
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

ท่ีไดรับการคัดเลือกเพื่อเขาคายโอลิมปกวิชาการ ประจําปการศึกษา 2560 

 

คาย 1 สาขาเคมี   

ไดรับการคัดเลือกเปนจํานวนมากที่สุดของภาคเหนือในสาขา เคมี 

ลําดับที่ ช่ือ –สกุล 
1 นายธนกร รจติรังสรรค 
2 นางสาวชมพมิพอักษร พนสัภาน ุ
3 นายสมิทธ โชโลส 
4 นายกิตตินนท สันธทรัพย 
5 นางสาวพัชรธัญ ใสดวง 
6 นางสาวพลอยรุง สิงหนนท 
7 นางสาวปณิตา ศศานนท 
8 นายพิศษิฐปลูกปญญา 
9 นายนนทัช ทวสิีนสุวรรณ 
10 นางสาวโชติกนาคนคร 
11 นายพงศกร สุนทรศิริกุล 
12 นายชนะศักดิโ์พธิ 
13 นายกิตติศักดิก์ิตติรังสี 

 

 

 

 

 

 



คาย  1  สาขาชีววิทยา  

ไดรับการคัดเลือกเปนจํานวนมากที่สุดของภาคเหนือในสาขา ชีววิทยา 

ลําดับที่ ช่ือ –สกุล 
1 นายจิรายุนิยมกูล 
2 นายธีรวีร แกลวกลา 
3 นายจกัรภัทร ศักดิ์เศรณ ี
4 นายอธิษฐไตรแสง 
5 นายธนโรจนแซโงว 
6 นางสาวภัทรนนัทพรหมการตัน 
7 นางสาวณัชชา ฐิติวัฒนาการ 
8 นายปรัชญาพงศ วุฒิวงศวรางกูร 
9 นายจตพุร กุมศัสตรา 
10 นางสาวศศิพิมพ วัฒนเชษฐ 
11 นายปณิธาน อินทะไชย 
12 นายอภิสิทธิ์จติตาด ู
13 นางสาวธัญณชิา แสนธรรมจักร 
14 นายกอฤกษ วเิชียรทัศนา 
15 นายธรรมอัฏฐ อุมาแสงทองกุล 
16 นายชินภัทร ปนตากุล 
17 นางสาวภัทรธดิา โลหตระกลู 

 

 

 

 

 

 



คาย  1  สาขาฟสิกส  

ไดรับการคัดเลือกเปนจํานวนมากที่สุดของภาคเหนือในสาขา ฟสิกส 

ลําดับที่ ช่ือ –สกุล 
1 นางสาวกมลลักษณ เทพวงค 
2 นายณรัชดมานะสัมพันธสกลุ 
3 นายภบูดี กิตตวิรรณ 
4 นายปวริศดิลกวุฒิสิทธิ์ 
5 นายเดชาวัต เรืองสังข 
6 นายวศิน พวงศร 
7 นายสองเกษม ผดุงกิจ 
8 เด็กชายอภณิัฐชูเชิญ 
9 เด็กชายชยภัทร ธรรมรักษ 
10 นางสาวนภัสสร กันเงิน 
11 นายณัฐกิตติ์ประพันธวัฒนะ 
12 เด็กชายภัทรชย ชยางศ ุ
13 นายภูชิต พลาศร 
14 นายรพินทรอัจฉริยาภรณ 
15 นายอภิชาติเลิศวิราม 
16 นายธนภัทรภทัรสกุลชัย 
17 นายศภุณัฐบุญทรง 

 

 

 

 

 

 



คาย  1  สาขาคณิตศาสตร  

ลําดับที่ ช่ือ –สกุล 
1 เด็กชายธฤษณฐัแกลวกลา 
2 เด็กหญิงณัฐชา นิยมพัฒนาพาณิชย 
3 เด็กหญิงณัฐวศากลอมแกว 
4 เด็กหญิงเบญญาภา สุขประเสริฐกุล 
5 นายฉันทวัฒนกิจชัยเจริญ 
6 นายพีรพงศเศรษฐบุปผา 
7 เด็กชายสิรภพบัวหงษ 

 

 

คาย  1  สาขาคอมพิวเตอร  

ลําดับที่ ช่ือ –สกุล 
1 นายปวเรศดิลกวุฒิสิทธิ์ 
2 นายธนภัทร สีมาขจร 
3 นายพีรวัสวงศสวัสด 
4 นายชาญคณิต แกววงศ 

 

 

คาย  1  สาขาดาราศาสตร ม.ตน  

ลําดับที่ ช่ือ –สกุล 
1 เด็กชายชาคริต ฉิมพลี 
2 เด็กหญิงนลิน ชิตาพนารักษ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เรื่อง รายช่ือนักเรียนท่ีไดร้บัการคัดเลือกเพื่อเขา้คา่ยโอลิมปิกวิชาการ  

ค่าย 1 ประจําปีการศึกษา 2560 

----------------------------- 
  
 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ

พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมสีมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน 

ได้สอบคัดเลือกนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษา เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจําปี

