
ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายปวีกรณ์ โสรัตยาธร เซนต์คาเบรียล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2 นายสรวิชญ์ อุดมวิทยาไกร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 นายปรัตษกรณ์ กิตติชฎาพงศ์ เทพศิรินทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4 นายธนดล คล้ายนิล ดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5 นายธนพล ท้ังทวีสุข ทวีธาภิเศก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6 นายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7 นางสาวปุณฑรี รุ่งประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8 นายกันตพงศ์ วงศ์พานิชย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9 นางสาวเเพรวา ชูบ้านนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10 นางสาวอริยาภรณ์ สุดเสถียรธานนท์ สตรีสมุทรปราการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
11 นายณัฐชนนท์ ปฐมานุรักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12 นายเขตโสภณ หลิว สวนกุหลาบวิทยาลัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
13 นายศุภกร ต้ังปฐมปราโมทย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14 นางสาวธีรกานต์ ธาดาวุธ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 นายอภิชาติ เอ่ียมอ่ิมภัค อัสสัมชัญธนบุรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
16 นางสาวชนม์นิภา เทียมพันธ์ุ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำ

ศึกษำ จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

6. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 

 ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ

เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร 

รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ quotasch65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายสิขเรศ นันทิพัฒน์สกุล วัดราชบพิธ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
2 นายบัญญพนต์ กองท า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
3 นางสาวเปมิกา เลิศศรีสถิต ศึกษานารี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
4 นางสาวภัสรินทร์ สุธาชีวะ สารสาสน์วิเทศศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
5 นางสาวฐิติรัตน์ กุลพรไพศาล อัสสัมชัญคอนแวนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
6 นายชนวีร์ อุดมพงศ์พิพัฒน์ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
7 นายปัญญาวุฒิ ปิยะศิรินานันทร์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
8 นายพงศธร ซาลวาลา ดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
9 นายนพรุจ บุญโสธรสถิตย์ รุ่งอรุณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
10 นายกนิษฐ์พงษ์ โตข า วัดราชบพิธ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
11 นายภควัฒน์ ผาสุข วัดสุทธิวราราม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
12 นายตรีศร ธะนะหมอก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
13 นายศิวศิษย์ แสงนิกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
14 นางสาวณัชชา ไตรรัตนศักด์ิ ศึกษานารี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
15 นางสาวกวินญรัตน์ พ่วงแสงธนกุล สตรีวิทยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
16 นายปริตต์ ลีลาเศรษฐวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
17 นายชลันธร ล้ิมสีโล อัสสัมชัญสมุทรปราการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
18 นายพงศ์พล ประกอบนพเก้า อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำ

ศึกษำ จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 
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5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายพุฒิพงศ์ พันธ์ุน้อย สระบุรีวิทยาคม วิศวกรรมเคมี
2 นางสาวภัทธิรา หลิมทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วิศวกรรมเคมี
3 นายปวเรศ แสงสวัสด์ิ ทวีธาภิเศก วิศวกรรมเคมี
4 นายวิทวัส ศิริพงษ์เวคิน ยอเเซฟอุปถัมภ์ วิศวกรรมเคมี
5 นายประสพโชค วรรักษา วัดนวลนรดิศ วิศวกรรมเคมี
6 นางสาววรรัตน์ ไชยวาน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วิศวกรรมเคมี
7 นางสาวอรอนงค์ คาวา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ วิศวกรรมเคมี
8 นายพิชญ์ชญ จันทร์ผ่อง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก วิศวกรรมเคมี
9 นางสาวเจติยา แสงจันทร์ สตรีวิทยา วิศวกรรมเคมี
10 นางสาวอริศา ยมพ้วย สตรีศรีสุริโยทัย วิศวกรรมเคมี
11 นายณัฐพงษ์ เมรุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วิศวกรรมเคมี
12 นางสาวพชรพร สุจินดา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ วิศวกรรมเคมี
13 นายณัฏฐกิตต์ิ สุภาพันธ์วรกุล สมุทรสาครวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
14 นายภาณุพงศ์ ข าฉวี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิศวกรรมเคมี
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หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
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แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 
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2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายพุฒิพงศ์ เพียนอก บางปะกอกวิทยาคม วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
2 นางสาวศศิสมา จิตรวิโรจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
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ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

 จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายปรินทร์ คุณมงคลวุฒิ เทพศิรินทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
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9 นางสาวจุฑามาศ คงสุข วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล วิศวกรรมเคร่ืองกล
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13 นางสาวธัญพิชชา มูลจันที สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
วิศวกรรมเคร่ืองกล

