รายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันเกมส์ 180 IQ ปี 2560
ระดับประถมศึกษา
ลาดับ

ชือ่ -สกุล

ชัน้

โรงเรียน
คาเที่ยงอนุสรณ์

ครูผู้ดูแล

1

ด.ช.จักรพงษ์ คาปัญญา

ป.6

2

ด.ญ.ศุภวรรณ บุญเรือง

ป.6

3

ด.ญ.กานต์พิชชา ใสยาตร์

ป.6

4

ด.ญ.อัมพิกา จะแฮ

ป.6 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คุณครูศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต

5

ด.ญ.พิมพา แซ่ว่ะ

ป.6

6

ด.ช.พงศ์พัทธ์ แซ่ย่าง

ป.6

7

ด.ญ.ชนิกานต์ ไชโยภาค

ป.6

8

ด.ญ.ภูมิขวัญ เชื้อสาระถี

ป.5

9

ด.ญ.ภูริชญา หล้านวล

ป.5

10 ด.ช.ธรรมนิตย์ สิทธิกัน

ป.6

11 ด.ช.สรวิศ สิติวรรณา

ป.6

12 ด.ช.นรบดี แก้วเสถียร

ป.6

13 ด.ช.คา ลุงมู

ป.6

14 ด.ช.มนต์ชัย แลเซอ

ป.6

15 ด.ช.หน่อคา ลุงลวน

ป.6

16 ด.ช.ภูวสิษฎ์ ใจชุ่ม

ป.6

17 ด.ช.เสฎฐพงศ์ ศรีหนุน้

ป.6

18 ด.ช.จักรภัทร อินทรพลอย
19 ด.ญ.นิรัชญา ท้าวปวง

ป.6
ป.6

วัดห้วยแก้ว

คุณครูทองดี แซ่เฒ่า
มือถือ : 080-1357725

20 ด.ช.สุธนัย ทองรัตน์

ป.6

บ้านแม่สาว

คุณครูภาคิน จันต๊ะเสาร์

21 ด.ช.ธีรภัทร ผลวิลัย

ป.6

22 ด.ช.เมธัส นายสู่

ป.5

23 ด.ญ.วิภาวดี คาแสน

คุณครูวิไล กล้าหาญ
มือถือ : 080-1216295

มือถือ : 095-6921515
วิมานทิพย์

คุณครูอธิศักดิ์ วรรณสุข
มือถือ : 099-1378444

อนุบาลลาพูน

คุณครูวลีรัตน์ บูรณเจริญ
มือถือ : 094-6061847

บ้านต้นโชค

คุณครูศิลาพร สวัสดิค์ า
มือถือ : 081-1695804

บ้านปงสนุก

คุณครูทัศวัลย์ โพธิสมพรรัตน์
มือถือ : 088-4112813

มือถือ : 097-9760474
ชุมชนวัดช่อแล

คุณครูจรัสราไพ ไชยเรือง

24 ด.ช.ณัฐกานต์ บุญยวง

มือถือ : 097-9760474

25 ด.ช.ชาญนธี ศรีลาเม

คุณครูน้าผึ้ง อภิรักษ์สันติ

ลาดับ

ชือ่ -สกุล

ชัน้

โรงเรียน

ครูผู้ดูแล

26 ด.ช.ภูวเดช ซอนสุข

ป.6

ตาบลริมปิง

27 ด.ญ.จิรดา เหล่วะนา

ป.6

28 ด.ญ.เกวลิน ชมภู่

ป.6

29 ด.ญ.ธัญพิชชา คาเขียว

ป.5

30 ด.ญ.นงนภัส จันทร์ก้อน

ป.6

31 ด.ญ.ญานิศา อิ่นคา

ป.6

32 ด.ช.รัฐชัย ลือราช

ป.6

33 ด.ช.จักรภัทร จิระยั่งยืน
34 ด.ช.สิทธิพงษ์ พิลัยหล้า

ป.6
ป.4

35 ด.ช.เขมทัต ศรีดวง
36 ด.ช.อนุสรณ์ สมุย่

ป.5
ป.5

37 ด.ญ.นิภากร สุโรพันธ์

ป.6

38 ด.ญ.กัญญาณัฐ แก้วกาวิน

ป.6

39 ด.ญ.อรันยา สิงห์มะรา

ป.5

40 ด.ญ.ปุญญ ไชยจารุวณิช

ป.6

41 ด.ญ.ศิวนาถ ทัพหมี

ป.6

42 ด.ญ.กานต์ธิดา เลิศคอนสาร

ป.6

43 ด.ช.ณฐนนท์ วัฒนพันธ์

ป.5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คุณครูจุฬัญญ์ญา ธรรมปัญญา

44 ด.ญ.สุวพิชญ์ ศรีอนันต์

ป.5

45 ด.ช.ธนบดี สีห์โสภณ

ป.4

46 ด.ช.ณวณน จริงไชสง

ป.6

47 ด.ญ.สองเกษม อูปจันทร์

ป.6

คุณครูธิติมา มาปินตา
มือถือ 080-1207689

ลักษณ์พงค์วิทยา

คุณครูสิทธิเดช ดวงอินทร์
มือถือ 086-1874569

พุทธิโศภณ

คุณครูเสกสรรค์ วิเคราะห์ดาว

บ้านป่าไม้แดง

มือถือ : 081-0236301
คุณครูกฤษตฤณ ยะเรือนงาม
มือถือ : 088-4358276
คุณครูรัตนา พญามงคล
มือถือ : 081-3661240