การศึกษา 2560  ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560  ท่ีผ่านมาน้ัน 

 บัดน้ี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปี

การศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศฉบับน้ี หรือท่ีเวบ็ไซต์โครงการโอลิมปิกวิชาการ www.science.cmu.ac.th หัวข้อการวิจัยและ

บริการวิชาการ โครงการพิเศษและบริการวิชาการ โครงการโอลิมปิกวิชาการ (http://gg.gg/5zgpc)    

โดยขอความกรณุาโรงเรียนโปรดดําเนินการ ดังน้ี  

1. พิมพ์ประกาศผลการคัดเลือกและรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือก และปิดประกาศให้นักเรียนท่ี 
สมัครสอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560 ให้ทราบทุกคนต่อไป 

2. แจ้งให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคน  ดําเนินการยืนยัน 
การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ท้ังนักเรียนที่เข้าค่ายท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และค่ายท่ี
โรงเรียนศูนย์ สอวน. ต้ังแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2560  ท่ีเวบ็ไซต์โครงการโอลิมปิกวิชาการ  หากพ้น
กําหนดการดังกล่าวจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าค่าย และจะพิจารณาเรียกรายช่ือคนลําดับถัดไปเข้า
ค่ายแทน 
               3. กําหนดการเข้าค่ายและรายละเอียดการเข้าค่าย สามารถดูได้ท่ีเว็บไซต์โครงการโอลิมปิก

วิชาการ ข้างต้น 
4.  สําหรับนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือก เข้าค่ายท่ีโรงเรียนศูนย์ สอวน. โปรดประสานงานการเข้า 

ค่ายท่ีโรงเรียน ได้ท่ีเว็บไซต์โครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1รายละเอียดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 

ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน หรือ สอบถามได้จากผู้ประสานงาน ดังน้ี 
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ที ่ สาขา โรงเรียน ชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท ์

1.  เคมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

จังหวัดลําปาง 

นายอาทิตย์  พงศ์สุพัฒน์ 081-9526397 

2.  เคมี โรงเรียนลําปางกัลยาณี 

จังหวัดลําปาง 

นางสาวตรีนุช  เพชรแสนงาม 083-2004394 

3.  ชีววิทยา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 

จังหวัดแพร ่

นางสาวชมพู  กวางแก้ว 081-7841641 

4.  ชีววิทยา โรงเรียนวัฒนโนทัยพายพั 

จังหวัดเชียงใหม่ 

นางนารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล  064-3385888 

5.  คณิตศาสตร ์ โรงเรียนจักรคําคณาทร 

จังหวัดลําพูน 

นายพิชิต  คําบุรี  081-7062035 

6.  คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 

จังหวัดน่าน 

นายชโยดม  พลายสาร 083-5726101 

7.  ฟิสิกส์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

จังหวัดเชียงราย 

นายสุภณัฐ  ทาศักด์ิ 061-4027183 

8.  ฟิสิกส์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

นายนคร  ราชกิจ 081-0210228 

 

 จึงประกาศ ให้ทราบโดยท่ัวกันต่อไป 

 

    ประกาศ ณ วนัท่ี    18     เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรฏัฐ์  แสนทน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  

  ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 



ลําดับ เลข ชื่อ-นามสกุล สาขาวชิา โรงเรียน จังหวัด สถานที่อบรม
1 6011018 นางสาวภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์ เคมี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

2 6011064 นายธนกร รจติรังสรรค์ เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

3 6011066 นายศิริ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ เคมี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

4 6011082 นางสาวชมพิมพ์อักษร พนัสภานุ
ํ

เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

5 6011083 นายสมิทธ์ โชโลส เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

6 6011091 นายกิตตินนท์ สันธทรัพย์ เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

7 6011112 นายภูเบศวร์ ยอดอ้อย เคมี ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

8 6011130 นางสาวพัชรธัญ ใส่ด้วง เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

9 6011272 นายเจษฎากร คําโท้ เคมี ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

10 6011275 นางสาวพลอยรุ้ง สิงห์นนท์ เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

11 6011276 นางสาวปณิตา ศศานนท์ เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

12 6011279 นายพิศิษฐ ์ปลูกปัญญา เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

13 6011283 นายนนทัช ทวีสินสุวรรณ เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

14 6011307 นายวัฒนธร รุจิโรจน์สกุล เคมี สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

15 6011338 นางสาวเขมฤทัย ไชยวิภาสสาทร เคมี สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ บุญวาทย์วิทยาลัย

16 6021001 นายณภัทร จอมใจหาญ เคมี สามัคคีวิทยาคม เชียงราย บุญวาทย์วิทยาลัย

17 6021003 นางสาวนวพร อนันต์วรชัย เคมี สามัคคีวิทยาคม เชียงราย บุญวาทย์วิทยาลัย

18 6021005 นางสาวธนภรณ ์อนุเคราะห์ เคมี สามัคคีวิทยาคม เชียงราย บุญวาทย์วิทยาลัย

19 6021080 นางสาวอานันตยา จันปวนหาร เคมี สามัคคีวิทยาคม เชียงราย บุญวาทย์วิทยาลัย

