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ประกาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร3แห6งชาติ (องค3การมหาชน) 

เร่ือง รายช่ือโรงเรียนท่ีไดEรับส่ือการเรียนรูE “มุมดาราศาสตร3 (Astro Corner)” ประจำปS 2563 

ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร3 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “60 พรรษา เจEาฟbานักดาราศาสตร3” 

ตามท่ีสถาบันวิจัยดาราศาสตร4แห7งชาติ (องค4การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัย

และนวัตกรรม ไดEดำเนินการมอบส่ือการเรียนรูE “มุมดาราศาสตร3 (Astro Corner)” ภายใตEโครงการกระจาย

โอกาสการเรียนรู Eดาราศาสตร4 เพื ่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “60 พรรษา เจEาฟXานักดาราศาสตร4” มีวัตถุประสงค4เพ่ือ

สนับสนุนสื่อการเรียนรูEดาราศาสตร4ใหEกับโรงเรียน ศูนย4การเรียนรูE หรือแหล7งเรียนรูEอื่นๆ เป\ดโอกาสการเรียนรูE        

ดาราศาสตร4ใหEเขEาถึงประชาชนทุกระดับ ตลอดจนสรEางเครือข7ายการเรียนรูEดาราศาสตร4กับโรงเรียนต7างๆ       

ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ และไดEดำเนินการมาต้ังแต7 ป_ 2558 น้ัน 

 ในป_ 2563 สถาบันฯ ไดEดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเขEารับมอบสื่อการเรียนรูE “มุมดาราศาสตร4 

(Astro Corner)” จำนวน 100 โรงเรียน ตามรายช่ือดังน้ี 

ลำดับ โรงเรียน/สถานศึกษา จังหวัด 

1 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธ์ิคุรุราษฎร4สามัคคี) นครราชสีมา 

2 โรงเรียนขาณุวิทยา กำแพงเพชร 

3 โรงเรียนขุนยวมวิทยา แม7ฮ7องสอน 

4 โรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร อุบลราชธานี 

5 โรงเรียนโคกโพธ์ิไชยศึกษา ขอนแก7น 

6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร4 พะเยา พะเยา 

7 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย4 ปทุมธานี 

8 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค4 สุรินทร4 

9 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม 
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10 โรงเรียนดอนแกEวเนรมิตปsญญา เชียงใหม7 

11 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ ชัยนาท 

12 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร 

13 โรงเรียนเต7างอยพัฒนศึกษา สกลนคร 

14 โรงเรียนท7าขEามวิทยาคม แพร7 

15 โรงเรียนทEายหาด สมุทรสงคราม 

16 โรงเรียนเทพศิรินทร4 นนทุบรี นนทบุรี 

17 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห4) ราชบุรี 

18 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใตE นครสวรรค4 

19 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

20 โรงเรียนน7านนคร น7าน 

21 โรงเรียนนาหนองทุ7มวิทยา ชัยภูมิ 

22 โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร 

23 โรงเรียนน้ำรEอนวิทยาคม เพชรบูรณ4 

24 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา กาฬสินธุ4 

25 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี นครราชสีมา 

26 โรงเรียนบางกะจะ จันทบุรี 

27 โรงเรียนบEานกาลึม อุดรธานี 

28 โรงเรียนบEานเขาจ๊ักจ่ัน นครสวรรค4 

29 โรงเรียนบEานควนฟXาแลบ สตูล 

30 โรงเรียนบEานโฉลกหลำ สุราษฎร4ธานี 

31 โรงเรียนบEานดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) รEอยเอ็ด 

32 โรงเรียนบEานดอนเงิน พะเยา 
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33 โรงเรียนบEานตาเนาะปูเตxะใน ยะลา 