14 นางสาวสัณห์ฤทัย ชีพัฒน์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายฮาริส หมะหนุด อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วิศวกรรมยานยนต์
2 นางสาวญาตารี วาจะนะวินิจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วิศวกรรมยานยนต์
3 นายเจตนิพัทธ์ ทองประเสริฐ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วิศวกรรมยานยนต์
4 นายณพชนก ลิขิตชีวาพร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิศวกรรมยานยนต์
5 นางสาวนีรนุช บุตรงาม สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิศวกรรมยานยนต์
6 นายศุภฤกษ์ แห่ธงชัย อัสสัมชัญ วิศวกรรมยานยนต์
7 นายปณิธาน ไชยาฟอง สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร วิศวกรรมยานยนต์
8 นายพีรพล เลิศธนานนท์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ วิศวกรรมยานยนต์
9 นายชัยณัฏฐ์ ตะโกพ่วง ราชวินิตมัธยม วิศวกรรมยานยนต์
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ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายจิตรทิวัส ต้นทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วิศวกรรมอุตสาหการ
2 นายปวินท์ ศรีสุภัทรวนิช กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วิศวกรรมอุตสาหการ
3 นายภูริณัฏฐ์ นิมิตบวรชัย ยอเเซฟอุปถัมภ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
4 นางสาวชนัญชิดา ป่ินแก้ว ระยองวิทยาคม วิศวกรรมอุตสาหการ
5 นายพีรวิชญ์ พัฒนชัยเจริญ ลาซาล วิศวกรรมอุตสาหการ
6 นายทิวัตถ์ ติรณสวัสด์ิ วัดราชบพิธ วิศวกรรมอุตสาหการ
7 นางสาวทักษพร จักร์กรีนทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(มัธยม)
วิศวกรรมอุตสาหการ

8 นางสาวณัฐธิดา เหล่าวัชรินทร์ สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร วิศวกรรมอุตสาหการ
9 นายสรวิชญ์ สอนศิริ อัสสัมชัญสมุทรปราการ วิศวกรรมอุตสาหการ
10 นายภัทรวุฒิ อาจอนงค์ วัดพุทธบูชา วิศวกรรมอุตสาหการ
11 นางสาวกุลรภัส เจ่ียภาสกุล สระบุรีวิทยาคม วิศวกรรมอุตสาหการ
12 นายสิทธิภาคย์ เสมอใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย วิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

 จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

6. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 

 ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ

เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร 

รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ quotasch65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายกันตพงศ์ เปรมโยธิน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2 นายธัชพงศ์ ศิริกุลพิสุทธ์ิ ชลราษฎรอ ารุง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3 นายกิตติคม ไวทยวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
4 นายธีร์ธวัช แย้มวงษ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
5 นายศรศักย์ ทยานิพันธ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
6 นางสาวอรนันต์ ชยาภัม สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
7 นางสาวณัฎฐวดี ทรัพย์ไพบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

8 นางสาวฑิตญา อิศรศักดาติกุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
9 นายธีรศิลป์ พูลสวัสด์ิ ชลราษฎรอ ารุง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
10 นายจารุกิตต์ิ ปานเอ่ียม ระยองวิทยาคม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
11 นายพงศ์สถิต ส าราญม่ันคง วัดสุทธิวราราม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
12 นายทินภัทร นาคฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
13 นายปุณณวิช อรุโณรส หัวหินวิทยาลัย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

 จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

6. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 

 ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ

เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร 

รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ quotasch65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายณรงค์ สาลี หัวหินวิทยาลัย วิศวกรรมเคร่ืองมือ
2 นายพงศพัศ จรภมรพันธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช วิศวกรรมเคร่ืองมือ

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

 จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

6. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 

 ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ

เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร 

รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ quotasch65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นางสาวฟ้าหลังฝน มนตรี สตรีสมุทรปราการ วิศวกรรมวัสดุ
2 นางสาวภาวินี โอ่งเพ็ชร อัสสัมชัญธนบุรี วิศวกรรมวัสดุ
3 นางสาวนพวรรณ เรืองไพศาล ศรีราชา วิศวกรรมวัสดุ

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

 จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

6. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 

 ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ

เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร 

รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ quotasch65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1
นางสาววลัยลาวัณย์ คีรีวัลย์ ศึกษานารี วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์

และอากาศยานสมัยใหม่

2
นายปุณณวิช บุรุษชาต บางปะกอกวิทยาคม วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์

