
1 นส.ศุภลักษณ์ เรืองศรี โรงเรียนสงวนหญิง
2 นายขุมทอง วงค์ท้าว โรงเรียนบางประกอก
3 นส.บุษบานุช ประทุมวัน โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
4 นายปธานิน ธาราศักด์ิ โรงเรียนทวีธาภิเศก
5 นายชนุวัฒน์ ป่ินเทศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

หมายเหตุ :  ก าหนดการเข้าค่ายมีดังน้ี
1. ก าหนดการเข้าค่ายคือ วันศุกร์ท่ี 11 - วันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562  (ณ มจธ.ราชบุรี)  ท้ังน้ีผู้ปกครองและ
นักเรียนจะต้องประชุมร่วมกันก่อนจึงออกเดินทางไปเข้าค่าย)  โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 10.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น.) ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด กรุงเทพฯ)
2. ขอให้นักเรียนยืนยันการเข้าค่ายตามวันท่ีก าหนดในข้อ 1 ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4709014 ในเวลาราชการ 
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)  ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 7 มกราคม 2562
3. การเข้าค่าย : 
   3.1 นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนมา ขอให้แต่งกายด้วยชุดล าลองสุภาพเรียบร้อย (กางเกงขายาว,รองเท้าผ้าใบ) ตลอดการเข้าค่าย
   3.2 กรณีนักเรียนมีโรคประจ าตัวให้เตรียมยารักษาโรคติดตัวมาด้วย หรืออาจแจ้งเจ้าหน้าท่ีในวันไปค่ายให้รับทราบ

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าค่าย Rc Camp
รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี 2562 (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โรงเรียน



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าค่าย Rc Camp
รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี 2562 (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน

1 นายกรวิชญ์ วาสนารุ่งเรืองสุข โรงเรียนมหาวิชราวุธ สงขลา
2 นายธนวัฒน์ สุทธิคีรีสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3 นส.รัญชิดา ลีวานิชกุล โรงเรียนสงวนหญิง
4 นายอภิสิทธ์ิ อนันสุข โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย
5 นายนิธิศ เนตรจรัสแจ้ง โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย
6 นส.พิมพ์นารา จรัสศรีมณี โรงเรียนบางประกอก
7 นส.สโรชา ชนมหาตระกูล โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
8 นส.จินท์จุฑา ฐาปนภูมิพงศ์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

หมายเหตุ :  ก าหนดการเข้าค่ายมีดังน้ี
1. ก าหนดการเข้าค่ายคือ วันศุกร์ท่ี 11 - วันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562  (ณ มจธ.ราชบุรี)  ท้ังน้ีผู้ปกครองและ
นักเรียนจะต้องประชุมร่วมกันก่อนจึงออกเดินทางไปเข้าค่าย)  โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 10.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น.) ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด กรุงเทพฯ)
2. ขอให้นักเรียนยืนยันการเข้าค่ายตามวันท่ีก าหนดในข้อ 1 ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4709014 ในเวลาราชการ 
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)  ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 7 มกราคม 2562
3. การเข้าค่าย : 
   3.1 นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนมา ขอให้แต่งกายด้วยชุดล าลองสุภาพเรียบร้อย (กางเกงขายาว,รองเท้าผ้าใบ) ตลอดการเข้าค่าย
   3.2 กรณีนักเรียนมีโรคประจ าตัวให้เตรียมยารักษาโรคติดตัวมาด้วย หรืออาจแจ้งเจ้าหน้าท่ีในวันไปค่ายให้รับทราบ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าค่าย Rc Camp
รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี 2562 (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน

9 นส.พัชราภรณ์ ศิริม่อม โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
10 นส.กุลรภัส สุวรรณชล โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

หมายเหตุ :  ก าหนดการเข้าค่ายมีดังน้ี
1. ก าหนดการเข้าค่ายคือ วันศุกร์ท่ี 11 - วันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562  (ณ มจธ.ราชบุรี)  ท้ังน้ีผู้ปกครองและ
นักเรียนจะต้องประชุมร่วมกันก่อนจึงออกเดินทางไปเข้าค่าย)  โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 10.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น.) ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด กรุงเทพฯ)
2. ขอให้นักเรียนยืนยันการเข้าค่ายตามวันท่ีก าหนดในข้อ 1 ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4709014 ในเวลาราชการ 
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)  ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 7 มกราคม 2562
3. การเข้าค่าย : 
   3.1 นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนมา ขอให้แต่งกายด้วยชุดล าลองสุภาพเรียบร้อย (กางเกงขายาว,รองเท้าผ้าใบ) ตลอดการเข้าค่าย
   3.2 กรณีนักเรียนมีโรคประจ าตัวให้เตรียมยารักษาโรคติดตัวมาด้วย หรืออาจแจ้งเจ้าหน้าท่ีในวันไปค่ายให้รับทราบ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าค่าย Rc Camp
รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี 2562 (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน

1 นายสนธยา วิไลประสงค์ โรงเรียนมหาวิชราวุธ สงขลา
2 นายภูมิ ดาบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3 นายณัฐชนน ราธิเสน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4 นส.ยุภารัตน์ กองวิเศษ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
5 นายณัฎปกรณ์ เพียรพานิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
6 นายรัชชานนท์ วิทยาเกียรติเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
7 นส.ภัคจิรา พฤกษากร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
8 นายวิทวัส คมสรรพ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

