
 
 
 
 

ประกาศ   คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล 
เรื่อง รายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 

(Power Green Camp) รุ่นที ่14 
___________________________________________________ 

  

ตามท่ี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากบริษัท 
บ้านปู จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) 
รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2562 น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดําเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปน้ี 

ลําดับ 
ที่ 

คํานาํหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 น.ส. กนกวรรณ เจนจัด อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร 

2 น.ส. กมลวรรณ เดชาพร 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

3 น.ส. กรพินธ์ุ รักษาสัตย์ ก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช 

4 น.ส. กวินนา คําวรรณ เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา 

5 น.ส. กัญญ์วรา ศรีธาตุ นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์ 

6 น.ส. กัญญาวีย์ ศิริอินทร์ มัธยมตากสินระยอง ระยอง 

7 นาย กิตติณัฐ บัญชาจารุรัตน์ 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

ปทุมธานี 

8 นาย กิตติธัช ตันติศักด์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. 

9 นาย กิตติภูมิ ตรีสาม เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 

10 น.ส. กุศลิน มสีติ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 

11 น.ส. เกษราภรณ์ เพชรอาวุธ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 

12 น.ส. จิรภัทร ฐิติภัค เตรียมอุดมศึกษา กทม. 

13 น.ส. จิราภรณ์ จิตบรรจง ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม กาญจนบุร ี

14 น.ส. จิราภา กุลดิลกวัฒน สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 



2 
 

ลําดับ 
ที่ 

คํานาํหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

15 น.ส. ฉัตรกมล คงเหลือง เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 

16 น.ส. ชลินดา เห็นประจักษ์ ชลบุรี "สุขบท" ชลบุรี 

17 น.ส. ชุติมา ธนะวรรณ์ เสนา "เสนาประสิทธ์" พระนครศรีอยุธยา 

18 น.ส.  ญาดา เจริญนิตย์ สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี 

19 น.ส. ฐิติชญา อักษรสม หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

20 นาย ณัฐดนัย สขุเกษม มอ. วิทยานุสรณ์ สงขลา 

21 นาย ณัฐพงษ์ แสนเขียววงศ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา 

22 นาย ณัฐยศ โพธ์ิทิม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 

23 นาย ณัฐเศรษฐ์ ก่ัวพานิช 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 

ราชวิทยาลัย ตรัง 
ตรัง 

24 น.ส. ณัฐสุดา แวปาละ รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี 

25 น.ส. ณิชากร เถื่อนคุ้ม ราชินีบูรณะ นครปฐม 

26 น.ส. ณิชาภัทร วีระวัฒน์ เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย 

27 น.ส. ธารนํ้าทิพย์ สถาวรสมิต วิสุทธรังษี กาญจนบุร ี

28 นาย ธีรายุวัฒน์ ศิริรักษ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กทม. 

29 นาย นนทวัฒน์ เม่งวงแหวน นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์ 

30 น.ส. นภัสสร แก่นสงสัย นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์ 

31 น.ส. นรีกานต์ สายคําฟู แม่อายวิทยาคม เชียงใหม่ 

32 น.ส. นันทนา เจริญหงษ์ษา อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุร ี

33 น.ส. นิภาพร ต้นสียา หนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี 

34 น.ส. เนตรนภา สิริรักษ์ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลําพูน 

35 น.ส. บัณฑิตา ภูนิคม 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 

ราชวิทยาลัย เลย 
เลย 

36 น.ส. ปภัสสร อุ่นจันทร์ นครไทย พิษณุโลก 
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ลําดับ 
ที่ 

คํานาํหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

37 นาย ปวริศ สุวัชระเวช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  กทม. 

38 น.ส. ปัทมาภรณ์ ขนุทอง เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 

39 น.ส. พรนภา นพไธสง หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น 

40 น.ส. เพ็ญพิชชา บูรพัฒนศิริ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 

41 น.ส. แพรวา คล้ายชุ่ม วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 

42 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ลาภอุดมพันธ์ มหาวชิราวุธ สงขลา 

43 นาย ภานุวัฒน์ บุญสมประสงค ์ นาคประสิทธ์ นครปฐม 

44 น.ส. ภูริกา พิมโคตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ 

45 น.ส. มลฤดี ไม่มีนามสกุลตาม ทร.14 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตาก 

46 น.ส. รวิภา วงศ์ก่อเก้ือ 
สาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กทม. 

