
  

 

 

ประกาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร3แห6งชาติ (องค3การมหาชน) 

เรื่อง รายชื่อผูCเขCาร6วมค6ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปIที่ 13 
 

 

 ตามที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร4แห7งชาติ (องค4การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัย

และนวัตกรรม ไดEดำเนินการรับสมัครเยาวชนเพื่อเขEาร7วมค7ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม       

ปOที่ 13 ระหว7างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร4สิรินธร อ.แม7ริม จ.เชียงใหม7 และ

อุทยานแห7งชาติดอยอินทนนท4 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม7 บัดนี้คณะกรรมการไดEสรุปผลการคัดเลือกและยืนยัน

การเขEาร7วมค7ายเสร็จสิ้นแลEว โดยมีรายชื่อผูEผ7านการคัดเลือกเขEาร7วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน ตามรายช่ือ

ดังต7อไปน้ี 
 

ลำดับ ช่ือ - สกุล                        โรงเรียน 

1 นาย กฤษฎา  สุขกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

2 นางสาว กวิสรา  ขวัญช่ืน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

3 นางสาว กัญญาภัค งามพิมลศรี โรงเรียนห้องสอนศึกษา 

4 นางสาว กัญญารัตน์ บุญรอด โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 

5 นางสาว กัณฐมณี ดาบทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

6 นางสาว กัณณิกา ทิมกลับ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

7 นาย กีรติ ชุมประมาณ โรงเรียนสตรีพัทลุง 

8 นางสาว คคนางค์ อุทปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

9 นาย คงชล มณีจักร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

10 นางสาว คัทลียา โสระขา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

11 นางสาว จิรัชญา  แคนเภา โรงเรียนวัชรวิทยา 

12 นางสาว เจนวริน  อรัญสาร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

/13 ฉัตรกานต์... 



 

13 นาย ฉัตรกานต์ ล้ิมสุวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

14 นางสาว ชนกานต์ เฉ่ือยฉ่ำ โรงเรียนตะพานหิน 

15 นาย ชนาธิป ขันทะสีมา โรงเรียน เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 

16 นางสาว ชนิตา โล่ห์อัจฉริยะกุล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

17 นางสาว ชลีกร กาญจะแสน โรงเรียนปัว 

18 นางสาว ชัชชญา ทองมูลเนือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 

19 นาย ชินภัทร์ จินดาดวง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

20 นาย ฐิติกร แซ่หลิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 

21 นางสาว ฑนพร ล้ิมสมบัติ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 

22 นาย ณภัทร ทองก้อน โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 

23 นางสาว ณภัทรสร  สุขสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

24 นางสาว ณริน เดชขจรวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

25 นางสาว ณัฎธิดา ชูอารมย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

26 นางสาว ณัฐชยา  พ่ึงสุววรณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

27 นาย ณัฐพงษ์ แสนเขียววงศ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 

28 นางสาว ณัฐพร นันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

29 นางสาว ณัฐริฎา หนูมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

30 นางสาว ณัฐวลัย  กออุดม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 

31 นางสาว ณัฐิดา บุญมีลาภ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

32 นางสาว ณิชาวีร์ หล่อประดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

33 นาย เตชิต สิทธิวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ 

34 นาย ถิรวัฒน์ ไกรสวัสด์ิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

35 นาย ทรงศักด์ิ นนทะราช โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 

/36 นาย ทัศนพล... 



 

36 นาย ทัศนพล อุดคำมี โรงเรียนตะพานหิน 

37 นาย ธนกร เลไพจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

38 นาย ธนดล กำบัง โรงเรียนสมุทรปราการ 

39 นางสาว ธนพร วีระคำ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

40 นาย ธเน ม่วงรอด โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 

41 นางสาว ธมนวรรณ ไสยสมบัติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

42 นาย ธรรมรัตน์ ทรงวิวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

43 นางสาว ธวัลรัตน์ เอ่ียมสอาด โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

44 นางสาว ธัญชนก เจ๊กทอง โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 

45 นางสาว นรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

46 นางสาว นริศรา  สุดใจ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 

47 นาย นัฐพงศ์ พันสินธ์ุ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 

48 นางสาว นันท์นภัส สามะประดิษฐ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

49 นางสาว นิสรา สุขประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

50 นางสาว นูรียะห์ หะยีนาแว โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 

51 นางสาว บัณฑิตา  บัวทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 

52 นางสาว เบญญภา ชัชวาลานนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

53 นางสาว ปฐมาวดี สมพงศ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

54 นางสาว ปนัดดา งอกศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

55 นาย ปรมัตถ์ สินชัย โรงเรียนเชียงคาน 

56 นางสาว ปรียาภรณ์ ประสิทธ์ิสังข์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 

57 นาย ปาณนันท์  พันธะศรี  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

58 นาย พงษ์ธวัช แก้วป๋ัน โรงเรียนฮอดพิทยาคม 

59 นางสาว พจนีภรณ์  กมลาสน์บูชา โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก 

/60 นางสาว พัชรพร... 



