
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม อัจฉริยภาพ ม.ต้น 

ลําดับที  โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม    เหรียญทอง  
  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 

โรงเรียนพุทไธสง 
91 เหรียญทอง  

  โรงเรียนนางรอง 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

   เหรียญทอง  

  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก    เหรียญทอง  
  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค ์    เหรียญทอง  

  

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 
โรงเรียนธารทองพิทยาคม 
โรงเรียนสตึก 
โรงเรียนกูส่วนแตงพิทยาคม 

   เหรียญทอง  

   

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
โรงเรียนสิงหวิทยาคม 
โรงเรียนลําปลายมาศ 
โรงเรียนนาโพธิ พิทยาคม 

   เหรียญทอง  

   โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม    เหรียญทอง  

   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม    เหรียญทอง  
   โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนกระสังพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนพนมรุ้ง    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
26 โรงเรียนลําดวนพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม อัจฉริยภาพ ม.ต้น 

 

ลําดับที  โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) 
รางว ัล หมายเหตุ 

27 โรงเรียนมัธยมพรสําราญ    เหรียญทองแดง  
28 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
29 โรงเรียนละหานทรายวิทยา    เหรียญทองแดง  
30 โรงเรียนตลาดโพธิ  พิทยาคม    เหรียญทองแดง  
31 โรงเรียนสมเสม ็ดวิทยา    เหรียญทองแดง  
32 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
33 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
34 โรงเรียนชํานิพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
35 โรงเรียนร่มเกล้า    เหรียญทองแดง  
36 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม    เหรียญทองแดง  
37 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม    เหรียญทองแดง  
38 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม    เหรียญทองแดง  
39 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
40 โรงเรียนพิมพ์รัตน์ประชาสรรค ์    เหรียญทองแดง  
41 โรงเรียนร่วมจิตวิทยา    เหรียญทองแดง  
42 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
43 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
44 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค ์    เหรียญทองแดง  
45 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม อัจฉริยภาพ ม.ต้น 

 

ลําดับที  โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

46 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
47 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา    เหรียญทองแดง  
48 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง    เหรียญทองแดง  
49 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม    เหรียญทองแดง  
50 โรงเรียนพระครูพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
51 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม    เหรียญทองแดง  

 
 
 
 

ลงชื อ 
(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม อัจฉริยภาพ ม.ปลาย 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

1 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก   .   เหรียญทอง  

2 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   .   เหรียญทอง  

3 โรงเรียนสตึก   .   เหรียญทอง  

4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ์   .   เหรียญเงิน  

5 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา   .   เหรียญเงิน  

6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม   .   เหรียญเงิน  

7 โรงเรียนพุทไธสง   .  เหรียญเงิน  

8 โรงเรียนลําปลายมาศ   .   เหรียญเงิน  

9 โรงเรียนนางรอง   .   เหรียญเงิน  

10 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   .   เหรียญเงิน  

11 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   .   เหรียญเงิน  

12 โรงเรียนสมเสม ็ดวิทยา   .  เหรียญทองแดง  

 
 
 
 

ลงชื อ 
(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที     สิงหาคม      
กิจกรรม โครงงานทดลอง ม.ต้น 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 
(   ) รางวัล หมายเหต ุ

1 โรงเรียนธารทองพิทยาคม    เหรียญทอง  

2 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
โรงเรียนนาโพธิ  พิทยาคม 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ์

   เหรียญทอง  

5 โรงเรียนร่มเกล้า    เหรียญทอง  

6 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 
โรงเรียนพุทไธสง    เหรียญทอง  

8 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา    เหรียญทอง  

9 
โรงเรียนประโคนชัย 
โรงเรียนพนมรุ้ง 
โรงเรียนกู่สวนแตง 

   เหรียญทอง  

12 โรงเรียนนางรอง 
โรงเรียนห้วยราช    เหรียญทอง  

14 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม    เหรียญทอง  

16 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 
โรงเรียนเมืองโพธิ  ชัยพิทยาคม    เหรียญทอง  

18 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม    เหรียญทอง  

19 
โรงเรียนสะแกพิทยาคม 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
โรงเรียนสตึก 

   เหรียญทอง  
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที     สิงหาคม      
กิจกรรม โครงงานทดลอง ม.ต้น 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 
(   ) รางวัล หมายเหต ุ

22 โรงเรียนคูเมือง 
โรงเรียนสิงหวิทยาคม    เหรียญเงิน  

24 โรงเรียนชํานิพิทยาคม 
โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค ์    เหรียญเงิน  

26 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค ์    เหรียญเงิน  

27 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 
โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม    เหรียญเงิน  

29 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 70 เหรียญเงิน  

 
 
 

 
ลงชื อ 

(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม โครงงานทดลอง ม.ปลาย 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ์    เหรียญทอง  
  โรงเรียนนาโพธิ  พิทยาคม   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนนางรอง   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนสิงหวิทยา   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม   .   เหรียญทอง  