20 6051010 นายธีธัช จารุวัฒนกุล เคมี บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง บุญวาทย์วิทยาลัย

21 6051029 นายชลันทร ตามวงศ์ เคมี บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง บุญวาทย์วิทยาลัย

22 6051062 นายวศิน ขันทา เคมี บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง บุญวาทย์วิทยาลัย

23 6051094 นายจิรายุทธ ธรรมเกษร เคมี บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง บุญวาทย์วิทยาลัย

24 6051105 นายบวรวิชญ ์ตั้งสุวรรณ เคมี บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง บุญวาทย์วิทยาลัย

25 6061025 นางสาวณัฏฐวิตรา วงศ์จินดารักษ์ เคมี พะเยาพิทยาคม พะเยา บุญวาทย์วิทยาลัย

26 6071037 นายทองธรรม ปรารมภ์ เคมี พิริยาลัย แพร่ บุญวาทย์วิทยาลัย

27 6071053 นางสาวธัญสุดา พื้นงาม เคมี นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ บุญวาทย์วิทยาลัย

28 6071078 นายไผ่ตรง วานเวียง เคมี นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ บุญวาทย์วิทยาลัย

เอกสารแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลมิปกิวชิาการ ค่าย 1  ประจําปกีารศึกษา 2560
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ลําดับ เลข ชื่อ-นามสกุล สาขาวชิา โรงเรียน จังหวัด สถานที่อบรม
29 6071095 นางสาวภาศนีย ์อู่โชตนานันท์ เคมี นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ บุญวาทย์วิทยาลัย

30 6081062 นายวชิราวุฒ ิทองเรือง เคมี ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน บุญวาทย์วิทยาลัย

31 6081069 นางสาววรัญญา ปัญญาอินทร์ เคมี ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน บุญวาทย์วิทยาลัย

32 6081070 นางสาวเอมกมล พิมพบุตร เคมี ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน บุญวาทย์วิทยาลัย

33 6081121 นายวรเมธ เศรษฐชั์ยยันต์ เคมี สตรีศรีน่าน น่าน บุญวาทย์วิทยาลัย

34 6081143 นางสาวณัฐพร ไทยศิลป์ เคมี สตรีศรีน่าน น่าน บุญวาทย์วิทยาลัย

35 6081146 นายอิทธิพร จันทรางกูร เคมี สตรีศรีน่าน น่าน บุญวาทย์วิทยาลัย

1 6011010 นางสาวจันทร์จรัส รุ้งรุจิเมฆ เคมี ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

2 6011055 นายวัชริศ ไชยวภิาสสาทร เคมี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

3 6011061 นายฟ้าล่ัน กัมลาศพิทักษ์ เคมี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

4 6011067 นายอฤศวรรฒน์ นิลพานิช เคมี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

5 6011100 นางสาวโชติก นาคนคร เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

6 6011117 นายบวรทัต พิศุทธ์ิไพโรจน์ เคมี รังษีวิทยา เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

7 6011123 นายพงศกร สุนทรศิริกุล เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

8 6011140 นางสาวศิรดา กิตติศัพท์ขจร เคมี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

9 6011190 นายไกรวิชญ์ ประทีปพจน์ เคมี ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

10 6011205 นางสาวปฐรัตน ์คงขุนเทียน เคมี เรยนีาเชลีวทิยาลัย เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

11 6011282 นายชนะศักดิ์ โพธิ เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

12 6011285 นายกิตติศักดิ์ กิตติรังสิ เคมี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

13 6011306 นางสาวส่องดาว สุวรรณประสพ เคมี สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

14 6011317 นายณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์ เคมี สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

15 6011336 นางสาวอลิสา วัฒนานนท์ เคมี สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ ลําปางกัลยาณี

16 6021006 นางสาววิริสุดา คําภีระ เคมี สามัคคีวิทยาคม เชียงราย ลําปางกัลยาณี

17 6021016 นางสาวเมทาวัลย์ ใจยะ เคมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ลําปางกัลยาณี

18 6021053 นายนภนต์ วงศ์พูนพิริยา เคมี สามัคคีวิทยาคม เชียงราย ลําปางกัลยาณี

19 6021083 นายณัฎฐพัชร์ เฮงสนั่นกูล เคมี สามัคคีวิทยาคม เชียงราย ลําปางกัลยาณี

20 6021134 นายจรณินท์ อินสอน เคมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ลําปางกัลยาณี

21 6021158 นายณัฐอมร คําลือ เคมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ลําปางกัลยาณี

22 6051022 นายปณัย เกตุแก้ว เคมี บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง ลําปางกัลยาณี

23 6051030 นางสาวนาทยา โสวะละ เคมี บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง ลําปางกัลยาณี
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ลําดับ เลข ชื่อ-นามสกุล สาขาวชิา โรงเรียน จังหวัด สถานที่อบรม
24 6051042 นางสาวชาริญญา โสธนไพศาล เคมี บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง ลําปางกัลยาณี

