
จ ำนวน 28 คน

1 นส.สุวภทัร จิรสัจจานุกูล โรงเรียนศรัทธาสมุทร
2 นส.ปานเลขา ดุษฎี โรงเรียนศรัทธาสมุทร
3 นส.กนกวรรณ วนัตระกูล โรงเรียนศรัทธาสมุทร
4 นายชินพัฒน์ สวสัดีจุ้ย โรงเรียนวดันวลนรดิศ
5 นายคมศักด์ิ กรณีประกิตต์ โรงเรียนวดันวลนรดิศ
6 นส.ตุลยา คะเชนกูล โรงเรียนวดันวลนรดิศ
7 นายภาณุวฒัน์ ภูส่ด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
8 นส.ศิริโสภา แพงสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
9 นส.จรัสพร ถึงรัตนตรัย โรงเรียนมารีย์วทิยา
10 นายโชคชัย ลาภยืนยง โรงเรียนมารีย์วทิยา

ก ำหนดกำรสอบ : วันพุธที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 
ณ ห้องนิทรรศกำร อำคำรเรยีนรวม 4 ชัน้ 3 เวลำ 9.00 น. เป็นตน้ไป
คณะวิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ีกรงุเทพฯ

เอกสำรที่ใชใ้นกำรสอบ : 1. หากนักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศยังไม่ได้ส่งใบสมัครเข้าค่าย (เอกสารหมายเลข 1,2 และ 3)
ขอให้ส่งยังงานรับนักศึกษา ภายในวนัศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ส่งมาที่
งานรับนักศึกษา ส านักงานคณบดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
2. ขอให้นักเรียนน าแฟ้มสะสมผลงานมาในวนัสอบสัมภาษณ์ด้วย

หมำยเหต ุ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย RC Camp ในวนัพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ที่เวบ็ไซต์ admission.kmutt.ac.th

 ประกำศผู้มีสทิธิ์สอบสมัภำษณ ์

ล ำดบั ชือ่สถำนศึกษำ ชือ่ - นำมสกุล

โครงกำรรับนักศึกษำ มจธ.รำชบรุี ปกีำรศึกษำ 2561 (ประเภทผ่ำนทำงโรงเรียน)
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11 นายสุจิเมธ เหลืองอภริมย์ โรงเรียนมารีย์วทิยา
12 นายลัทธพล คล่องกระโทก โรงเรียนมารีย์วทิยา
13 นายสิริภมูิ ด ารงเกียรติพงศ์ โรงเรียนมารีย์วทิยา
14 นายทักษ์ดนัย ศรีศักด์ิวฒันะ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม
15 นายธนิษฐ์ คุณพรไพศาล โรงเรียนวดัสุทธวิราราม
16 นายกันตนที ประเสริฐเสรี โรงเรียนวดัสุทธวิราราม
17 นายอัครชัย ประทุมมาศ โรงเรียนกรรสูตศึกษาลัย
18 นส.วริศรา แสงสกุลรุ่งเรือง โรงเรียนวสุิทธกิษัตรี
19 นส.นันทกาญจน์ ปรีชาเด่นนภาลัย โรงเรียนวสุิทธกิษัตรี
20 นายชัยวฒัน์ เหลืองอภริมย์ โรงเรียนราชสีมาวทิยาลัย

ก ำหนดกำรสอบ : วันพุธที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 
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ขอให้ส่งยังงานรับนักศึกษา ภายในวนัศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ส่งมาที่
งานรับนักศึกษา ส านักงานคณบดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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21 นายธรีเจต มากกลาง โรงเรียนราชสีมาวทิยาลัย
22 นายชีวา เกษรบุญนาค โรงเรียนราชสีมาวทิยาลัย
23 นายคณุตม์ พะโยมศรี โรงเรียนแสงทองวทิยา
24 นส.ศจีนรา พินิจการ โรงเรียนสารสาสน์วเิทศรังสิต
25 นายภาณุพงศ์ ดวงใจ โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว
26 นายตรัยชาติ จุฬารักษ์ โรงเรียนราชวนิิตบางแก้ว
27 นส.อัญชลิตา สุวรรณวงศ์ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
28 นส.ณภทัร พูลจันทร์ โรงเรียนล าปางกัลยาณี
29 นายจิรภทัร ศักด์ิสรีสกุล โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย
30 นส.ณัฐณิชา เสนานุช โรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย
31 นายพันกร อินทนันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย
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ขอให้ส่งยังงานรับนักศึกษา ภายในวนัศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ส่งมาที่
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