
   
   ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา   

 ที่ 22/2564 
เรื่อง รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 16 

…………………………………………………………….. 
  ตามท่ี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ได้ก าหนดจัดโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT :                          
Civil Camp รุ่นที่ 16 ผ่านกิจกรรมออนไลน์  ระหว่างวันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2564  นั้น  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 16 จ านวน 56 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

1 นาย ณัฐกิตติ์ ฐิตบุญนิมิต กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

2 นาย ภูวนนท์ ชัยชนะอุดมกุล ขอนแก่นวิทยายน 

3 น.ส. วรีสา ธิติธัญธวัช เขมะสิริอนุสสรณ์ 

4 น.ส. ปริยาภัทร ดวงค าสวัสดิ์ จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

5 น.ส. ฐานสิา เย็นฉ่ า ชิโนรสวิทยาลัย 

6 นาย พศิน ทองแป้น ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 

7 น.ส. ชญานิศ ราโอบ ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 

8 นาย รวิพล อธิคมานนท์ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน มจพ. 

9 น.ส. สุพรรัตน์ สวุรรณรัตน์ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน มจพ. 

10 นาย กนกพล สิมธาราแก้ว เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน มจพ. 

11 น.ส. เบญจวรรณ มหิสยา เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน มจพ. 

12 น.ส. ชญาน์นันท์ พงษ์ศิริ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน มจพ. 

13 นาย ปุญญพัฒน์ วัฒนสุภานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

14 น.ส. ปวีณ์สุดา เทาดี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

15 นาย เมธัส ขาวทอง ทวีธาภิเศก 

16 นาย จักรนิมิต จักรวิวัฒนากุล เทพศิรินทร์ 

17 นาย ณัฐพฤทธ์ พุทธิวโรดม เทพศิรินทร์ 

18 นาย สมบัติ ทองดี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

19 นาย อนันต์สิทธิ์ คงสิทธิเศรษฐ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

20 น.ส. เขมิกา บุญประดิษฐ์ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

21 นาย รพีภัทร แคนตะ นาดูนประชาสรรพ์ 



ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล โรงเรียน 

22 นาย ธัญพิสิษฐ์ นิลบารันต์ บางปะกอกวิทยาคม 

23 นาย ปัญชวิน รวยรวย บางปะกอกวิทยาคม 

24 น.ส. ณัฐณิชา ศรสวัสดิ์ บางมดวิทยา ''สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์'' 

25 นาย นิติธรรม วรศิลป์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

26 นาย ณัฐดนัย สิงห์ไชย มงฟอร์ตวิทยาลัย 

27 น.ส. นีรนชุ จิตขจรวานิช มอ.วิทยานุสรณ์ 

28 น.ส. กัลยกร ปุญโสณ ี มาแตร์เดอีวิทยาลัย 

29 น.ส. ศุภาภรณ์ มณีอร รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 

30 นาย นิติธร เริงสูงเนิน ราชสีมาวิทยาลัย 

31 น.ส. บัณฑิตา น่าบัณฑิต ลือค าหาญวารินช าราบ 

32 น.ส. สิรชิล น้านาคินทร์ วัฒนาวิทยาลัย 

33 น.ส. พัณณิตา วิเชียรโรจน์ วัดป่าประดู่ 

34 นาย กิตติพงษ์ ธุระพันธ์ วัดพุทธบูชา 

35 นาย ปุลิน เปรี่ยมสูงเนิน วัดสุทธิวราราม 

36 นาย ณัฐกิตติ์ วิริยาพันธ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

37 นาย ธราธิป แสงอรุณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

38 นาย เศรษฐพงศ์ บุญตาเเสง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

39 น.ส. จีรภัทร์ ภู่ผะกา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

40 นาย ฤทธิกร รัตนถาวร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

41 นาย วิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

42 น.ส. วนัชพร กล่อมบรรจง ศึกษานารีวิทยา 

43 น.ส. นีรานันต ์ไชยสุวรรณ สตรีศรีน่าน 

44 นาย ก้องภพ เกิดพืชน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

45 นาย วริทธิ์ โรจน์เด่นดวง สวนกุหลาบวิทยาลัย 

46 นาย วงศธร แฝงเส้น สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

47 นาย พิชยะ เจนวาทิน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

48 น.ส. ชาลิสา อิสิสิงห์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

49 นาย เดชาวัต แก้วถา สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฝ่ายมัธยม 

50 น.ส. ปราณปริยา คล้ายรัศมี สายปัญญารังสิต 

51 น.ส. นวศวรรณ เย็นร่มโพธิ์ หอวัง 

52 นาย พลากร เพชรจ านง หาดใหญ่วิทยาลัย 

53 น.ส. พรรณกาญจน์ ไม้จันทร์ดี อรัญประเทศ 
 

 






