
รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 แข่งขันในวันจันทรท์ี่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ  หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน์  เบอรโ์ทรศัพท์ 081 379 1604 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
1 เด็กชายกฤตยชญ์  อนันตภัณฑ ์

เด็กหญิงวรรณพร  สายสุด 
โรงเรียนชุมพวงศึกษา ทีมท่ี 1 นางไกรศรี ค ามา 090 256 0737 

2 เด็กหญิงชนัญธิดา  เจียมมะเริง 
เด็กหญิงชติสรา สุราช 

โรงเรียนชุมพวงศึกษา ทีมท่ี 2 นางไกรศรี ค ามา 090 256 0737 

3 เด็กหญิงปรีญากาญ ์ ปินะถา 
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เสริมศรี 

โรงเรียนชุมพวงศึกษา ทีมท่ี 3 นางไกรศรี ค ามา 090 256 0737 

4 เด็กหญิงธัญวัลย์ พรรณพิสุทธิ์ 
เด็กหญิงพันธิตา บุญชวน 

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  ทีมท่ี 1 นางสาวฐิตาภรณ์  มีสิงห์กรกระโทก 
นายพนม  ฉิมพลีพันธุ์ 

087 655 3638 

5 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเอาะ 
เด็กหญิงนันฐมนพร ลีประโคน 

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  ทีมท่ี 2 นางสาวฐิตาภรณ์  มีสิงห์กรกระโทก 
นายพนม  ฉิมพลีพันธุ์ 

087 655 3638 

6 เด็กชายธนาดล  สุขแจ่ม 
เด็กชายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์ 

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  ทีมท่ี 3 นางสาวฐิตาภรณ์  มีสิงห์กรกระโทก 
นายพนม  ฉิมพลีพันธุ์ 

087 655 3638 

7 เด็กหญิงสุชานาถ  ช านาญดี 
เด็กหญิงคณัสนันท์  ประทุมเงิน 

โรงเรียนนางรอง ทีมท่ี 1 นางรวงรัตน์  อินทร์ไชยมาศ 
นางวันเพ็ญ  ทิพย์อักษร 

081 879 7996 
 

8 เด็กหญิงนุตประวีณ์  คตวงศ์ 
เด็กหญิงญาดา  ทองเอ่ียม 

โรงเรียนนางรอง ทีมท่ี 2 นางรวงรัตน์  อินทร์ไชยมาศ 
นางวันเพ็ญ  ทิพย์อักษร 

081 879 7996 
 

9 เด็กหญิงเบญญาภา  อุดหนุน 
เด็กหญิงณัฐกมล  อ านวยศรี 

โรงเรียนนางรอง ทีมท่ี 3 นางรวงรัตน์  อินทร์ไชยมาศ 
นางวันเพ็ญ  ทิพย์อักษร 

081 879 7996 
 

10 เด็กหญิงจิรนุช  กองแก้ม 
นางสาวกานต์ปริยา  โยธราช 

โรงเรียนวาปีปทุม  ทีมท่ี 1 ว่าที่ร.อ.ศุภกฤต  เรืองสมบัติ  
นายไพโรจน์  สุวรรณศรี  
นางสาวสุวดี  ปะกินัง 

095 965 5396 
088 535 7559 
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11 เด็กหญิงทิชาพร  ปิดสายะ 

เด็กชายวงศกร  คุณแก้ว 
โรงเรียนวาปีปทุม  ทีมท่ี 2 ว่าที่ร.อ.ศุภกฤต  เรืองสมบัติ  

นายไพโรจน์  สุวรรณศรี  
นางสาวสุวดี  ปะกินัง 

095 965 5396 
088 535 7559 

12 เด็กหญิงธีร์สุดา  ภิบาลจอมมี 
เด็กชายธนกร  อินทกรอุดม 

โรงเรียนวาปีปทุม  ทีมท่ี 3 ว่าที่ร.อ.ศุภกฤต  เรืองสมบัติ  
นายไพโรจน์  สุวรรณศรี  
นางสาวสุวดี  ปะกินัง 

095 965 5396 
088 535 7559 

13 เด็กชายยศวัจน์  ตังตระกูลวงศ ์
เด็กชาย ปิยากร  ประจันพล 

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ทีมท่ี 1 อ.สุภาพร  ศรีชินราช 062 707 9312 

14 เด็กชายภัทร  จันทร์โอวาท 
เด็กหญิงณัฐธิสา  เจิ้ง 

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ทีมท่ี 2 อ.สุภาพร  ศรีชินราช 062 707 9312 

15 เดก็ชายธนิสร  สงนางรอง 
เด็กหญิงปาริฉัตร  นามไพร 

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ทีมท่ี 3 อ.สุภาพร  ศรีชินราช 062 707 9312 

16 เด็กชายตันติวุฒิ  ตันวุฒิบัณฑิต 
เด็กหญิงสิริวรรณ  เกตุแก้ว 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
บุรีรัมย์ ทีมท่ี 1 

นางรพีพร  ตะเคียนราม  
นางพชรพรรณ  พิมพ์ตะครอง 

093 456 6657  
081 263 0884 

17 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สังประกุล 
เดก็หญิงธัญยธรณ์  มงคลไชยวัฒน์ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
บุรีรัมย์ ทีมท่ี 2 

นางรพีพร  ตะเคียนราม  
นางพชรพรรณ  พิมพ์ตะครอง 

093 456 6657  
081 263 0884 

18 เด็กหญิงสิริศร  นาคประโคน 
เด็กหญิงสุชาดา  เรนรัมย์ 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ทีมท่ี 1 นางสาวพรทิภา  ทองกุล  
นางอาทิตยา  หนูประโคน 

096 914 4676 
095 878 9922 

19 เด็กชายวัชรพล  ธรรมานุกูลวงศ์ 
เด็กหญิงมาริษา  ปุ๋ยแก้ว 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ทีมท่ี 2 นางสาวพรทิภา  ทองกุล  
นางอาทิตยา  หนูประโคน 

096 914 4676 
095 878 9922 

20 เด็กชายอิทธิภัทร  เจริญผิว 
เด็กชายพันธการ  เสาเปรีย 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ทีมท่ี 3 นางสาวพรทิภา  ทองกุล  
นางอาทิตยา  หนูประโคน 

096 914 4676 
095 878 9922 
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21 
 

เด็กชายธนภูมิ  พิศวง 
เด็กชายเจษฎา  ละอองทอง 

โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ทีมท่ี 1 นางสาววริษฐา  สมเจริญ 
 

086 866 4846 

22 
 

เด็กชายธนกร  รัตนวัฒนาวิรัตน์ 
เด็กหญิงณัฐวิภา  กลีบแก้ว 

โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ทีมท่ี 2 นางสาวพรพิมล  คงเจริญสุข 086 866 4846 

23 
 

เด็กชายชัยภัทร  ขาวงาม 
เด็กหญิงธนพร  กิ่งมณี 

โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ทีมท่ี 3 นางยอดขวัญ  กิ่งมณี 
 

086 866 4846 

24 
 

เด็กหญิงวิภาดา  ทะเริงรัมย์ 
เด็กหญิงกมลรัตน์  การัมย์ 

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา  ทีมท่ี 1 นายชาตรี  จะรอนรัมย์ 
นางนภาพรรณ  สอนบุญชู 

081 063 5446 

25 
 

เด็กหญิงนัยนา  อาญาเมือง 
เด็กหญิงวิรยาพร   มาลารักษ์ 

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา  ทีมท่ี 2 นายชาตรี  จะรอนรัมย์ 
นางนภาพรรณ  สอนบุญชู 

081 063 5446 

26 
 

เด็กหญิงพิมพา  อักษรณรงค์ 
เด็กชายบุญยกร  ใจเที่ยง 

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา  ทีมท่ี 3 นายชาตรี  จะรอนรัมย์ 
นางนภาพรรณ  สอนบุญชู 

081 063 5446 

27 
 

เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์ 
เด็กชายพสิษฐ์  ชัยอริยวรวัฒน์ 

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  ทีมที ่1 นายประเสริฐ  สังข์รัมย์ 081 186 3455 

28 
 

เด็กชายพีรพันธ์  สินธุพันธ์ 
เด็กชายกษิดิศ  เหมือนวาจา 

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  ทีมที ่2 นายประเสริฐ  สังข์รัมย์ 081 186 3455 