  
โรงเรียนละหานทราย 
โรงเรียนหนองกี พิทยาคม 

   เหรียญทอง 
 

  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนสตึก   .   เหรียญทอง  
   โรงเรียนร่มเกล้า  บุรีรัมย ์   .   เหรียญทอง  

   
โรงเรียนพุทไธสง 
โรงเรียนลําปลายมาศ 

  .   เหรียญเงิน 
 

   โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม   .   เหรียญเงิน  
   โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   .   เหรียญเงิน  
   โรงเรียนร่วมจิตวิทยา   .   เหรียญเงิน  

 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม โครงงานทดลอง ม.ปลาย 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

   โรงเรียนพระครูวิทยาคม    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม   .   เหรียญเงิน  
   โรงเรียนแคนดง   .   เหรียญเงิน  
   โรงเรียนพนมรุ้ง   .   เหรียญเงิน  
   โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรพ ์   .   เหรียญเงิน  
   โรงเรียนลําทะเมนชัย   .   เหรียญเงิน  

 
 
 

 
ลงชื อ 

(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม โครงงานสิ งประดิษฐ์ ม.ต้น 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   .   เหรียญทอง  
2 โรงเรียนพุทไธสง   .   เหรียญทอง  
3 โรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษก   .   เหรียญทอง  
4 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม   .   เหรียญทอง  
5 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม   .   เหรียญทอง  
6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม    เหรียญทอง  

7 
โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 
โรงเรียนเมืองโพธิ  ชัยพิทยาคม 

  .   เหรียญทอง 
 

9 โรงเรียนนางรอง   .   เหรียญทอง  
10 โรงเรียนร่วมจิต   .   เหรียญทอง  
11 โรงเรียนธารทองพิทยาคม   .   เหรียญทอง  
12 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   .   เหรียญทอง  

            
 
 

ลงชื อ 
(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม โครงงานสิ งประดิษฐ์ ม.ปลาย 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

1 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม   .   เหรียญทอง  
2 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา   .   เหรียญทอง  
3 โรงเรียนละหานทรายวิทยา   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนหนองกี พิทยาคม   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนพุทไธสง   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนพนมรุ้ง   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ ์   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม   .   เหรียญทอง  
   โรงเรียนพระครูพิทยาคม   .   เหรียญทอง  
   โรงเรียนกระสังพิทยาคม   .   เหรียญทอง  

   โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
โรงเรียนเมืองโพธิ  ชัยพิทยาคม    เหรียญทอง  

   โรงเรียนธารทองพิทยาคม - - เข ้าร่วม 
 
 
 

 
ลงชื อ 

(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม สิ งประดิษฐ์ ม.ต้น 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

1 โรงเรียนลําปลายมาศ   .   เหรียญทอง  
2 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   .   เหรียญทอง  
3 โรงเรียนกู่สวนแตง   .   เหรียญทอง  
4 โรงเรียนละหานทราย    เหรียญทอง  
5 โรงเรียนกระสังพิทยาคม   .   เหรียญทอง  
6 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม   .   เหรียญทอง  
7 โรงเรียนนาโพธิ  พิทยาคม   .   เหรียญเงิน  
8 โรงเรียนเมืองแฝก   .   เหรียญเงิน  
9 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม   .   เหรียญเงิน  
10 โรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสรรพ ์ 76.50 เหรียญเงิน  
11 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรพ ์   .   เหรียญเงิน  
12 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   .   เหรียญเงิน  
13 โรงเรียนสตึก   .   เหรียญเงิน  
14 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 74.46 เหรียญเงิน  
15 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม   .   เหรียญเงิน  

             
 
 
 

ลงชื อ 
(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม สิ งประดิษฐ์ ม.ปลาย 

 

ลําดับที   โรงเรียน คะแนน 
(   ) รางวัล หมายเหตุ 

  โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม    เหรียญทอง  
  โรงเรียนสตึก    เหรียญทอง  
  โรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสรรพ ์    เหรียญทอง  
  โรงเรียนละหารทรายวิทยา    เหรียญทอง  
  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม    เหรียญทอง  
  โรงเรียนพระครูพิทยาคม   .  เหรียญทอง  
  โรงเรียนนางรอง    เหรียญทอง  
  โรงเรียนลําปลายมาศ    เหรียญทอง  
  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    เหรียญทอง  

 
 
 
 

ลงชื อ 
(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม พูดทางวิทยาศาสตร์ ม. ต้น 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 
(   ) รางวัล หมายเหตุ 

