
 

 

 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 
Engineering My World: Design Thinking Camp  

ระหว่างวันที่ 27 – 31 ตลุาคม 2565 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และพื้นที่การเรียนรูน้อกห้องเรียน 

ในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
 
 

 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรยีน
ที่ผ่านการเรียนรายวิชาออนไลน์ Engineering My World สร้างสรรค์โลกใหม่ด้วยวิศวกรรม และสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม Engineering My World: Design Thinking Camp จำนวน 100 คน  โดยปิดรับสมัครไปแล้วนั้น จึงขอ
ประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์เข้าร่วมกิจกรรม Engineering My World: Design Thinking Camp รายละเอียดตาม
ประกาศฉบับนี้ 

 
    ประกาศ ณ วันที่  19  ตุลาคม พ.ศ. 2565  

 

 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร)  

       ประธานคณะกรรมการกำหนดแผนงานกลยุทธ์ 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรม (iSPEED) 

หัวหน้ากิจกรรม Engineering My World: Design Thinking Camp 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 

Engineering My World: Design Thinking Camp  
ระหว่างวันที่ 27 – 31 ตลุาคม 2565 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

   ลำดับที่                 ชื่อ - นามสกุล 

1 ก่อพงศ์ แก้วชู 

2 กัญญาณัฐ ทันจันทร์ 

3 กันตดา เพชรชมรัตน ์

4 กิตติธัช จีรภัทร ์

5 ขนิจฐา สุดเทศ 

6 จารุกัณย์ สังข์เงิน 

7 จิตรภาณุกรณ์ หวังอาษา 

8 จิรัฏฐ ์ วรรณฤมล 

9 เจตพัฒน ์ วรรณศรีสวัสดิ์ 

10 ชนน ละออเพชรพันธุ ์

11 ชยกร ไชยพนัธุ ์

12 ฌานชิตา มีมุ่งธรรม 

13 ฐิตารีย ์ วงศ์นวชาต 

14 ณฐิฏวรรณ ศรีสงเปลือย 

15 ณณิชา พิมพ์พิไล 

16 ณนนท ์ เงาเบญจกุล 

17 ณัชชา บุญประกาศิต 

18 ณัฐกฤตา เพชรปราณ ี

19 ณัฐดนย ์ พราหมณ์พุฒิคุณ 

20 ณัฐภัทร ทินกร ณ อยุธยา 

21 ณัฐวัฒน ์ งามขำ 

22 ณัฐวุฒ ิ คงชุ่ม 

23 ณัฐเสฏฐ ลิ้มเลิศผลบญุ 

24 ดิษภัทร นิ่มพิจารณ ์

25 ธนกร ฟูคูฮารา 

26 ธนวัฒน ์ มะโนเก๋ียง 

27 ธนวัฒน ์ วศินานุรักษ ์
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   ลำดับที่                 ชื่อ - นามสกุล 

28 ธนานันท ์ ฤทธิเดช 

29 ธนาวฒุ ิ ดำรงค์สุทธิพงศ์ 

30 ธัญพิสิษฐ ์ โพธิ์ลังกา 

31 ธันยากานต ์ ศิริไพรวัน 

32 ธีรคุณ เจริญเศรษฐศิลป์ 

33 นนทพทัธ ์ วศินนิติวงศ ์

34 นพนรรจ ์ ยกย่อง 

35 นพรุจ อาหยี 

36 นภัสพร ศิริชัยนฤมิตร 

37 นันทน์ภัส พีรนพวัฒน ์

38 นารายณล์ักษณ ์ แซ่เตียว 

39 นิพนธ ์ วชิรประทปี 

40 บุญญาภา ไชยภพ 

41 ปณิษา ปัถะพ ี

42 ปพิชญา นุตราพันธ ์

43 ปพิชญา สีม่วง 

44 ปวริศ อินทร์กอง 

45 ปวิช รุ่งฐานอุดม 

46 ปวิชญา วิจิตรทัศนา 

47 ปัณณวิชญ ์ วันเทียร 

48 พงษ์พิชญะ ใจดี 

49 พัทธนันท ์ เมฆสองสี 

50 พาณิภัค เจิมจำนงค ์

51 พิชญามาศ อยู่รักษ์ 

52 พิตตินนท ์ กงศรี 

53 พิมพ์ชนก พรสมมนต ์

54 พุทธิพันธ ์ ปานสงา่ 

55 ภคพล ยอดชัยพฤกษ์ 

56 ภัครพงษ์ ดารากร ณ อยุธยา 

57 ภัชชนก นิรินธนชาต ิ

58 ภัสพร แก้วคง 

59 ภาณุนันต ์ ศักดี 

60 ภาณุวัฒน ์ ธิแก้ว 

61 ภูมิมนัส เพชรแสง 
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   ลำดับที่                 ชื่อ - นามสกุล 