บ้านปง

คุณครูกฤศน์วรรต บัวเรียว
มือถือ : 081-7061290

เรยีนาเชลีวิทยาลัย

คุณครูหนึง่ ฤทัย ปากหวาน
มือถือ : 089-2655454

มือถือ : 091-8586729
อนุบาลเชียงใหม่

คุณครูอินทร ชมชื่น
มือถือ : 097-0750930

48 ด.ญ.ธัญญธิษณ์ พรศาลนุวัฒน์ ป.6
49 ด.ช.อนุภัทร ต๊ะสม

ป.4

50 ด.ช.แทนคุณ เหมืองหม้อ

ป.5

51 ด.ญ.สุภาวิตา บุญเทพ

ป.6

52 ด.ญ.มาลี ลุงมน

ป.6

53 ด.ญ.หมู รุ้งสู้

ป.6

54 ด.ช.ซือ่ ลุงแกรง

ป.6

ต้นแก้วผดุงวิทยาลัย คุณครูวรัญญา ชัยชนะพูนผล
มือถือ : 090-8914548
วัดสันคะยอม

คุณครูหทัยรัตน์ เรือนแก้ว
มือถือ : 083-4816126

ลาดับ

ชือ่ -สกุล

ชัน้

โรงเรียน

ครูผู้ดูแล

55 ด.ช.เปี่ยมเมือง ติยะ

ป.6

บ้านศาลา

56 ด.ญ.ณัฐริกา บุญตัน

ป.6

57 ด.ญ.มาลี นายสะ

ป.6

58 ด.ช.แสงห่าน ลุงต๊ะ

ป.6

59 ด.ช.แสงหาญ ลุงปิว

ป.4

60 ด.ญ.กรกมล แซ่ถัน

ป.6

61 ด.ช.ธนัท สุพารัต

ป.4

62 ด.ช.ธัญวิสิฏฐ์ อังสาชน

ป.5

63 ด.ญ.ศิริภัทรา สุยะ

ป.6

64 ด.ญ.ดุจดาว อูปคา

ป.6

65 ด.ญ.นุตประวีณ์ คาปาแลว

ป.6

66 ด.ช.ผลา ใจสว่าง

ป.6

67 ด.ช.สารัช เอี่ยมจาตุภัทร

ป.6

68 ด.ช.โสภณ ธรรมเสน

ป.6

69 ด.ญ.ธนิตา ไชยา

ป.6

70 ด.ญ.ธีรดา วิริยาทิคุณ

ป.6

71 ด.ญ.วัชรพงษ์ วงค์นภาไพรศาล

ป.6

72 ด.ช.ธนพล อนุญา

ป.4

ดอนแก้วเนรมิตปัญญา คุณครูศิรินทรา ขุนยาง

73 ด.ช.ภูตะวัน รุ่งรัศมี

ป.4

มือถือ : 061-3297611

74 ด.ญ.พัทธมน วิชัยวุฒิ

ป.4

75 ด.ช.ณัฐพล ปัญญาเพิ่ม

ป.6

76 ด.ช.ศรชัย ลุงคา

ป.5

77 ด.ช.ทวีรัฐ เมืองนาย

ป.4

78 ด.ช.อภิวิชญ์ ณ เชียงใหม่

ป.6

79 ด.ญ.สิริกร เสาร์ขันธ์

ป.6

80 ด.ญ.จิราพัชร ศิริภัทรนุกุล

ป.6

81 ด.ช.จักรพงศ์ สุรามิตร