  โรงเรียนแคนดงพิทยาคม    เหรียญทอง  
  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   .  เหรียญทอง  
  โรงเรียนโนนสุวรรณ 83.8 เหรียญทอง  
  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   .  เหรียญทอง  
  โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม   .  เหรียญทอง  
  โรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษก  เหรียญทอง  
  โรงเรียนธารทองวิทยาคม  เหรียญทอง  
  โรงเรียนอุดมอักษร  เหรียญทอง  
  โรงเรียนนางรองพิทยาคม  เหรียญทอง  
   โรงเรียนสตึก  เหรียญทอง  
   โรงเรียนมัธยมพรสําราญ  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนพุทไธสง  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย บุรีรัมย ์  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนนางรอง  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนนาโพธิ  พิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนสองห้องพิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนเมืองโพธิ  ชัยพิทยาคม  เหรียญเงิน  
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม พูดทางวิทยาศาสตร์ ม. ต้น 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 
(   ) รางวัล หมายเหตุ 

 3 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค ์  เหรียญทองแดง  
24 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เหรียญทองแดง  
25 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม  เหรียญทองแดง  
26 โรงเรียนกระสังพิทยาคม  เหรียญทองแดง  
27 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ ์  เหรียญทองแดง  
28 โรงเรียนพระครูพิทยาคม  เหรียญทองแดง  

 
 
 
 

ลงชื อ 
(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม พูดทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 
(   ) รางวัล หมายเหตุ 

  โรงเรียนธารทองพิทยาคม  เหรียญทอง อันดับที    
  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  เหรียญทอง อันดับที    
  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  เหรียญทอง อันดับที    
  โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  เหรียญทอง  
  โรงเรียนแคนดงพิทยาคม  เหรียญทอง  

  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย ์
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  เหรียญทอง  

  โรงเรียนกระสังพิทยาคม  เหรียญทอง  
  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ ์  เหรียญทอง  
   โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม  เหรียญทอง  
   โรงเรียนสตึก  เหรียญทอง  
   โรงเรียนมัธยมพรสําราญ  เหรียญทอง  
   โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนนาโพธิ  พิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนลําปลายมาศ  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนพุทไธสง  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษก  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย ์  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนถนนหักพิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียงนางรองพิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนสองห้องพิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง  เหรียญเงิน  
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม พูดทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 
(   ) 

รางว ัล หมายเหตุ 

   โรงเรียนชํานิพิทยาคม 
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 

 เหรียญเงิน  

   โรงเรียนไพศาลพิทยาคม  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนพระครูพิทยาคม  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค ์  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนพนมรุ้ง  เหรียญทองแดง  

 
 
 
 

ลงชื อ 
(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

1 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม    เหรียญทอง  
2 โรงเรียนกระสังพิทยาคม    เหรียญทอง  
3 โรงเรียนพุทไธสง    เหรียญทอง  
4 โรงเรียนพระครูพิทยาคม    เหรียญทอง  
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง    เหรียญทอง  
  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม    เหรียญเงิน  
  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา    เหรียญเงิน  
  โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม    เหรียญเงิน  

  

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

   เหรียญเงิน 

 

   โรงเรียนชํานิพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม   .  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ ์   .  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม   .  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม   .  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนตลาดโพธิ  พิทยาคม    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม   .  เหรียญทองแดง  
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

20 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
21 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
22 โรงเรียนนาโพธิ  พิทยาคม   .  เหรียญทองแดง  
23 โรงเรียนธารทองพิทยาคม   .  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนเมืองโพธิ  ชัยพิทยาคม   .  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย ์    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนไพศาลพิทยาคม   .  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม   .  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนสตึก   .  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนพนมรุ้ง   .  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค ์   .  เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนมัธยมพรสําราญ    เหรียญทองแดง  

 
 
 

 
ลงชื อ 

(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

  โรงเรียนพระครูพิทยาคม    เหรียญทอง  
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง    เหรียญทอง  
  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา    เหรียญทอง  
  โรงเรียนลําปลายมาศ    เหรียญทอง  
  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ ์    เหรียญทอง  
  โรงเรียนสองห้องพิทยาคม    เหรียญทอง  
  โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม    เหรียญทอง  
  โรงเรียนชํานิพิทยาคม    เหรียญเงิน  
  โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนบ้านกรวดพิทยาคาร    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนกระสังพิทยาคม    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนสตึก    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนพนมรุ้ง    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค ์    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนพุทไธสง    เหรียญทองแดง  
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

   โรงเรียนธารทองพิทยาคม    เหรียญทองแดง  
   โรงเรียนเมืองโพธิ  ชัยพิทยาคม    เหรียญทองแดง  

   

โรงเรียนตลาดโพธิ  พิทยาคม 
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 
โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 
โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย ์
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 
โรงเรียนพุทไธสง 
โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 
โรงเรียนนาโพธิ  พิทยาคม 

   เหรียญทองแดง 

 

 
 
 
 

ลงชื อ 
(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม Science show ม.ต้น 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