29 
 

เด็กชายณพดนัย  ตันจาตุรนต์ 
เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์ 

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  ทีมที ่3 นายประเสริฐ  สังข์รัมย์ 081 186 3455 

30 
 

เด็กหญิงณฐพร  แสงพุ่ม 
เด็กชายชานนท์  ภาสดา 

โรงเรียนอนุบาลกระสัง  ทีมท่ี 1 นางกาญจนา  ฉิมพลีพันธุ์ 0 81 703 0676 



รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 แข่งขันในวันจันทรท์ี่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ  หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน์  เบอร์โทรศัพท์ 081 379 1604 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
31 เด็กหญงิอภิชญา  โสภา 

เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภูไม่พรม 
โรงเรียนอนุบาลกระสัง  ทีมท่ี 2 นางกาญจนา  ฉิมพลีพันธุ์ 0 81 703 0676 

32 
 

เด็กหญงิจีระภา  หนูพร 
เด็กหญงิธันชนก  มายเจริญกุล 

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  ทีมท่ี 1 นายเอกพล  ศิริมนตรี  
นางสาวสุฑารัตน์  โพธิ์นาแค  
นางสาวหทัยภัทร  บุตรประโคน 

095 131 5781 

33 
 

นายฐาปกรณ ์  แก่นพรม 
นายบุกก าชัย  ปิดตานัง 

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  ทีมท่ี 2 นายเอกพล  ศิริมนตรี  
นางสาวสุฑารัตน์  โพธิ์นาแค  
นางสาวหทัยภัทร  บุตรประโคน 

095 131 5781 

34 
 

เด็กหญงิปรวีร์  ค าภา 
เด็กหญงิกานดา  แว่นจันลา 

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  ทีมท่ี 3 นายเอกพล  ศิริมนตรี  
นางสาวสุฑารัตน์  โพธิ์นาแค  
นางสาวหทัยภัทร  บุตรประโคน 

095 131 5781 

35 
 

เด็กชายจารุพร  แก้วกั้น 
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทวงศ์ 

โรงเรียนสตึก  ทีมท่ี 1 นางพุรินทร์  ดีขุนทด 081 967 6172 

36 
 

เด็กหญิงกนกพร  บ ารุง 
เด็กหญิงนัตนิิชา  พันทอง 

โรงเรียนสตึก  ทีมท่ี 2 นางพุรินทร์  ดีขุนทด 081 967 6172 

37 
 

เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จินโจ 
เด็กหญิงทอฝัน  รักษา 

โรงเรียนสตึก  ทีมท่ี 3 นางพุรินทร์  ดีขุนทด 081 967 6172 

38 
 

เด็กหญิงนันทพันธ์  ปะกาเร 
เด็กหญิงภัทราพร  ทองมาก 

โรงเรียนบ้านหนองติ้ว  ทีมที่ 1 นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์ 094 510 9825 

39 
 

เด็กหญิงสายป่าน  ศรีสุโข 
เด็กหญิงจิระนันท์  เดชกุลรัมย์ 

โรงเรียนบ้านหนองติ้ว  ทีมที่ 2 นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์ 094 510 9825 



รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 แข่งขันในวันจันทรท์ี่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ  หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน์  เบอรโ์ทรศัพท์ 081 379 1604 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
40 
 

เด็กหญิงกนกพรรษา  ศรีสุวอ 
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัสสา 

โรงเรียนพล ทีมท่ี 1 นางแสงจันทร์  นารถเหนือ 097 314 2197 

41 
 

เด็กชายสุธาเพชร   นาคูณ 
เด็กหญิงประกายทิพย์  น้อยสิงห์ 

โรงเรียนพล ทีมท่ี 2 นางแสงจันทร์  นารถเหนือ 097 314 2197 

42 เด็กหญิงอุไรริษา   เตโพธิ์ 
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ริ้วแดง 

