ประกาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาว ประจำปี 2563
ตามที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จัดโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 วัตถุประสงค์เพื่อ
มุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์และสามารถนำความองค์ความรู้ไปขยายผลประกอบการเรียน
ทางด้านดาราศาสตร์ได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อศึกษาความเป็นอยู่
และช่วยเหลือเพื่อนในสังคมนอกจากนี้เยาวชนยังได้มีโอกาสในการศึกษาระบบนิเวศบนผืนป่าเขาใหญ่เพื่อ การอนุรักษ์
ธรรมชาติของพื้นที่ป่า ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และศูนย์ฝึกอบรมที่ 2
เขาใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นั้น
สถาบันขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาว ปี 2563 ทั้งนี้ขอ
เรียนให้ทราบว่า สถาบันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ค่าที่พักและอาหาร ระหว่างวันที่ 25 - 28
กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับผิดชอบเอง
นางสาวกนกพร
เหล่าบุญ
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
นายคนัสนันท์
นิชาญ
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวจิตตกานต์
เนืองชัยยศ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
นางสาวจีรันดา
ฝ่ายทะแสง
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
นางสาวจุฬาลักษณ์
นามมณี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
นายชญานนท์
พลายละหาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
นางสาวชญาน์นันท์
อยู่ระหัส
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
นางสาวณัชชา
คำแฝง
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
นายณัฐภูมิ
มานะ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
นางสาวณัฐวลัย
กออุดม
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นางสาวธนพร
สดากร
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
นายธนพัฒน์
ชุมภูศรี
โรงเรียนสามโคก
นางสาวธัญญวรรณ
สุระประเสริฐ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางสาวนงลักษณ์
สร้อยมาลัย
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
นางสาวนพวรรณ
ว่องวิศิษฎ์สกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นางสาวนัจจนันท์
พลกิจชนะชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
นางสาวนันท์พนิตา พวงทองทิพย์ สัมภวะผล
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
นายปรมัตถ์
คณาศรี
โรงเรียนผดุงนารี
นางสาวประภาพิม
เเซ่ลือ
โรงเรียนสุไหงโกลก
นางสาวปรายฟ้า
อุทัย
โรงเรียนนารีนุกูล
นายปัจฉิมบุตร
ออมสิน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
นางสาวปานดาว
ประจำเมือง
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
นางสาวพัชรพร
แดงด้วง
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

นางสาวพันชั่ง
นางสาวพิมพกานต์
นางสาวภัทรนันท์
นายภูมิพัฒน์
นางสาวมนชิสา
นางสาวรวิษฎา
นางสาวรัชฎาภรณ์
นางสาวลลนา
นางสาววรรณวนัช
นายวรันธร
นางสาวสุรนาถ
นายอเนชา
นางสาวอัญชลี
นางสาวอัญญรินทร์
นางสาวอัณศยา
นางสาวฮีจิน
นายเเสงเพชร

แสงกล้า
การนอก
พละบุญ
รัตนพงษ์ศิลป์
สารสุวรรณ์
อังศุชวลิต
โถแพงจันทร์
แสงกระจ่าง
ภัทรฉวี
จันทร์สว่าง
เชื้อมั่น
แก้วศิริ
โคตภูมี
กสิวงศ์
สุวรรณแสง
ยัง
บุญเกิด

ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง 10 คนแรก
1. นายสรกฤช
แก้วหนูนวล
2. นางสาวมณฑกานต์
เยี่ยงวิญญู
3. นางสาวพนัสดา
ธาตุเสียว
4. นายวิชยุตม์
เกิดไชย
5. นางสาวแพรวา
ตรีธนศรีวรกุล
6. นางสาวธัญลักษณ์
เร้าสูงเนิน
7. นางสาวอรัญญิการ์
เอสาตี
8. นางสาวอริศรา
นาเมืองรักษ์
9. นางสาวธัญญพัทธ์
เจียมศรีมงคล
10. นางสาวกฤติกาญ
ศรีจันทร์เวียง

