
เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี1/2565 
 

      
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาววิรัชยาภรณ์ สมศรี 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี2/2565 
 

      
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวณัฐธิดา นาค ามูล 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี3/2565 
 

 
      
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวชุติกาญจน์ ยิ้มเกิด 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
      

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี4/2565 
 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวภัทรธิดา พันธ์ดี 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี5/2565 
 

      
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวดารกาชนก บุญน า 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
      

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี6/2565 
 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นางสาวศิริญาภรณ์ ทุมวงค์ 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 

      
(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี7/2565 
 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายศุณัฐพงศ์   สารพันธุ์ 
 

ได้รับรางวัลชมเชย 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
      

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี8/2565 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายภาณุวัฒน์  แก้วกลึงกลม 
 

ได้รับรางวัลชมเชย 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
 
      

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี9/2565 
 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

นายจักรกฤษ เดชา 
 

ได้รับรางวัลชมเชย 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี10/2565 
 

      
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 
 

นายไซนรินทร์ หนันดูน 
 

ได้รับรางวัลชมเชย 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี11/2565 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 
 

นางสาวศรีภัชชา พากเพียร 
 

ได้รับรางวัลชมเชย 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี12/2565 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 
 

นางสาวอินทญาดา อภิรัตนพัลลภ 
 

ได้รับรางวัลชมเชย 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี13/2565 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 
 

นางสาวชุตินันท์  เเสนบุดดา 
 

ได้รับรางวัลชมเชย 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี14/2565 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 
 

นางสาวชลลดา จตุเทน 
 

ได้รับรางวัลชมเชย 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี15/2565 
 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 
 

นายจิรพล พงษ์ทอง 
 

ได้รับรางวัลชมเชย 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 



เลขที่ กตบ.รางวัล เคม ี16/2565 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 
 

นายณัฏฐพงศ์ วีระทรัพย์ 
 

ได้รับรางวัลชมเชย 
 

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคม ี

 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๘  สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร จึงสุทธิวงษ)์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 


