
  Announcement  

Quota Admission (Round 2) Academic Year 2022  

Bachelor of Business Administration   

Global Entrepreneurship (International Program) 

KMITL Business SchoolKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
__________________________________________________________

The KMITL Business School, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, is
calling for applicants to its 2022 International Undergraduate Program. This round of
admission is open for Thai high school students internationally or locally based, including
those that fall under an existing MOU with the institute and KMITL Business School.

 
1. Programs of study and Number of admitted students 

• Bachelor of Business Administration in Global Entrepreneurship (International
Program). 

All teaching materials and learning activities in the program are conducted in English.
For details of the program, please visit: http://www.kbs.kmitl.ac.th/home 

The number of students to be admitted this round is 20 students. 
 

2. Applicant qualifications 

Applicants for this round of admission are required to meet the following
requirements: 

Graduated from or studying in the final year of school, grade 12 (US system); year 13
(British system); Matthayom 6 (Thai system), or equivalent at an accredited college or
educational institution in Thailand or abroad. 

The applicant must satisfy one of the following requirements: 
 

2.1 The applicant has obtained or is expected to obtain, before the start of Academic
Year 2022, a qualification equivalent to a high school diploma. The applicant's GPAX will not
be considered as the main criterion for admission. 

 
Other qualifications that are preferable: 

2.2 The interview committee will consider applicants who provide evidence of English
proficiency and/or mathematics test scores as a plus. 

If the prospective student is a non-native English speaker or does not hold an
international high school diploma (English Program), he/she should obtain a test result from
one of the following tests: Test of English as a Foreign Language (TOEFL ITP), International
English Language Testing System (IELTS) or other standardized English Language Proficiency
Tests such as CU-TEP, TU-GET, and KMITL-TEP, or 
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2.3 Personal Statement: Students should provide their statement in English, answering
the question: "Why do you want to join BBA in Global Entrepreneurship?" (not more than 1-2
pages, please submit with the application).

 
2.4 Having a strong ambition to be an entrepreneur by reflecting it in the personal

statement or having a family background in entrepreneurship by showing evidence that
his/her family possess a business, or 

2.5 Having experience as an exchange student in a country where English is an official
language, having experience in a multicultural environment such as a cultural exchange
program, an English competition, a family business with international trades, experience from
living overseas, public speaking in English or any other remarkable performance.   

2.6 The applicant must complete the GED program. The applicant can submit a GED
(with at least 145 on each test subject) as an equivalent of having studied at high school for
the interview committee's consideration. 

** Please note that the applicant must satisfy one of the requirements above and
present it to the committee at the interview. The interview committee will consider whether
the applicant is qualified to study. ** 

 
Essential qualifications 

1. Applicants must be under the Domestic form of Government with the King as the
Head of the State. Applicants must understand and respect the Royal Highness in which the
King is the Head of the State as a form of Thai Government. 

2. Applicants shall be physically and mentally healthy. 

3. Applicants must demonstrate good behavior and good attitudes toward their
studies and strictly conform to the Institute's rules and regulations. 

4. Applicants should not have been expelled from any other institute because of
improper behavior. 

5. Applicants must be authorized to stay in Thailand legally. 

6. Applicants should not have been punished for corruption in any exam. 

7. Applicants should not have been dismissed from any institute because of
liabilities. 
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3. Application schedule

Activities Date

- Application submission 
 via https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

 (Applicants must submit all required documents (resume/CV and a
copy of their academic records /transcripts /English test

result/personal statement (if possible)) to Chatchai.ch@kmitl.ac.th
or nattapat.me@kmitl.ac.th )

14 February 2022 until
 31 March 2022

- Application Fee payment Period
14 February 2022 until

 31 March 2022
 No written examination

 The admission acceptance is based on the applicant's qualifications, the interview, 
 and other qualifications described on the application form together with application documents.

- Announcement of the qualified interviewees 
 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

12 April 2022

- Interview (Face-to-face or Online) 23 April 2022

- Announcement  of interview results
 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
 

27 April 2022

- Enrollment confirmation (Clearing House) 4 - 5 May 2022

- Announcement of the accepted student name list
 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

10 May 2022

- Confirmation of student status and tuition payment 
 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

12 – 18 May 2022

***Applicants who have confirmed "Clearing House" for TCAS1 will be disqualified by the
council of University Presidents of Thailand *** 

 

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
mailto:Chatchai.ch@kmitl.ac.th
mailto:nattapat.me@kmitl.ac.th
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
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4. Application submission 

• Online application via https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

• Admission payment : 1) At a KBank counter (500 Baht with 10 Baht fee) or any bank
counter (with additional fees charged) 2) By scanning barcode via any Mobile Banking
application (no fees charged) 

** Please note that the application payment is non-refundable. ** 
 

5. Admission 

The admission acceptance is based on: 

• The interview by the committee 

• Applicant qualifications 

• Other qualifications described on the application form 

• English proficiency 

• Interest in pursuing the Business Administration in Global Entrepreneurship Degree
(International Program) 

• Proper personality for Business Administration in Global Entrepreneurship
(International Program) 

*** The judgment of the interview committee is final. *** 
 

6. Announcement of the admission 

KMITL Business School, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, holds the
right to select eligible and qualified applicants. The announcement of accepted students will
be posted on the Office of the Registrar's website: https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ on
10 May 2022.