25 6051082 นางสาววีระดา วงค์คํา เคมี ลําปางกัลยาณี ลําปาง ลําปางกัลยาณี

26 6051085 นางสาวธิดา ประสม เคมี ลําปางกัลยาณี ลําปาง ลําปางกัลยาณี

27 6071036 นายกฤษฎิ์ชนน ศรีวิลัย เคมี พิริยาลัย แพร่ ลําปางกัลยาณี

28 6071038 นายจอมจเร แก้วอินตา เคมี พิริยาลัย แพร่ ลําปางกัลยาณี

29 6071122 นางสาวอัฐภิญญา ชัยนะเลิศวงศ์ เคมี นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ ลําปางกัลยาณี

30 6081001 นายภูริภัทร กองสาสนะ เคมี ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน ลําปางกัลยาณี

31 6081060 นางสาวอมรสิริ อะทะวงค์ เคมี ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน ลําปางกัลยาณี

32 6081067 นางสาวปิยพร ประสงค์ เคมี ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน ลําปางกัลยาณี

33 6081106 นายทรัพย์ศิริ มณีรัตน์ เคมี สตรีศรีน่าน น่าน ลําปางกัลยาณี

34 6081129 นายชลสิทธิ์ เชื้อหมอ เคมี สตรีศรีน่าน น่าน ลําปางกัลยาณี

35 6081133 นางสาวธันย์ชนก ประเทือง เคมี สตรีศรีน่าน น่าน ลําปางกัลยาณี

36 6081140 นางสาวปนัดดา ทองลอบ เคมี สตรีศรีน่าน น่าน ลําปางกัลยาณี

1 6012059 นายจิรายุ นิยมกูล ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

2 6012071 นางสาวสุทารัตน ์ฟุ้งกลิ่นผกาทิพย์ ชีววิทยา ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

3 6012079 นางสาวธัญญดา มังคลรังษี ชีววิทยา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

4 6012135 นายธีรวีร์ แกล้วกล้า ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

5 6012140 นายจักรภัทร ศักดิ์เศรณี ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

6 6012141 นายอธิษฐ์ ไตรแสง ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

7 6012216 นางสาวทัชชนากานต์ อินสมพันธ์ ชีววิทยา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

8 6012236 นางสาวฌญาดา กษิรวัฒน์ ชีววิทยา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

9 6012241 นางสาวสิริพิชญ์ แสงหล้า ชีววิทยา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

10 6012248 นายสิรวิชญ ์เปาอินทร์ ชีววิทยา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

11 6012268 นายนรภัทร สิทธิตัน ชีววิทยา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

12 6012489 นายธนโรจน์ แซ่โง้ว ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

13 6012497 นางสาวภัทรนันท์ พรหมการัตน์ ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

14 6012500 นางสาวณัชชา ฐิติวัฒนาการ ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

15 6012503 นายปรัชญาพงศ ์วุฒิวงศ์วรางกูร ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

16 6012510 นายจตุพร กุมศัสตรา ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

17 6012515 นางสาวศศิพิมพ์ วัฒนเชษฐ์ ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ
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ลําดับ เลข ชื่อ-นามสกุล สาขาวชิา โรงเรียน จังหวัด สถานที่อบรม
18 6012517 นายปณิธาน อินทะไชย ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

19 6012518 นายอภิสิทธิ์ จิตตาดู ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

20 6012542 นายชวิน อักษร ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

21 6012550 นายภูบดินทร์ ชัยชุมภู ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

22 6012586 นายทักษ ์เชาวนพูนผล ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

23 6012614 นายจตุรวิทย์ เมธีวัฒนากุล ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ

24 6022082 นางสาวมนัสพร ปัญญาสุ ชีววิทยา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย วัฒโนทัยพายัพ

25 6022084 นายจิรวัฒน ์แสงเพ็ชร ชีววิทยา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย วัฒโนทัยพายัพ

26 6022100 นางสาวบุณณดา ณ ลําปาง ชีววิทยา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย วัฒโนทัยพายัพ

27 6022113 นางสาวพิชญา อ่ินคํา ชีววิทยา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย วัฒโนทัยพายัพ

28 6022238 นางสาวกุลนันท์ ขันใจ ชีววิทยา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชยีงราย เชียงราย วัฒโนทัยพายัพ

29 6042027 นายภาสกร ไชยวงค์ ชีววิทยา จักรคําคณาทร ลําพูน วัฒโนทัยพายัพ

30 6062026 นายธนวรรธ คําอ้าย ชีววิทยา พะเยาพิทยาคม พะเยา วัฒโนทัยพายัพ

31 6062051 นายภานุวัฒน ์อารยะกุลสกล ชีววิทยา พะเยาพิทยาคม พะเยา วัฒโนทัยพายัพ

32 6062123 นายสุรพัศ วงค์หาญ ชีววิทยา พะเยาพิทยาคม พะเยา วัฒโนทัยพายัพ

33 6062128 นายธีรวีร์ ตราบุรี ชีววิทยา พะเยาพิทยาคม พะเยา วัฒโนทัยพายัพ

34 6072153 นางสาวชนกนันท์ จินดาคํา ชีววิทยา นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ วัฒโนทัยพายัพ

