
    

         

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก 

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ปีที่ 6 ประจำปี 2565 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา  

 ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ

นวัตกรรม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ปีที่ 6 และ

กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 ณ รีสอร์ท rain tree residence เขาใหญ่ อำเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา  

 บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการสรุปผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมค่ายเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 

50 คน และลำดับสำรอง 20 คน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศทั้ง 50 คน จะต้องดำเนินการยืนยันการ

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 16:30 น. หากไม่ยืนยันในเวลาดังกล่าวจะเรียก

ลำดับสำรองเป็นลำดับถัดไป รายละเอียดต่อไปนี้  

 1. ผู้ปกครองโทรมายืนยันสิทธิ์ และรายงานการเดินทางมาเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายฯ ของผู้ผ่านการคัดเลือกกับ

เจ้าหน้าที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 086-4291489 (นายบุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ) ผู้ดูแลโครงการฯ  

 2. ผู้ปกครองต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 บาท พร้อมแนบสลิปการโอนผ่านทาง Google 

ฟอร์มโดยสแกน QR Code และแจง้ชื่อ - นามสกุล ของผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายฯ โดยโอนเงินผ่าน

ธนาคาร รายละเอียดดังนี้ 

 

 บัญชี : เป๋าตุง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ (องคก์ารมหาชน) (NARITNMA) เพื่อหารายได้ 

 3. เข้าร่วมกลุ่ม facebook IYC6 : ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน Isan Youth Camp 

 4. การยืนยันจะสมบูรณ์เมื่อขึ้นสถานะ“ยืนยันเสร็จสมบูรณ”์ หลังชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ 

               ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  

       /รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 สแกนเพื่อแนบสลิปการโอน >>

https://www.facebook.com/groups/107299386325305/


/26 นายปาณนันท์ 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 50 คน

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน

1 นางสาว กมลรัตน์ ชิณแสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม

2 นางสาว กฤชญฎา สนธิพงศ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

3 นาย กฤษฎา สุขกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

4 นาย กันตภัสส์ จิระชัยพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

5 นาย กิตติกร อัจจาธร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

6 นางสาว ขวัญวรินทร์ สิงห์ทะเล โรงเรียนสุรนารีวิทยา

7 นางสาว ครองขวัญ แรงสืบสิน โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

8 นาย จักรกฤษณ์ เหล่าหอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

9 นางสาว เจนจิรา ขันใกล้ โรงเรียนภูเขียว

10 นางสาว ชฎารัช พฤทธยานันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราขสีมา

11 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

12 นางสาว ณัฐริกา ชนะบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

13 นางสาว ณัทธิดา กาวน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

14 นางสาว ดมิสา คลังเเสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

15 นางสาว ธนพร วีระคำ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

16 นางสาว ธนพร ภูตาขำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราขสีมา

17 นางสาว นฤมล ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

18 นางสาว นลินรัตน์ จันทร์ลอย โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

19 นางสาว นัตนิชา ปั้นทอง โรงเรียนสตึก

20 นางสาว น้ำฝน สมบูรณ์น้อย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

21 นางสาว นิสรา ยุทธา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

22 นาย ปณาวัฒน์ พลีบัตร โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

23 นางสาว ประพิชญา บุญเป็ง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

24 นางสาว ปริญญา พิมพ์โสม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

25 นางสาว ปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนสตรีพัทลุง



/รายชื่อลำดับสำรอง 20 คน 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน

26 นาย ปาณนันท์ พันธะศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

27 นางสาว พจมาน พลช่วย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

28 นาย ภานุวัฒน์ คณาชอบ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

29 นางสาว มาดา บุญเรืองลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

30 นางสาว มิ่งกมล วิจารณ์ไพบูลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

31 นาย ยุทธจักร จิบกระโทก โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม

32 นาย รัชชานนท์ ขมิ้นทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

33 นาย รัชชานนท์ ผึ่งตะขบ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

34 นางสาว รัณย์วรา แซ่เก่า โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

35 นางสาว ลักษิกา เกิดคง โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

36 นาย วรวรรธน์ ศตพรพสิษฐ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์

37 นางสาว วรัชยา ยอดอาจ โรงเรียนสตึก

38 นางสาว วิลาสินี โชคบัณฑิตย์ โรงเรียนภูเขียว

39 นางสาว ศลิษา มานะศิลปพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

40 นางสาว ศศินันธา แก้วลอดหล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41 นางสาว ศศินันยา แก้วลอดหล้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

42 นางสาว สลิลทิพย์ ทันเทพ โรงเรียนภูเขียว

43 นางสาว สิลินประกร ไกรยวงศ์ โรงเรียนวัชรวิทยา

44 นางสาว สุธิดา วังเกี้ยง โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

45 นางสาว สุภาวดี สีพอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

46 นางสาว อชิรญา ภักดีงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

47 นางสาว อรณภัทร สุดเวียง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

48 นางสาว อรอุมา ขำชัยภูมิ โรงเรียนหนองเรือวิทยา

49 นางสาว อารุณี มีสมบัติ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

50 นางสาว ไอศิกา นามพุทธา โรงเรียนสารคามพิทยาคม



  

รายชื่อลำดับสำรอง 20 คน

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน

1 นาย ณัฐนันท์ ทุ่มนอก โรงเรียนสุรวิทยาคาร

2 นาย ชญานนท์ นามพิกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

3 นาย บรรพต เซ็นตราม โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

4 นางสาว ฑิตยา ปรือทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

5 นาย เอนกพงศ์ สีดานุช โรงเรียนวัชรวิทยา

6 นางสาว เบญญพร เอกศิริ โรงเรียนกัลยาณวัตร

7 นางสาว พิชญาภา เมธีกสิพิพัฒน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

8 นางสาว ภัทรสุดา จันทะไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

9 นางสาว วราภรณ์ บุตรเงิน โรงเรียนบุญวัฒนา

10 นางสาว ศดานันท์ เพชรนิล โรงเรียนสุรนารีวิทยา

11 นางสาว กฤติยา บ้านนบ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

12 นาย ทักษ์ดนัย ตนะทิพย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

13 นางสาว กัญทิชา ใหม่จู โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

14 นางสาว ธัญลักษณ์ จุฬคุปต์ โรงเรียนบุญวัฒนา

15 นางสาว อชิรญา เฉลิมวัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 นางสาว ธนันญพร ดอนสระ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

17 นางสาว ปณิชา พิชยชาญสิน โรงเรียนสุรวิทยาคาร

18 นางสาว ชลิตา ศิริโสภา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

19 นางสาว ชนกาน ทับเที่ยง โรงเรียนอมาตยกุล

20 นาย ปุญญพัฒน์ อินทร์กลับ โรงเรียนเทพศิรินทร์


