รายชือ่ ผูเ้ ข้าแข่งขันเกมส์ 180 IQ ปี 2560
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 ด.ช.ปกรณ์ วรกิจพาณิชย์

ชั้น
ม.3

โรงเรียน

ครูผดู้ ูแล

ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คุณครูวศิลป์ สิทธิปัญญา

2 ด.ช.สุราช เยซ่อ
3 ด.ช.ธวัชชัย เลาหมี

ม.3

4 ด.ช.ทองทิว ลุงคา
5 ด.ช.ณฐวัฒน์ บุญตาล

ม.3

6 ด.ญ.สุทธิดา ธิราช
7 น.ส.ฐานิกา ปู่จันทร์

ม.1
ม.3

8 ด.ญ.อรนภา สุแก้ว

ม.2

9 ด.ช.อนุพงค์ มาหมื่น
10 ด.ญ.กัญญาภัค ตะรุสะ

ม.3

11 สามเณรแสงหัน ลุงชู
12 สามเณรพงษ์เพชร ดอกหล้า

ม.2
ม.3

มือถือ : 081-9506054

13 สามเณรนพดล มณฑลนที
14 ด.ญ.นภสร บุญเจอ

ม.3
ม.3

091-0798294
วัดห้วยแก้ว

15 ด.ช.กิตติภพ ไชยา
16 ด.ช.ธีรกานต์ อินต๊ะก๋อน

ม.3

แม่แจ่ม

17 ด.ช.สุกฤษฏิ์ เกตุแก้ว

มือถือ : 095-6921515

ม.3
ไชยปราการ

ม.2

มือถือ : 084-4904907
บ้านโปง

คุณครูภาวิณี ปัญญาจักร์
มือถือ : 086-1921132
คุณครูมีนา กันทะยอม
มือถือ : 081-9615155

วัดบวกครกเหนือ

ม.2

ม.3
ม.3

คุณครูพิมพิกา จันต๊ะเสาร์

คุณครูอานนท์ เขียวหงษ์
มือถือ : 081-5941077

วัดแม่ริมวิทยา

คุณครูกติ ติศกั ดิ์ จิตรานุกลุ กิจ

คุณครูนภิ าวรรณ แก้วตา
มือถือ : 080-6052008
คุณครูอดิศกั ดิ์ ทันแก้ว
มือถือ : 083-0586825
คุณครูสถาพร ธิการ
มือถือ : 097-9185455

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
18 ด.ญ.มิรัญญา กันธา

ชั้น

โรงเรียน

ครูผดู้ ูแล

19 ด.ช.ศรายุทธ วงทอง

ม.1
ม.2

เทพศิรินทร์เชียงใหม่ คุณครูเฟื่องฟ้า ยศอ้าย
มือถือ : 090-3177401

20 ด.ช.ชนะภัย คาซาว

ม.2

คุณครูสภุ าวดี นางทิน
มือถือ : 099-9245326

21 ด.ช.ทรงพล สุทธิทรัพย์
22 ด.ช.ธนวิชญ์ ปลอดภัย
23 ด.ช.โอปอ ลุงมี
24 ด.ญ.หอมเครือ ณ มาลัย

ชุมชนวัดช่อแล

คุณครูวันทนีย์ ซาวคาเขตต์
มือถือ : 0819523574
คุณครูสณ
ั หภพ ยอดสร้อย

ม.2

ตาบลริมปิง

คุณครูธติ มิ า มาปินตา

25 ด.ญ.จันทภา ปองรุ่งโรจน์
26 ด.ช.จักรพงษ์ เจริญชัย
27 ด.ช.ธนิต ลุงหมั้น

ม.2
ม.2
ม.2

วชิรป่าซาง

คุณครูเฉลิมชนม์ ดู่สอน
มือถือ : 081-5686673

28 ด.ช.เดชศราวุฒิ สุขกรณ์
29 ด.ช.ปิยะพัทธ์ ลินต๋า

ม.3

ปายวิทยาคาร

คุณครูลดั ดาวัลย์ เตชะนา

30 ด.ช.พงศ์ภัค มงคลจรรยาภัค
31 ด.ญ.นิชชิมา บุญขวัญ
32 น.ส.น้าหวาน อินทร์พรม

ม.3

33 ด.ญ.ธารธิดา แซ่ลิ้ม
34 ด.ช.ศุภวัฒน์ อินก้อน

ม.2
ม.2

บ้านปง

35 ด.ญ.กัลยาณี จะอือ
36 ด.ญ.อาภา หล้ากี่

ม.3

บ้านป่าไม้แดง

37 ด.ญ.ณัชชา อารีญาติ

มือถือ : 080-1207689

ม.3

มือถือ : 090-6753340

ม.1 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คุณครูจรัสศรี ปวีณเกียรติคณ
ุ
ม.3

ม.2
ม.1

มือถือ : 089-1177363
คุณครูพีรพงษ์ วีระ
มือถือ : 085-6946949
คุณครูกฤษตฤณ ยะเรือนงาม
มือถือ : 088-4358276
คุณครูรัตนา พญามงคล
มือถือ : 081-3661240

