
1 601206043205 นาย ธนกฤต เขียวสม ชลราษฎรอ ารุง
2 601206043411 นาย อภลิาภ ศรีบญุชัยชูสกุล เทพศิรินทร์
3 601206043428 นาย วัชรพงศ์ ทรัพย์มงคลพร มัธยมวัดสิงห์
4 601206043523 นาย เอกรินทร์ ดิเรกมหามงคล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบรีุ
5 601206043524 นางสาว ณัฐมน อยู่นุช สตรีสมุทรปราการ
6 601206043562 นาย วัชริศ ปานสกุณ ชลราษฎรอ ารุง
7 601206043586 นาย ศุภกร ฤกษรั์ตน์ เทพศิรินทร์
8 601206043624 นาย ศุภกร ธีระวงศ์ภญิโญ กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบรีุ
9 601206043643 นางสาว กัญญาณัฐ สุนารักษ์ วัดปา่ประดู่
10 601206043723 นาย ภมูิรพี ตันตินันทวัฒน์ ประสาทรัฐประชากิจ

หมายเหต ุ:  ก าหนดการเข้าค่ายมีดงัน้ี
1. ก าหนดการเข้าค่ายคือ วันจันทร์ที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560  (ณ มจธ.ราชบุรี)  ทั้งน้ีผู้ปกครองและ
นักเรียนจะตอ้งประชุมร่วมกันก่อนจงึออกเดนิทางไปเข้าค่าย)  โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันจนัทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00 - 10.00 น.  (ลงทะเบยีนเวลา 8.30 - 9.00 น.) ณ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี (บางมด กรุงเทพฯ)
2. ขอให้นักเรียนยนืยนัการเข้าค่ายตามวันที่ก าหนดในข้อ 1 ไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4709014 ในเวลาราชการ 
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)  หรือทาง E-mail : emorn.kum@gmail.com  ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
3. การเข้าค่าย : 1.นักเรียนไม่ตอ้งใสชุ่ดนักเรียนมา ขอให้แตง่กายดว้ยชุดล าลองสภุาพเรียบร้อย (กางเกงขายาว,
                       รองเท้าผ้าใบ) ตลอดการเข้าค่าย
                    2. กรณนัีกเรียนมีโรคประจ าตวัให้เตรียมยารักษาโรคตดิตวัมาดว้ย 
                       หรืออาจแจง้เจา้หน้าที่ในวันไปค่ายให้ทราบ

ชื่อสถานศึกษาชื่อ

สรุปรายชื่อนักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย Residential College Camp (RC Camp) 
เข้าค่ายวันที ่22 - 25 พฤษภาคม 2560

นามสกุลเลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้าล าดับ



ชื่อสถานศึกษาชื่อ

สรุปรายชื่อนักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย Residential College Camp (RC Camp) 
เข้าค่ายวันที ่22 - 25 พฤษภาคม 2560

นามสกุลเลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้าล าดับ

11 601206043742 นาย จิรายุส ตระกูลภากร พลูเจริญวิทยาคม
12 601206043744 นาย ศุภเดช ธนภรด ารงชัย ราชวินิตบางแก้ว
13 601206043804 นาย ศุภกฤษ เฟือ่งฟู สุราษฎร์ธานี ๒
14 601206043904 นาย รุ่งธรรม โลกเชษฐ์ถาวร เบญจมินทร์
15 601206043907 นางสาว จณิสตา ปทัมประภานนท์ โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

 ศูนย์วิจัยและพฒันาการศึกษา
16 601206043909 นางสาว ณัฐริกา ปญัญาพฤกษ์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา
17 601206043924 นาย ภมูิพฒัน์ นันทชัพรพงศ์ ราชสีมาวิทยาลัย
18 601206043949 นาย กันตภณ น้อยสุขขะ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ
19 601206043964 นาย ชนวีร์ จันทร์ต้ัง เพชรพทิยาคม
20 601206043965 นาย ธนากร แก้วภกัดี วัดนวลนรดิศ