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
โรงเรียนประทาย
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
โรงเรียนแก่งคอย
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
โรงเรียนสุธรรมพิทักษ์
โรงเรียนราษีไศล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คำชี้แจง
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 40 คน ตามที่ประกาศข้างต้น ต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯโดย
ดาวโหลดใบรั บรองเพื่ อ ให้ ผู้ป กครองและครู ที่ ป รึ ก ษา ลงนามรั บ ทราบ พร้ อ มกับ ให้ผู้ ป กครองโทรมายื น ยั น
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเวลา 16:30 น.
หากผู้สมัครไม่ส่งใบรับรองในวันและเวลาดังกล่าว ทางผู้จัดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมและจะเรียกผู้
ที่ติดสำรองขึ้นมาแทนตามลำดับที่ได้ประกาศไว้ข้างต้น
ส่งใบรับรองได้ที่ : boonyarit@narit.or.th
เบอร์ที่ผู้ปกครองต้องโทรมายืนยัน 088-3445176 (คุณบุญญฤทธิ์) จนท. สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-216254 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
แผนที่
(จุดลงทะเบียน) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

Link map : https://goo.gl/maps/esmsPtek49w9krPg9

กำหนด กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาว ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
*******************************************************************************************
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
15:00 - 16:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายฯ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
16:00 - 17:30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการดาราศาสตร์ 14 ฐานการเรียนรู้และ
เข้าชมท้องฟ้าจำลองเรียนรู้กลุ่มดาวและวัตถุท้องฟ้า
17:30 - 18:30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
19:00 - 21:00 น. เยี่ยมชมหอดูดาวฯ สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์
โดยเจ้าหน้าที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
21:00 น.
เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาน มทส.
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
08:30 - 12:00 น. ออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
13:00 - 14:00 น. กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ “ดาราศาสตร์กับระบบนิเวศบนผืนป่าเขาใหญ่
โดยนายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
14:00 - 14:30 น. กิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์/มอบภารกิจ
14:30 - 15:00 น. รับประทานอาหารว่าง ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
15:00 - 16:30 น. การบรรยายเรื่อง “การสร้างเครื่องวัดมุมทางดาราศาสตร์อย่างง่าย”
โดยนางสาวลัดดา ดีสวน จนท. สารสนเทศดาราศาสตร์ (สดร.)
16:30 - 17:30 น. เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย
17:30 - 18:30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
18:30 - 19:00 น. กิจกรรมบรรยาย การใช้งานแผนที่ดาว
โดยนายกฤษณะ ล่ามสมบัติ จนท. สารสนเทศดาราศาสตร์ (สดร.)
19:00 - 22:00 น. กิจกรรมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า การบอกตำแหน่งและพิกัดของดวงดาว
โดยนายบุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ จนท. สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ (สดร.)
22:00 น.
กลับเข้าที่พัก/พักผ่อน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
04:30 - 05:00 น. กิจกรรมศึกษากลุ่มดาวและกิจกรรมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้ายามเช้า
05:00 - 08:00 น. เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับพันธุไ์ ม้ ระบบนิเวศวิทยา
โดยวิทยากร คณะวิทยากรศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
08:00 - 09:00 น. รับประทานอาหารเช้า
09:00 - 10:00 น. กิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
10:00 - 10:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 - 12:00 น. การบรรยาย เรื่อง อุปกรณ์และหลักการทำงานของกล้องโทรทรรศน์
โดยนายสมานชาญ จันทร์เอี่ยม จนท. สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ
12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 13:30 น. กิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
13:30 - 14:30 น. การบรรยาย เรื่อง การติดตั้งกล้องโทรทรรศน์เพื่อใช้ในการสังเกตวัตถุท้องฟ้า
โดยนายสมานชาญ จันทร์เอี่ยม จนท. สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ
14:30 - 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 - 16:30 น. กิจกรรมการตกของอุกกาบาต และการหาขนาดของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์
โดยนายอนันต์พล สุดทรัพย์ จนท. สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ
16:30 - 17:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย/เตรียมเครื่องแต่งกายกันหนาว
17:30 - 18:30 น. รับประทานอาหารเย็น
18:30 - 20:45 น. กิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ star party
20:45 - 22:00 น. กิจกรรมดูดาวและฝึกตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
04:30 - 05:00 น. กิจกรรมศึกษากลุ่มดาวและกิจกรรมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้ายามเช้า
08:00 - 09:00 น. รับประทานอาหารเช้า
09:00 - 10:00 น. กิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (นำเสนองานกลุ่ม)
10:00 - 10:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 - 12:00 น. สรุปกิจกรรมค่ายพร้อมมอบวุฒิบัตร และพิธีปิดค่ายเยาวชนคนดูดาวฯ
12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 15:30 น. เดินทางกลับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมาและ
แยกย้ายกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