โรงเรียนพล ทีมท่ี 3 นางแสงจันทร์  นารถเหนือ 097 314 2197 

43 
 

เด็กหญิงสุภาพร  วิศิษฏ์ศิลป์ 
เด็กชายอนุชิต  โยงไธสง 

โรงเรียนพุทไธสง  ทีมที ่1 นางอรัญญา  หมอกไชย 087 870 3451 

44 
 

เด็กหญิงอารยา  ปลื้มพันธ์ 
เด็กหญิงมานาริรีณทร์   ชยภร 

โรงเรียนพุทไธสง  ทีมที่ 2 นางอรัญญา  หมอกไชย 087 870 3451 

45 
 

เด็กหญิงนภาวรรณ  โพธิข า 
เด็กหญิงพชรธรณ์  สร้อยเพชร 

โรงเรียนพุทไธสง  ทีมที่ 3 นางอรัญญา  หมอกไชย 087 870 3451 

46 
 

เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขเจริญ 
เด็กหญิงนพภัสสร  ถิ่นระยะ 

โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์  ทีมที่ 1 นางสาวสิริกานต์  ดวงดี  
นางสาวรัชดาภรณ์  กลมประโคน 

091 708 8518 

47 
 

เด็กหญิงกฤตติยา  กินใบ 
เด็กหญิงนวรัตน์  สุขสวัสดิ์ 

โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์  ทีมที่ 2 นางสาวสิริกานต์  ดวงดี  
นางสาวรัชดาภรณ์  กลมประโคน 

091 708 8518 

48 
 

เด็กชายคุณานนต์  กองชา 
เด็กหญิงนรินทร  ศรีสองภา 

โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์  ทีมที่ 3 นางสาวสิริกานต์  ดวงดี  
นางสาวรัชดาภรณ์   กลมประโคน 

091 708 8518 

49 
 

เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญเต็ม 
เด็กหญิงจิราวรรณ  ฉ าโสพัส 

โรงเรียนบ้านระนามพลวง  ทีมท่ี 1 นางรุ่งอรุณ  ดอกเกษ 087 957 4275 

50  
 

เด็กหญิงกรรณิการ์  กล่ าอินทร์ 
เด็กหญิงณัฐมล  คนหลัก 

โรงเรียนบ้านระนามพลวง  ทีมท่ี 2 นางรุ่งอรุณ  ดอกเกษ 087 957 4275 



รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  แข่งขันในวันจันทรท์ี่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ  หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน์  เบอร์โทรศัพท์ 081 379 1604 

ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ชื่อครูผู้ดูแล เบอร์โทรศัพท์ 
51 เด็กหญิงจิรัชยา  มุ่งดี 

เด็กหญิงพรนภา  สว่าง 
โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  ทีมที่ 1  092 456 5298 

52 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดีมีชาติ 
เด็กหญิงกรวรรณ  ตากิ่มนอก 

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  ทีมที่ 2  092 456 5298 

53 เด็กหญิงภูรินี  สัมโย 
เด็กหญิงกฤติยารัตน์  ดีทรัพย์ 

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  ทีมที่ 3  092 456 5298 

54 
 

เด็กหญิงชาลิตา  สินมาก 
เด็กชายบุรทัช  คงสุข 

โรงเรียนสิรินธร  ทีมท่ี 1 นางสมกิต  โอรสรัมย์ 081 789 1490 

55 เด็กหญงิชณิสรา  เลอมานกุล 
เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  สุขกาย 

โรงเรียนสิรินธร  ทีมท่ี 2 นางสมกิต  โอรสรัมย์ 081 789 1490 

56 
 

เด็กหญิงอธิชติกานต์  วรวงศ์ 
เด็กหญิงกนกวรรณ  โสดา 

โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ทีมที่ 1 นางสาวชาลี  เกยรัมย์ 099 176 6995 

57 นายญัฐนน  พิทักษ์ตระกูล 
เดก็ชายสันธณชัย  เจริญรัมย์ 

โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ทีมที่ 2 นางสาวชาลี  เกยรัมย์ 099 176 6995 

58 เด็กหญิงพิมพ์พิดา  ชูชีพ 
เด็กหญิงวิมลศิริ  เสาทอง 

โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ทีมที่ 3 นางสาวชาลี  เกยรัมย์ 099 176 6995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพสถานทีจ่ัดกิจกรรม  
ณ  หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์   

 



 

 