หมายเหต ุ:  ก าหนดการเข้าค่ายมีดงัน้ี
1. ก าหนดการเข้าค่ายคือ วันจันทร์ที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560  (ณ มจธ.ราชบุรี)  ทั้งน้ีผู้ปกครองและ
นักเรียนจะตอ้งประชุมร่วมกันก่อนจงึออกเดนิทางไปเข้าค่าย)  โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันจนัทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00 - 10.00 น.  (ลงทะเบยีนเวลา 8.30 - 9.00 น.) ณ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี (บางมด กรุงเทพฯ)
2. ขอให้นักเรียนยนืยนัการเข้าค่ายตามวันที่ก าหนดในข้อ 1 ไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4709014 ในเวลาราชการ 
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)  หรือทาง E-mail : emorn.kum@gmail.com  ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
3. การเข้าค่าย : 1.นักเรียนไม่ตอ้งใสชุ่ดนักเรียนมา ขอให้แตง่กายดว้ยชุดล าลองสภุาพเรียบร้อย (กางเกงขายาว,
                       รองเท้าผ้าใบ) ตลอดการเข้าค่าย
                    2. กรณนัีกเรียนมีโรคประจ าตวัให้เตรียมยารักษาโรคตดิตวัมาดว้ย 
                       หรืออาจแจง้เจา้หน้าที่ในวันไปค่ายให้ทราบ



ชื่อสถานศึกษาชื่อ

สรุปรายชื่อนักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย Residential College Camp (RC Camp) 
เข้าค่ายวันที ่22 - 25 พฤษภาคม 2560

นามสกุลเลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้าล าดับ

21 601206044068 นางสาว ผกาทพิย์ สามงามตัน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 601206044115 นาย ปริญ จรัสอรุณฉาย ดรุณาราชบรีุ วิเทศศึกษา
23 601206044125 นางสาว พชัญ์ธนัน อภโิชติสัมฤทธิ์ ศึกษานารีวิทยา
24 601206044131 นาย จุลอลงกรณ์ ถาวรยุติการต์ เบญจมราชูทศิ จังหวัดจันทบรีุ
25 601206044275 นาย พชัรพล แอสุวรรณ์ พระปฐมวิทยาลัย
26 601206044277 นางสาว สิริกร สาวสวรรค์ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
27 601206044321 นาย เมธาวัชร นาคอัมมะ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
28 601206044341 นางสาว รังสิมา พรหมน้อย ดาราวิทยาลัย
29 601206044354 นางสาว ปติิวดี นวลศรีทอง ทา่นครญาณวโรภาสอุทศิ
30 601206044359 นางสาว จิระวรรณ ก้องวิทยาคม สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบรีุ

หมายเหต ุ:  ก าหนดการเข้าค่ายมีดงัน้ี
1. ก าหนดการเข้าค่ายคือ วันจันทร์ที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560  (ณ มจธ.ราชบุรี)  ทั้งน้ีผู้ปกครองและ
นักเรียนจะตอ้งประชุมร่วมกันก่อนจงึออกเดนิทางไปเข้าค่าย)  โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันจนัทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00 - 10.00 น.  (ลงทะเบยีนเวลา 8.30 - 9.00 น.) ณ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี (บางมด กรุงเทพฯ)
2. ขอให้นักเรียนยนืยนัการเข้าค่ายตามวันที่ก าหนดในข้อ 1 ไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4709014 ในเวลาราชการ 
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)  หรือทาง E-mail : emorn.kum@gmail.com  ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
3. การเข้าค่าย : 1.นักเรียนไม่ตอ้งใสชุ่ดนักเรียนมา ขอให้แตง่กายดว้ยชุดล าลองสภุาพเรียบร้อย (กางเกงขายาว,
                       รองเท้าผ้าใบ) ตลอดการเข้าค่าย
                    2. กรณนัีกเรียนมีโรคประจ าตวัให้เตรียมยารักษาโรคตดิตวัมาดว้ย 
                       หรืออาจแจง้เจา้หน้าที่ในวันไปค่ายให้ทราบ



ชื่อสถานศึกษาชื่อ

สรุปรายชื่อนักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย Residential College Camp (RC Camp) 
เข้าค่ายวันที ่22 - 25 พฤษภาคม 2560

นามสกุลเลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้าล าดับ

31 601206044401 นาย ฐปนต คุ้มน้อย เขาย้อยวิทยา
32 601206044457 นาย ศุภกร บญุเอกพฒัน์ ชลราษฎรอ ารุง
33 601206044523 นางสาว พชัรพร เกิดสว่างกุล รังษวีิทยา
34 601206044537 นาย ไทธาม เจริญผล มอ.วิทยานุสรณ์
35 601206044584 นาย ดรุฒ ศศิธนานุรักษ์ มัธยมประชานิเวศน์
36 601206044767 นางสาว อริสรา โทนบตุร วัดปา่ประดู่
37 601206044790 นาย ทรงธรรม เรืองเดช หอวัง ปทมุธานี
38 601206044793 นาย วีริศ ภทัรวงศ์ไพบลูย์ อัสสัมชัญธนบรีุ
39 601206044805 นางสาว ณสิรี สุชาติสุนทร ราชินีบน
40 601206044809 นาย ภควุฒิ เหล่าอุดมกุล เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ

หมายเหต ุ:  ก าหนดการเข้าค่ายมีดงัน้ี
1. ก าหนดการเข้าค่ายคือ วันจันทร์ที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560  (ณ มจธ.ราชบุรี)  ทั้งน้ีผู้ปกครองและ
นักเรียนจะตอ้งประชุมร่วมกันก่อนจงึออกเดนิทางไปเข้าค่าย)  โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันจนัทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00 - 10.00 น.  (ลงทะเบยีนเวลา 8.30 - 9.00 น.) ณ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี (บางมด กรุงเทพฯ)
2. ขอให้นักเรียนยนืยนัการเข้าค่ายตามวันที่ก าหนดในข้อ 1 ไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4709014 ในเวลาราชการ 
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)  หรือทาง E-mail : emorn.kum@gmail.com  ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
3. การเข้าค่าย : 1.นักเรียนไม่ตอ้งใสชุ่ดนักเรียนมา ขอให้แตง่กายดว้ยชุดล าลองสภุาพเรียบร้อย (กางเกงขายาว,
                       รองเท้าผ้าใบ) ตลอดการเข้าค่าย
                    2. กรณนัีกเรียนมีโรคประจ าตวัให้เตรียมยารักษาโรคตดิตวัมาดว้ย 
                       หรืออาจแจง้เจา้หน้าที่ในวันไปค่ายให้ทราบ



ชื่อสถานศึกษาชื่อ

สรุปรายชื่อนักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย Residential College Camp (RC Camp) 
เข้าค่ายวันที ่22 - 25 พฤษภาคม 2560

นามสกุลเลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้าล าดับ

41 601206044824 นาย นนธวัฒน์ พฤติศรัณยนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
42 601206044862 นาย ธนพล สุวรรณศรีสาคร บางปะกอกวิทยาคม
43 601206044867 นาย กานต์พน เรืองแก้ว ปญัญาประทปี
44 601206044870 นางสาว อมรรัตน์ จิตจ านงค์ วัดปา่ประดู่
45 601206044895 นาย ปธานิน จิรสัจจานุกูล ศรัทธาสมุทร

หมายเหต ุ:  ก าหนดการเข้าค่ายมีดงัน้ี
1. ก าหนดการเข้าค่ายคือ วันจันทร์ที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560  (ณ มจธ.ราชบุรี)  ทั้งน้ีผู้ปกครองและ
นักเรียนจะตอ้งประชุมร่วมกันก่อนจงึออกเดนิทางไปเข้าค่าย)  โดยจะประชุมผู้ปกครองในวันจนัทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00 - 10.00 น.  (ลงทะเบยีนเวลา 8.30 - 9.00 น.) ณ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี (บางมด กรุงเทพฯ)
2. ขอให้นักเรียนยนืยนัการเข้าค่ายตามวันที่ก าหนดในข้อ 1 ไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4709014 ในเวลาราชการ 
(เวลา 8.30 - 16.30 น.)  หรือทาง E-mail : emorn.kum@gmail.com  ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
3. การเข้าค่าย : 1.นักเรียนไม่ตอ้งใสชุ่ดนักเรียนมา ขอให้แตง่กายดว้ยชุดล าลองสภุาพเรียบร้อย (กางเกงขายาว,
                       รองเท้าผ้าใบ) ตลอดการเข้าค่าย
                    2. กรณนัีกเรียนมีโรคประจ าตวัให้เตรียมยารักษาโรคตดิตวัมาดว้ย 
                       หรืออาจแจง้เจา้หน้าที่ในวันไปค่ายให้ทราบ