34 โรงเรียนบEานทรัพย4มะนาว กำแพงเพชร 

35 โรงเรียนบEานท7าม7วง สกลนคร 

36 โรงเรียนบEานท7าหลุกสันทราย เชียงใหม7 

37 โรงเรียนบEานนาขาม บึงกาฬ 

38 โรงเรียนบEานนาพูน แพร7 

39 โรงเรียนบEานนาฟyอน เชียงใหม7 

40 โรงเรียนบEานนาหวาย เชียงใหม7 

41 โรงเรียนบEานนาอEอม พะเยา 

42 โรงเรียนบEานปุลามาวอ ปsตตานี 

43 โรงเรียนบEานโปyงถืบ เชียงใหม7 

44 โรงเรียนบEานผางอุดมสมบูรณ4วิทยา สุรินทร4 

45 โรงเรียนบEานผาสุกหนองซองแมว อุบลราชธานี 

46 โรงเรียนบEานพระนอน เชียงใหม7 

47 โรงเรียนบEานแม7จวEา พะเยา 

48 โรงเรียนบEานแม7ลาย เชียงใหม7 

49 โรงเรียนบEานลำเปา สงขลา 

50 โรงเรียนบEานหนองชุมพล เพชรบุรี 

51 โรงเรียนบEานหEวยไครE  (เวียงแหง) เชียงใหม7 

52 โรงเรียนบEานหEวยยางดำ ชัยภูมิ 

53 โรงเรียนบEานหัวทำนบ สุพรรณบุรี 

54 โรงเรียนบEานหัวโทนมิตรภาพท่ี165ฯ รEอยเอ็ด 

55 โรงเรียนบEานใหญ7พิทยาคม นครราชสีมา 
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56 โรงเรียนบEานใหม7(สมบัติทวประชาสรรค4) แพร7 

57 โรงเรียนบEานอินทนิน นครศรีธรรมราช 

58 โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปsตตานี 

59 โรงเรียนบึงบูรพ4 ศรีสะเกษ 

60 โรงเรียนใบบุญปyาซาง ลำพูน 

61 โรงเรียนประชานิเวศน4 กรุงเทพมหานคร 

62 โรงเรียนปรียาโชติ นครสวรรค4 

63 โรงเรียนป\ยมิตรวิทยา พะเยา 

64 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร4ธานี 

65 โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท7าแพ นครศรีธรรมราช 

66 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 

67 โรงเรียนมารีวิทย4บ7อวิน ชลบุรี 

68 โรงเรียนมาลาสวรรค4พิทยา นครนายก 

69 โรงเรียนมุสลิมศึกษา สตูล 

70 โรงเรียนแม7แจ7ม เชียงใหม7 

71 โรงเรียนแม7ถอดวิทยา ลำปาง 

72 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ4อนุสรณ4 ตรัง 

73 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี 

74 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา 

75 โรงเรียนวัดมโนรม ชลบุรี 

76 โรงเรียนวัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ่ำราษฎร4บำรุง) อ7างทอง 

77 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สงขลา 

78 โรงเรียนวัดหญEาไทร (ราษฎร4ประสิทธ์ิ) พระนครศรีอยุธยา 
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79 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ4) สระบุรี 

80 โรงเรียนศรีเนห4รู เชียงใหม7 

81 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ 

82 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ขอนแก7น 

83 โรงเรียนศานติธรรม ยะลา 

84 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ4 ยโสธร 

85 โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

86 โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก นครปฐม 

87 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

88 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 

89 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

90 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ4 นครนายก 

91 โรงเรียนสารสาสน4พิทยา กรุงเทพมหานคร 

92 โรงเรียนสารสาสน4วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร 

93 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา นครราชสีมา 

94 โรงเรียนหล7มสักวิทยาคม เพชรบูรณ4 

95 โรงเรียนหEวยจริงวิทยา สุรินทร4 

96 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค4 พัทลุง 

97 โรงเรียนอนุบาลบEานไร7 อุทัยธานี 

98 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี 

99 โรงเรียนอุเทนพัฒนา นครพนม 

100 โรงเรียนเอ้ินวิทยานุสรณ4 สงขลา 
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 ทั้งน้ี สถาบันฯ กำหนดจัดส7งสื่อดาราศาสตร4ใหEแก7โรงเรียนที่ผ7านการคัดเลือก ในวันจันทร3ท่ี 10 

สิงหาคม 2563 เปfนตEนไป สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดEท่ี : คุณชนิดา กุนนา โทรศัพท4 097-2649465 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  สิงหาคม  2563 

 

 


