
  

 

 

ประกาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร3แห6งชาติ (องค3การมหาชน) 

เรื่อง รายชื่อผูCเขCาร6วมค6ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปIที่ 14 
 

 

 ตามที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร4แห7งชาติ (องค4การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัย

และนวัตกรรม ไดEดำเนินการรับสมัครเยาวชนเพื่อเขEาร7วมค7ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม       

ปOที่ 14 ระหว7างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร4สิรินธร อ.แม7ริม จ.เชียงใหม7 

และอุทยานแห7งชาติดอยอินทนนท4 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม7 บัดนี้คณะกรรมการไดEสรุปผลการคัดเลือกและ

ยืนยันการเขEาร7วมค7ายเสร็จสิ้นแลEว โดยมีรายชื่อผูEผ7านการคัดเลือกเขEาร7วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน ตามรายช่ือ

ดังต7อไปน้ี 
 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือโรงเรียน/สถานศึกษา 

1 นางสาว กนกวรรณ เสือป่า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

2 นางสาว กนิษฐา การงานดี โรงเรียนตะพานหิน 

3 นางสาว กนิษฐา โกศัลวิตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

4 นาย กษิดิศ สุขเสมอ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

5 นาย กษิดิศ ชำนาญเดชสกุล โรงเรียนหัวหิน 

6 นาย กันติภัช อันชะนะ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

7 นางสาว กันธิชา นัจจนาวากุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 

8 นาย กิตติพงศ์ ไชยายอง โรงเรียนแม่แตง 

9 นางสาว ขวัญลักษณ์ ธีร์ธนพัทธ์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา 

10 นางสาว เขมวิกา แดงรามัน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 

11 นาย จักรภัทร ทองเกล้ียง โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 

12 นางสาว จิณณาภา บุญประคอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

13 นางสาว จิดารัตน์ หลักแหลม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

14 นาย จิรวัฒน์ มาลัยวรรณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 

15 นาย จิรัฏฐ์ คณารักษ์สันติ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการวมว.) 

16 นาย จุลจักร จันทร์อ่ิม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

17 นางสาว เจนจิรา วงค์ยา โรงเรียน"ตะก่ัวป่า"เสนานุกูล 

/18 นางสาว ฉันทิศา... 



 

18 นางสาว ฉันทิศา วงค์บุญตัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

19 นางสาว เฉลิมขวัญ พรมส่ีหน้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

20 นางสาว ชญาณี วงค์บุญตัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

21 นาย ชลิต วีรกุลวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

22 นางสาว ชวันรัตน์ จันทร์คงวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กาญจนบุร ี

23 นางสาว ชวัลรัตน์ ชัยนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร์) 

24 นาย ชัยภัทร ติระพงศ์ประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 

25 นางสาว ชุติกาญจน์ เน้ือน่วม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 

26 นางสาว โชติมณี ล้ิมสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

27 นางสาว ญาณาดี ผิวทอง โรงเรียนตะพานหิน 

28 นางสาว ฐิตาพร แซ่จ๋าว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 

29 นางสาว ฐิติญากร สมบุญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

30 นางสาว ณภัทร อุไรสมสุรัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

31 นางสาว ณัชชา คุณาวุฒิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

32 นางสาว ณัชชานันท์ แตงอ่อน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 

33 นาย ณัฎฐากร อยู่นาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

34 นางสาว ณัฏฐณิชา เมืองมาน้อย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

35 นางสาว ณัฏฐาฏา พัดเกาะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

36 นาย ณัฐกิตต์ นอสูงเนิน โรงเรียนฝ่ังแดงวิทยาสรรค์ 

37 นาย ณัฐกิตต์ิ นามชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

38 นางสาว ณัฐวดี นามอยู่ โรงเรียน สุไหงโก-ลก 

39 นางสาว ณิชนันท์ สิงหนาท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

40 นาย เดชาพล เต็มราม โรงเรียนพัทลุง 

41 นางสาว ทัตพิชา อุดคำมี โรงเรียนตะพานหิน 

42 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ประเสริฐวงศ์พนา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 

43 นางสาว ธดา นิติกรรัชฎ์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

44 นาย ธนกฤต อารีพิพัฒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

45 นาย ธนกฤต ภูวธนารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

46 นาย ธนกฤติ สิงห์เส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

/47 นาย ธนวัชร... 



 

47 นาย ธนวัชร สกุลแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

48 นางสาว ธัญชนก คนสูง โรงเรียนบ้านหลวง 

49 นางสาว ธัญธร กิจเจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 

50 นาย ธารเทพ ศรีเอียด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

51 นางสาว ธิดารัตน์ สุทะ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 

52 นางสาว ธิดารัตน์ แสงคำ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 

53 นางสาว ธิดารัตน์ เช้ือประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

54 นางสาว ธิตยา คำพินิจ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 

55 นางสาว นภัสสร สุมาลี โรงเรียนโยธินบูรณะ 

56 นางสาว นัชชา โพธ์ิทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กาญจนบุร ี

57 นางสาว นันทรัตน์ อินป๋ัน โรงเรียนปายวิทยาคาร 

58 นางสาว นิชานันท์ จิโน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

59 นาย นิธิศ เอ้ือนจิตญานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

60 นางสาว เนตรดาว อาจบัว โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก 

61 นางสาว บุญฑริกา ปละอุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

62 นาย ปกรณ์ ล้ิมพรจิตรวิไล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

63 นางสาว ปภาดา จันทราภินันท์ โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา 

