
รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารสิ่งทอ (อาคาร 16 ชั้น 1)  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาจารย์สมภพ  กาญจนะ  เบอร์โทรศัพท์ 089 – 529 6797 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงภูวษา สครรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
2 เด็กหญิงณณารัชชา  พรหมเด่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
3 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
4 เดก็หญิงวชิรญาภรณ์  ภะคะโต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
5 เด็กหญิงฐิติรัตน์ กมลมุนีโชติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
6 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ผ่องบุพกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
7 เด็กหญิงปุณณภา ชิดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
8 เด็กหญิงรักษิณา ไชยขันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
9 เด็กชายธีรภัทร พัฒนาประทีป โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
10 เด็กชายญาณพัทร์  เหล่าบรรเทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
11 เด็กชายรญชน์  เขมะปัญญา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
12 เด็กชายพศินื  พืดขุนทด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
13 เด็กชายธราธิป  ตู้ส าราญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
14 เด็กชายณัฐชนน คูณพิทักษ์สกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
15 เด็กหญิงวรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
16 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช านาญเท โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
17 เด็กชายภาณุภณ  การรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
18 เด็กชายอินทัช  ปรุงเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
19 เด็กหญิงอาภาสิริ  เจียมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
20 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุโข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
21 เด็กหญิงทิฆัมพร  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
22 เด็กหญิงจิรภิญญา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
23 เด็กหญิงพรพนิตสุภา  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
24 เด็กหญิงอรวรา  รัตนะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
25 เด็กหญิงธนันญ์ภร  รอดจันทึก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
26 เด็กหญิงพรีมญาดา  เปรมไพบูลย์ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
27 เด็กหญิงชัญญานุช  กลั่นเพชรพะเนาว์ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
28 เด็กหญิงวรัชญา  ฟองภู่ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
29 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทังไธสง โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
30 เด็กหญิงสิริมา  แสงเทพ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
31 เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองดี โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
32 เด็กหญิงพิรญาณ์   หนองคู โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
33 เด็กหญิงจิรภาพร  สืบสายทอง โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
34 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีอภัย โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  
35 เด็กหญิงวิชญาพร  เวชไธสง โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี  



รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารสิ่งทอ (อาคาร 16 ชั้น 1)  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาจารย์สมภพ  กาญจนะ  เบอร์โทรศัพท ์089 – 529 6797 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
36 เด็กหญิงกัญวรา  พาสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
37 เด็กหญิงจิรัชยา  จันท์ครบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
38 เด็กหญิงปสุตา  ศรีแสนปาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์  
39 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ชุมแวงวาปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
40 เด็กหญิงกัญจ์หทัย  สุวรรณวงษ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
41 เด็กหญิงรชยา  วัฒนาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
42 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยศรีรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
43 เด็กหญิงภัทรชนก  ทรงพระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
44 เด็กหญิงธนันชพร  ครองโสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
45 เด็กชายกฤติน  วชิราสุริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
46 เด็กชายพัทธดนย์  พัฒนพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
47 เด็กชายณัฐกฤต  แก้วชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
48 เด็กชายพิรชัช  สอนดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
49 เด็กชายวชิรวิชญ์  สวุะโร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
50 เด็กชายวรรณเดช  จงสง่ากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
51 เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครวงศ์วินัย โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
52 เด็กหญิงลลิตา  ชิ้นเจริญ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
53 เด็กหญิงภัสธารีย์  ศักด์ศิรินุกูล โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
54 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เฉลิมธนศักดิ์ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
55 เด็กหญิงอรกัญญา  โรจน์บัญชา โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
56 เด็กหญิงสมัชญา  เฉลิมรัมย์ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
57 เด็กหญิงอนันตา  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
58 เด็กหญิงบัณพร  โพธิ์ข า โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
59 เด็กหญิงฐิติวรดา วิภาบุษบากร โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
60 เด็กหญิงสรวิชญ์  ศรีแสง โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
61 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  วีระดนัยวงศ์ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
62 เด็กชายนพวัชร  กีรติรัตน์ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
63 เดก็หญิงสาวิกา  ระตาภรณ์ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
64 เด็กหญิงนภาลัลน์  พงศ์สุธนะ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
65 เด็กหญิงญาดา  สุวันตรัจน์ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว  
66 เด็กชายกรกมล  แก้วศิลาทรัพย์ โรงเรียนบ้านตะเคียน  
67 เด็กชายปัณวัตร  ธนเวช โรงเรียนบ้านตะเคียน  
68 เด็กชายอัครเดช  ทองดี โรงเรียนบ้านตะเคียน  
69 เด็กชายศิรภัทร  แก้รัมย์ โรงเรียนบ้านตะเคียน  
70 เด็กหญิงณิชารีย์  ฉวีวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองซอแซะ  



รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารสิ่งทอ (อาคาร 16 ชั้น 1)  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาจารย์สมภพ  กาญจนะ  เบอร์โทรศัพท์ 089 – 529 6797 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
71 เด็กหญิงสาวิตรี  คะเชนรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองซอแซะ  
72 เด็กหญิงมณีรัตน์  สัพโส โรงเรียนบ้านหนองซอแซะ  
73 เด็กชายวุฒิชัย  เพ็งพินิจ โรงเรียนบ้านหนองซอแซะ  
74 เด็กชายสหภาพ  ลาโคตร โรงเรียนบ้านหนองซอแซะ  
75 เด็กชายณัฐกร  ชมเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองซอแซะ  
76 เด็กชายภูมิภัทร  หยวกจังหรีด โรงเรียนบ้านหนองซอแซะ  
77 เด็กหญิงฐิติยา  ทะรุนรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  
78 เด็กหญิงปริยาภัทร  ดีทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  
79 เด็กหญิงปิยวรรณ  นามกิง  โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  
80 เด็กหญิงภาคินี  กิ่งแก้ว โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  
81 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิพรรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  
82 เด็กหญิงมาริสา  เจริญศรี โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  
83 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เการัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  
84 เด็กหญิงสุกัญญา  สุกทน โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  
85 เด็กหญิงรดา  เพ็ชรศรี โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  
86 เด็กหญิงสุฑามาส  ทะยานรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  
87 เด็กหญิงกีรัตยา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช   
88 เด็กหญิงนิพาดา  นานรัมย์ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช   
89 เด็กหญิงสุชานันท์  ชัยกล้า โรงเรียนอนุบาลห้วยราช   
90 เด็กชายศุภกานต์  ทรงชัย โรงเรียนอนุบาลห้วยราช   
91 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ขุมข า โรงเรียนอนุบาลห้วยราช   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปภาพสถานทีจ่ัดกิจกรรม  
ณ  อาคารสิ่งทอ (อาคาร 16 ชั้น 2)   

(ด้านหลังหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และอาคาร 18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