 7. Confirmation of the student's status and tuition payment 

Applicants who have been accepted for enrollment (Clearing House) at King
Mongkut's Insitute of Technology Ladkrabang, shall confirm their admission via
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ and pay their confirmation payment within 12 -
18 May 2022. Not confirming and/or any avoidance of any process may result in
disqualification. Any payments, application fees, and/or confirmation payments made by
the applicants are non-refundable.

 



-  5  -

8. Reporting eligible for candidates and pay to confirm the right to study in the institute

Those who have passed the selection and have been announced as eligible to study
at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang must report their eligibility to study via
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ and make a payment of confirmation. According to the
announcement of the institute regarding payment of confirmation of eligibility to study in
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang on March 2, 2012, if fail to do so by the
specified date and time will be considered a waiver. 

Eligible applicants who have confirmed their admission by paying and reporting online
but have decided not to study in the institute, will not receive a refund from the institute in
any case. 

Eligible applicants who have paid and confirmed their eligibility to study, when
becoming a student of the institute, do not have to pay the tuition fee for the first semester
of enrollment as a student. It shall be deemed that the aforesaid confirmation money
includes the tuition for that semester. 

 
9. Disqualification 

9.1) Accepted applicants who have not yet confirmed enrollment (Clearing House)
within the specified time will be considered disqualified. 

9.2) Accepted applicants who do not confirm the enrollment (online) and do not
make the payment within the specified time will be considered disqualified. 

9.3) Accepted applicants who have not obtained a high school diploma before the
start of Academic Year 2022 will be considered disqualified. 

 
10. Tuition 

Qualified applicants who have been accepted as students of the KMITL Business
School must make a payment of 50,000 Baht per semester for tuition. Please note that the
application payment is non-refundable. 

In the case that the applicant has submitted any forged documents or 
 found non-compliant to the qualification requirements, 

  the committee will immediately disqualify the applicant. 
  The committee's judgment will be considered and deemed final. 

 

 Announced on  Febuary 6, 2022

 

(Associate Professor Dr.Anuwat Jangwanitlert)

Acting President
2022/02/06 Time  20:28:26  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MgA0A-DIAMA-A2ADI-AMgAx
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1 PAN-ASIA international school

2 มูลนิธิดวงประทีป

3 โรงเรียน ประทีป วิทยา

4 โรงเรียนกะทู้วิทยา

5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี

6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ

7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

14 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

15 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

16 โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ 

17 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

18 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 

19 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

20 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

21 โรงเรียนจิตรลดา

22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

24 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

25
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร



หน้า 2/12

ล ำดับท่ี รำยช่ือโรงเรียน

26 โรงเรียนชลกันยานุกูล

27 โรงเรียนชลประทานวิทยา

28 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง

29 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

30 โรงเรียนเชียงคาน

31 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 

32 โรงเรียนซอลีฮียะห์

33 โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

34 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

35 โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

36 โรงเรียนดรุณวิทยา

37 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ

38 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

39 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง

40 โรงเรียนดัดดรุณี

41 โรงเรียนดาราวิทย์

42 โรงเรียนดาราวิทยา

43 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

44 โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม

45 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

46 โรงเรียนดีนูลอิสลาม

47 โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์

48 โรงเรียนตัสดีกียะห์

49 โรงเรียนตายุตตอลีบาต

50 โรงเรียนตายุตตอลีบีน
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51 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

52 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

53 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

54 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

55 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

56 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

58 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

59 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

60 โรงเรียนทวีธาภิเศก

61 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา

62 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระชูปถัมภ์ฯ

63 โรงเรียนเทพศิรินทร์

64 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

65 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

66 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

67 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

68 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

69 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

70 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

71 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

72 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

73 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

74 โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

75 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 



หน้า 4/12

ล ำดับท่ี รำยช่ือโรงเรียน

76 โรงเรียนธิดาแม่พระ

77 โรงเรียนนครสวรรค์ 

78 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

79 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

80 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

81 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

82 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

83 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

84 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

85 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

86 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

87 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

88 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

89 โรงเรียนนักบุญเปโตร

90 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์

91 โรงเรียนนานาชาติแบงค์คอก-ชิคาโก คริสเตียน

92 โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี - สิงคโปร์

93 โรงเรียนนารีนุกูล

94 โรงเรียนน  าสวยพิทยาสรรพ์ 

95 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

96 โรงเรียนนิรมลชุมพร

97 โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขต5

98 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

99 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

100 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
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101 โรงเรียนบางกะปิ