47 น.ส. รักตะวัน พรวนต้นไทร เสนา "เสนาประสิทธ์" พระนครศรีอยุธยา 

48 น.ส. รุ่งทิวา วงศ์หลี มุสลิมศึกษา สตูล 

49 น.ส. ลภัสรดา สมบูรณ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ 

50 น.ส. วชิรญาณ์ ทองสีอ่อน หอวัง กทม. 

51 นาย วชิระ พลลาภ ภูกระดึงวิทยาคม เลย 

52 นาย วทัญญู เนตรถาวร สว่างแดนดิน สกลนคร 

53 น.ส. วรัมภา มุ่งงาม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 

54 นาย วรากร เติมสายทอง สมุทรสาครสฒิุชัย สมุทรสาคร 

55 น.ส. วัลนิสา ระหา หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น 

56 น.ส. วิชชุดา บรรลังก์ หนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี 

57 น.ส. ศิวพร จันสมุทร์ หนองทุ่มศรีสําราญวิทยา ศรีสะเกษ 

58 นาย สมคิด ย้าเสญ็ ดาริสสลามวิทยา พังงา 

59 น.ส. สิริกร เกษรสวัสด์ิ นิคมวิทยา ระยอง 
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ลําดับ 
ที่ 

คํานาํหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

60 น.ส. สุจิรา ติยะประภาวัฒน์ สุวรรณาราม กทม. 

61 น.ส. สุดารัตน์ จันดา สําโรงทาบวิทยาคม สุรินทร ์

62 นาย สุทธิพงษ์ นาเลา วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 

63 น.ส. สุพิชชา อุดมคํา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 

64 น.ส. อภิญญา ทบซา้ย นาเชือกพิทยาสรรค ์ มหาสารคม 

65 นาย อัครพล ใจยอด 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

พิษณุโลก 

66 น.ส. อัญชลี โคตภูม ี ชลบุรี "สุขบท" ชลบุรี 

67 น.ส. อรนันท์ เมฆศรี บางดีวิทยาคม ตรัง 

68 น.ส. อาทิตา คุ้มดอน สุรธรรมพิทักษ ์ นครราชสีมา 

69 น.ส. อุไรวรรณ บ้านนา ละอุ่นวิทยาคาร ระนอง 

70 น.ส. อุษาวดี ศิริบุญ 
เตรียมอุดมศึกษา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สกลนคร 

 

รายชื่อสํารอง 

ลําดับ 
ที่ 

คํานาํหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 น.ส. ฐิติพร ปันวิชัย เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย 

2 น.ส. ธวัลรัน์ ช่วยชาติ บูรณะรําลึก ตรัง 

3 น.ส. สุปรียา ศรีมณ ี พิมานพิทยาสรรค์ สตูล 

4 น.ส. กัญญณฐั ใจแก้ว กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

5 น.ส. ดมิสา แจม่นภา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
ปทุมธานี 

6 น.ส. ธัญญ์ฐิตา สกุลเงินเตชาวัฒน์ นารีรัตน์ แพร่ 

7 น.ส. นนทยา บุญไชยมิ่ง วังนํ้าเย็นวิทยาคม สระแก้ว 

8 น.ส. ธนภัทร ไชยวิโน นครสวรรค ์ นครสวรรค ์
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ลําดับ 
ที่ 

คํานาํหน้า ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

9 น.ส. ชนิกานต์ สาสาร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 

10 น.ส. ปลายฝน ยอดโสภา มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก 

11 น.ส. กมลวรรณ ปานแก้ว มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก 

12 น.ส. พัชรพร พลแสน นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์ 

13 น.ส. พรศิริ กล้าผจญ วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 

14 น.ส. พิรญาณ์ เลือกสัน ดงเสือเหลืองพิทยาคม พิจิตร 

15 นาย ธีรภัทร แก้วศรี เหนือคลองประชาบํารุง กระบ่ี 

 
ทั้งน้ี ผลการตัดสินรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(Power Green Camp) รุ่นที่ 14 ของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  
โปรดส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ พร้อมใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน มาทางโทรสาร  
02-441-9510 หรือ E-Mail: sirinapatt.cha@mahidol.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562  
หากพ้นกําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน             
 

 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 
 

 

 

                    (รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล) 
                    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
                    มหาวิทยาลัยมหิดล 
 


