
รายชื่อสมาชิกชาวค่าย นักดาราศาสตร์น้อย  ปี 2560   

ระหว่างวันที่  17 – 18  มีนาคม  2560 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล 
1 ด.ช.ธรรมวิชช์ ศิริธนาพิพัฒน ์ 41 ด.ช.อธิปัตย ์รัตนสมบัต ิ
2 ด.ญ.พรรณวดี อภิวาทย์วิทยะ 42 ด.ญ.ปาจารีญา นิ่มสุวรรณ 
3 พิชญ์ปพน สันติลินนท ์ 43 ด.ญ.ธัญชนก  สัวสดิภาพ 
4 ณัฏฐ์ปพน สันติลินนท ์ 44 ด.ช.ภูภัท พานิชยะมนตร ี
5 ด.ญ.ศศินันท ์ชวนะสุนทรพจน ์ 45 ด.ช. บุญวรพรต  พึ่งเจษฎา 
6 ชเนศ อิงคสัมพันธ ์ 46 ด.ช.ภูมิพัฒน ์ช่ืนรัตนกุล 
7 ด.ช.ถิรวัฒน ์โซวิกุล 47 สาริน ีขันติธรรมกุล 
8 ด.ช.จิรัฏฐ์พล เตชาวุฒิชัย 48 ด.ช.จิรณัฐ  รักชาต ิ
9 ด.ช.ภูรินท์  สุกาญจะนะ 49 ด.ญ.อิสรีย ์เนาว์เย็นผล 
10 ด.ช.ชยพล อัศวนิรัติศัย 50 กฤตภาส พงษ์ช่ืนปภาดา 
11 ด.ช.กฤศณัฏฐ์ เดชวงศ์สมชิต 51 ด.ช.ปัณณวิชญ ์แสงสุรศักดิ ์
12 ด.ญ.ธัญชนก ลิ้มอารยะชน 52 ด.ญ.พัฒน์นร ีเนาว์เย็นผล 
13 ด.ญ. อูมิ  เจริญผล 53 ด.ญ.ณิชชาอร แหวนทองค า 
14 ด.ญ.ภัทรมล บุญญฤทธิวงษ ์ 54 ด.ญ.นภัสสา กันตังกุล 
15 ด.ช.จิรโรจน ์ชวนะสุนทรพจน ์ 55 ด.ช.นาวา ฟอร์เรส 
16 ณัฏฐนันท ์กังวิวรรธน ์ 56 ด.ญ.ณัฐจิรา  รักชาต ิ
17 ด.ญ.ธันยากานต ์ศิริไพรวัน 57 ด.ญ.หฤทชญา อรุณเรือง 
18 ด.ญ.ฟ้าใส ประจันเขตต ์ 58 ด.ญ.ณัชวด ีเอี่ยมสิริบูลย ์
19 ด.ช.กาจพน กิติภาพันธ ์ 59 ด.ญ.พินธุ์สุดา แสงสุรศักดิ ์
20 ด.ช.สุวิจักขณ์  สุวรรณสิทธิ ์ 60 ด.ญ.กษิรา กาละจิตต ์
21 ด.ญ.สุภชา โซวิกุล 61 ด.ญ.ชาลิสา พงศ์พลาญชัย 
22 ด.ช.ดรัล พนมยงค ์ 62 จริยาพร วงศ์เลิศสกุล 
23 ติณห ์ บุญมี 63 ด.ญ.ปาณิสรา อภิรักษ์จารุพงศ ์
24 ด.ญ.วรวลัญช ์ พนมยงค ์ 64 ภัทรพล ค่าเจริญ 
25 ด.ญ.พรนัชชา พวงช่อ 65 ด.ช.กิตติพัศ  พงศ์อรุโณทัย 
26 ด.ช.ศิรพัฒน ์จิตส าราญ 66 ด.ญ.ณัฏฐณิชา เลิศศรีสกุลรัตน ์
27 ด.ช.วันวิเศษ ประจันเขตต์ 67 ภัทรภูมิ ค่าเจริญ 
28 ด.ญ.ศศกมล พิทักษ์ศิริพรรณ 68 ด.ญ.ชนินาถ นันทราทิพย์ 
29 สิรวิชญ ์ลิมป์แสงศรี 69 ด.ช.ปริยวิศว์ เลิศวัฒนะไพศาล 
30 ด.ช.อภิรวิชญ์ เดชากฤชกุล 70 ด.ญ.อารยา อิสริยะวาณิช 
31 ด.ช.กวิน อุปการกุล 71 ด.ญ.วรัชยา นันทราทิพย ์
32 ด.ช.วรเมธ กิติภาพันธ ์ 72 ด.ช.ยสนิทร ปุญญวานิช 
33 นันท์นภัส กังวิวรรธน์ 73 ด.ญ.อิสสริยา อิสริยะวาณิช 
34 ด.ญ.พชรพร  อัสรางชัย 74 ด.ญ.ปวริสา เรืองรัตน ์
35 ด.ญ.ชญาดา พานิชยะมนตร ี 75 หทัยภัทร ์จงมีพรชัย 
36 ด.ช.ปัณณวัชร ์สรรค์เสถียร 76 ด.ช.ณภัทร จึงธนโชต ิ
37 วิชญ์ บุญม ี 77 ด.ช.จัสติน แอ็นดรูว์ ไวลี ่
38 ชินสีห ์ สืบไชยวัง 78 ด.ช.ชนกภูม ิสันติอัศวราภรณ ์
39 ด.ช.นภนต ์อภินทนาพงศ ์ 79 ด.ช.ภูมิพัฒน์  สันติอัศวราภรณ ์
40 ธนกร จิตต์จรูญ 80 ด.ช.นรธรรม  นวสิริพงศ ์

 


