ้(ซ่ึงข้ึนอยูก่บั Windows และInternet Explorer) 
                      รบกวนติดต่อโย : 089-895-3054 หรือ ก๊ิบ : 089-895-3034 ไดต้ลอดเวลาค่ะ  
 

 
 
 
 
 
 
 

กดปุ่ม Allow  



English for 

(Asean Economics Community) 
AEC



English for AEC

ASEAN Economics Community

                                            คือการรวมตัวของ

ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก ไทย พมา ลาวเวียดนาม 

มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนิเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพื่อ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน เปนยุคเปดเสรีใหสามารถ

ลงทุนธุรกิจและประกอบอาชีพไดในทุกที่ในภูมิภาคอาเซียน 

ยกระดับการแขงขันในภูมิภาคนี้ใหเขมขนขึ้น โดยมีขอตกลง

ใหใช  ภาษาอังกฤษ  เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร และ

ประเทศไทยจะเขาสู  AEC 2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในป 2558

เม่ือถึงยุค  AEC 2015 อาจจะมีการทำงานรวมกับชาวตางชาติ

ที่หลั่งไหลกันเขามาในประเทศไทย   มีการตกลงธุรกิจกับชาว

ตางชาติ หรือแมกระท่ังอาจไดมีโอกาสไปทำงานในตางประเทศ 

ความชำนาญในสายงานของตัวเองเพียงอยางเดียวอาจจะไม

เพียงพอ ถาคุณไมสามารถติดตอส่ือสารดวย ภาษาอังกฤษ ซ่ึง

จะเปนภาษาหลักในการติดตอสื่อสารกันระหวางประชาชนใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ELLIS จะเปนตัวชวยในการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ

ใหกับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ใหประสบความสำเร็จในอนาคต

กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    ดวยรูปแบบการเรียนภาษา

อังกฤษแบบ  Video Multimedia Interactive มาใชในการเรียนรู

โดยบทเรียนครอบคลุมเนื้อหาและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

อยางครบถวน



ELLIS  
PRODUCTS



English for AEC

ELLIS  PRODUCTS

ระดับพื้นฐาน สำหรับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
และมหาวิทยาลัย เรียนรูพื้นฐานที่มั่นคง
ดวย 18 บทเรียน 

Basics Intro 

Middle Mastery  

ระดับเริ่มตน สำหรับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
และมหาวิทยาลัย เรียนรูทักษะการอาน การฟง 
การออกเสียง คำศัพท และไวยากรณ 
ดวย 35 บทเรียน 

ระดับกลาง สำหรับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย  
เรียนรูภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
ดวย 25 บทเรียน 

Placement  

ชุดฝกฝนการออกเสียง สำหรับอาชีวศึกษา 
และมหาวิทยาลัย  เรียนรูหลักเกณฑ
การออกเสียงอยางเจาของภาษา 

ชุดทดสอบ สำหรับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย  
จัดระดับความรู ดานคำศัพท ไวยากรณ และ
การฟง 

ระดับสูง สำหรับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย  
เรียนรูภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงาน 
ดวย 47 บทเรียน 



English for AEC

ELLIS Basics 
สำหรับผูที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษหรือผูที่ตอง