หมายเหตุ :  ก าหนดการเข้าค่ายมีดังน้ี
1. ก าหนดการเข้าค่ายคือ วันศุกร์ท่ี 11 - วันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562  (ณ มจธ.ราชบุรี)  ท้ังน้ีผู้ปกครองและ
นักเรียนจะต้องประชุมร่วมกันก่อนจึงออกเดินทางไปเข้าค่าย)  โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 10.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น.) ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด กรุงเทพฯ)
2. ขอให้นักเรียนยืนยันการเข้าค่ายตามวันท่ีก าหนดในข้อ 1 ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4709014 ในเวลาราชการ 
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)  ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 7 มกราคม 2562
3. การเข้าค่าย : 
   3.1 นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนมา ขอให้แต่งกายด้วยชุดล าลองสุภาพเรียบร้อย (กางเกงขายาว,รองเท้าผ้าใบ) ตลอดการเข้าค่าย
   3.2 กรณีนักเรียนมีโรคประจ าตัวให้เตรียมยารักษาโรคติดตัวมาด้วย หรืออาจแจ้งเจ้าหน้าท่ีในวันไปค่ายให้รับทราบ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าค่าย Rc Camp
รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี 2562 (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน

9 นส.ลลิตวดี ค าถนอม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
10 นายภูวดล หนูนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

หมายเหตุ :  ก าหนดการเข้าค่ายมีดังน้ี
1. ก าหนดการเข้าค่ายคือ วันศุกร์ท่ี 11 - วันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562  (ณ มจธ.ราชบุรี)  ท้ังน้ีผู้ปกครองและ
นักเรียนจะต้องประชุมร่วมกันก่อนจึงออกเดินทางไปเข้าค่าย)  โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 10.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น.) ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด กรุงเทพฯ)
2. ขอให้นักเรียนยืนยันการเข้าค่ายตามวันท่ีก าหนดในข้อ 1 ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4709014 ในเวลาราชการ 
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)  ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 7 มกราคม 2562
3. การเข้าค่าย : 
   3.1 นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนมา ขอให้แต่งกายด้วยชุดล าลองสุภาพเรียบร้อย (กางเกงขายาว,รองเท้าผ้าใบ) ตลอดการเข้าค่าย
   3.2 กรณีนักเรียนมีโรคประจ าตัวให้เตรียมยารักษาโรคติดตัวมาด้วย หรืออาจแจ้งเจ้าหน้าท่ีในวันไปค่ายให้รับทราบ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าค่าย Rc Camp
รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี 2562 (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน

1 นายวุฒิ ผ้ายค ามี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2 นายกฤษชภณ แก้วศิริพันธ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
3 นายวรวิช สมิทธินันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
4 นายธนพัฒน์ สิงหลสาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
5 นส.ผกามาศ ปัญญาทิพย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
6 นายเจษฎาพร กล่ินอาจ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
7 นส.กมลวรรณ จ.จิตต์เจริญชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
8 นส.ธัญญารัตน์ แช่มโชติ โรงเรียนสงวนหญิง

หมายเหตุ :  ก าหนดการเข้าค่ายมีดังน้ี
1. ก าหนดการเข้าค่ายคือ วันศุกร์ท่ี 11 - วันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562  (ณ มจธ.ราชบุรี)  ท้ังน้ีผู้ปกครองและ
นักเรียนจะต้องประชุมร่วมกันก่อนจึงออกเดินทางไปเข้าค่าย)  โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 10.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น.) ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด กรุงเทพฯ)
2. ขอให้นักเรียนยืนยันการเข้าค่ายตามวันท่ีก าหนดในข้อ 1 ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4709014 ในเวลาราชการ 
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)  ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 7 มกราคม 2562
3. การเข้าค่าย : 
   3.1 นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนมา ขอให้แต่งกายด้วยชุดล าลองสุภาพเรียบร้อย (กางเกงขายาว,รองเท้าผ้าใบ) ตลอดการเข้าค่าย
   3.2 กรณีนักเรียนมีโรคประจ าตัวให้เตรียมยารักษาโรคติดตัวมาด้วย หรืออาจแจ้งเจ้าหน้าท่ีในวันไปค่ายให้รับทราบ

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและพลังงาน



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าค่าย Rc Camp
รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี 2562 (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน

9 นส.อมรา ยศศักด์ิศรี โรงเรียนสงวนหญิง
10 นายอนันตชัย เก้าแสนสุข โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
11 นส.เกตุศลี ธรรมจินดา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
12 นายยศธรฒ์ ศิริวัฒนานุกูล โรงเรียนบางประกอก
13 นส.เกศรินทร์ พานิช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
14 นส.สิธิญา ภักดีกรณ์กุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
15 นายดวิต พิทยานุวัฒน์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

หมายเหตุ :  ก าหนดการเข้าค่ายมีดังน้ี
1. ก าหนดการเข้าค่ายคือ วันศุกร์ท่ี 11 - วันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562  (ณ มจธ.ราชบุรี)  ท้ังน้ีผู้ปกครองและ
นักเรียนจะต้องประชุมร่วมกันก่อนจึงออกเดินทางไปเข้าค่าย)  โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 10.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น.) ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด กรุงเทพฯ)
2. ขอให้นักเรียนยืนยันการเข้าค่ายตามวันท่ีก าหนดในข้อ 1 ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4709014 ในเวลาราชการ 
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)  ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 7 มกราคม 2562
3. การเข้าค่าย : 
   3.1 นักเรียนไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนมา ขอให้แต่งกายด้วยชุดล าลองสุภาพเรียบร้อย (กางเกงขายาว,รองเท้าผ้าใบ) ตลอดการเข้าค่าย
   3.2 กรณีนักเรียนมีโรคประจ าตัวให้เตรียมยารักษาโรคติดตัวมาด้วย หรืออาจแจ้งเจ้าหน้าท่ีในวันไปค่ายให้รับทราบ

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและพลังงาน


