
 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพรวดี  มีเชื้อ   
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  จังหวัดบุรีรมัย ์

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1926/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสาธิดา  วันทวี   
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  จังหวัดบุรีรมัย ์

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1927/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอัจฉรา  คะรานรัมย์   
โรงเรียนเหลืองพนาวิทยา   จังหวัดบุรีรมัย ์

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1928/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธนกฤต  ขันธวัฒน์   
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1929/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพรพินิจ  นิจสุข   
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1930/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพนม  ฉิมพลีพันธุ์   
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  จังหวัดบุรีรมัย์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1931/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนันทวุฒิ  สอนแก้ว   
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  จังหวัดบุรีรมัย์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1932/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมานา  หมายสุข   
โรงเรียนนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย ์

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1933/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอภิวัฒน์  สิทธิเสนา   
โรงเรียนนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย ์

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1934/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

คุณครูจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล   
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1935/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

คุณครูสมปอง  สระหนองห้าง   
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1936/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายชาญวิทย์  วลัยศรี   
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51  จังหวัดบุรรีัมย ์

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1937/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวิทวัส  นาคดี   
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51  จังหวัดบุรรีัมย ์

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1938/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางโอบบุญ  โสรัจจ์   
โรงเรียนวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วท.1939/๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย   
โรงเรียนวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค ์ประเภททีม 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพธิพรชัย  ทุกประการ 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          
                    

                                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร)                                  
                                                                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 

วท.1940/๒๕๖๒ 


