
รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน “เครื่องบินพลังยาง” เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
จัดโดยกลุ่มวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

แข่งขันในวันจันทรท์ี่ 19 สิงหาคม  2562  เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมเฟ้ืองฟ้า  อาคาร 15 ชั้น 15 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาจารย์รัตนาภรณ์  สมฤทธิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์  เบอร์โทรศัพท์ 09 8102 6302 

ทีมที่ โรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ – สุกลนักเรียน ผู้ควบคุมทีม หมายเหตุ 
1 
 

โรงเรียนชุมพวงศึกษา   
ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา 

ชุมพวงศึกษา ทีมที่ 1 เด็กชายชนินทร์  แก้วพิมาย 
เด็กชายธนกฤต  สุขแจ่ม 
เด็กชายธนากร  สิงห์ค าปัด 

นางไกรศรี ค ามา โทรศัพท์ 090 256 0737  
Email :  kraisree@cp.ac.th 

2 
 

โรงเรียนชุมพวงศึกษา         
ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา 

ชุมพวงศึกษา ทีมที่ 2 เด็กชายกลธวัช  สมานสุข 
เด็กหญิงปริญธร  ปุเรตัง 
เด็กหญิงธันยธรณ์  มีหัวโทน 

นางไกรศรี ค ามา โทรศัพท์ 090 256 0737   
Email : kraisree@cp.ac.th 

3 
 

โรงเรียนภัทรบพิตร  Pb 1 เด็กชายโสภณวิชญ์  ไกรสะรัมย์ 
เด็กชายชิษณุชา  สมัญญา 
เด็กชายรานิต  คงสุข 

นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์ โทรศัพท์ 091 828 26777  
Email : 
pookpick_pank@hotmail.com 

4 
 

โรงเรียนภัทรบพิตร  Pb 2 เด็กชายดนุพร  เปลี่ยนสุข 
เด็กชายลิปปกร  อาสา 
เด็กชายภูริภัทร  บุตรธรรม 

นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์ โทรศัพท์ 091 828 26777  
Email : 
pookpick_pank@hotmail.com 

5 
 

โรงเรียนบ้านสระทอง  
ม.15 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง  
จ.สุรินทร์ 

สระทอง  1 เด็กชายปัณณวรรธ  ไกรษร 
เด็กชายอนุชิต  จบไตรเภท 
เด็กชายประพัฒศร จันทร์แดง 

นายสาธิต อ่อนสลวย โทรศัพท์ 087 874 7117 
 

6 
 

โรงเรียนบ้านสระทอง 
ม.15 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง  
จ.สุรินทร์ 

สระทอง  2 เด็กชายธนกฤต  บริบูรณ์ 
เด็กชายธนะชัย  มีบัง 
เดก็ชายสุชานันท์  ประคองใจ 

นายสาธิต อ่อนสลวย โทรศัพท์ 087 874 7117 
 

7 
 

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  
76 หมู่ 3 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วย
ราช จ.บุรีรัมย ์

เมืองโพธิ์การบิน นายสิทธิกร วิเศษรัมย์ 
เด็กชายสุรชาติ จินันทุยา 
เด็กชายคิมหันต์ พันธพง 

นายสังเวียน พิลาพันธ์ โทรศพัท์ 086 261 5578 



รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน “เครื่องบินพลังยาง” เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
จัดโดยกลุ่มวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

แข่งขันในวันจันทรท์ี่ 19 สิงหาคม  2562  เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมเฟ้ืองฟ้า  อาคาร 15 ชั้น 15 
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ทีมที่ โรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ – สุกลนักเรียน ผู้ควบคุมทีม เบอรโ์ทรศัพท์ 

8 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 
76 หมู่ 3 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วย
ราช จ.บุรีรัมย ์

พลังธรรมชาติ เด็กชายพงศกร พนุมรัมย์ 
เด็กชายมนัญชัย ศรีประโคน 
เด็กชายภูธเนศ แนบสุข 

นายสังเวียน พิลาพันธ์ 086 261 5578 

9 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 
76 หมู่ 3 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วย
ราช จ.บุรีรัมย ์

รัชชานนท์ เด็กชายนคเรศ  เจียมรัมย์ 
เด็กชายสถาพร  เทพวงศ์ 
เด็กชายธีรชัย  ดีท ามา 

นายสังเวียน พิลาพันธ์ 086 261 5578 

10 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 
ต.หัวดอน. อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี 

Stk pilot club 1 เด็กชายจักรกฤต  รวมธรรม 
เด็กชายประสบโชค อุทธจันทร์ 
เด็กชายธนภัทร สายชมพู 

นายชัชวาล สารวัน 097 335 6583 

 

11 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 
ต.หัวดอน. อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี 

Stk pilot club 2 เด็กชายเสฐวุฒิ ศรีสมุทร 
เด็กชายธนภัทร ทองชุม 

นายชัชวาล สารวัน 097 335 6583 

 