102 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

103 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

104 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

105 โรงเรียนบางบัวทอง

106 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1"

107 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 

108 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม

109 โรงเรียนบึงกาฬ

110 โรงเรียนบุญวัฒนา 

111 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 

112 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

113 โรงเรียนบุสตานุดดีน

114 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ

115 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

116 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

117 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

118 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง"

119 โรงเรียนประชานิเวศน์

120 โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ

121 โรงเรียนประทีปศาสน์

122 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ

123 โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์)

124 โรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูมิ)

125 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
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126 โรงเรียนปัญจดี

127 โรงเรียนปัญญาวรคุณ

128 โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง

129 โรงเรียนปากเกร็ด

130 โรงเรียนปายวิทยาคาร 

131 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

132 โรงเรียนผดุงปัญญา 

133 โรงเรียนพนมรุ้ง 

134 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

135 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

136 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

137 โรงเรียนพระบางวิทยา 

138 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

139 โรงเรียนพระหฤทัย 

140 โรงเรียนพล

141 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ

142 โรงเรียนพานพิทยาคม

143 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 

144 โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ

145 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

146 โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

147 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

148 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

149 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

150 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
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ล ำดับท่ี รำยช่ือโรงเรียน

151 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

152 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

153 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย

154 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

155 โรงเรียนมหรรณพาราม

156 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

157 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

158 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

159 โรงเรียนมักกะสันพิทยา

160 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

161 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

162 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

163 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

164 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

165 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

166 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

167 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา

168 โรงเรียนมารีวิทย์

169 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน

170 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

171 โรงเรียนมาฮัดมูฮัมมาดียะห์

172 โรงเรียนม าบาอูลอูลูม

173 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

174 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา

175 โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา
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ล ำดับท่ี รำยช่ือโรงเรียน

176 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 

177 โรงเรียนเมืองถลาง 

178 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 

179 โรงเรียนแม่พระสกลสงเคราะห์

180 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

181 โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

182 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

183 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

184 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

185 โรงเรียนรอมาเนีย

186 โรงเรียนระยองวิทยาคม

187 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

188 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

189 โรงเรียนรัศมีสถาปนา

190 โรงเรียนราชด าริ

191 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

192 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

193 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

194 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

195 โรงเรียนราษฎร์นิยม

196 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา

197 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

198 โรงเรียนลาลอวิทยา

199 โรงเรียนล าไพลศานติวิทย์

200 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 
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ล ำดับท่ี รำยช่ือโรงเรียน

201 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

202 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

203 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

204 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

205 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

206 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

207 โรงเรียนวัดเขมาภิรดาราม

208 โรงเรียนวัดราชบพิธ

209 โรงเรียนวัดสุทธิวราราราม

210 โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล

211 โรงเรียนวาวีวิทยาคม

212 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

213 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

214 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

215 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

216 โรงเรียนศรีพฤฒา

217 โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา

218 โรงเรียนศรียาภัย

219 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

220 โรงเรียนศานติธรรมวิทยา

221 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน  มูลนิธิ

222 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา

223 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

224 โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ

225 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม
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ล ำดับท่ี รำยช่ือโรงเรียน

226 โรงเรียนสตรีพัทลุง

227 โรงเรียนสตรีระนอง

228 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

229 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

230 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

231 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

232 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ

233 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

234 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

235 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ

236 โรงเรียนสมุทรปราการ

237 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

238 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์

239 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

240 โรงเรียนสาธิตบางนา

241 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง

242 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

243 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

244 โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา

245 โรงเรียนสารวิทยา

246 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

247 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

248 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

249 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

250 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
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ล ำดับท่ี รำยช่ือโรงเรียน

251 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

252 โรงเรียนสุขสวัสด์ิวิทยา

253 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 

254 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

255 โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

256 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

257 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

258 โรงเรียนแสง ธรรม วิทยา

259 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

260 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

261 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ 

262 โรงเรียนหอวัง

263 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

264 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร

265 โรงเรียนอะเดรอซะห์อิสลามมียะห์

266 โรงเรียนอะมาดิยะห์

267 โรงเรียนอัญสัมชัญ ศรีราชา 

268 โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์

269 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

270 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

271 โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ

272 โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา

273 โรงเรียนอิสลามพัฒนา

274 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ

275 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ



หน้า 12/12

ล ำดับท่ี รำยช่ือโรงเรียน

276 โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์

277 โรงเรียนอิสลาฮียะห์

278 โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา

279 โรงเรียนอุดมศึกษา 

280 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 

281 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

282 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

283 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

284 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา

285 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี

http://161.246.35.120/mou_kmitl/node/844
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 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มคีวามร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 (189 โรงเรียน) 

