
1 601206043205 นาย ธนกฤต เขียวสม ชลราษฎรอ ารุง
2 601206043411 นาย อภิลาภ ศรีบุญชัยชูสกลุ เทพศิรินทร์
3 601206043428 นาย วชัรพงศ์ ทรัพยม์งคลพร มัธยมวดัสิงห์ ยงัไม่ได้ส่งเอกสารใบสมัครเข้าค่าย
4 601206043523 นาย เอกรินทร์ ดิเรกมหามงคล สวนกหุลาบวทิยาลัย ธนบุรี ยงัไม่ได้ส่งเอกสารใบสมัครเข้าค่าย
5 601206043524 นางสาว ณัฐมน อยู่นุช สตรีสมุทรปราการ
6 601206043562 นาย วชัริศ ปานสกณุ ชลราษฎรอ ารุง
7 601206043583 นาย ถิรภาพ โสธรประภากร เทพศิรินทร์ ยงัไม่ได้ส่งเอกสารใบสมัครเข้าค่าย
8 601206043586 นาย ศุภกร ฤกษ์รัตน์ เทพศิรินทร์
9 601206043624 นาย ศุภกร ธรีะวงศ์ภิญโญ กรรณสูตศึกษาลัย จงัหวดัสุพรรณบุรี
10 601206043643 นางสาว กญัญาณัฐ สุนารักษ์ วดัป่าประดู่
11 601206043723 นาย ภูมิรพี ตันตินันทวฒัน์ ประสาทรัฐประชากจิ
12 601206043742 นาย จริายสุ ตระกลูภากร พูลเจริญวทิยาคม
13 601206043744 นาย ศุภเดช ธนภรด ารงชัย ราชวนิิตบางแกว้
14 601206043804 นาย ศุภกฤษ เฟื่องฟู สุราษฎร์ธานี ๒
15 601206043904 นาย รุ่งธรรม โลกเชษฐ์ถาวร เบญจมินทร์
16 601206043907 นางสาว จณิสตา ปัทมประภานนท์ โรงเรียนสาธติแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตก าแพงแสน ศูนยว์จิยัและพัฒนา
การศึกษา

ยงัไม่ได้ส่งเอกสารใบสมัครเข้าค่าย

17 601206043909 นางสาว ณัฐริกา ปัญญาพฤกษ์ หาดใหญว่ทิยาลัยสมบูรณ์กลุกนัยา ยงัไม่ได้ส่งเอกสารใบสมัครเข้าค่าย
18 601206043924 นาย ภูมิพัฒน์ นันทัชพรพงศ์ ราชสีมาวทิยาลัย
19 601206043949 นาย กนัตภณ น้อยสุขขะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยงัไม่ได้ส่งเอกสารใบสมัครเข้าค่าย
20 601206043964 นาย ชนวร์ี จนัทร์ต้ัง เพชรพิทยาคม
21 601206043965 นาย ธนากร แกว้ภักดี วดันวลนรดิศ
22 601206044068 นางสาว ผกาทิพย์ สามงามตัน โรงเรียนสาธติ มหาวทิยาลัยศิลปากร
23 601206044115 นาย ปริญ จรัสอรุณฉาย ดรุณาราชบุรี วเิทศศึกษา ยงัไม่ได้ส่งเอกสารใบสมัครเข้าค่าย
24 601206044125 นางสาว พัชญธ์นัน อภิโชติสัมฤทธิ์ ศึกษานารีวทิยา
25 601206044131 นาย จลุอลงกรณ์ ถาวรยติุการต์ เบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี
26 601206044275 นาย พัชรพล แอสุวรรณ์ พระปฐมวทิยาลัย
27 601206044277 นางสาว สิริกร สาวสวรรค์ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
28 601206044321 นาย เมธาวชัร นาคอัมมะ ภ.ป.ร.ราชวทิยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
29 601206044341 นางสาว รังสิมา พรหมน้อย ดาราวทิยาลัย
30 601206044354 นางสาว ปิติวดี นวลศรีทอง ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
31 601206044359 นางสาว จริะวรรณ กอ้งวทิยาคม สวนกหุลาบวทิยาลัย ธนบุรี
32 601206044401 นาย ฐปนต คุ้มน้อย เขายอ้ยวทิยา
33 601206044457 นาย ศุภกร บุญเอกพัฒน์ ชลราษฎรอ ารุง
34 601206044523 นางสาว พัชรพร เกดิสวา่งกลุ รังษีวทิยา

นามสกุล

เริ่มเวลา 10.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 มจธ.บางมด

(นักเรียนที่ยังไมไ่ดส้่งเอกสารขอให้ถือมาในวันสอบสัมภาษณ์)
เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า หมายเหตุล าดับ

ขอให้นักเรียนมารายงานตวัพร้อมกันในเวลา 8.30 น. 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มจธ.ราชบุรี โดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจ าปี 2560
วันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที ่17 พฤษภาคม 2560 

ชื่อสถานศึกษาชื่อ
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วันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที ่17 พฤษภาคม 2560 

ชื่อสถานศึกษาชื่อ

35 601206044537 นาย ไทธาม เจริญผล มอ.วทิยานุสรณ์
36 601206044541 นาย ณัฏฐ์ชานนท์ ธรรมาวฒิุชัย เทพศิรินทร์
37 601206044584 นาย ดรุฒ ศศิธนานุรักษ์ มัธยมประชานิเวศน์
38 601206044629 นางสาว ชนิสรา หอสุวรรณ์ จฬุาภรณราชวทิยาลัย  ปทุมธานี
39 601206044705 นาย วริทธิ์ โภคะสวสัด์ิ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
40 601206044743 นาย วรธรรม เห็นชอบดี จฬุาภรณราชวทิยาลัย ชลบุรี
41 601206044767 นางสาว อริสรา โทนบุตร วดัป่าประดู่
42 601206044790 นาย ทรงธรรม เรืองเดช หอวงั ปทุมธานี
43 601206044793 นาย วริีศ ภัทรวงศ์ไพบูลย์ อัสสัมชัญธนบุรี
44 601206044805 นางสาว ณสิรี สุชาติสุนทร ราชินีบน
45 601206044809 นาย ภควฒิุ เหล่าอุดมกลุ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
46 601206044813 นาย พีรพันธ์ สุวรรณไตรย์ จฬุาภรณราชวทิยาลัย มุกดาหาร
47 601206044824 นาย นนธวฒัน์ พฤติศรัณยนนท์ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ยงัไม่ได้ส่งเอกสารใบสมัครเข้าค่าย
48 601206044862 นาย ธนพล สุวรรณศรีสาคร บางปะกอกวทิยาคม
49 601206044867 นาย กานต์พน เรืองแกว้ ปัญญาประทีป
50 601206044870 นางสาว อมรรัตน์ จติจ านงค์ วดัป่าประดู่
51 601206044895 นาย ปธานิน จริสัจจานุกลู ศรัทธาสมุทร