12 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม BK 01 บัวหลวง
วิทยาคม 

เด็กชายภานุพงษ์  เอการัมย์ 
เด็กชายพิเชษฐ์  นครรัมย์ 
เด็กชายอภินันท์  บุญทัย 

นายสุริยะ  บุญคง 085 765 1324 
 

13 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม BK 02 บัวหลวง
วิทยาคม 

เด็กชายธัชชัย  สุขโชค 
เด็กชายเจษฎา  เอการัมย์ 
เด็กชายวสันต์  บุญอ่ า 

นายสุริยะ  บุญคง 085 765 1324 
 

14 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 
 

วัดสองพ่ีน้อง เด็กชายวรยศ  ตุ้ยบา 
เด็กชายพงศกร  ปีกา 
เด็กชายรัตนชัย   เวียงแก้ว 

นายภาคภูมิ  ช่างเติม 098 243 4879 
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แข่งขันในวันจันทรท์ี่ 19 สิงหาคม  2562  เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมเฟ้ืองฟ้า  อาคาร 15 ชั้น 15 
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ทีมที่ โรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ – สุกลนักเรียน ผู้ควบคุมทีม เบอรโ์ทรศัพท์ 
15 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

 
พระครู1 เด็กชายชยธร  ประบุญเรือง 

เด็กชายอัสฎางษ์  สารบุญเรือง 
นายสุพจน์  มีแก้ว 089 718 5872 

16 
 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 

พระครู2 เด็กชายอภินันท์  พิลาชัย 
เด็กชายยุทธนา  ไชยโย 

นางวณิชชา  มีแก้ว 081 548 8489 

17 
 

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม NKP เด็กชายศุภกิจ  บุญรับ 
เด็กชายกัญญวิชญ์  วงศ์พันธรรม 

นางโสภิต  รินไธสง 088 287 7754 

18 
 

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา KL-2019 เด็กชายฐาปกรณ์  เพราะไธสง 
เด็กชายนรบดี  พูลศิริ 
เด็กชายปฏิพัทธ์  ห้วยศรี 

นายนพพร  โพสุวัน 0 94 978 9563 
 

19 
 

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา kledlin-19 เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่วยนา 
เด็กชายกีรติ  ชมกว้าง 
เด็กชายรัชชานนท์  พิมลนอก 

นายบัญชา  ชุมหิรัญ 095 616 4221 

20  โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา โรงเรียนอิสาณโกศล
ศึกษา 

เด็กชายกฤษณะ  เอ่ียมลม้าย 
เด็กชายอรรถพล  คามวาสี 
เด็กชายธิติ  กล้าหาญ 

นายชาตรี  จะรอนรัมย์ 081 063 5446 
 
 

21 
 
 

โรงเรียนบ้านระนามพลวง ระนามพลวง เด็กชายพรชัย  สว่างสุข 
เด็กชายธีรทัต  เจริญยิ่ง 
เด็กชายสาโรจน์  สินชุมแสง 

นางเมธาพร  ชัยสุนทร 098 813 8162 

22 
 
 

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ไพศาลแอร์ไลน์ 001 เด็กชายชยากร  ข าพร้อม 
เด็กชายชยาธร  ข าพร้อม 
เด็กชายพลวัต  คงประเวศ 

นายพงษ์ศักดิ์  รองละคร 093 841 0528 
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แข่งขันในวันจันทรท์ี่ 19 สิงหาคม  2562  เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมเฟ้ืองฟ้า  อาคาร 15 ชั้น 15 
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ทีมที่ โรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ – สุกลนักเรียน ผู้ควบคุมทีม เบอรโ์ทรศัพท์ 
23 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ไพศาลแอร์ไลน์ 002 เด็กชายเปมทัต  วรกิจ 

เด็กชายภควัติ  แสวงสุข 
เด็กชายชัชพล  ศรีผุย 

นายพงษ์ศักดิ์  รองละคร 093 841 0528 
 

24 โรงเรียนมีชัยพัฒนา MPS01 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุษบงษ์ 
เด็กชายสันติชัย  หอมสมบัติ 
เด็กชายนภนต์  ฐานิสร 

นายนิรัติศัย  งามเลิศ  
นางสาวกาญจนา  อุ่นค า 

091 038  0616 

25 โรงเรียนมีชัยพัฒนา MPS02 เด็กหญิงกวินทิพย์  งึ้มนันใจ 
เด็กชายชรินทร  โสมประยูร 
เด็กชายจิรวัฒน์  สิงห์บี้ 

นางสาวกาญจนา  อุ่นค า  
นายนิรัติศัย  งามเลิศ 

091 038  0616 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพสถานทีจ่ัดกิจกรรม  
ณ  ห้องประชุมเฟื้องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15   

ตรงข้ามกับโรงแรมพนมพมิาน 

  



 

 