และอากาศยานสมัยใหม่

3
นายศุภกฤต  เนียมน้อม โพธิสารพิทยากร วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์

และอากาศยานสมัยใหม่

4
นายณัฐนนท์ เพ็ชมิตร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์

และอากาศยานสมัยใหม่

5
นายพิชาภพ บุญคล้าย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์

และอากาศยานสมัยใหม่

6
นายโสภณัฐ สังข์แก้ว อัสสัมชัญ วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์

และอากาศยานสมัยใหม่

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

 จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th
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เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
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แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 
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3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ
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ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี
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วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 
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หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
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ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายกฤษฎา ยศศิริ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
2 นายสิรภพ คาเนโกะ ราชวินิตมัธยม วิศวกรรมไฟฟ้า
3 นายณัฐภัทร ตูพานิช เซนต์คาเบรียล วิศวกรรมไฟฟ้า
4 นายภูบดี โกมุติกานนท์ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วิศวกรรมไฟฟ้า
5 นายภูริภัทร รักกะเปา เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วิศวกรรมไฟฟ้า
6 นางสาวณัชชานันท์ แตงอ่อน โพธิสารพิทยากร วิศวกรรมไฟฟ้า
7 นายอัฑฒวิชญ์ ศรีวงษา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า
8 นายศิราวิทย์ ต้ังทรัพกิจ ขอนแก่นวิทยายน วิศวกรรมไฟฟ้า
9 นายศิขรินทร์ เรืองเดช ชลราษฎรอ ารุง วิศวกรรมไฟฟ้า
10 นายอุดมศักด์ิ ปักษี ดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. วิศวกรรมไฟฟ้า
11 นายเมธัส ขาวทอง ทวีธาภิเศก วิศวกรรมไฟฟ้า
12 นางสาวธัญวรัตน์ คุ้มทรัพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วิศวกรรมไฟฟ้า
13 นางสาวณัฐชานันท์ ฤกษ์อมรพัฒน์ มาบตาพุดพันพิทยาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า
14 นายพีรพล แตงเอ่ียม ยอเเซฟอุปถัมภ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
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ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

15 นายธีรภัทร แก้วกันหา ลาซาล วิศวกรรมไฟฟ้า
16 นายณพวิทย์ นาคพรหมมินทร์ วัดนวลนรดิศ วิศวกรรมไฟฟ้า
17 นางสาวนิศาชล อ่ินค า วัดพุทธบูชา วิศวกรรมไฟฟ้า
18 นายเกรียงอนันต์ แซ่เล้า วัดราชบพิธ วิศวกรรมไฟฟ้า
19 นายธนภัทร ตามบุญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
20 นายชนภัทร บุปผามาลัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย วิศวกรรมไฟฟ้า
21 นายธนสิน สมที วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
22 นางสาวณัฐณิชา ทิพยทยารัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
23 นายพัสกร ขลิบบุรินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

 จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

6. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 

 ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ

เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร 

รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ quotasch65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1

นายปุณณริศร์ เอ๊ียวเจริญ เทพศิรินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก าลังและ
พลังงาน)

2

นายกรพรหม พรเจริญโรจน์ ยอเเซฟอุปถัมภ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก าลังและ
พลังงาน)

3

นางสาวณุทยา งามสะอาด สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก าลังและ
พลังงาน)

4

นายต้นกล้า วิบูลย์เลิศวัฒนะ เซนต์คาเบรียล วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก าลังและ
พลังงาน)

5

นายวิทวัช อินแก้ว ขอนแก่นวิทยายน วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก าลังและ
พลังงาน)

6

นายพรรษกร บุญพลอย ชลราษฎรอ ารุง วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก าลังและ
พลังงาน)

7

นางสาววรกมล โอสกุลวงศ์ ลาซาล วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก าลังและ
พลังงาน)

8

นายณัฐภัทร คงสวัสด์ิ วัดพุทธบูชา วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก าลังและ
พลังงาน)

9

นายธนกฤต ภูวธนารักษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก าลังและ
พลังงาน)

10

นายศุภณัฐ หวังศิริเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก าลังและ
พลังงาน)

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 
วันท่ี 4 มีนาคม 2565

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

5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ
เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

6. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 
 ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ
เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร 
รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ quotasch65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

