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ประกาศ   คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล 
เรื่อง รายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 

(Power Green Camp) รุ่นที ่13 
___________________________________________________ 

  

ตามที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากบริษัทบ้านปู 
จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 
ระหว่างวันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2561 น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดําเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปน้ี 

ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 น.ส. กัญญารัตน์ ลลิตกาญจน ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย เชียงราย 

2 น.ส. กานต์พิชชา ปรวัฒน์สุขสิน มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก 

3 นาย กิตติพงษ์ จันทร์ทอง ท่านผู้หญิงจันทมิาพึ่งบารม ี สกลนคร 

4 นาย กิตติพงษ ์ วงศ์จันทร ์ แม่ทะพัฒนศึกษา ลําปาง 

5 น.ส. กรกนก สายแกว้ธนากุล ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 

6 น.ส. คัคนางค์ แก้วประสิทธิ ์ เดชะปัตตนยานกุูล ปัตตานี 

7 น.ส. จารุภา ชื่นชวน เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุร ี กาญจนบุร ี

8 น.ส. จิตติมา บิณฑบาตร ์ สามโก้วิทยาคม อ่างทอง 

9 นาย จิรภัทร์ รัตนโรจน์ สารสาสน์วิเทศธนบุร ี กทม 

10 น.ส. จุฑามาศ หนอสิงหา สายปัญญารงัสิต ปทุมธาน ี

11 น.ส. เจณิชตา เจริญชัยด ี วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 

12 นาย เจษฎากร ปิ่นแคน ปลาปากวิทยา นครพนม 

13 น.ส. ฉัตรสุดา ไม้สัก บ้านลาดวิทยา เพชรบุร ี

14 น.ส. ชลนิภา เชื้อดวงขาว แม่เจดีย์วทิยาคม เชียงราย 

15 น.ส. ชวิศา ทรัพย์พ่วง เตรียมอุดมศึกษา กทม 
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

16 น.ส. ญาณิภา ยารัมย์ โนนสูงศรีธาน ี นครราชสีมา 

17 นาย ณัฎฐ์นนท์ อินตะ๊แสน เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา 

18 นาย ณัฐชนน นาคจรุง นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

19 น.ส. ณิชกานต์ ชื่นสมทรง ราชินีบน กทม 

20 น.ส. ณิชาภัทร ถาเขยีว ถาวรานกุูล สมุทรสงคราม 

21 น.ส. ณิชาวีร ์ หล่อประดิษฐ ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

22 นาย ทวีศักดิ์ กณารกัษ ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย เลย 

23 นาย ธนนันท์ สองเปง็ ทุ่งกว๋าววทิยาคม ลําปาง 

24 นาย ธนพันธ์ มันมะณี สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 

25 นาย ธนวินท์ มัสเยาะ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กทม 

26 นาย ธนัช กาญจนจนิดา บ้านฉางกาญจนากุลวิทยา ระยอง 

27 น.ส. ธมลวรรณ สุรเสียง 
เตรียมอุดมศึกษา  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สกลนคร 

28 นาย ธรณินทร์ เกิดทรัพย ์ ภูเก็ตวทิยาลัย ภูเก็ต 

29 นาย ธัชพล มงคลศิร ิ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทยีน กทม 

30 น.ส. ธัญชนก ศิริสวัสดิ์ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา 

31 น.ส. ธัญญา โอฬาร์รตัน์ สภาราชินี จังหวัดตรงั ตรัง 

32 น.ส. ธานิตา เขยีวติบ๊ แม่กุวิทยาคม ตาก 

33 น.ส. นงนุช กุลวงศ์ บ้านพิณโท อุบลราชธานี 

34 น.ส. นภัสวรรณ เหมาะตัว โคกยางวิทยาคม สุรินทร ์

35 นาย ปฏิปัน จันทโชติ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 

36 น.ส. ปยุดา แก้วสุวรรณ เจ็ดสีวิทยาคาร บึงกาฬ 

37 น.ส. ประกฤติยา สุขทว ี บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี 

38 น.ส. ปริญญาพร อ่อนประดา สรรพวทิยาคม ตาก 

39 น.ส. ปิยฉัตร กหุลาบแก้ว สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