35 6082129 นางสาวรัญญรัตน ์ทะขัติ ชีววิทยา ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน วัฒโนทัยพายัพ

36 6082139 นางสาวอณัศยา กันทะตา ชีววิทยา ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน วัฒโนทัยพายัพ

37 6082202 นางสาวภคพร ศิริวรวัจน์ชัย ชีววิทยา สตรีศรีน่าน น่าน วัฒโนทัยพายัพ

38 6082213 นางสาวณัฐพันธ์ุ ดาวนันท์ ชีววิทยา สตรีศรีน่าน น่าน วัฒโนทัยพายัพ

1 6012052 นางสาวธัญณิชา แสนธรรมจักร ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

2 6012137 นายก่อฤกษ์ วิเชียรทัศนา ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

3 6012212 นายนพดล วงศ์อาณา ชีววิทยา รังษีวิทยา เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

4 6012228 นายสรธร บุญจันทร์ ชีววิทยา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

5 6012274 นายนิติพัฒน ์ธนศราสกุลพงษ์ ชีววิทยา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

6 6012477 นายธรรมอัฏฐ อุมาแสงทองกุล ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

7 6012478 นายชินภัทร ปินตากุล ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

8 6012539 นางสาวอาทิตยา หาญสืบสาย ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

9 6012582 นายนนทวัฒน ์ฉัตรตันใจ ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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10 6012593 นางสาวณัฏฐ์ชยธร การิตจิราพัชร์ ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

11 6012603 นางสาวอภิชญา เวชวิทยาขลัง ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

12 6012605 นางสาวจิราชาญา ชูวุฒยากร ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

13 6012624 นางสาวภัทรธิดา โล่ห์ตระกูล ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

14 6022012 นายวินไทย รุ้งฟ้าวรกุล ชีววิทยา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย พิริยาลัยจังหวัดแพร่

15 6022086 นางสาวกุลภรณ ์ศิริเปรมปรีย์ ชีววิทยา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย พิริยาลัยจังหวัดแพร่

16 6022121 นางสาววราดา เครือประดิษฐ์ ชีววิทยา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย พิริยาลัยจังหวัดแพร่

17 6022198 นายดารากร สรรค์ประสิทธ์ิ ชีววิทยา ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย พิริยาลัยจังหวัดแพร่

18 6042026 นายอนุรักษ ์ขันตี ชีววิทยา จักรคําคณาทร ลําพูน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

19 6042033 นางสาวปวรรัตน ์จันทร์เอ่ียม ชีววิทยา จักรคําคณาทร ลําพูน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

20 6042047 นางสาวปณิดา อุตสาสาร ชีววิทยา จักรคําคณาทร ลําพูน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

21 6052045 นายณัฐพล ขันคํานันต๊ะ ชีววิทยา บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง พิริยาลัยจังหวัดแพร่

22 6052082 นางสาวปวรรัตน ์รัตนานุสรณ์ ชีววิทยา บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง พิริยาลัยจังหวัดแพร่

23 6052122 นางสาวจารุภา แก้วใหญ่ ชีววิทยา ลําปางกัลยาณี ลําปาง พิริยาลัยจังหวัดแพร่

24 6062012 นางสาวหทัยภัทร จรัสดาราแสง ชีววิทยา พะเยาพิทยาคม พะเยา พิริยาลัยจังหวัดแพร่

25 6062073 นายธีรเมธ บุญเจริญ ชีววิทยา พะเยาพิทยาคม พะเยา พิริยาลัยจังหวัดแพร่

26 6062122 นายวีรภัทร เมืองใจ ชีววิทยา พะเยาพิทยาคม พะเยา พิริยาลัยจังหวัดแพร่

27 6072093 นายศิริภัทร ปัญโญ ชีววิทยา พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

28 6072107 นายพีรวิชญ์ อะทะเสน ชีววิทยา พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

29 6072127 นางสาวณัฏฐ์นรี กลไกร ชีววิทยา นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่

30 6082047 นางสาวกัลยรัตน ์เรือนปัน ชีววิทยา ปัว น่าน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

31 6082061 นางสาวรจนา แสนคําแพ ชีววิทยา ปัว น่าน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

32 6082071 นางสาววรัญญา แสนทรงสิริ ชีววิทยา ปัว น่าน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

33 6082127 นางสาวนริศรา ครุฑธานุวัฒน์ ชีววิทยา ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

34 6082137 นายภูริพล ดีอุด ชีววิทยา ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

35 6082198 นางสาวกมลชนก การินไชย ชีววิทยา สตรีศรีน่าน น่าน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

36 6082199 นางสาวศิรดา เลี้ยงสมบูรณ์ ชีววิทยา สตรีศรีน่าน น่าน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

37 6082207 นางสาวณัชชา ใจสุธํา ชีววิทยา สตรีศรีน่าน น่าน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