 

60 นางสาว พัชรพร แดงด้วง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 

61 นางสาว พัชรี เพ็ญกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

62 นางสาว พันช่ัง แสงกล้า โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

63 นาย พันธ์ุธัช ฐนิตจิรเกียรติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 

64 นางสาว พิชญา ยอดกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

65 นางสาว พิชญาภรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว โรงเรียนเซนต์เมร่ี 

66 นางสาว พิมผกา สาระเกตุ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

67 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีปา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

68 นางสาว พิมพ์นารา  ศรีสวัสด์ิ โรงเรียนปร้ินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

69 นางสาว พิมพิศา ซังเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

70 นาย พีรณัศก์ บัวบาง โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา 

71 นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีทีป โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 

72 นาย ฟาอิส  เส็นคง โรงเรียนสุไหงโกลก 

73 นางสาว ฟิรดาวซ์ บริกล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

74 นาย ภานุวัฒน์ บุญสมประสงค์ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 

75 นางสาว ภูตะวัน ศาสตราคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

76 นาย ภูริวัส พินิจชัย โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 

77 นางสาว มนปริยา ปิยมาตย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

78 นางสาว มนัสนันท์ มูฮำหมัดรอโซน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 

79 นางสาว มาลาตี มาแสง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

80 นางสาว มาลินี  แซ่หว้า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

81 นาย มาวิน ศรีชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

82 นาย มุมิน เจ๊ะแว โรงเรียนสุไหงโกลก 

83 นาย ไม้เมืองพุทธ กรุณา โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก 

/84 นาย รติกร... 



 

84 นาย รติกร กล่อมเกล้ียง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

85 นางสาว รวินันท์ คำเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

86 นางสาว ฤทัยทิพย์ ศรีชู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

87 นางสาว วรัญญา เงินนอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 

88 นางสาว วรัญญา พงษ์ผือฮี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

89 นางสาว วรัญญา ตรงต่อกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

90 นางสาว วรันธรณ์ สิทธิวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

91 นางสาว วริศรา จันทร์ประสพชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

92 นาย วิชยุตม์  ลูกจันทร์ โรงเรียนสุไหงโกลก 

93 นางสาว วิชุดา รอดนา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

94 นาย วิศรุต เจริญศุภผล โรงเรียนตากพิทยาคม 

95 นาย ศรราม เบียงเล่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

96 นางสาว ศรุตา ทิพาคำ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 

97 นางสาว ศลิษา  มานะศิลปพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

98 นางสาว ศิริวิชญา โพธ์ิเหมือน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

99 นางสาว ศุภารนันท์ สิงห์คำ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

100 นาย สิทธิชัย  พรมพัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

101 นาย สิทธิศักด์ิ น้อยสปุ๋ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 

102 นางสาว สิริปรียา พิพัฒน์พัลลภ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 

103 นางสาว สุชาดา บุญโยธา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

104 นางสาว สุตรีรัตน์ สังข์เงิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

105 นางสาว สุทธา กุญช์วรรณ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

106 นางสาว สุทธิดา กันทะวัง โรงเรียนพร้าววิทยาคม 

/107 นางสาว สุพรรณนิการ์... 



 

107 นางสาว สุพรรณนิการ์  กระจิวผา โรงเรียนยุพราชวิยาลัย 

108 นางสาว สุภัสสรา งามทรัพย์ไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

109 นาย สุรศักด์ิ ดีถา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 

110 นาย อดิศักด์ิ  สุจริต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

111 นาย อภิวิชญ์ บุณยเกียรติ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

112 นางสาว อริศษา ศิริพันธ์ โรงเรียนฝ่ังแดงวิทยาสรรค์ 

113 นางสาว อัจริยา พูลกลาง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

114 นางสาว อัซนียาอ์ ศรียาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

115 นางสาว อัญชิสา  คงสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

116 นางสาว อารีญา อาชาทวีป โรงเรียนแม่ต่ืนวิทยาคม 

117 นางสาว อารีรัตน์ จันทร์วรรณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 

118 นาย อิมรอน สือนิล โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

119 นางสาว อุษณีมาศ ไสยรินทร์ โรงเรียนเชียงคาน 

120 นางสาว ฮานีฟ  ดารามัน โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ทั้งนี.้.. 



 

 ทั ้งนี ้ ผู Eที ่มีรายชื ่อตามประกาศทั ้ง 120 คน ใหEเดินทางมาลงทะเบียนเขEาร7วมกิจกรรมในวันท่ี           

19 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร>สิรินธร อ.แมCริม จ.เชียงใหมC ตั้งแตCเวลา 13:00 – 15:00 น. 

สำหรับผูEที่มีรายช่ือตามประกาศที่เดินทางมาจากต7างจังหวัดและไดEแจEงการเดินทางกับผูEประสานงานในแต7ละ

ภูมิภาคเรียบรEอยแลEว ในวันและเวลาดังกลCาว จะมีเจEาหนEาที ่จากสถาบัน เดินทางไปรับตามจุดหมาย 

รายละเอียดดังต7อไปน้ี 

 1. สถานีขนสCงผูRโดยสารจัดหวัดเชียงใหมC (อาเขต) 

    จุดนัดพบ บริเวณเสาธงหนEาสถานีขนส7ง แห7งท่ี 3 

    ติดต7อ นายวทัญbู แพทย4วงษ4  โทร. 062-2855287 

 2. สถานีรถไฟเชียงใหมC 

    จุดนัดพบ บริเวณหนEาสถานีรถไฟเชียงใหม7 

    ติดต7อ นายเจษฎา กีรติภารัตน4  โทร. 087-5670389 

 3. ทCาอากาศยานนานาชาติเชียงใหมC 

    จุดนัดพบ บริเวณโถงตEอนรับผูEโดยสารขาเขEา 

    ติดต7อ นายธนกร อังค4วัฒนะ  โทร. 087-5679657 

 

    ประกาศ ณ วันท่ี  2 พฤศจิกายน 2563 

 

 