ป.6

คุณครูฐณิฎา คุณยศยิ่ง
มือถือ : 082-1961911

ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง

คุณครูกิตติศักดิ์ จันทร์หล่ม
มือถือ : 085-7066559

ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบารุงเชียงใหม่ คุณครูวรกานต์

ชาติโยธิน

มือถือ : 095-4484224
สวนเด็กสันกาแพง

คุณครูณัฐศรัญย์ โสภาวรรณ์
มือถือ : 094-6052662

วชิรวิทย์เชียงใหม่

คุณครูรัฐพงษ์ สมรภูมิ

เชียงใหม่มัธยม

คุณครูวิลาสินี เอนกคุณ
มือถือ : 094-0583625

บ้านดอนแก้ว

คุณครูนรินดา รัตนวิจิตร
มือถือ : 089-0711765

รังษีวิทยา

คุณครูจีรวัฒน์ พุทธวงค์
มือถือ : 090-1513671

วัดแม่เลย

คุณครูพิศิษฐ์ ลีเลิศ
มือถือ : 084-4878615

ลาดับ

ชือ่ -สกุล

ชัน้

โรงเรียน

82 ด.ญ.จิรัชญา สุนันทานนท์

ป.4

วชิรวิทย์เชียงใหม่

83 ด.ช.กรวัฒน์ จงมีความสุข

ป.4

84 ด.ญ.ผาติรัตน์ เสาคา

ป.4

85 ด.ช.วชิรวิทย์ ปรีชาธนัทสกุล

ป.5

ครูผู้ดูแล
คุณครูชุตินันท์ ชาวเหนือ
มือถือ : 061-3700519

โกวิทธารงเชียงใหม่

คุณครูพัชรา ลวดคา
มือถือ 087-3054648

86 ด.ช.อุกฤษฐ์ โกมล

ป.6

บ้านริมใต้

คุณครูนันทพร สือ่ กระแสร์

87 ด.ช.จักรพรรดิ์ สร้อยทอง

ป.6

88 ด.ญ.ภาณินี มณีรัตน์

ป.6

89 ด.ญ.แอนณิชา ลาดจันต๊ะ

ป.6 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย คุณครูสุพิศ พรหมศรี

90 ด.ญ.น้าฝน อ้ายหลู่

ป.6

91 ด.ญ.หน่อ ลุงวิ

ป.6

92 ด.ญ.กฤตติญากรณ์ บรรณสี

ป.5

93 ด.ญ.อรอนงค์ ซาวสืบ

ป.5

94 ด.ญ.วริศรา มัน่ คง

ป.5

มือถือ : 088-2523837

มือถือ : 087-1809748
เชียงใหม่คริสเตียน

คุณครูพลกฤษณ์ เจียรวัฒนานุกูล
มือถือ : 084-9412430