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
38 ด.ช.สัจกร เลิศเกษม

ชั้น
ม.3

โรงเรียน

ครูผดู้ ูแล

ดอยสะเก็ดวิทยาคม คุณครูธญ
ั ญา หวังสินสุจริต

39 ด.ญ.กชพร ไชยชนะ
40 ด.ช.ณัฐดนัย สุรินทร์คา

ม.2

41 ด.ช.สายวัน ลุงจาง
42 ด.ช.พนาย แสงหล้า

ม.3

43 ด.ช.สรรเพชร พ่วงญาติ
44 ด.ช.ภูธเนศ เจริญทรัพย์

ม.1
ม.1

แม่ออนวิทยาลัย

คุณครูสาธิตา บุญเคลือบ
มือถือ : 085-7130601

45 ด.ช.จุมพล ออต๊ะ
46 ด.ช.สมพงษ์ คาสาย

ม.2

น้าดิบวิทยาคม

คุณครูพักตร์ประภา บุญหนัก

47 ด.ช.ชนกันต์ ศรีนนั ท์

ม.2
แม่ริมวิทยา

ม.1

ม.3

50 ด.ญ.กุลสตรี เพ็ญศรี
51 ด.ช.ศุภกิจ แซ่เห่อ

ม.3

52 ด.ช.ชาน ลุงติมะ
53 ด.ช.จักรกฤษณ์ ภาสุตะ

ม.2

54 ด.ช.ณัฐชนน สุทธะ
55 ด.ช.บุญญวุฒิ บุตรบุญ

ม.3

56 ด.ช.ทัศน์วสันต์ ฟูแสง
57 ด.ช.พันธุ์ชัช หมื่นปราบ

ม.1

มือถือ : 088-2615997
คุณครูวาสนา คาติ
มือถือ : 097-9238266
จิตราวิทยา

ม.2
ม.2

คุณครูมณฑา วิชัยวุฒิ
มือถือ : 087-3919440

ม.2
ม.1

48 ด.ช.นรินทร์ คาเลิศ
49 ด.ญ.มัลลิกา วิชัยศรี

58 ด.ช.ณัฐชนน สว่างนาน
59 ด.ช.พัทชดนย์ ใจมณี

มือถือ : 092-2246474

คุณครูณิชมน ทาหนัก
มือถือ : 093-1317102

เมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย คุณครู ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพัตรา ผังวรรณา

มือถือ : 081-2358683

ม.2
ม.2

ช่องฟ้าเซิงวาณิชบารุงเชียงใหม่

คุณครูขนิษฐา วรรณฤทธิ์
มือถือ : 087-1876955

ม.3 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คุณครูศศิวิมล จูงศิริวัฒน์
ม.3
ม.3

มือถือ : 089-9533473

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
60 ด.ญ.ธัญธิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.2
61 ด.ช.สรัชชพงศ์ เชี่ยวสุทธิ
62 ด.ช.เวธน์วศิน ลิม้ ประดิษฐานนท์

ม.3

63 ส.ณ.วิชัยรัตน์ ทานา
64 ส.ณ.สมพล จะนุช

ม.1

โรงเรียน

ครูผดู้ ูแล

วชิรวิทย์เชียงใหม่

คุณครูรัฐพงษ์ สมรภูมิ

เชตุพนศึกษา

คุณครูพิจิตร ปิ่มแก้ว

ม.3
ม.3 (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) คุณครูณัฐพงศ์ อินจักร์
คุณครูกนกวรรณ แก้วตุ้ย

65 ด.ญ.สุพิชญา อ่อนลมหอม
66 ด.ญ.กัญญารัตน์ อ้นน้อย

ม.3

67 ด.ช.ศุภกฤต พรหมมา
68 ด.ช.ปารมี จันทร์กระจ่าง

ม.1

69 ด.ช.กมนทัต ปริยาอภิวัฒน์
70 ด.ช.รุ่งตะวัน แยงคา

ม.1

ทาขุมเงินวิทยาคาร

ม.3

คุณครูอ้อยใจ ประเสริฐสังข์
มือถือ : 085-7188355

ดาราวิทยาลัย

ม.1

อ.ชัยยุทธ ธนทรัพย์วีรชา
มือถือ : 081-5316647

ม.2 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย คุณครูมยุรี ติดพวงมาลี

