
รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม  2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 7 ช้ัน 2 
จัดโดยกลุ่มวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์อารีรัตน์  เมืองแสน  โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 6213 หรือ 06 2130 9881 
ล าดับที่ ชื่อ – สุกล โรงเรียน ลายมือชื่อ 

1 เด็กหญิงจินตนา  วนาไส โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
2 เด็กชายกลธวัช  สมานสุข โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
3 เด็กชายจันทร์เจ้า  เพศสวัสดิ์ โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
4 เด็กชายธนภูม ิ ลิ้มสิริเรืองชัย โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
5 เด็กชายบรรณวัชร  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
6 เด็กชายภคิน  สมสอางค์ โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
7 เด็กหญิงกัญญณัฐ  กาขาว โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
8 เด็กหญิงเกษรา  ปักกาโร โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
9 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทรานุวงศ์ โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
10 เด็กหญิงจินตนา  วนาไส โรงเรียนชุมพวงศึกษา  
11 เด็กหญิงสุวนันท์ กมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
12 นางสาวศิริลักษณา  โชคจินดา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
13 เด็กชายสุวิชชา สอนสวาสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
14 เด็กชายณัฎฐนันท์  ศิริจิตเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
15 เด็กหญิงนันทิพร  ยอดจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
16 เด็กหญิงปริยากร  อันทาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
17 เด็กหญิงจุฑามาศ   คร่่าทอง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
18 เด็กหญิงธิดารัตน์   กุมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
19 เด็กหญิงธิดาวัรรณ  กะเชื่อมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
20 เด็กหญิงนัยนัปพร  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
21 เด็กชายศิริวัฒณ์  ศราวรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
22 เด็กชายภาคิน  นันโช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
23 เด็กชายปพิชญา  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
24 เด็กชายพสิษฐ์  พิมพ์ภู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
25 เด็กหญิงรัชติกานต์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
26 เด็กหญิงจินดาพร  นิกรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
27 เด็กหญิงสมจินตนา  รุ่งสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
28 เด็กหญิงลลิตภัทร  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
29 เด็กหญิงธารารินทร์  กงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
30 เด็กหญิงปรียดา  ทะเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
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31 เด็กหญิงธัญวัลย์ พรรณพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
32 เด็กหญิงพันธิตา  บุญชวน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
33 เด็กชายทินกฤต  พินทุไพศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
34 เด็กชายนิธาน  ศิร ิ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
35 เด็กชายธรรมพล  มีเวที โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
36 เด็กชายภาณุวิชญ์  สติภา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
37 เดก็หญิงจารุวรรณ  เทียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
38 เด็กหญิงยาสมิน  กมลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
39 เด็กหญิงดุษฎี  ตาดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
40 เด็กชายธีรเมธ  พินทุไพศิษฎ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์  
41 เด็กหญิงนภสร  มวลทอง โรงเรียนพนมรุ้ง  
42 เด็กหญิงปวิชญา  ลีลา โรงเรียนพนมรุ้ง  
43 เด็กหญิงสายน้่าผึ้ง  สมัยกุล โรงเรียนพนมรุ้ง  
44 เด็กหญิงพรนภัส  อภัยจิตต์ โรงเรียนพนมรุ้ง  
45 เด็กหญิงดวงพร  มวลทอง โรงเรียนพนมรุ้ง  
46 เด็กชายภูริทัต  บุบผาวาส โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
47 เด็กหญิงกนกวรรณ  เดือนแจ้งรัมย์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
48 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมืองศรี โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
49 เด็กหญิงณิศวรา  ตอรบรัมย์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
50 เด็กหญิงมุกมณี  อุดมพันธ์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
51 เด็กหญิงวิภารัตน์  เลพล โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
52 เด็กหญิงสใบแก้ว  ปิดตาระเต โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
53 เด็กหญิงอังคณา  แก้วพวง โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
54 เด็กหญิงกุสุมา  ดีรบรัมย์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
55 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีโพธิ์รัมย์   โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
56 เด็กหญิงปภาวี  คูรขุนทด โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
57 เด็กหญิงเปมิกา  บุญชูงาม โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
58 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีริต โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
59 เด็กหญิงสุวนันท์  ดูเชิดรัมย์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
60 เด็กชายธนวัฒน์  ภาพนอก โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
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61 เด็กชายปิยวัฒน์  มณีวรรณ์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
62 เด็กชายปุณยวีร์  มณีวรรณ์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
63 เด็กชายพชรพล  ทับอันสอน โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
64 เด็กหญิงกรรณิกา  เนียนไธสง โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
65 เด็กหญิงกานต์ธีรา  บูรณะกิติ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
66 เด็กหญิงเขมิกา  วาระรัมย์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
67 เด็กหญิงณิรดา  กรัตพงษ์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
68 เด็กหญิงปนัดดา  อักษรดี โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
69 เด็กหญิงพนิชฌา  พิมพากุล โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
70 เด็กชายภัทรพล  คายสูงเนิน โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
71 เด็กชายสหธรรม  สีดา โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
72 เด็กชายส่าราญ  พวงเพชร โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
73 เด็กชายอนิวัตต์  เบ็ญจะศิลป์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
74 เด็กหญิงฟ้าใส  เดินริบรัมย์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
75 เด็กหญิงศศินภา  สุขัง โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
76 เด็กหญิงศิริรัตน์   เชื้อสวัสดิ์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
77 เด็กหญิงสุนิสา  มะคะโต โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
78 เด็กหญิงอมรรัตน์  เมืองแก้ว โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
79 เด็กหญิงอินทิรา  อินทา โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
80 เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์ทอง โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
81 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เนตรกาศักดิ์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
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