ลำดับ โรงเรียน 
1  โรงเรียนกบินทร์บุรี 
2 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 
3 โรงเรียนกระแชงวิทยา 
4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 
5 โรงเรียนกาฬสินพิทยาสรรพ์ 
6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 
7 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 
8 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 
9 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
10 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 
11 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 
12 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 
13 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 
14 โรงเรียนคำม่วง 
15 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกิยรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
20 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
23 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 
24 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
25 โรงเรียนธัญบุรี 
26 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
28 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
29 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 
30 โรงเรียนนามนพิทยาคม 
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ลำดับ โรงเรียน 
31 โรงเรียนนารีนุกูล 
32 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
33 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
34 โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ 
35 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
36 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
37 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” 
38 โรงเรียนบ้านนาสาร 
39 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
40 โรงเรียนปทุมราชวงศา 
41 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
42 โรงเรียนปรางค์กู่ 
43 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 
44 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
45 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 
46 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 
47 โรงเรียนพนมศึกษา 
48 โรงเรียนพยุห์วิทยา 
49 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
50 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
51 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 
52 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 
53 โรงเรียนพังเคนพิทยา 
54 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
55 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
56 โรงเรียนพุทไธสง 
57 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
58 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
59 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 
60 โรงเรียนภูมิชรอลวิทยา 
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ลำดับ โรงเรียน 
61 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 
62 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
63 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 
64 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
65 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
66 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
67 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี 
68 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 
69 โรงเรียนเมืองกระบี่ 
70 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 
71 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 
72 โรงเรียนเมืองเตตลุงพิทยาสรรพ์ 
73 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 
74 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
75 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
76 โรงเรียนราชดำริ 
77 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 
78 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
79 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
80 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
81 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
82 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
83 โรงเรียนวัดราชบพิธ 
84 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
85 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 
86 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
87 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 
88 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
89 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
90 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
  



4 
 

  
ลำดับ โรงเรียน 
91 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 
92 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
93 โรงเรียนสตึก 
94 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
95 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
96 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
97 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
98 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 
99 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 
100 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 
101 โรงเรียนสาธิตบางนา 
102 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
103 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
104 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 
105 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกุล” 
106 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
107 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
108 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
109 โรงเรียนอรัญประเทศ 
110 โรงเรียนอุดมวิทยา 
111 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 
112 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
113 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
114 โรงเรียนกำแพง 
115 โรงเรียนขุขันธ์ 
116 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 
117 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 
118 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 
119 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
120 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 
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ลำดับ โรงเรียน 
121 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 
122 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษในพระราชูถัมภ์พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
123 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
124 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
125 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 
126 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 
127 โรงเรียนตาพระยา 
128 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 
129 โรงเรียนถาวรานุกูล 
130 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
131 โรงเรียนทัพราชวิทยา 
132 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 
133 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ 
134 โรงเรียนนครไทย 
135 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
136 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
137 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
138 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
139 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 
140 โรงเรียนปทุมวิไล 
141 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 
142 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
143 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
144 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” 
145 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
146 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
147 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
148 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
149 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
150 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
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ลำดับ โรงเรียน 
151 โรงเรียนร่องคำ 
152 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
153 โรงเรียนเลิงนกทา 
154 โรงเรียนวชิธรรมสาธิต 
155 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
156 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 
157 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 
158 โรงเรียนวัดจันทราวาส (สุขประสารราษฎร์) 
159 โรงเรียนวัดราชโอรส 
160 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภารณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
161 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
162 โรงเรียนศรีอยุธยาฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
163 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
164 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
165 โรงเรียนสมุทรปราการ 
166 โรงเรียนสระแก้ว 
167 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
168 โรงเรียนสองพิทยา 
169 โรงเรียนสังขะ 
170 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
171 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
172 โรงเรียนสีดาวิทยา 
173 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
174 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
175 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 
176 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” 
177 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 
178 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 
179 โรงเรียนองครักษ์ 
180 โรงเรียนอนุกูลนารี 
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ลำดับ โรงเรียน 
181 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
182 โรงเรียนอำนาจเจริญ 
183 โรงเรียนอุทัย 
184 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
185 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
186 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” 
187 โรงเรียนเดชอุดม 
188 โรงเรียนบางสะพาน 
189 โรงเรียนบ้านตาขุน 

 


