
รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมพุดน้ าบษุย์  อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22 ชั้น 2) 
จัดโดยของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิที่ อาจารย์ ดร.ธีรารตัน์ จีระมะกร   เบอร์โทรศัพท์ 08 6396 4624 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ควบคุมดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
1 เด็กชายคุณานนต์  โยธินรัตนก าธร โรงเรียนสังขะ นายชรินทร์ มหานาม 094 542 9188 
2 เด็กหญิงชลนิภา รัตนาธิวัด โรงเรียนสังขะ นายชรินทร์ มหานาม 094 542 9188 
3 เด็กหญงิพรรณิตา  ล่วมใจ โรงเรียนท่าลาด นางสาวพินทอน จงกลกลาง 086 064 8452 
4 เด็กหญงิจิรภิญญา  โรงเรียนท่าลาด นางสาวพินทอน จงกลกลาง 086 064 8452 
5 เด็กหญิงกมลวรรณ  ประทุมค า โรงเรียนวาปีปทุม นางไอลัดดา ปามุทา 084 590 4079 
6 เด็กหญิงมีนลดา  ประทุมทอง โรงเรียนวาปีปทุม นางไอลัดดา ปามุทา 084 590 4079 
7 เด็กหญงิวชิรญาณ์  ถีสูงเนิน  โรงเรียนนางรอง นางกรกฎ  ลัทธิ 081 071 2577 
8 เด็กหญงิฑิฆัมพร  เกิดรัมย์ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม นายนิทัศน์ อุรีรัมย์ 088 759 0522 
9 เด็กหญงิศิริรัตน์ ศรีทับทิม โรงเรียนสองห้องพิทยาคม นายนิทัศน์ อุรีรัมย์ 088 759 0522 
10 เด็กชายศิวัฒน์  การรัมย์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม นายราชันย์  ทองจันดา 085 495 7132 
11 เด็กชายพีระพัฒน์  หงษ์ภักดี โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม นายราชันย์  ทองจันดา 085 495 7132 
12 เด็กหญิงภรัณยา  ปักการะโน โรงเรียนชุมพวงศึกษา นางไกรศรี  ค ามา 089 584 0737 
13 เด็กหญิงสไปแก้ว  ปิดตาระเต โรงเรียนพระครูพิทยาคม นางวณิชชา  มีแก้ว 081 548 8489 
14 เด็กหญิงอัจฉรา  สว่างเนตร โรงเรียนพระครูพิทยาคม นางวณิชชา  มีแก้ว 081 548 8489 
15 เด็กชายเศรษฐพงษ ์ พลจันทึก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายประเสริฐ พรมหงษ์  063 490 9294 
16 เด็กหญิงพิมรพัตร  ขยันชุมนุม โรงเรียนสตึก นางอุราภรณ์  พรมฮาด 087 253 8902 
17 เด็กหญงิสิรภัค  สกุลสุภะโชติ โรงเรียนสิรินธร นายธีรวัฒน์  สมยิ่ง 092 156 7509 
18 เด็กหญิงอมรรัตน์  บัวพันธ์ โรงเรียนสิรินธร นายธีรวัฒน์  สมยิ่ง 092 156 7509 
19 เด็กชายธนชัย  สีโท โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นายจตุรภัทร  สุราภา 083 126 1925 



 

รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมพุดน้ าบษุย์  อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22 ชั้น 2) 
จัดโดยของสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิที่ อาจารย์ ดร.ธีรารตัน์ จีระมะกร   เบอร์โทรศัพท์ 08 6396 4624 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ควบคุมดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
20 เด็กหญิงอรจิรา  ตากิ่มนอก โรงเรียนวัดบา้นเมืองโพธิ ์ นางสาวิตรี  ไชยรัมย์ 092 456 5298 
21 เด็กชายบรรดาศักดิ์  นาแก นางสาวสธิษา  ชะร่างรัมย์ 

นายสหรัส  โฉมทอง 
โรงเรียนภัทรบพิตร 093 474 4551 

22 เด็กชายศิวัช  เกรียรัมย์   นางสาวสธิษา  ชะร่างรัมย์ 
นายสหรัส  โฉมทอง 

โรงเรียนภัทรบพิตร 093 474 4551 

23 เด็กชายธนชัย  สีโท นายจตุรภัทร  สุภาภา โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 083 126 1925 
 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพสถานที่จัดกิจกรรม  
ณ  ห้องประชมุพุดน้ าบุษย์  อาคารวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  (อาคาร 22 ชั้น 2) ตดิกับ BRU DOME  สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย ์

  

 



 

 


