
 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นายปรัตถกร ตะวังทัน 
 

ได้รับรางวัลชนะเลศิ  

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวบุญญอร จันทร์นนท์ 
 

ได้รับรางวัลชนะเลศิ 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวธัญชนก เห็มคุณ 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวพิมพ์ชนก กะชา 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นายธีระวัฒน์ จุลรัตน์ 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวศรัณย์พร สารบรรณ 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวณัฐวิภา กลีบแก้ว 
 

ได้รับรางวัลชมเชยล าดับที่ 1 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นายสุเมธ โสรกนิษฐ์ 
 

ได้รับรางวัลชมเชยล าดับที่ 1 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาววิภาวี สุจินพรหม 
 

ได้รับรางวัลชมเชยล าดับที่ 2 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาววรวรรณ สายแก้ว 
 

ได้รับรางวัลชมเชยล าดับที่ 2 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวปัณฑารีย์ อารีรักษ์ 
 

ได้รับรางวัลชมเชยล าดับที่ 3 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นายนัทกร อาษาท า 
 

ได้รับรางวัลชมเชยล าดับที่ 3 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นายภควัฒน์ ชิดรัมย์ 
 

ได้รับรางวัลชมเชยล าดับที่ 4 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นายธนิสร วิโสรัมย์ 
 

ได้รับรางวัลชมเชยล าดับที่ 4 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นายพศิน นิลธนาปกรณ์ 
 

ได้รับรางวัลชมเชยล าดับที่ 5 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 



 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นายชุติวัต พัฒนจักร 
 

ได้รับรางวัลชมเชยล าดับที่ 5 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา 
  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 


