
รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  แข่งขันในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน์  เบอรโ์ทรศัพท์ 081 379 1604 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
1 เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์หอม 

เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ทีมท่ี 1  086 252 2485 

2 เด็กหญิงณภัทร  หัศกรรจ์ 
เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเกิด 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ทีมท่ี 2  086 252 2485 

3 เด็กชายธนกฤต  ขติฌานัง 
เด็กชายจีราวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ทีมท่ี 3  086 252 2485 

4 เด็กชายภูวดล  เจียมรัมย์ 
เด็กหญิงพัทธนันท์  เขาน้อย 

โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  ทีมท่ี 1 นางพรรณี  หวังสุขกลาง 081 730 4481 

5 เด็กชายเตชินทร์  สนสี 
เด็กชายสุปิยังกูร  ราชประโคน 

โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  ทีมท่ี 2 นางพรรณี  หวังสุขกลาง 081 730 4481 

6 เด็กหญิงธนัญญา  สมบัติวงศ์ 
เด็กหญิงณัฐฐา  เจียมรัมย์ 

โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  ทีมท่ี 3 นางพรรณี  หวังสุขกลาง 081 730 4481 

7 เด็กหญิงวราภรณ์  จุดงาม 
เด็กหญิงนุชนาฏ  กกรัมย์ 

โรงเรียนบ้านโนนแดง  ทีมท่ี 1 นางอนงค์  แก่นอินทร์ 089 161 7585 

8 เด็กชายธีรเดช  โพตาแสง 
เด็กชายคชนา  บุญมาก 

โรงเรียนบ้านโนนแดง  ทีมท่ี 2 นางสาวศิริพร  เก่งรัมย์ 062 386 6559 

9 เด็กชายศิริวัฒณ์  ศราวรณ์ 
เด็กชายพัชรพล  พัชรมนตรี 

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ทีมท่ี 1 นางพรศุทธา  นามบุดดี  
 

086 868 9901 

10 เด็กชายวุฒิกร  พินาศภัย 
เด็กหญิงนุชนภา  หวานแก้ว 

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ทีมท่ี 2 นางพรศุทธา  นามบุดดี  
 

086 868 9901 



รายช่ือนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  แข่งขันในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน์  เบอร์โทรศัพท์ 081 379 1604 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
11 เด็กหญิงอรวรา  รัตนะวรรณ์ 

เด็กชายกฤษณภพ  นามสุขี 
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ทีมท่ี 3 นางฑิตฐิตา  รัตนะวรรณ์ 087 241 6442 

12 เด็กหญิงปาริตา  เอ้ียงม่วง 
เด็กหญิงสุธิตา  คะเลารัมย์ 

โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา  ทีมท่ี 1 นางสาววิภา  รุ่งเรือง 085 097 5112 

13 เด็กหญิงชญาดา  แสงประโคน 
เด็กหญิงพนิตพิชา  สมศรี 

โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา  ทีมท่ี 2 นางสาววิภา  รุ่งเรือง 085 097 5112 

14 
 

เด็กหญิงสิริฉัตร  สนับสนุน 
เด็กหญิงสายธาร  ธิราชรัมย์ 

โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา  ทีมท่ี 3 นางสาววิภา  รุ่งเรือง 085 097 5112 

15 
 

เด็กหญิงจันทร์วลัย  พิลาบุตร 
เด็กชายนิพนธ์  วิทาโน 

โรงเรียนวัดหนองครก  ทีมท่ี 1 นางหนูพิณ  สาทักรัมย์ 098 118 9195 

16 เด็กหญิงธนพร  ใยเเดง 
เด็กหญิงเวธกา  สิทธิประทาน 

โรงเรียนบ้านหนองเก็ม  ทีมท่ี 1 นายฬภัษ  บวรถิรธนดลณ์  
นางกิตติยาภรณ์  กมล 

095 516 7476  
098 716 5554 

17 
 

เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กอกรัมย์ 
เด็กหญิงรุ่งรัศมี  โททับไทย 

