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ล ำดบัที่ รำยชื่อโรงเรียน

1 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย

2 โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร

4 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ

5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

6 โรงเรียนสาธิตบางนา

7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

10 โรงเรียนสตรีระนอง

11 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมฯ

12 โรงเรียนสมุทรปราการ

13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

14 โรงเรียนทวีธาภิเศก

15 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

16 โรงเรียนธิดาแม่พระ

17 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

18 โรงเรียนปัญญาวรคุณ

19 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

20 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

21 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

22 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

23 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

24 โรงเรียนแม่พระสกลสงเคราะห์

25 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

26 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

27 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

28 โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

29 โรงเรียนปากเกร็ด

30 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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31 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี นนทบุรี

32 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

33 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

34 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

35 โรงเรียนวัดเขมาภิรดาราม

36 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

37 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

38 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

39 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

40 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

41 โรงเรียนราชด าริ

42 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

43 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง

44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

45 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน(์วัดน้อยใน)ในพระชูปถัมภ์ฯ

46 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

47 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

48 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

50 โรงเรียนบางกะปิ

51 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

52 โรงเรียนมหรรณพาราม

53 โรงเรียนมักกะสันพิทยา

54 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

55 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

56 โรงเรียนวัดราชบพิธ

57 โรงเรียนศรีพฤฒา

58 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

59 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

60 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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61 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

62 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

63 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง"

64 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

65 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

66 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

67 โรงเรียนจิตรลดา

68 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

69 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

70 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

71 โรงเรียนมารีวิทย์

72 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน

73 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

74 PAN-ASIA international school

75 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

76 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

77 โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์)

78 โรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูม)ิ

79 โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี - สิงคโปร์

80 โรงเรียนวาวีวิทยาคม

81 โรงเรียนวัดสุทธิวราราราม

82 โรงเรียนประชานิเวศน์

83 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

84 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

85 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

86 โรงเรียนนิรมลชุมพร

87 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

88 โรงเรียนแม่สายประสิทธิศ์าสตร์ จังหวัดเชียงราย

89 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

90 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

http://161.246.35.120/mou_kmitl/node/844
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91 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

92 โรงเรียนปัญจดี

93 โรงเรียนพานพิทยาคม

94 โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง

95 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

96 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

97 โรงเรียนบางบัวทอง

98 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

99 โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

100 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

101 โรงเรียนราษฎร์นิยม

102 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

103 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

104 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

105 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

106 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

107 โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

108 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

109 โรงเรียนระยองวิทยาคม

110 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

112 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

113 โรงเรียนพล

114  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

115 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา

116 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

117 โรงเรียนศรียาภัย

118 โรงเรียนสารวิทยา

119 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

120 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
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121 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

122 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1"

123 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง

124 โรงเรียนชลกันยานุกูล

125 โรงเรียนดัดดรุณี

126 โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขต5

127 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

128 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

129 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

130 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

131 โรงเรียนหอวัง

132 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

133 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี

134 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

135 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

136 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

137 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

138 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

139 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

140 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

141 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี 2

142 โรงเรียนเทพศิรินทร์

143 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

144 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

145 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

146 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

147 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

148 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

149 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
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