
 
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเ์ข้าร่วมโครงการ RMUTL ART AND ARCH CAMP 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

หลักสูตรทัศนศิลป ์
ล าดับ ชื่อ สกุล 

1 เสน่ห์ นามแสง 
2 จิรภัทร ไชยวงศ์ 
3 จีราพรรณ์  จองเงิน 
4 ชาลิสา เฉลยบุญ 
5 ญาณิศา วีระพันธ์นันติ 
6 วรนันท์ สืบน้อย 
7 จิรวดี  ตันอ้าย 
8 นวลจ่าม ลุงซอ 
9 กิตติชัย ปินไชย 
10 ธนกฤษณ์ สุจริต 
11 วทัญญู นวลนันตา 
12 ดิถดนัย ใจแก้ว 
13 นิชนันทน์ กุลหงษ์ 
14 พรพนิต อ่ินแก้ว 
15 พลอยมรกต ยุทธ์ธนปราชญ์ 
16 พิชญาพร อมรภัทรพันธุ์ 
17 สุทธิวัฒน์ กูนโน 
18 อัจฉรานันท์ ชุติวัตพรพง 



 

หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ 
ล าดับ ชื่อ สกุล 

1 สุนิชชา  ค ามา 
2 ภัทรภรณ ์ รัตนประดิษฐ์ 
3 เกื้อบุญ แสวงผล 
4 อัญชิษฐา ยังแสง 
5 ปิยะพัฒน์ ปัญโญ 

 

หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ล าดับ ชื่อ สกุล 

1 ชุติพนธ์ ไคร้หมู 
2 สิทธินนท ์ เกตุแก้ว 
3 จีราพรรณ ์ จองเงิน 
4 พิชัยยุทธ ใจฟอง 
5 สอน ลุงต่า 
6 นเดช คุณลักษณ์ 

 

หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 
ล าดับ ชื่อ สกุล 

1 เมธาพร  พรหมวรรณ์ 

 

หลักสูตรเซรามิก 
ล าดับ ชื่อ สกุล 

1 ณัฐวุฒิ  เรือนแก้ว 

 



 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน 
ล าดับ ชื่อ สกุล 

1 ศรุตา เหล่าธิรพาณิช 
2 กรรณิการ ์ จันทร์แปงเงิน 
3 พีรวัส โมทนากาล 
4 ณัฐนนท์ อ้นชาวนา 
5 ลักษิกา  ซอนค า 
6 ณัฐรินทร์ สุวรรณสังข์ 
7 ชลลดา สินธุ 
8 ภัสรพี บุญมี 
9 นภัสรพี ค าบุญเรือง 
10 ภัทรภา  สารรัตน ์
11 ฐานะพงค์ ทิพย์วงค์ 
12 สาริน เอกชัยอาภรณ์ 
13 บวรพันธ์ เพฃรใหม่ 
14 ณัฐธิดา สมสงวน 
15 เจษฎา  สมสา 
16 ศักรินทร์ สีทา 
17 กมลพรรณ โชคชูพันธุ์ 
18 ธน ู ยืนยงกุล 
19 วัชรพล อ๋องทิพย์ 
20 พิรญาณ์ ผาบเมฆ 
21 พงศ์พัทธ์ มีไชยโย 
22 จิดาภา สิงหนนท์ 
23 ฐิติพล ปาลบุตร 
24 อมรินทร์ ทินนา 
25 ดาว ลุงน่า 
26 จุฑาทิพย์ โชคดี 

 



 

หลักสูตรสถาปัตยกรรม 
ล าดับ ชื่อ สกุล 

1 เฉลิมชล อินต๊ะยศ 
2 เบญญาภา ประทุม 
3 เมธาวิทย์ ชนาเนตร ์
4 โยษิตา บริวรรตวงศ์ 
5 กนกณภัส คชเสนี 
6 กฤตภัฏ แพนดี 
7 กฤษณะพงษ์ ดวงเทพ 
8 กันตวิทย์ ชนะรัฐธีรนนท์ 
9 คีร์ตะ ยะธะนะ 
10 จีรภัทร  ใจตรง 
11 ชญาดา  สมณา 
12 ชลพนิทุ ์ อุตสาหพรมมินทร์ 
13 ชิณดนัย ธรรมานุพัฒน์ 
14 ญาณิศา วีระพันธ์นันติ 
15 ณัฏฐ์  ใจปัญญา 
16 ธนโชต ิ ใจค า 
17 ธีรพันธ ์ ปัญญาเเดง 
18 นริศรา ทองค า 
19 นวลจันทร์ ลุงต้า 
20 บวรพันธ์ เพชรใหม่ 
21 บัวชมพู ศวีระกุล 
22 ปรัชญา จาอาบาล 
23 ปริยากร ฤาชุตกุล 
24 ปาริฉัตร  มังคลัง 



25 ภควัต สุนันต๊ะ 
26 มณีดาว สาธุเม 
27 มนัชลิกา เวียงอิน 
28 มนัสนันท์ พงค์กู่ 
29 มัตติกา ฤทธิ์เทพ 
30 วงศ์วัฒน์ วงศ์หาญ 
31 วรปรัชญ์ ค าปาแฝง 
32 วัชรพงษ์   ใจเร็ว 
33 ศลิษา  วังแจ่ม 
34 ศุภลักษณ์ เลิศอาภาวุฒ ิ
35 สุนิชชา ค ามา 
36 สุภัสสรา มะโนกุล 
37 หทัยกาญจน์ สมบูรณ์ 
38 อานนท์ ลาท ู

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ โครงการ RMUTL Art and Arch Camp 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปี 2564 

วันที่  19  ธันวาคม  2563  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เวลา รายละเอียด หมายเหตุ 

08.00 – 08.30 น. 

08.30 – 08.45 น. 

08.45 – 09.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 

12.00 – 13.00 น. 

13.00 – 15.30 น. 

15.30 – 15.45 น. 

15.45 – 16.00 น. 

 นักเรียนลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  

(สถานท่ีตามประกาศ) 

 พิธีเปิดกิจกรรม 

 ช้ีแจงแนวทางการจัดกิจกรรม 

 ท ากิจกรรมแข่งขันทักษะ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

ท ากิจกรรมแข่งขันทักษะ (ต่อ)  

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโควตาพิเศษ 

พิธีปิดกิจกรรม และมอบใบประกาศนียบัตร 

-หลักสูตรสถาปตัยกรรม, หลักสตูรสถาปัตยกรรมภายใน 

แข่งขันทักษะที่สาขาสถาปัตยกรรม (ห้วยแก้ว) 

 

-หลักสูตรทัศนศลิป์, หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม, 

หลักสตูรสิ่งทอและเครื่องประดับ, 

หลักสตูรออกแบบบรรจุภณัฑ์,                        

หลักสตูรเทคโนโลยีเซรามิก 

แข่งขันทักษะที่ อาคาร 15 (เจ็ดยอด)  

 

 

** ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหลักสูตร** 

หมายเหตุ : โปรดน าหลักฐานแสดงผลการศึกษา,บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน พร้อม

เตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการแข่งขันมาด้วย เช่น  กระดานสเก็ตช์,  ดินสอ EE, 6 B/ยางลบ และ สี         ตาม

ความถนัด 

 