การสรางพื้นฐานของการออกเสียงภาษา

อังกฤษใหถูกตอง

บทเรียนเนนที่การฝกออกเสียงตัวอักษรและ

การผสมเสียงตัวอักษรใหถูกตองดวยคำศัพท

และประโยคงาย ๆ สำหรับกิจวัตรประจำวัน

บทเรียนระดับพื้นฐาน ประกอบดวย 18 บท

เรียน



English for AEC

ELLIS Intro 
สำหรับผูท่ีตองการสรางทักษะการติดตอ

สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

บทเรียนเนนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการ

ดำรงชีวิต เชน การทักทาย สังสรรค 

การสมัครงาน การพบแพทย การเดินทาง 

บทเรียนประกอบดวยทักษะการอาน การ

ฟง การออกเสียง คำศัพท และไวยากรณ  

โดยในสวนของไวยากรณ  

บทเรียนเนนท่ีการสรางประโยชน การใชคำ 

article,  prepositions,  adjectives, 

adverbs, tense และคำเชื่อมในระดับ

เริ่มตน 

บทเรียนสอนการเนนเสียง และระดับ

ของเสียงท่ีควรออกเสียงสำหรับประโยค

รูปแบบตาง ๆ 

บทเรียนระดับเริ่มตน ประกอบดวย 35 

บทเรียน



English for AEC

ELLIS Middle  

สำหรับผูที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ในระดับหนึ่ง

สามารถ ใชชีวิตอยูในตางประเทศไดอยางมั่นใจ 

บทเรียนใชระบบ Dialogue Branching พรอม

ทัง้ระบบบทบาทสมมุติ Role Play เพ่ือใหผูเรียน

สามารถฝกทักษะในสถานการณนั้นๆ ได   

บทเรียนจะครอบคลุมถึงการใช  Vocabulary, 

Adjectives และ Adverbs ท่ีมีความหมายคล้าย

กัน แตมีระดับของการใชที่ตางกัน 

บทเรียนสอนการสรางประโยคดวยหลักการตาง ๆ 

การแสดงความรูสึก การสรางบทสนทนายาว ๆ 

บทเรียนสอนการใชภาษาท่ีมีบริบททางวัฒนธรรม

เขามาเกี่ยวของ เชน การใชสายตาประกอบ คำ

พูด การใหคำชม วิธีปฏิเสธที่สุภาพ และการนัด

พบเพื่อนตางเพศ 

บทเรียนระดับกลาง ประกอบดวย 25 บทเรียน

Mastery 



English for AEC

สำหรับผูท่ีตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอ ส่ือสาร

อยูเปนประจำ

สำหรับผูที่เตรียมตัวสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 

เชน TOEIC, TOEFL หรือผูที่เตรียมตัวไปเรียน

ตอ หรือทำงานในตางประเทศ 

บทเรียนจะครอบคลุมถึงเนื้อหาที่ยากขึ้น เชน 

การสัมภาษณงาน   การสนทนาเชิงธุรกิจ  การ

พูดคุยเกี่ยวกับวรรณกรรม  การขอความชวย

เหลือในเรื่อง Technical 

บทเรียนจะครอบคลุมถึงการใช Clauses รูปแบบ

ตางๆ การใช Infinitives, Prefixes and Suffixes, 

Comparatives และการสรางประโยคดวย 

Tense หลายประเภท 

บทเรียนเนนการใชภาษาอังกฤษที่ตองคำนึงถึง

บริบททางวัฒนธรรมมากขึ้น เชน การเขียน 

Resume การอธิบายถึงนิสัย ประโยคท่ีควรหลีก

เลี่ยงในบทสนทนา การใชภาษาที่สื่อเจตนาที่

แทจริงของผูพูด การใชภาษาท่ีแสดงความม่ันใจ

บทเรียนระดับสูง ประกอบดวย 47 บทเรียน



English for AEC

เปนชุดฝกฝนการออกเสียง ที่แสดงภาพวิธีการ

ออกเสียงของท้ังผูหญิง ผูชาย และภาพเอ็กซเรย 

ใหเห็นถึงตำแหนงของลำคอ เพื่อใหวิธีการออก

เสียงที่ถูกตองยิ่งขึ้น พรอมทั้งอธิบายการวาง

ตำแหนงของลิ้นและฟนในแตละเสียง 

ผูเรียนสามารถฝกการฟงในสำเนียงของประเทศ

ตางๆ   

บทเรียนฝกฝนการออกเสียง สามารถเรียนไดใน

ทุกระดับ

บทเรียนนี้ใชสำหรับฝกออกเสียงโดยเฉพาะ 

บทเรียนจะแบงออกเปนสองสวน ใหญ ๆ    คือ 

Instruction และ Practice
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ELLIS Placement  
เปนชุดทดสอบความรูความเขาใจทางดานภาษา

อังกฤษ

ชุดทดสอบจะวัดทักษะของผูสอบในดานคำศัพท 

(Vocabulary) ไวยากรณ (Grammar) และการ

ฟง (Listening) 

ชุดทดสอบในโปรแกรม ELLIS สามมารถปรับ

ระดับความยากงายของขอสอบ ตามความสามารถ

ของผูสอบไดอยางอัตโนมัติ

เมื่อทำการทดสอบครบทั้ง 3ทักษะ โปรแกรมจะ

รายงานผลอยางละเอียดทั้งคะแนนการทดสอบ 

และคำแนะนำในการพัฒนาภาษาอังกฤษวาผู

ทดสอบควรเริ่มเรียนชุดบทเรียนในระดับใด 
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ELLIS     

เปนชุดบริหารการจัดการ ควบคุม ดูแล ติดตาม

ความกาวหนาของผูเรียนและรายงานระดับความ

รู เพื่อวางแผนการเรียนอยางเหมาะสม 

สามารถบันทึกการใชงาน ประวัติคะแนนในแบบ

ทดสอบยอย (Quiz) และแบบทดสอบรวม (Test) 

ของผูเรียนไดโดยอัตโนมัติ

มีระบบควบคุมการเรียนการสอนไดท้ังกรณีเฉพาะ

ตัวบุคคล หรือเปนชั้นเรียนเพื่อใหการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษเปนมาตรฐานเดียวกัน

and Reporting 
Management 

System

Basic                                 Intro                              Middle    Senior

ELLIS



ELLIS 
Users in Thailand
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร จุฬา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สกลนคร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

มหาวิทยาลัยชินวัตร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา             

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายรอยตำรวจ 

โรงเรียนนายเรืออากาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตการปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตการศึกษาสุราษฏรธานี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง
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มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

วิทยาลัยพณิชยการอิทราชัย

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต  จ.กาญจนบุรี 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน จ.กาญจนบุรี 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน จ.เชียงราย 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม

 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แมฮองสอน

โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จ.แมฮองสอน 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ จ.ลำปาง 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 จ.พิษณุโลก 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห29  จ.ศรีสะเกษ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง จ.บุรีรัมย 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 37 จ.กระบี่ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎธานี

โรงเรียนอูตอเรือ นครศรีธรรมราช

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 

โรงเรียนวัดธรรมปญญา

โรงเรียนวัดสมบูรณสามัคคี 

โรงเรียนวัดทาดาน

โรงเรียนบานนาโต

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 1

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 2 

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 3

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 4

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 5

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 6 

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 7

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 8 

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 9

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 10 
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โรงเรียนมัธยมบานนาโต

โรงเรียนบานหวยโกน 

โรงเรียนบานสบมาง

โรงเรียนหมอมเจาหญิงเจริญใจ 

โรงเรียนรัปปาปอรต

โรงเรียนมัธยมบอเกลือ 

โรงเรียนมัธยมเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา 1 

โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา 2

โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา 3 

โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา 4

โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา 5 

โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา 6

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา  7 

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด นครปฐม

โรงเรียนปากเพรียววิทยาสระบุรี 

โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนในความดูแลขององคกรบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

โรงเรียนกุดดูพิทยาคม  

โรงเรียนทาลี่วิทยา  

โรงเรียนสังคมวิทยา  

โรงเรียนเชียงคาน  

โรงเรียนเหลายาววิทยาคาร  

โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา  

โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

โรงเรียนกาญจนดิษฐวิทยาคม  

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค  

  

โรงเรียนมหาไถศึกษาขอนแกน

โรงเรียนเขาหลวงวิทยา  

โรงเรียนโนนราศีวิทยา 

โรงเรียนคอนสาวิทยา  

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล

โรงเรียนกูทองพิทยาคม  

โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม  

โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค  

โรงเรียนสันปายางวิทยาคม  

โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ  

โรงเรียนผานอยวิทยาคม  

โรงเรียนสันติสุข  

โรงเรียนเทพศิรินทร(น้ำบอหลวง)

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  

โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

โรงรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  

โรงเรียนสังขะ 

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา  

โรงเรียนยางวิทยาคม  

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค  

โรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร 

โรงเรียนขวาววิทยาคาร  

โรงเรียนกุดรังประชาสรรค    
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