
ล ำดับ

1 นายชนะวิชญ์ จินดาธนะสิทธ์ิ ชลราษฎรอ ารุง

2 นายกันต์ดนัย ศรีวัฒนะ ชลราษฎรอ ารุง

3 นายจาฏุกันตพัฒน์ จันทวฤทธ์ิ ชลราษฎรอ ารุง

4 นายรชนนท์ ปัญญาพ่ี บุญวาทย์

5 นายศักด์ินันท์ เทวนา บุญวาทย์

6 นางสาวกมลลักษณ์ แซ่อ้ึง ราชวินิตบางแก้ว

7 นายฐานุวัชร์ ธนโชติศิริรัตน์ ราชวินิตบางแก้ว

8 นายประภัสร์ จินดารัตน์ ราชวินิตบางแก้ว

9 นายพชรพล เข็มสว่าง ราชสีมาวิทยาลัย

10 นายอัษฎาวุธ โหมดเทศ วัดนวลนรดิศ

11 นางสาวนภัส นาวีสมุทรชัย วิสุทธิกษัตรี

12 นายนันทภพ ผู้ฐานิสสร วิสุทธิกษัตรี

13 นายพงษ์ระวี ศรีเพชรพงษ์ สมุทรสาครบูรณะ

14 นายกิตติธัช แก้วประสิทธ์ิ สิรินธรราชวิทยาลัย

15 นางสาวบัณธิดา สุนทรโวหาร สิรินธรราชวิทยาลัย

16 นางสาวภัณฑิรา พ่วงถ้้า สิรินธรราชวิทยาลัย

17 นายพีรัชชัย อยู่บ้ารุง สิรินธรราชวิทยาลัย
ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี
24 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
(ระยะเวลาด้าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธิเข้ำ
ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 
วันท่ี 4 มีนาคม 2565

หมำยเหตุ : รำยละเอียดเร่ืองทุนกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์จะแจ้งอีกคร้ังวันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิท ำสัญญำรับทุนฯ

กำรด ำเนินกำร
1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ 
Download  ใบช้าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน้าไปช้าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ 
ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช้าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถ
ช้าระได้ทุกธนาคาร 
รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ SCHRC65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช้าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดู
รายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อโครงกำรรับนักศึกษำ มจธ .รำชบุรี

(โครงกำรรับนักศึกษำเครือข่ำย อ.แนะแนวฯ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ.รำชบุรี

5. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธิท้าสัญญารับทุนเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

ช่ือสถานศึกษาช่ือ-นามสกุล



รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อโครงกำรรับนักศึกษำ มจธ .รำชบุรี

(โครงกำรรับนักศึกษำเครือข่ำย อ.แนะแนวฯ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

ล ำดับ

1 นางสาวจิตนันท์ ยานะค้า จักรค้าคณาทร

2 นางสาวเกณิกา อภิโชคธนานนท์ วิสุทธิกษัตรี

3 นายงสาวอลิสา อ่อนศรี สมุทรสาครวิทยาลัย

4 นายสรศักด์ิ วงศ์สมุทร สมุทรสาครวิทยาลัย

5 นายชานันท์ ธนกุลนานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

6 นางสาวณภัท ทองอ้าไพ สิรินธรราชวิทยาลัย

7 นางสาวอัษฎางค์ภรณ์ ปฐมไพบูลย์ สิรินธรราชวิทยาลัย

8 นายปภิณวิทย์ พงษ์ไธสง สิรินธรราชวิทยาลัย

9 นายวงศธร ศรีรุ่งเรือง สิรินธรราชวิทยาลัย

10 นางสาวพิชยา กัณฐาภรณ์ สิรินธรราชวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี
วันท่ี

24 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
(ระยะเวลาด้าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธิเข้ำ
ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 
วันท่ี 4 มีนาคม 2565

หมำยเหตุ : รำยละเอียดเร่ืองทุนกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์จะแจ้งอีกคร้ังวันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิท ำสัญญำรับทุนฯ

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธิท้าสัญญารับทุนเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

ช่ือ-นามสกุล ช่ือสถานศึกษา

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช้าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดู
รายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล มจธ.รำชบุรี

กำรด ำเนินกำร
1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ 
Download  ใบช้าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน้าไปช้าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ 
ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช้าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถ
ช้าระได้ทุกธนาคาร 
รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ SCHRC65



รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อโครงกำรรับนักศึกษำ มจธ .รำชบุรี

(โครงกำรรับนักศึกษำเครือข่ำย อ.แนะแนวฯ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

ล ำดับ

1 นายสหราช ช่วยแก้ว ชลราษฎรอ ารุง

2 นายกันตณัฐ สัญญาวิรัตน์ ชลราษฎรอ ารุง

3 นายศตวรรษ ศิริศาสตร์ ราชสีมาวิทยาลัย

4 นายธนธรณ์ อ่อนบุญธรรม สมุทรสาครบูรณะ

5 นายธนโชติ ทับทองดี สมุทรสาครวิทยาลัย

6 นางสาวธนพร อยู่เป็นสุข สิรินธรราชวิทยาลัย

7 นางสาวทิพย์เกสร บุญเล็ก สิรินธรราชวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี
วันท่ี

24 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
(ระยะเวลาด้าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธิเข้ำ
ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 
วันท่ี 4 มีนาคม 2565

หมำยเหตุ : รำยละเอียดเร่ืองทุนกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์จะแจ้งอีกคร้ังวันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิท ำสัญญำรับทุนฯ

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธิท้าสัญญารับทุนเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

ช่ือ-นามสกุล ช่ือสถานศึกษา

สำขำวิชำวิศวกรรม มจธ.รำชบุรี

กำรด ำเนินกำร
1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ 
Download  ใบช้าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน้าไปช้าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ 
ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช้าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถ
ช้าระได้ทุกธนาคาร 
รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ SCHRC65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช้าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดู
รายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th