71 ด.ญ.วรัญรัตน์ รักษาศรี
72 ด.ญ.ทิพวรรณ หัวนา

ม.2

73 ด.ญ.วรรณวีรดา ไชยน
74 ด.ญ.กนกพร สารีโนศักดิ์

ม.2

75 น.ส.ภัทรศร ขันติพงศ์
76 ด.ช.พีรณัฐ กองแสง

ม.3

77 ด.ช.ชินพัฒน์ ชายเกตุ
78 ด.ญ.แก้วตา ลุงต๊ะ

ม.2

79 ด.ญ.รุ่งไพลิน เราจาง

ม.2

มือถือ : 063-6355387

ม.2
เรยีนาเชลีวิทยาลัย

ม.2
ม.2

คุณครูไพลิน ลายจุด
มือถือ : 099-2915541

เชียงใหม่มัธยม

คุณครูวิวัฒน์ ใจซื่อ
มือถือ : 082-8473299

ม.2
สองแคววิทยาคม

คุณครูสายฝน ยะจรรยา
มือถือ:0979502366

80 ด.ญ.บัวหอม ลุงสู้

ม.1

คุณครูอรทัย บัวบาล
มือถือ : 0877865278

81 ด.ญ.สุวพัชร วาหยี่โตง

ม.2

คุณครูกฤษณ์ ใจคาปัน
มือถือ : 0987493564

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
82 ด.ช.ฮารีส แซ่ม้า
ม.3
83 ด.ช.วิทวัส ปัญญาอาจหาญสกุล ม.3
84 ด.ช.วันชนะ ตันเตโช
ม.3
85 ด.ญ.เสี่ยวแส แซ่หลี่
86 ด.ช.วรชัย สุนยะ
87 ด.ช.ณัฐวุธ คัมภีร์
88 ด.ช.เขม ลุงตี้

ม.1

โรงเรียน
รังษีวิทยา

ครูผดู้ ูแล
คุณครูนิ่มพรรณ ปัญญาไหว
มือถือ : 093-1325894

ฝางชนูปถัมภ์

ม.2

คุณครูเมธี ศรีบุญเรือง
มือถือ : 089-5530953

ม.2
ม.3

บ้านป่าลาน

คุณครูโยธิน ว่องไว
มือถือ : 085-0338842

89 ด.ช.ธรารักษ์ พรหมเสน
90 ด.ญ.ธัญวรัตม์ ทิพย์เจิง

ม.3

91 ด.ญ.รุ่งทิพย์ ถาโน
92 ด.ช.สมศักดิ์ ปั๋นจิง

ม.2

93 ด.ช.กิตติกรณ์ อุดหนุน
94 ด.ช.ศดานนท์ ใจสักเจริญ

ม.2

ดอยเต่าวิทยาคม

ม.2
ม.2

คุณครูจีระศักดิ์ สติแน่
มือถือ : 088-2891142

วชิรวิทย์เชียงใหม่

คุณครูคมกริช อินรอด
มือถือ : 083-3193300

ม.3

95 ด.ช.ภีระพัฒน์ บุญนัด
96 ด.ช.ศรราม เชียงใหม่

ม.1

97 ด.ช.ธนัท ดุลยศิลาธรรม
98 ด.ช.สหรัฐ งามยิ่ง

ม.1

นวมินทราชูทิศ พายัพ คุณครูขนิษฐา คมขา

ม.1
ม.3

มือถือ : 089-9972179
โกวิทธารงเชียงใหม่

คุณครูสธุ ารัตน์ ปาหมูแก้ว

99 ด.ช.จิรายุ ภาพย์วิวัฒน์
100 ด.ช.เด่นภูมิ เลาย่าง

ม.3

101 ด.ญ.อังคณา สายพนัส

ม.3 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย คุณครูศภุ กานต์ ศิริวิชญากุล

มือถือ : 091-1433319

ม.2
มือถือ : 084-1777415

102 ด.ช.วศิน พันธุ์สนิ ปทีป
103 ด.ช.ศุภกฤต คายะเดช

ม.1

104 ด.ญ.ธัญญารัตน์ สุวรรณคีรี

ม.3

ม.1

ยุพราชวิทยาลัย

คุณครูศริ ิพรรณ อุ้ยฟูใจ
มือถือ : 089-8504496

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
105 ด.ช.ปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ์ ม.2
106 ด.ช.กิตติพันธ์ สายอุด
ม.2
107 ด.ช.อินทัช ทองนาคะ
108 ด.ช.ธนภัทร หมวดหมู่

ม.2

109 ด.ช.ธนโชติ อะโนติ๊บ
110 ด.ญ.นัทธ์ชนัน จันต๊ะ

ม.3

111 ด.ช.วาเทโจ ดาจู
112 ด.ช.ณัฐพล ลิมเพภะ

ม.3

113 ด.ญ.เปี่ยมสุข คีรีไกวัล
114 ด.ช.กริช บุญแดง

ม.3

115 ด.ญ.ยุภาณุมาส กิ่งสระ
116 ด.ช.สรวุฒิ ภาคสุโพธิ์

ม.1

ม.1

โรงเรียน
หอพระ

ครูผดู้ ูแล
คุณครูศริ ประภา อุดมศิลป์
มือถือ : 084-4854119

สตรีศรีนา่ น

คุณครูชัชฎาภรณ์ ใจจันทร์
มือถือ : 089-9977289

ม.1
เชียงใหม่คริสเตียน

ม.3
ม.1

คุณครูอัญชลี เชื้อสะอาด
มือถือ : 089-7015221

บ้านศาลา

คุณครูอภิรตี ประดู่
มือถือ : 089-2623497

ม.3

117 ด.ช.ปริชญานนท์ ไชยทา
118 ด.ช.ปวริศ หรือตระกูล

ม.2

119 ด.ช.ดนุพล วงค์แสน

ม.2

ม.2

สันกาแพง

คุณครูธนกฤต สมฤทธิ์
มือถือ : 081-7240539