64 นางสาว ปภาวี ขุนคลัง มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ 

65 นางสาว ปราชญาภรณ์ วงคำ โรงเรียนตะพานหิน 

66 

67 

นางสาว 

นาย 

ปัทมพร 

ปาณัท 

จันทร 

อิทธิพานิชพงศ์ 

โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 

โรงเรียนสาธิตพัฒนา 

68 นางสาว ปาริชาต จันดาวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

69 นางสาว ปาริชาติ ผ่านชมภู โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 

70 นางสาว ปิยธิดา อุ้ยฟูใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

71 นางสาว ปุญญ ไชยจารุวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

72 นาย พงศทัศน์ แสงมณี โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

73 นาย พรหมินทร์ สุสมากุลวงศ์ โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอร่ี กรุงเทพ 

74 นางสาว พัชธร เมฆวิเชียรเจริญ โรงเรียนหอวัง 

75 นาย พัชรากร รุนรอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

76 นางสาว พิชญ์สินี ฟุ้งธานีรัตน์ โรงเรียนวัชรวิทยา 

77 นางสาว ภัทรพร บุญสนอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

78 นาย ภูผา พันแพง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 

/79 นาย ภูวินท์... 



 

79 นาย ภูวินท์ โพธ์ิเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

80 นางสาว มณีรัตน์ เพ็ชรโต โรงเรียนตะพานหิน 

81 นางสาว มายา ต้ังจิตต์สกุลม่ัน โรงเรียนสตรีวิทยา 

82 นาย มุอัซริน ตุดบัตร โรงเรียนส่งเสริมวิทยา มูลนิธิ 

83 นางสาว ยวิษฐา เพชรน่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

84 นาย ยอดขวัญ แก้วดู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 

85 นางสาว รสา ญาณอรรถ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กาญจนบุร ี

86 นาย รัชตะ เจียรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

87 นาย โรสลัน สันเกาะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

88 นาย วชิร สุจริต โรงเรียนพานพิทยาคม 

89 นางสาว วนิสรา ราชสุวรรณ โรงเรียนสมุทรปราการ 

90 นางสาว วรกมล โอสกุลวงศ์ โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 

91 นาย วรรธนัย ใจทำดี โรงเรียนอุดมดรุณี 

92 นางสาว วรัทยา รัชทรงศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 

93 นางสาว วริษฐา ศรีกันใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

94 นางสาว วริษฐา ปันเต โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 

95 นางสาว วาย์สุรี อภิรักษ์สัตยา โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

96 นางสาว วิลาวัล จันทร์อินทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

97 นาย วิสุทธ์ิ ปัญญวรญาณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

98 นางสาว วีรดา เศรษฐพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 

99 นางสาว วีรปริยา ภัทรเกียรติเจริญ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่ 

100 นางสาว วีร์สุดา ดานาดแก้ว โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ 

101 นางสาว ศรีแพร ทองทับ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 

102 นางสาว สวรรณกมล โตโหมด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

103 นาย สิทธิพงษ์ สาระมาต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

104 นางสาว สิรินยา พาร์แฮม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 

105 นางสาว สิริปรียา พิมกินรีย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

106 นางสาว สิริปัญจรา พรหมนิล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

107 นางสาว สิริวิมล ฟองจำ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

108 นางสาว สุกัญญา ปานมพฤกษ์ โรงเรียนหนองไผ่ 

109 นางสาว สุชัญญา วิเศษสุวรรณภูมิ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 

110 นางสาว สุชานันท์ คดง้วน โรงเรียนปัว 

/111 นางสาว สุธินี... 



 

111 นางสาว สุธินี โล่ห์อัจฉริยะกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

112 นางสาว สุปรียา ปีมะสาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

113 นาย สุรดิษ อุเมโนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

114 นาย หงส์หิรัญ อ่ำเคลือบ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 

115 นางสาว อโณชา คงสันเทียะ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 

116 นางสาว อธิชา สุขโต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

117 นาย อภิวัฒน์ ปันล้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

118 นางสาว อมรรัตน์ เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

119 นางสาว อัจฉรานันท์ ภูธรศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

120 นาย อัลอามีน ยีดอรอแม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 

 ทั ้งนี ้ ผู Eที ่มีรายชื ่อตามประกาศทั ้ง 120 คน ใหEเดินทางมาลงทะเบียนเขEาร7วมกิจกรรมในวันท่ี           

28 เมษายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร;สิรินธร อ.แม@ริม จ.เชียงใหม@ ตั้งแต@เวลา 13:00 – 15:30 น. 

สำหรับผูEที่มีรายช่ือตามประกาศที่เดินทางมาจากต7างจังหวัดและไดEแจEงการเดินทางกับผูEประสานงานในแต7ละ

ภูมิภาคเรียบรEอยแลEว ในวันที ่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13:00 – 15:00 น. จะมีเจEาหนEาที ่จากสถาบัน 

เดินทางไปรับตามจุดหมาย รายละเอียดดังต7อไปน้ี 

 1. สถานีขนส@งผูPโดยสารจัดหวัดเชียงใหม@ (อาเขต) 

    จุดนัดพบ บริเวณเสาธงหนEาสถานีขนส7ง แห7งท่ี 3 

    ติดต7อ นายวทัญcู แพทย4วงษ4  โทร. 062-2855287 

 2. สถานีรถไฟเชียงใหม@ 

    จุดนัดพบ บริเวณหนEาสถานีรถไฟเชียงใหม7 

    ติดต7อ นายเจษฎา กีรติภารัตน4  โทร. 087-5670389 

 3. ท@าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม@ 

    จุดนัดพบ บริเวณโถงตEอนรับผูEโดยสารขาเขEา 

    ติดต7อ นายธนกร อังค4วัฒนะ  โทร. 087-5679657 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  5 เมษายน 2564 

 

 