62 ภูมิสิษฐ ์ ศิริโชติวณิชย ์

63 ภูริณัฐ นามศักดิ์สวสัดิ ์

64 ภูรีพัฒน ์ เพชระ 

65 ภูวริศร์ ศิรินธรปัญญา 

66 ยุพารัตน ์ หมู่ศิริ 

67 รวิพล ประสานสุข 

68 รวิพล จุฑานพมณ ี

69 วชิรวิชญ ์ ประพันธ์ศลิป ์

70 วริทธ์นันท ์ อินตรา 

71 วริทธิ์ กาดีโรจน ์

72 วริศรา เนาวรัตน ์

73 วัจนา สมินทอง 

74 วัชระ ชาดีกรณ ์

75 วัฒนพล ดังก้อง 

76 วิภาพร สมัครเขตรการ 

77 วีรภัทร เปล่งอุดมกิจ 

78 เวณิศา จีนะวิจารณะ 

79 ศรัณย์พร ธนพัฒน์สิรีธร 

80 ศรุต อารีรัตนเวช 

81 ศักดิพงศ์ เมธีรังสิมันต ์

82 ศิริพร จันทร์แจ่ม 

83 ศุภณัฐ ธัญญานนท ์

84 ศุภณัฐ ตั้งสถิตย ์

85 ศุภณัฐฐา ศุภพิพัฒน ์

86 ศุภิสรา ไชยแสนฤทธิ ์

87 สรวิชญ ์ แตงแก้ว 

88 สัณหพลวัช พุกะทรัพย์ 

89 สิทธินาถ เถกิงโรจนะกุล 

90 สุทธนพ ชะนะ 

91 สุทธิเกียรติ มณีศิลป์ชัยกลุ 

92 สุเมธ โชตนา 

93 โสรดา กาญจนะพงัคะ 

94 อนัญญา คณารักษ์สันต ิ

95 อภินันท ์ ภวภูตานนท ์
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   ลำดับที่                 ชื่อ - นามสกุล 

96 อลิส พัฒนภิญญ ์

97 อัยยะ รอดหงษ์ทอง 

98 อานนท ์ วงค์พุฒทา 

99 อิทธิพัทธ์ กิตติศรีไสว 

100 เอกชล ประสพผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต้องดำเนินการ 
 

1)  แจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตาม Link: https://forms.gle/e2MUzF4dEJWVe3jp8 ภายในวันศุกร์ที ่ 21 
ตุลาคม 2565 ก่อนเวลา 24.00 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว คณะทำงานจัดกิจกรรม Engineering My 
World: Design Thinking CAMP จะพิจารณาดึงรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในลำดับถัดไปที่มีคุณสมบัติครบตาม
เงื่อนไขข้ึนมาแทน 
 

2)  นักเรียนที่กดยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม Engineering My World: Design Thinking CAMP แล้ว แต่ไม่มาเข้าร่วม
กิจกรรมในวันงาน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่แจ้งคณะทำงานทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันจัด
กิจกรรม คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ไม่นำรายชื่อนักเรียนดังกล่าวมาพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม Engineering 
My World: Design Thinking CAMP ในโอกาสต่อไป (หากมีการจัดกิจกรรมอีก) 

 

3)  เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 นักเรียนจะต้องส่งผลตรวจ ATK 
ภายใน 48 ชม. ก่อนวันเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคณะทำงานจะประกาศช่องทางการส่งผลตรวจ ATK ให้ทราบใน Line 
Open Chat อีกครั้ง ทั้งนี้ หากพบว่า ผลตรวจ ATK ติดเชื้อไวรัส COVID 19 ขอความกรุณาให้นักเรียนงดเว้นการ
เข้าร่วมกิจกรรม Engineering My World: Design Thinking CAMP  และคณะทำงานจะเก็บสิทธิให้กับนักเรียน
ในการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม Engineering My World: Design Thinking CAMP ในโอกาสต่อไป (หากมีการจัด
กิจกรรมอีก) 

 

4)  ขอความร่วมมือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามกำหนดการ ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัยให้แจ้งคณะทำงาน และปฏิบัติ
ตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของตนเองในระหว่าง
การเข้าร่วมกิจกรรมและนอกเวลาเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 

 

https://forms.gle/e2MUzF4dEJWVe3jp8

