
    

         

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก 

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ปีที่ 7 ประจำปี 2565 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา  

 ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ

นวัตกรรม ไดป้ระกาศรับสมัครนักเรียนและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ปีที่ 7 Isan Youth 

Camp ปทีี่ 7 ซึ่งกำหนดใหม้ีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2565 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และ rain tree residence เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา “เขต

อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย Dark Sky in Thailand” 

 บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการสรุปผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมค่ายเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 

50 คน และลำดับสำรอง 10 คน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศทั้ง 50 คน จะต้องดำเนินการโทร

ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ให้ครบถว้นได้ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ภายใน

เวลา 16:30 น. เท่านั้น หากไม่ยืนยันในเวลาดังกล่าวจะเรียกลำดับสำรองเปน็ลำดับถัดไปทันที รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1. ผู้ปกครองโทรมายืนยันสิทธิ์ และรายงานการเดินทางมาเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายฯ ของผู้ผ่านการคัดเลือกกับ

เจ้าหน้าที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 086-4291489 (นายบุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ) ผู้ดูแลโครงการฯ  

 2. เข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ในแอปพลิเคชัน LINE ชื่อ “IYC7” คิวอาร์โค้ดด้านล่าง เมื่อเข้าร่วมกลุ่มแล้ว

ข้อความร่วมมือตั้งชื่อด้วย ชื่อเล่น-ชื่อจริง เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน  

           Open Chat ในแอปพลิเคชัน LINE ชื่อ “IYC7” 

 3. การยืนยันจะสมบูรณ์เมื่อขึ้นสถานะ “ยืนยันเสร็จสมบูรณ์” หลังจากผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกลุ่ม 

Open Chat เพื่อรับ QR Code สำหรับโอนชำระค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 บาท ในวันจันทร์ที่ 7 

พฤศจิกายน 2565   ทางเจ้าที่จจะแจ้งให้ทราบในกลุ่ม LINE เป็นลำดับ 

                           รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 50 คน/ 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 50 คน

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน

1 นาย กรกฎ สุภัคชูกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

2 นาย กิตติกร อัจจาธร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี

3 นาย จตุรวิทย์ แก่นนาคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

4 นางสาว จุฑาภัทร ฉลอง โรงเรียนเเก่งหางเเมวพิทยาคาร

5 นางสาว ชัญญาภรณ์ มากนวล โรงเรียนขุขันธ์

6 นางสาว ชิตา สังขจันทร์ โรงเรียนตะพานหิน

7 นางสาว โชษิตา ทองขาว โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

8 นางสาว ฐาปวีย์ ศรีจันทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

9 นางสาว ฐิตาพร ไชยสนาม โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา

10 นาย ณรงค์ศักดิ์ คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

11 นางสาว ณัฏฐธิดา ชูชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

12 นาย ณัฐชนน ไตรธรรม โรเรียนพิบูลวิทยาลัย

13 นาย ณัฐพล เจริญพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

14 นาย ทวีศักดิ์ ภักดี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

15 นางสาว ธัญลักษณ์ จุฬคุปต์ โรงเรียนบุญวัฒนา

16 นางสาว น้ำฝน สมบูรณ์น้อย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

17 นาย บฤงคพ สอนไชยยาติ โรงเรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

18 นางสาว ปณิตา สวัสดิ์ภิญโญ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

19 นาย ปราชญา ฉันงูเหลือม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

20 นางสาว ปลายฝน รอดสันเทียะ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

21 นาย ปัณณวิชญ์ เนียมนาช โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

22 นางสาว ปิยธิดา ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

23 นางสาว ปุณยนุช ธรรมชาดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

24 นางสาว ปุณยวีร์ พุทศานติ์บัณฑิต โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

25 นางสาว ปุณยาพร ชนะชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์



ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน

26 นางสาว พรอธิษฐาน ลิ้มพงษา โรงเรียนสุรวิวัฒน์

27 นาย พระนาย สีดาเสถียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

28 นาย พิชชาทร ปึ่งพรม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

29 นาย พิทักษ์ไทย อนันตสุข โรงเรียนสิรินธร

30 นางสาว ภัสยาพร กัลยาสนธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

31 นางสาว ภาณุวีร์ พุทธศานติ์บัณฑิต โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

32 นางสาว ภุมรินทร์ ชัยณรงค์ โรงเรียนเเก่งหางเเมวพิทยาคาร

33 นาย ภูบดินทร์ มีหอม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

34 นางสาว วรินญา ถาบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

35 นาย วริศ คำสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

36 นางสาว วิชชญาดา วิชชาชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

37 นางสาว วิภาวี สีใคร โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

38 นางสาว ศศิณา ปริญการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

39 นาย ศิรภัทร บุญเรือง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

40 นาย ศุภกิตติ์ บุราคร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

41 นางสาว ศุภธิดา วงษ์อนันต์ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

42 นางสาว ศุภรดา กองจินดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

43 นาย สิรวิชญ์ ศรีมหาพรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

44 นาย สิริกรวิชย์ ชมชัยภูมิ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

45 นางสาว สุชัญญา สรรพศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

46 นางสาว สุธาสินี สุบงกช โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

47 นางสาว หนึ่งฤทัย เขียวชัยภูมิ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

48 นาย อนุกร รู้จิตร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

49 นางสาว อรชุมา ปาปะไพ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

50 นางสาว อรญา ผดาเวช โรงเรียนเสนางคนิคม



        ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 

     

                              

รายชื่อลำดับสำรอง 10 คน

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน

1 นาย ฉ้ตรมงคล สำราญ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

2 นาย ธีรภัทร มนตรี โรงเรียนไพรธฑรรมคุณวิทยา

3 นางสาว ชุติกาญจน์ น้อยบาท โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

4 นางสาว ปัณณิกา สุพะตะ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

5 นางสาว ปาลิดา ศักดิ์รัตนมาศ โรงเรียนสุรนารี นครราชสีมา

6 นางสาว พรปวีณ์ นุ่มนวล โรงเรียนพัทลุง

7 นางสาว มยุรี เรืองสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล๑(บูรพาวิทยากร)

8 นางสาว วีรีย์วัลย์ ขันโอฬาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

9 นางสาว สิริปัญจรา พรหมนิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10 นาย อภิชา ยุทธ์ธนฤทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