  โรงเรียนถนนหักพิทยาคม   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนสตึก   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนเมืองโพธิ  ชัยพิทยาคม   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม   .  เหรียญทอง  
  โรงเรียนนางรอง   .  เหรียญทอง  
  โรงเรียนนาโพธิ  พิทยาคม   .   เหรียญทอง  
  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   .   เหรียญเงิน  
  โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม   .  เหรียญเงิน  
  โรงเรียนตลาดโพธิ  พิทยาคม   .   เหรียญเงิน  
   โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   .  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม   .  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนธารทองพิทยาคม    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนกระสังพิทยาคม   .   เหรียญเงิน  
   โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม   .   เหรียญเงิน  
   โรงเรียนนางรองพิทยาคม   .   เหรียญเงิน  

   
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

  .  เหรียญเงิน  

   โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม   .  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนพุทไธสง   .   เหรียญเงิน  
   โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม    เหรียญเงิน  
   โรงเรียนมัธยมพรสําราญ   .  เหรียญเงิน  
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม Science show ม.ต้น 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

   โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย ์   .  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   .  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม   .  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรค ์   .  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม   .  เหรียญเงิน  
   โรงเรียนสองห้องพิทยาคม   .  เหรียญทองแดง  

 
 
 
 

ลงชื อ 
(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม Science show ม.ปลาย 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

1 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 89.17 เหรียญทอง  

2 โรงเรียนสตึก 
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

86.00 เหรียญทอง  

4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 84.14 เหรียญทอง  
5 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 83.71 เหรียญทอง  

6 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาคม 

82.44 เหรียญทอง  

8 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 82.14 เหรียญทอง  
9 โรงเรียนตลาดโพธิ  พิทยาคม 82.00 เหรียญทอง  
10 โรงเรียนนาโพธิ  พิทยาคม 81.13 เหรียญทอง  
11 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 80.33 เหรียญทอง  
12 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 80.00 เหรียญทอง  
13 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 79.67 เหรียญเงิน  
14 โรงเรียนพุทไธสง 79.11 เหรียญเงิน  
15 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 78.86 เหรียญเงิน  
16 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 78.75 เหรียญเงิน  
17 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 78.56 เหรียญเงิน  
18 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 78.00 เหรียญเงิน  
19 โรงเรียนร่มเกล้า  บุรีรัมย ์ 77.00 เหรียญเงิน  
20 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 74.86 เหรียญเงิน  
21 โรงเรียนห้วยราช 74.67 เหรียญเงิน  
22 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 74.00 เหรียญเงิน  
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม Science show ม.ปลาย 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

23 โรงเรียนเมืองโพธิ  ชัยพิทยาคม 73.86 เหรียญเงิน  
24 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 73.33 เหรียญเงิน  
25 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 73.00 เหรียญเงิน  
26 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 72.78 เหรียญเงิน  
27 โรงเรียนมัธยมพรสําราญ 72.57 เหรียญเงิน  

 
 
 

 
ลงชื อ 

(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม หุ่นยนต์ ม.ต้น 

 

หุ่นยนต์อัตโนมัต ิ

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

1 โรงเรียนสตึก  เหรียญทอง  

2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง  เหรียญเงิน  

3 โรงเรียนปะคําพิทยาคม  เหรียญทองแดง  

 

หุ่นยนต์ทํามือ (ต่อสู้) 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

1 โรงเรียนสตึก  เหรียญทอง  

2 โรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสรรพ ์  เหรียญเงิน  

3 โรงเรียนพิมพรั์ฐประชาสรรพ ์  เหรียญทองแดง  

 

หุ่นยนต์ทํามือ (หุ่นยนต์เตือนภัย) 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

1 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม  เหรียญทอง  

 
 

ลงชื อ 
(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม หุ่นยนต์ ม.ปลาย 

 

หุ่นยนต์อัตโนมัติ 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

  โรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสรรพ ์  เหรียญทอง  

  โรงเรียนสตึก  เหรียญเงิน  

  โรงเรียนนาโพธิ  พิทยาคม 
โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 เหรียญทองแดง 
 

 
 
 
 

ลงชื อ 
(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื  นที การศึกษา มัธยมศึกษา เขต    

ประกาศ ณ วันที    สิงหาคม      
กิจกรรม ละครทางวิทยาศาสตร์ 

 

ลําดับที   โรงเรียน 
คะแนน 

(   ) รางวัล หมายเหตุ 

  โรงเรียนพุทไธสง   .  เหรียญทอง  
  โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม   .  เหรียญทอง  
  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา    เหรียญทอง  
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   .  เหรียญทอง  
  โรงเรียนพระครูพิทยาคม   .  เหรียญทอง  
  โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม   .   เหรียญทอง  

 
 
 
 

ลงชื อ 
(นายพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์) 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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