โรงเรียนบ้านหนองเก็ม  ทีมท่ี 2 นายฬภัษ  บวรถิรธนดลณ์  
นางกิตติยาภรณ์  กมล 

095 516 7476  
098 716 5554 

18 เด็กหญิงนฤพร  ข าจิตร์ 
เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีทะจักร 

โรงเรียนบ้านหนองเก็ม  ทีมท่ี 3 นายฬภัษ  บวรถิรธนดลณ์  
นางกิตติยาภรณ์  กมล 

095 516 7476  
098 716 5554 

19  เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิทยาไพโรจน์ 
เด็กชายศุภกร  อินทร์ส าราญ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมท่ี 1 นางวันเพ็ญ ทรงพระ 088 774 2282 

20 
 

เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีพัฒนสกุล 
เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งประเสริฐวงศ์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมท่ี 2 นางวันเพ็ญ ทรงพระ 088 774 2282 



รายชื่อนักเรยีนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  แข่งขันในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน์  เบอร์โทรศัพท์ 081 379 1604 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
21 
 

เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ถือความสัตย์ 
เด็กหญิงฝากขวัญ  รจิตบูรณะกุล 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมท่ี 3 นางวันเพ็ญ ทรงพระ 088 774 2282 

22 
  

เด็กชายชยพล  สายสังข์ 
เด็กหญิงณัชชา  ดวงใจ 

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ทีมที ่1 นายพนม  ฉิมพลีพันธุ์  
นางสาวฐิตาภรณ์  มีสิงห์กรกระโทก 

087 655 3638 

23  
 

เด็กชายพิสิษฐ  เสาะหายิ่ง 
เด็กชายนิติธาดา  ทาประโคน 

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ทีมที ่2 นายพนม  ฉิมพลีพันธุ์  
นางสาวฐิตาภรณ์  มีสิงห์กรกระโทก 

087 655 3638 

24 
 

ด็กหญิงณยฏา  สายกระสุน 
เด็กหญิงณัชชา  ชัยประโคน 

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ทีมที ่3 นายพนม  ฉิมพลีพันธุ์  
นางสาวฐิตาภรณ์  มีสิงห์กรกระโทก 

087 655 3638 

25 
 

เด็กชายพัจน์ปกรณ ์  สุนทะวงศ์ 
เด็กชายจิรภัทร  ค าเกาะ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด  ทีมที ่1 นางสาวพรทิพย์  ไขรัมย์ 088 654 5516 

26 
 

เด็กหญิงชมพูนุช  บุญวิเศษ 
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  กะฐินสี 

โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด  ทีมที ่2 นางสาวพรทิพย์  ไขรัมย์ 088 654 5516 

27 
 

เด็กชายนันทิพัฒน์  เทยีนทอง 
เด็กหญิงธีรนุช  วงศ์ประสิทธิ์ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด  ทีมที ่3 นางสาวพรทิพย์  ไขรัมย์ 088 654 5516 

28 
 

เด็กชายทะนงศักดิ์  มาเยอะ  
เด็กหญิงธีรเจนจิรา  เด่นคีรีรัตน์ 

โรงเรียนอนุบาลกระสัง   ทีมที ่1 ครูชฎาภรณ์  เตือประโคน 
ครูวิลาวัณย์  สมหมาย 

081 703 0676 

29 
 

เด็กชายพรรศพณ  เชิดสุข 
เด็กหญิงขวัญข้าว  แกมรัมย์ 

โรงเรียนอนุบาลกระสัง   ทีมที ่2 ครูชฎาภรณ์  เตือประโคน 
ครูวิลาวัณย์  สมหมาย 

081 703 0676 

30 
 

เด็กชายวสุพล  สวาส 
เด็กหญิงโชติกา  ภูงามทอง 

  โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  ทีมที ่1 นางสาวสุภาวัลย์  สุขประเสริฐ 
นายปิยะนนท์  หล่าเพีย 

082 130 7503 

 



รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  แข่งขันในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน์  เบอร์โทรศัพท์ 081 379 1604 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
31 เด็กหญิงณัฐญาดา  กลางพนม 

เด็กหญิงลภัสสรดา  ไชยเจริญ 
โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  ทีมที ่2 นางสาวสุภาวัลย์  สุขประเสริฐ 

นายปิยะนนท์  หล่าเพีย 
082 130 7503 

32  เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ชูวงศ์ 
เด็กหญิงณัฐชนันพร  พรหนองแสน 

โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  ทีมที ่3 นางสาวสุภาวัลย์  สุขประเสริฐ 
นายปิยะนนท์  หล่าเพีย 

082 130 7503 

33  เด็กชายนนทพัทช์  ปิ่นสุวรรณ 
เด็กหญิงตติยา  ทองจ ารัส 

โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อ านวยกิจราษฎร์
วิทยาคาร) ทีมที ่1 

นายนวศาสตร์  เพชรโรจน์ 086 633 3826 

34 
 

เด็กชายวิษณุ  เจนประโคน 
เด็กชายธนภัทร  จ านงประโคน 

โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อ านวยกิจราษฎร์
วิทยาคาร) ทีมที ่2 

นายนวศาสตร์  เพชรโรจน์ 086 633 3826 

35 
 

เด็กหญิงปริดิยาธร  ประมูลประธรรม 
เด็กหญิงสาธิดา  ค าจันทร์ 

โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อ านวยกิจราษฎร์
วิทยาคาร) ทีมที ่3 

นางสาววาสนา  ทรงประโคน 081 916 6192 

36 
 

เด็กหญิงรุ่งนภา  ไกรพงษ์ 
เด็กชายเสฏฐวุติ  โอภาสจิระพงศ์ 

โรงเรียนบ ารุงวิทยา ทีมที ่1 นางสาวมณีรัตน์ ครองชื่น 087 456 3943 

37   
 

เด็กหญิงฉัตราภา  วิเชียรสินธุ์ 
เด็กชายเกียรติกร  ทัพขวา 

โรงเรียนบ ารุงวิทยา ทีมที ่2 นางสาวมณีรัตน์ ครองชื่น 087 456 3943 

38  
 

เด็กหญิงวิมลสิริ  ตั้งประเสริฐพร 
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ริ้วแดง 

โรงเรียนบ ารุงวิทยา ทีมที ่3 นางสาวมณีรัตน์ ครองชื่น 087 456 3943 

39 
  

เด็กหญิงรินรดา สังคหะ 
เด็กหญิงธัญชนก แก้วดอนรี 

โรงเรียนอนุบาลธีรา ทีมที ่1  092 295 3093 

40  
 

เด็กหญิงศุภสิริ บุญละม่อม 
เด็กชายปริญวิทย์  เจนศิริศักดิ์ 

โรงเรียนอนุบาลธีรา ทีมที ่2  092 295 3093 



 

รายชื่อนักเรียนแขง่ขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  แข่งขันในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน์  เบอร์โทรศัพท์ 081 379 1604 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
41 
 

เด็กหญิงปพิชญา วรรณวิจิตร 
เด็กหญิงปาณิกา หาญสุวรรณ์ 

โรงเรียนอนุบาลธีรา ทีมที ่3  092 295 3093 

42 
 

เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์ เลี่ยวเส็ง 
เด็กหญิงจิรประภา ปรีการ 

โรงเรียนบ้านตาสะด า (สุรวุฒิอนุเคราะห์) ทีมที ่1 นางสาวจุฑาภรณ์  แก้วเขียวงาม 
นายอภิเชษฐ จันทะนุภา 

081 066 7958 
093 874 0000 

43 
 

เด็กชายพิภพ สุดเหมาะ 
เด็กหญิงพัชรา เชื่อมาก 

โรงเรียนบ้านตาสะด า (สุรวุฒิอนุเคราะห์) ทีมที ่2 นางสาวจุฑาภรณ์  แก้วเขียวงาม 
นายอภิเชษฐ จันทะนุภา 

