
   
   ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา   

 ที่ 18/2565 
เรื่อง รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 17 

…………………………………………………………….. 
  ตามที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ได้ก าหนดจัดโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT :                          
Civil Camp รุ่นที่ 17 ผ่านกิจกรรมออนไซด์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565  นั้น  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ขอประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 17 จ านวน 50 คน ดัง
รายชื่อต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 

1 นายสุทธิพจน์ ก้านสันเทียะ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

2 นางสาวสิริกานต์ ตาใย เซนต์เทเรซา 

3 นายอภิวิชญ์ ซ้ายเกลี้ยง ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 

4 นายเสกข์ แหสมุทร์ ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 

5 นายกิตติกร ทิพพิลา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 

6 นางสาวพิมพ์พิชชา ทิศเมือง มงฟอร์ตวิทยาลัย 

7 นางสาววิลาสินี มีสกุล เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน มจพ. 

8 นายสุวพัชร นุตนากุลพงศ์ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน มจพ. 

9 นายธนกฤต โรจน์ประสงค์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

10 นายกรวิชญ์ มะลัย กมลาไสย 

11 นายเจตนิพิฐ ศิริพรสุข ชลราษฎรอ ารุง 

12 นายสัณหพลวัช พุกะทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษา 

13 นายธีรคุณ เจริญเศรษฐศิลป์ เตรียมอุดมศึกษา 

14 นายถิรภัทร น้านาคินทร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

15 นายณัฐชนน ประสารศรี เทพลีลา 

16 นายจุฑาภัทร ตั้งพรสมาน เทพศิรินทร์ 

17 นายปัญญาโชติ ปกสุข เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

18 นางสาวกัญญาวีร์ อรุณประเสริฐ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 

19 นายอัสสชิ วิจิตรทฤษฎี บดินทรเดชา 



ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล โรงเรียน 

20 นางสาววริศรา ชูสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

21 นางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วดารา บางปะกอกวิทยาคม 

22 นายชยุต พึ่งต าบล บางปะกอกวิทยาคม 

23 นายสรวิชญ์ พูลเงิน เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี 

24 นายกันตภณ ชองขันปอนด์ โพธิสารพิทยากร 

25 นายวันรัฐ พงษ์สนิท ภูเก็ตวิทยาลัย 

26 นายพิทยุตส์ ถนอมเกียรติ ภูเก็ตวิทยาลัย 

27 นางสาวภัทรมน เอี่ยมเทียน มงฟอร์ตวิทยาลัย 

28 นางสาวอ าไพ นิวัน มงฟอร์ตวิทยาลัย 

29 นายพรรษนนท์ สงจร มัธยมวัดหนองแขม 

30 นายกรวิชญ์ อินทรพฤกษา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 

31 นายณชวิศ สุวรรณโชต ิ ศรัทธาสมุทร 

32 นายปาณัสม์ ปรานสุข เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 

33 นายสุวัฒน์ สินธพมหันต์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

34 นางสาวชลิตา วงษ์นวม สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

35 นายปิยังกูร สว่าง สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

36 นายศุภณัฐ ทองโพธิ์ หอวัง 

37 นายฐปนรรฆ์ สุวรรณสุขุม อัสสัมชัญ 

38 นายอรรถโชติ เด่นสินเกษม อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

39 นายภูริพัฒน์ ระหงษ์ อ านาจเจริญ 

40 นางสาวกุลอัครยาภรณ์ พิชิตชโลธร ฤทธิยะวรรณาลัย 

41 นายพิริยธรรม วีรษรเลิศสกุล สตรีศึกษาร้อยเอ็ด 

42 นายจิรวัฒน์ เสมาฉิม สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

43 นายภูริณัฐ พลอาสา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

44 นางสาวกัญญาณัฐ แพ่งยงยุทธ สาธิต มศว ประสานมิตร 

45 นางสาวพัทธนิช สีเที่ยงธรรม สามเสนวิทยาลัย 

46 นายต่อตระกูล ละมูลพันธ์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 

47 นายสรวิชญ์ ศิริอภินันท์ อัสสัมชัญ 

48 นายจงทน ลิ้มธนาคม Hwa Chong International School 

49 นางสาวพิชญรินทร์ ไตรพรกนกรัตน์ The Essence school  

50 นายณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ ชลราษฎรอ ารุง 



 
นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องด าเนินการตามข้ันตอนให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในวัน

จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 หากเกินก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. กรอกแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ทีล่ิ้งกต์อบรับเข้าร่วมโครงการ : 

https://forms.gle/UPgqxipKbs1iAJnN7  

  2. แนบไฟล์แบบฟอร์มตอบรับที่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยผู้ปกครองต้องเซ็นชื่อ
อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ลิงก์ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ข้างต้น 
  3. นักเรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมโครงการฯ 100% จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ   
 

หมายเหตุ : สแกนแบบฟอร์มตอบรับผ่านเครื่องสแกนเนอร์ ไฟล์นามสกุล PDF หรือ ถ่ายรูปให้สามารถมองเห็น
ข้อความได้ชัดเจน ขนาดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2565                                          
                      

 (ดร.จุลพจน์  จิรวัชรเดช) 
 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

https://forms.gle/UPgqxipKbs1iAJnN7

