
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยา (ไบโอคิดส์ ปี 4)  ของนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562  ระหว่างเวลา  08.00 - 16.30 น. ณ  อาคาร 12 ชั้น 4  (ห้อง 12401) 
จัดโดยสาขาวชิาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์ ดร.สุภาพร  ปาโมกข์  เบอรโ์ทรศัพท์  08 7853  9902 

ล าดับที ่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน หมายเหต ุ
1 เด็กหญิงกชกร  ปานมณี โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
2 เด็กหญิงกนกรดา  แก้วเกิด โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
3 เด็กชายพิตรพิบูล  เท่ียงเทพ โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
4 เด็กชายพุฒิพงศ์  หมายดี โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
5 เด็กชายวัชรวิทย์  ยอดสละ โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
6 เด็กชายศุภโชค  ฉอดนอก โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
7 เด็กหญิงพิชญ์สิน ี บุญเศษ โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
8 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เท่ียงเทพ โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
9 เด็กหญิงเพชรลดา  สมัญญา โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
10 เด็กหญิงแพรวรรณ  ช่างเกวียน โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
11 เด็กหญิงภรัณยา  ปักการะโน โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
12 เด็กหญิงพัชราภา  เพื่อนพิมาย โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
13 เด็กหญิงรจนา  ดีลาย โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
14 เด็กหญิงสุชาดา  เข็มทอง โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
15 เด็กหญิงอติพร นะรารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
16 เด็กหญิงปาริฉัตร  รัตนทิพย ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
17 เด็กชายเมธัส  ช ารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
18 เด็กชายธนกฤต  ธรรมพินิจกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
19 เด็กหญิงนันธดา  ทะรารัมย ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
20 เด็กหญิงชมพูนุช  นิพันธ์รัมย ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
21 เด็กชายศุภกานต์  ค าราชฎร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
22 เด็กชายธนวินท์   ดัชถุยาวัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
23 เด็กชายธนาวิทย์   บุญชู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
24 เด็กหญิงวรรณิภา  นาค าสี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
25 เด็กหญิงธนิดา  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
26 เด็กชายธนาดล  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
27 เด็กหญิงรวิพร  กลอยประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
28 เด็กหญิงนันฐมนพร  ลีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
29 เด็กหญิงศุภกานต์  บัวสง่าวงศ ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
30 เด็กชายนทีพัฒน์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
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ล าดับที ่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน หมายเหต ุ
31 เด็กหญิงพรนภิส  นุแรมรัมย ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
32 เด็กชายจตุพล เบนจามิน โคกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
33 เด็กหญิงพิชญาภา  ทรงภัยเดช โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
34 เด็กหญิง สุจิรา บกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
35 เด็กหญิงพิณทอง  ปะทิรัมย์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
36 เด็กหญิงปวรรัตน์  กระสังข์สรสิริ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
37 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองศรี โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
38 เด็กหญิงนิรมล  ค ายม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
39 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ลีประโคน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
40 เด็กหญิงฐิติมา  เกตุกุล โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
41 เด็กหญิงชาลิสา  อะรัญ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
42 เด็กชายภัทรกร  ภูตามเงิน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
43 เด็กหญิงชยาภรณ์  ประเวสรัมย์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  
44 เด็กหญิงณัฐกานต์ การรัมย์ โรงเรียนภัทรบพิตร  
45 เด็กหญิงกมลชนก  ผ่องศรี โรงเรียนภัทรบพิตร  
46 เด็กหญิงภาวิณี  ปะลุวันรัมย ์ โรงเรียนภัทรบพิตร  
47 เด็กหญิงชนม์นิภา  ทองประโคน โรงเรียนภัทรบพิตร  
48 เด็กหญิงสุธาศิณี  กระแชรัมย ์ โรงเรียนภัทรบพิตร  
49 เด็กหญิงสุธิมา  ตุรัมย์ โรงเรียนภัทรบพิตร  
50 เด็กหญิงแสงทอง  เรื่อยรัมย์ โรงเรียนภัทรบพิตร  
51 เด็กหญิงอริสรา  ทรัพพย์ประโคน โรงเรียนภัทรบพิตร  
52 เด็กหญิงสุวิมล  เนริกุล โรงเรียนภัทรบพิตร  
53 เด็กหญิงสิรีบงกร  ศรีอุไร โรงเรียนภัทรบพิตร  
54 เด็กหญิงนภัสสร พุ่มพวง โรงเรียนพนมรุ้ง  
55 เด็กหญิงน้ าผึ้ง  อยู่สาโก โรงเรียนพนมรุ้ง  
56 เด็กหญิงประภานัน  มะตาเรียน โรงเรียนพนมรุ้ง  
57 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ดีขุนทด โรงเรียนพนมรุ้ง  
58 เด็กหญิงอทิตยา  ผ่องข า โรงเรียนพนมรุ้ง  
59 เด็กชายอภิรักษ์  จักรสาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
60 เด็กหญิงศิรินาฏ  เห็มทอง โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
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