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



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายณภัทร เนียมละออง เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
2 นายวิชญ์พล เกษตรตระการ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
3 นางสาวพัชรินทร์ พิริยะพรพงศ์ มัธยมวัดสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
4 นางสาววันชนก ค าสิงห์ มาบตาพุดพันพิทยาคาร วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
5 นายธรรมสรณ์ อินทรศักด์ิ ลาซาล วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
6 นายภูสิทธ์ิ วิริยอัจฉรา วัดนวลนรดิศ วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
7 นางสาวกัญญาภัค ต่ีคะกุล สตรีวิทยา วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
8 นางสาวสิรภัทร งามสุขไสย สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์

9 นางสาวมณฑาทิพย์ ศุกลพาณิช สตรีศรีสุริโยทัย วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
10 นางสาวชนาภา ตันติอภิวัฒน์ ศึกษานารี วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
11 นางสาวนูรีน หมัดโส๊ะ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์

12 นายพุฒิพงศ์ เกียรติวุฒิ อัสสัมชัญ วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
13 นายบูม ลีละพงศ์วัฒนา บางปะกอกวิทยาคม วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
14 นายอัศราวุธ วิเศษเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์
15 นายณนาวิน สุขเกษม หัวหินวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำ

ศึกษำ จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

6. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 

 ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ

เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร 

รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ quotasch65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ . ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1

นายวัชรพล อาจองค์ เทพศิรินทร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
ส่ือสาร 
(นานาชาติ)

2

นายรัตติชัย คุ้มภิญโญบุญ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
ส่ือสาร 
(นานาชาติ)

3

นายณัฑฒ์ พานิช สวนกุหลาบวิทยาลัย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
ส่ือสาร 
(นานาชาติ)

4

นายพิชญุตม์ เคลือคล้าย อัสสัมชัญธนบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
ส่ือสาร 
(นานาชาติ)

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

 จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

6. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 

 ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ

เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร 

รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ quotasch65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายพีรภณ ขุนทอง เซนต์คาเบรียล วิศวกรรมโยธา
2 นายวรณัฏฐ์ ด าเนตร ขอนแก่นวิทยายน วิศวกรรมโยธา
3 นายรัชชานนท์ พังพิศ ชลราษฎรอ ารุง วิศวกรรมโยธา
4 นายเอกพงษ์ ดวงเทียน มัธยมวัดสิงห์ วิศวกรรมโยธา
5 นายปุลิน เปร่ียมสูงเนิน วัดสุทธิวราราม วิศวกรรมโยธา
6 นายสุทธิพงศ์ แผนสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี วิศวกรรมโยธา
7 นายพชรภูมิ ศรีชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง วิศวกรรมโยธา
8 นายศุภณัฐ แซ่เต้ือง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช วิศวกรรมโยธา

9 นายธราธร รักสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล วิศวกรรมโยธา
10 นางสาวชนิสรา จารุทัศนีย์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิศวกรรมโยธา
11 นายพัสกร แก้วชัยรักษ์ อัสสัมชัญ วิศวกรรมโยธา
12 นายปรินทร ไชโย อัสสัมชัญธนบุรี วิศวกรรมโยธา
13 นายปณชัย แกละมงคล อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วิศวกรรมโยธา
14 นายทินภัทร เปรมประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก วิศวกรรมโยธา
15 นายพีรวิชญ์ เฮ่าฮู่เท่ียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล วิศวกรรมโยธา

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

 จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 

 ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ

เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร 

รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ quotasch65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

6. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายคณิศร อ่ิมสมบัติ บางปะกอกวิทยาคม วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)
2 นายบุริศร์ วรรณมณีโรจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

 จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

6. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 

 ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ

เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร 

รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ quotasch65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ

1 นายบรรณวิทิต รุ่งเรือง ขอนแก่นวิทยายน วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด

2 นายนันทพงศ์ ชนเสนีย์ มัธยมวัดสิงห์ วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด

3 นายปรเมศ ทับทิมแดง สมุทรสาครวิทยาลัย วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด

4 นายพลภัทร จันทรไพฑูรย์ โพธิสารพิทยากร วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด

5 นายปภพ ชวัลชัยสุวรรณ์ วัดสุทธิวราราม วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด

6 นายภูบดินทร์ ทวีแหลม ศรีราชา วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด

ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

วันท่ี

22 - 30 พฤศจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

 จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันท่ี 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 18 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ - 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th

5. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

6. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำโครงกำรรับนักศึกษำโควตำ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย คณะวิศวกรรมศำสตร์

ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศ ต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download 

 ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ

เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร 

รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัคร กลุ่มเฉพำะ คือ quotasch65

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (เฉพาะผู้สมัครท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว) ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน สำขำวิชำ
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