
รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร   เบอร์โทรศัพท์ 08 6396 4624 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ควบคุมดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
1 นางสาวกาญจนา  ยังคง โรงเรียนสังขะ นายชรินทร์  มหานาม 094 542 9188 
2 นางสาวมัลลิกา  เหล่านอก โรงเรียนสังขะ นายชรินทร์  มหานาม 094 542 9188 
3 นางสาวอัญลญา  ประวันนา โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ นายธนพัฒน์  ศิริส าราญ 087 101 7089 
4 นางสาวลริตา  อุทะปา โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ นายธนพัฒน์  ศิริส าราญ 087 101 7089 
5 นางสาวรังสิมา  ปัจจัยคา โรงเรียนวาปีปทุม นางสาวชมพู  สัจจวาณิชย์ 087 214 9652 
6 นางสาวพรธีรา  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม นางสาวชมพู  สัจจวาณิชย์ 087 214 9652 
7 นางสาวกัญญารัตน์  โพธิจักร โรงเรียนนางรอง นางกรกฎ  ลัทธิ 081 071 2577 
8 นางสาวอภิญา  คองสันเที๊ยะ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม นายนิทัศน ์ อุรีรัมย์ 088 759 0522 
9 นางสาวอรัญญา  เชียงหลิว โรงเรียนสองห้องพิทยาคม นายนิทัศน ์ อุรีรัมย์ 088 759 0522 
10 นายวิริทธิ์พล  กระมนมานิต โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม นายราชันย์  ทองจันดา 085 495 7132 
11 นายเจษฎา  เจียมรัมย์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม นายราชันย์  ทองจันดา 085 495 7132 
12 นายสราวุฒิ  กองแก้ว โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นายจตุรภัทร  สุภาภา 083 126 1925 
13 นางสาวสุดาวดี  เภสัชชะ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นายจตุรภัทร  สุภาภา 083 126 1925 
14 นางสาวธัญญา  จ าปาโพธิ์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร นายประสิทธิ์  ไตรสะอม 087 262 2780 
15 นายศุภณัฐ  บุญฑีย์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร นายประสิทธิ์  ไตรสะอม 087 262 2780 
16 นางสาวปาริชาต  เอ้ือวิเศษ โรงเรียนพระครูพิทยาคม นางวณิชชา  มีแก้ว 081 548 8489 
17 นายธีระภัทธิ์  ทารัตน์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม นางวณิชชา  มีแก้ว 081 548 8489 
18 นางสาวกานต์พิชชา  ศรีคร้าม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาจารย์ดาเนตร  มหาเมฆ 088 582 1753 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร   เบอร์โทรศัพท์ 08 6396 4624 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ควบคุมดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
19 นายไกรินทร์  น าปัญญา  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นางสาวธิดารัตน์  เรืองกล้า 084 897 1819 
20 นางสาวธนพร  พุกทอง โรงเรียนสิรินธร นายธีรวัฒน์  สมยิ่ง 092 156 7509 
21 นางสาวปภานิจ  ทองเทือก โรงเรียนสิรินธร นายธีรวัฒน์  สมยิ่ง 092 156 7509 
22 นายภูรินทร์   ผลเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณ

วิทยา” 
นางสุดาทิพย์  ตราชู  

23 นางสาวภัทรานิษฐ์  วาหะรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณ
วิทยา” 

นางสุดาทิพย์  ตราชู  

24 นางสาวกัลย์สุดา  ปลีนารัมย์ โรงเรียนภัทรบพิตร นางสาวสธิษา  ชะร่างรัมย์ 
นายสหรัส  โฉมทอง 

093 474 4551 

25 นางสาวกรรณิการ์  เกรียงรัมย์ โรงเรียนภัทรบพิตร นางสาวสธิษา  ชะร่างรัมย์ 
นายสหรัส  โฉมทอง 

093 474 4551 

26 นางสาว เกวลิน นาคนวล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ครูสันทัศน์  ทับสุวรรณ 085 716 2342 
044-631883 

27 นางสาวอมรรัตน์ บุญเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ครูสันทัศน์  ทับสุวรรณ 085 716 2342 
044-631883 

 

 

 

 



รูปภาพสถานที่จัดกิจกรรม  
ณ  ห้องประชุมพุดน้ าบุษย์  อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (อาคาร 22 ชั้น 2) ติดกบั BRU DOME  สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  

 



 

 

 