081 066 7958 
093 874 0000 

44 
 

เด็กหญิงวรรณธิดา ไชยโสภา 
เด็กหญิงชนิตา ฤกษ์ชัย 

โรงเรียนบ้านตาสะด า (สุรวุฒิอนุเคราะห์) ทีมที ่3 นางสาวจุฑาภรณ์  แก้วเขียวงาม 
นายอภิเชษฐ จันทะนุภา 

081 066 7958 
093 874 0000 

45 
 

เด็กหญิงหทัยชนก มูลทาเจริญสุข 
เด็กชายณัฐวุฒิ ส ามะโย 

โรงเรียนบ้านละลูน  ทีมที ่1 นายบุญเสริม  แน่นหนา  
นางสาวหทัยชนก  แน่นหนา 
นายธ ารงศักดิ์  คงทน 

087 258 0541 
092 154 5852 
089 949 5345 

46 
 

เด็กหญิงสุชาดา ทองมาก 
เด็กชายรัฐศาสตร์ วงขุมเงิน 

โรงเรียนบ้านละลูน  ทีมที ่2 นายบุญเสริม  แน่นหนา  
นางสาวหทัยชนก  แน่นหนา 
นายธ ารงศักดิ์  คงทน 

087 258 0541 
092 154 5852 
089 949 5345 

47 
 

เด็กหญิงกุลนัดดา บุญลี 
เด็กหญิงนลิตา งาตา 

โรงเรียนบ้านละลูน  ทีมที ่3 นายบุญเสริม  แน่นหนา  
นางสาวหทัยชนก  แน่นหนา 
นายธ ารงศักดิ์  คงทน 

087 258 0541 
092 154 5852 
089 949 5345 

48 
 

เด็กชายกันต์  สิงห์รัมย์ 
เด็กชายภูริ  พองนวล 

โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ทีมที่ 1 นางสาวสิริกานต์  ดวงดี  
นางสาวรัชดาภรณ์  กลมประโคน 

091 708 8518 

49 
 

เด็กชายชัชวินท์  วิจิตรัตนศาสตร์ 
เด็กชายชยพล  หนูประโคน 

โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ทีมที่ 2 นางสาวสิริกานต์  ดวงดี  
นางสาวรัชดาภรณ์  กลมประโคน 

091 708 8518 

50 
 

เด็กชายหฤษฎ์ ซ่อนกลิ่น 
เด็กหญิงญาณิน  สมานรักษ์ 

โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ ทีมที่ 3 นางสาวสิริกานต์  ดวงดี  
นางสาวรัชดาภรณ์  กลมประโคน 

091 708 8518 



รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  แข่งขันในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน์  เบอรโ์ทรศัพท์ 081 379 1604 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
51 
 

เด็กชายกฤตพล  ทะเรืองรัมย์ 
เด็กชายอาทิตย์  ทะเลิงรัมย์ 

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  ทีมที่ 1   092 456 5298 

52 
 

เด็กชายปรเมศ  จิมานัง 
เด็กชายสมชาย  สายสร 

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  ทีมที่ 2  092 456 5298 

53 
 

เด็กหญิงญาณิศา  ฉิวรัมย์ 
เด็กหญิงวาศิณี  เสร็จสิ้น 

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  ทีมที่ 3  092 456 5298 

54 
 

เด็กชายอานนท์  ควรตะขบ 
เด็กหญิงปริญญารัตน์  นีละคร 

โรงเรียนบ้านหนองไทร ทีมที่ 1 นายโชคอนันต์  เทพบัณฑิตย์ 091 831 9529 

55 
 

เด็กหญิงภัทรภรณ์  ด่านชุมพร 
เด็กหญิงนภัสสร  ดาวเรรัมย์ 

โรงเรียนบ้านหนองไทร ทีมที่ 2 นายโชคอนันต์  เทพบัณฑิตย์ 091 831 9529 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพสถานทีจ่ัดกิจกรรม  
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร ์  

 



 

 