40 น.ส. ปิยนุช รู้ด ี แม่แจ่ม เชียงใหม่ 

41 นาย พยุงทรัพย์ ประสาระเอ จุฬาภรณราชวทิยาลัย บุรรีัมย ์ บุรีรัมย ์

42 นาย พลกฤต ปญัญาคํา ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน 

43 น.ส. พัชชธร หนูปลอด มหาวชิราวธุ จังหวัดสงขลา สงขลา 

44 น.ส. พิมพ์มาดา แจ่มจันทร ์ ราชวินิตบางแกว้ สมุทรปราการ 

45 น.ส. ภัทรลดา เปี่ยมรอด หันคาพิทยาคม ชัยนาท 

46 น.ส. มาลีวัลย์ ศรีมลทณ โคกสําโรงวิทยา ลพบุร ี

47 น.ส. รัชดาภรณ์ ประไพเพชร เพชรวทิยาคาร ชัยภูมิ 

48 น.ส. รัตนีย์ ไหลธรรมนูญ ทวารวด ี นครปฐม 

49 น.ส. ลักขณาวดี สารบิุตร สวรรค์อนันตว์ทิยา สุโขทัย 

50 น.ส. วนัสนันท์ ม่วงศิริกุล ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบุร ี

51 นาย วรรณภพ ยีอุมดั วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 

52 น.ส. วรรณ์วิสา ผู้ช่วย เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธาน ี

53 น.ส. วรรณิศา จิตพรมมา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 

54 น.ส. วินัสนีย์ ทาทองเชื้อ ศรีษะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้าฯ ศรีสะเกษ 

55 น.ส. วิภาดา ตระกูลรัตนโชค มัธยมฐานบินกาํแพงแสน นครปฐม 

56 น.ส. วิยะดา สิมัยนาม บ้านนา นายกพทิยากร นครนายก 

57 นาย สัณหวัช ศรีสุวรรณ มหาวชิราวธุ จังหวัดสงขลา สงขลา 

58 น.ส. สาธิตา บรรจง วัดนวลนรดิศ กทม 

59 น.ส. สายใจ จันทวีโรจน์ คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี ่

60 นาย สิทธิชัย ไกลบุญมี พิชัย อุตรดติถ ์

61 นาย สิรดนัย อินทร์มะณี เชียงคําวทิยาคม พะเยา 

62 นาย สุกฤษฏ์ิ คิมหันต์อําไพ บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุร ี

63 น.ส. สุปรียา ประสงผล วัดสิงห ์ ชัยนาท 
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ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

64 น.ส. สุพิชฌาย์ ท้องที ่ ขุนยวมวทิยา แม่ฮ่องสอน 

65 น.ส. สุภาพร พินันชยั บางสะพานวิทยา ประจวบคีรขีันธ ์

66 น.ส. หทัยชล กล่ินคุ้ม วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธาน ี

67 น.ส. หฤทยั ใจยาคํา ลําปางกัลยาณ ี ลําปาง 

68 นาย อัฟฟาน หมาดหวัง มุสลิมศึกษา สตูล 

69 น.ส. อาริสา ทกัษิณ จุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก พิษณุโลก 

70 นาย อิฐรัชต์ บวรวิภาดากุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี กทม 
 

รายชื่อสํารอง 

ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 น.ส. สุภาวดี กล่ินถนอม วัดไรข่ิงวทิยา นครปฐม 

2 น.ส. สุทธิดา สวัสดิ์ภักด ี วิสุทธิกษัตร ี สมุทรปราการ 

3 น.ส. กัญญาณฐั ปัตตานัง วาปีปทุม มหาสารคาม 

4 น.ส. ณัฐชา เลิกภูเขยีว นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

5 นาย กิตติธร  แก้วไกรเพชร ์ พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 

6 น.ส. ณัฐรดา นิลละออง ขุนยวมวทิยา แม่ฮ่องสอน 

7 น.ส. จิตรชฎาพร พันธุ์สวัสดิ์ พิชัย อุตรดติถ ์

8 น.ส. กวินธิดา สุนารกัษ ์ ภูดินแดงวิทยาคม สกลนคร 

9 น.ส. เจนจิรา ก่อพงศ์ไพรสน แม่กุวิทยาคม ตาก 

10 น.ส. ณัฐนันท์ โยมจนี สายปัญญารงัสิต ปทุมธาน ี

11 น.ส. ศศิธร มหรรณพ พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

12 น.ส. พรธิดา ใจหมั้น ทุ่งกว๋าววทิยาคม ลําปาง 

13 นาย ศาสตรพล จันทร์เพชร บางสะพานวิทยา ประจวบคีรขีันธ ์

14 น.ส. เบญจมาภรณ์ จันทร์แปลง รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุร ี

15 น.ส. วริษฐา เหลาทอง วัดสิงห ์ ชัยนาท 
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ทั้งน้ี ผลการตัดสินรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(Power Green Camp) รุ่นที่ 13 ของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว โปรด
ส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ พร้อมใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ภายในวันจันทร์ที่ 24 
กันยายน 2561 หากพ้นกําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน             
 

 ประกาศ ณ วันที่  17 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล) 
 คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 