38 6082212 นางสาวณิชกมล มณีวัฒนเศรษฐ์ ชีววิทยา สตรีศรีน่าน น่าน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

39 6082215 นายนายวิมุตติสุข ประคัลภากร ชีววิทยา สตรีศรีน่าน น่าน พิริยาลัยจังหวัดแพร่
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ลําดับ เลข ชื่อ-นามสกุล สาขาวชิา โรงเรียน จังหวัด สถานที่อบรม
40 6082216 นายโชติสุรัชช์ สุธรรมวรโรจน์ ชีววิทยา สตรีศรีน่าน น่าน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

41 6082271 นางสาวกนกรัตน ์มงคล ชีววิทยา สตรีศรีน่าน น่าน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

1 6013010 เด็กชายชาคริต ฉิมพลี ดาราศาสตร์ มต. มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่2 6013065 เด็กหญิงนลิน ชิตาพนารักษ์ ดาราศาสตร ์มต. มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่3 6023009 เด็กชายณัช กอตระกูลสิน ดาราศาสตร์ มต. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให
่4 6023013 เด็กชายชิน สุวรรณสิงห์ ดาราศาสตร ์มต. สามัคคีวิทยาคม เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให
่5 6073002 เด็กชายธนวันต ์ชัชฎานรเสฏฐ์ ดาราศาสตร์ มต. พิริยาลัย แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่6 6073014 เด็กชายศุภวิชญ ์ตรีสุขรัตน์ ดาราศาสตร์ มต. พิริยาลัย แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่7 6073022 เด็กชายปัณณทัต กวางทอง ดาราศาสตร์ มต. พิริยาลัย แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่8 6073126 เด็กหญิงณภัทร เสรีรักษ์ ดาราศาสตร ์มต. นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่9 6083002 เด็กชายอัครวิชญ์ อุตรชน ดาราศาสตร์ มต. ปัว น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่10 6083013 เด็กหญิงอรุชา กุลสุ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่11 6083014 เด็กหญิงสิริญาภรณ ์แก้วนิ่ม ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่12 6083016 เด็กหญิงนันท์นภัส ปัญญา ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่13 6083017 เด็กชายคูบุ่ญ ยะใหม่วงศ์ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่14 6083018 เด็กชายปุระชัย ชัยชนะฉิมพลี ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่15 6083046 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ หาญฤทธิ์ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่16 6083048 เด็กชายนภวิชญ์ นันทะน้อย ดาราศาสตร ์มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่17 6083049 เด็กชายนภวินย ์นันทะน้อย ดาราศาสตร ์มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่18 6083051 เด็กชายเสฏฐวุฒ ิอินทรประดิษฐ์ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่19 6083052 เด็กชายคมชาญ ชัยวงค์ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่20 6083053 เด็กหญิงสิริกร ดีอุด ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่21 6083054 เด็กชายธนพนธ์ ภัทรเคหะ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่22 6083055 เด็กหญิงขวัญข้าว เป่ียมทวีศักดิ์ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่23 6083056 เด็กชายปรัตถกร ธนามี ดาราศาสตร ์มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่24 6083057 เด็กชายกษิดิ์เดช พุทธวงศ์ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่25 6083059 เด็กหญิงภคพร สอนทะ ดาราศาสตร ์มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่26 6083095 เด็กชายเขมราฐ ขาววงศ์ ดาราศาสตร์ มต. สตรีศรีน่าน น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่27 6083125 เด็กหญิงจิณณะ วัยวัฒนะ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่28 6083194 เด็กชายนิธาน เชื้อสุวรรณ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่
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29 6083232 เด็กหญิงณภัทร์พร เหล่าอารยะ ดาราศาสตร์ มต. สตรีศรีน่าน น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให

่30 6083248 เด็กหญิงพิชามญช์ุ กันทะโฮ้ง ดาราศาสตร ์มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่31 6083256 เด็กหญิงชินาภา รัชตโสตถิ์ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่32 6083287 เด็กชายชุติพนธ์ ปวนธิ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่33 6083327 เด็กชายสุวิจักขณ์ กาญจนสินิทธ์ ดาราศาสตร ์มต. สตรีศรีน่าน น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่34 6083343 เด็กหญิงสุธีกานต์ จิววรกิจไพบูลย์ ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่35 6083389 เด็กหญิงธนภรณ์ สมอักษร ดาราศาสตร์ มต. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่1 6014045 นางสาวธนกชพร อินยัญญะ ดาราศาสตร์ มป. ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่2 6014047 นายธรรธร ธรรมชัย ดาราศาสตร์ มป. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่3 6014049 นายพีรยุตม ์วงค์ตัน ดาราศาสตร์ มป. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่4 6014052 นายณัฐภัทร เมืองโคตร ดาราศาสตร์ มป. ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่5 6014054 นางสาวศิริลักษณ ์เกตุมงคล ดาราศาสตร์ มป. วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่6 6014070 นายปัญญาวุฒ ิออประยูร ดาราศาสตร์ มป. วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่7 6014122 นายชัยวัฒน ์ชมภู ดาราศาสตร์ มป. ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่8 6014201 นายสุธี ตั้งตระกูล ดาราศาสตร์ มป. สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่9 6024006 นายพงศกร พุทธวงศ์วัน ดาราศาสตร์ มป. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให
่10 6024030 เด็กชายศุภกร กันทะวงศ์ ดาราศาสตร ์มป. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให
่11 6024057 นายสุพศิน สาใจ ดาราศาสตร ์มป. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให
่12 6044002 นางสาวกัลยรัตน ์ปวนกาศ ดาราศาสตร์ มป. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน มหาวทิยาลัยเชียงให
่13 6074004 เด็กชายศุภฤกษ ์คงประพันธ์ ดาราศาสตร์ มป. พิริยาลัย แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่14 6074010 เด็กชายศุภกร คงประพันธ์ ดาราศาสตร์ มป. พิริยาลัย แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่15 6074020 นายธีรฉัตร อภิฉัตรวงศ์ ดาราศาสตร์ มป. พิริยาลัย แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่16 6074032 เด็กชายชยานันท์ โชตปิฎเิวชกุล ดาราศาสตร์ มป. พิริยาลัย แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่17 6074096 นางสาวเบญปภา ตาคํา ดาราศาสตร์ มป. นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่18 6074101 นางสาวธัญญสิร ิศิริชัย ดาราศาสตร์ มป. นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่19 6084008 นางสาวญาดานันท์ อินถา ดาราศาสตร ์มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่20 6084013 นางสาวอรนลิน อินนะลา ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่21 6084018 นายกันตภณ ลาวทอง ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่22 6084019 นายรชต เขื่อนธนะ ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่23 6084041 นางสาวปฐมาวดี ดอนพนัส ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่
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ลําดับ เลข ชื่อ-นามสกุล สาขาวชิา โรงเรียน จังหวัด สถานที่อบรม
24 6084042 นางสาวดลพรรณ วงศ์กันตา ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให

่25 6084052 เด็กชายเชาว์วรรธน ์แสนเสมอ ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่26 6084053 เด็กชายกล้าตะวัน พิชญ์วิชชาธรรม ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่27 6084055 เด็กชายธยศ ขันทะยศ ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่28 6084067 นางสาวนฤวรรณ ภัทรเคหะ ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่29 6084070 นางสาวธนพร วรวัฒน์วิทยากุล ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่30 6084072 นางสาวกฤติยา ฉิมพาลี ดาราศาสตร ์มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่31 6084073 นางสาวชณัญธิดา อินวาทย์ ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่32 6084074 นางสาวอมลวรรณ ขันแก้ว ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่33 6084075 นางสาวชัญญานุช ตาน้อย ดาราศาสตร์ มป. ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่34 6084124 นางสาวกชพร ใจจะดี ดาราศาสตร์ มป. สตรีศรีน่าน น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่35 6084125 นางสาวนภัสวรรณ ตันดี ดาราศาสตร ์มป. สตรีศรีน่าน น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่1 6015021 เด็กชายธฤษณัฐ แกล้วกล้า คณิตศาสตร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่2 6015030 นางสาวนภัสสร สุริยวงค์ คณิตศาสตร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่3 6015043 เด็กหญงิณัฐชา นิยมพัฒนาพาณิชย์ คณิตศาสตร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่4 6015205 เด็กชายวริชช์ เชื้อสะอาด คณิตศาสตร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่5 6015251 เด็กชายปัญญวัฒน ์รุ้งรุจิเมฆ คณิตศาสตร์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่6 6015259 นางสาวพรไพลิน หอมสมบัติ คณิตศาสตร์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่7 6015271 นายพีรวิชญ ์สุริยะ คณิตศาสตร์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่8 6015473 เด็กชายศุภกร ชินวัตร คณิตศาสตร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่9 6015744 เด็กหญิงณัฐวศา กล่อมแก้ว คณิตศาสตร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่10 6015846 นางสาวอารียา เดชบุญ คณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่11 6015875 นายคุณานนต์ เฉลิมผลวงศ์กุล คณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่12 6015886 นางสาวแพรภัทรา ชัยเจริญ คณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่13 6015890 เด็กชายศุภวิชญ ์ประดิษฐก์ุล คณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่14 6025005 นายบุริศร์ อาทิตย์สาม คณิตศาสตร์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให
่15 6025016 เด็กชายพีรพัฒน ์นาปรัง คณิตศาสตร์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให
่16 6025037 นายเสฎฐวุฒ ิธนาคํา คณติศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ี
เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให

่17 6025090 นางสาวมนัสนันท์ ปัญญาสุ คณิตศาสตร์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให
่18 6025096 นายปานเชษฐ ์คัมภีรกิจ คณิตศาสตร์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให
่
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ลําดับ เลข ชื่อ-นามสกุล สาขาวชิา โรงเรียน จังหวัด สถานที่อบรม
19 6025102 นายจักรภัทร พวกเจริญ คณิตศาสตร์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให

่20 6025179 นายคณิน วงศ์รินทราเมธี คณิตศาสตร์ เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให
่21 6025182 นายปราณยุต ปีกอง คณิตศาสตร์ เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงให
่22 6045300 นายชาติตระการ ธรรมเดช คณิตศาสตร์ จักรคําคณาทร ลําพูน มหาวทิยาลัยเชียงให
่23 6055071 นายมนภัทร คะระวาด คณิตศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง มหาวิทยาลัยเชียงให
่24 6055097 เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ คณิตศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง มหาวิทยาลัยเชียงให
่25 6055153 เด็กชายณัฐชนน อินตาทิพย์ คณิตศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง มหาวิทยาลัยเชียงให
่26 6055189 เด็กชายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว คณิตศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง มหาวิทยาลัยเชียงให
่27 6055297 เด็กหญิงณิชารีย ์เชื้อกิตติศักดิ์ คณิตศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง มหาวิทยาลัยเชียงให
่28 6055302 นายกิตติภูม ิเรือนสอน คณิตศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง มหาวิทยาลัยเชียงให
่29 6055308 นายปาลพีระ คําเงิน คณิตศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง มหาวิทยาลัยเชียงให
่30 6065026 นายกฤษฏ์ เอื้อพิทักษ์สกุล คณิตศาสตร์ พะเยาพิทยาคม พะเยา มหาวิทยาลัยเชียงให
่31 6065193 นายคณิน หมดมลทิน คณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา มหาวิทยาลัยเชียงให
่32 6075004 นายปิยะพัทธ์ ภิญโญ คณิตศาสตร์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่33 6075107 นายสรวิชญ ์ผลดีประสิทธิ์ คณิตศาสตร์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่34 6075204 นางสาวภัทราพร ป่ินทอง คณิตศาสตร์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่35 6075228 เด็กชายชัยวัฒน ์งามสัตตบุษย์ คณิตศาสตร์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงให
่36 6085076 เด็กหญิงธันยาภรณ์ มโนชัยวุฒิกุล คณติศาสตร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่37 6085089 นางสาวนันท์นภัส ศศิวัจน์ไพสิฐ คณิตศาสตร์ ปัว นา่น มหาวทิยาลัยเชียงให
่38 6085303 นายสิรวิชญ ์ผอ่งศรีสุข คณิตศาสตร์ สตรีศรีน่าน น่าน มหาวิทยาลัยเชียงให
่1 6015020 นายศิวกร มณีเฑียร คณิตศาสตร์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

2 6015040 เด็กหญิงเบญญาภา สุขประเสริฐกุล คณิตศาสตร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

3 6015185 นายฉันทวัฒน ์กิจชัยเจริญ คณิตศาสตร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

4 6015261 เด็กหญิงชณัญญา สงอินทร์ คณิตศาสตร์ เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

5 6015263 นางสาวนิยตา แสนงาย คณิตศาสตร์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

6 6015286 นายพีรพงศ์ เศรษฐบุปผา คณิตศาสตร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

7 6015297 นายณัชพล รักอริยะธรรม คณิตศาสตร์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

8 6015298 นางสาวทอรุ้ง ชูวงษ์ คณิตศาสตร์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

9 6015479 เด็กหญิงสิรีธร ยาสิงห์ทอง คณิตศาสตร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

10 6015743 เด็กชายสิรภพ บัวหงษ์ คณิตศาสตร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ จักรคําคณาทร
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ลําดับ เลข ชื่อ-นามสกุล สาขาวชิา โรงเรียน จังหวัด สถานที่อบรม
11 6015850 นางสาวพรรณนภา ลัภนะวรรณ คณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

12 6015851 นายวีกิจ ใจเถิง คณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

13 6015852 นางสาวพัชรพร เดชคุณมาก คณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

14 6015916 นางสาวศศิกาญจน ์ตะวันเสรี คณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

15 6015918 นายชัยเวช จักราชัย คณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ จักรคําคณาทร

16 6025023 เด็กชายปริพัฒน ์ทรัพย์ประกิต คณิตศาสตร์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย จักรคําคณาทร

17 6025025 เด็กชายปวริศ สิทธิวงศ์ คณิตศาสตร์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย จักรคําคณาทร

18 6025029 นายวิศรุต สุดชาติ คณิตศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ี

เชียงราย จักรคําคณาทร

19 6025045 เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล กันติ๊บ คณิตศาสตร์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย จักรคําคณาทร

20 6025107 นายศุภณัฐ วิริยาวุฒิ คณิตศาสตร์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย จักรคําคณาทร

21 6025121 นางสาวณัฏฐหทัย กันแตง คณิตศาสตร์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย จักรคําคณาทร

22 6025216 นายไมตรี แซ่ลี คณิตศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ี

เชียงราย จักรคําคณาทร

23 6025234 นายชนกานต์ สนิทดี คณิตศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ี

เชียงราย จักรคําคณาทร

24 6025239 เด็กหญิงเชื่อมรัก เย็นใจมา คณิตศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ี

เชียงราย จักรคําคณาทร

25 6045114 นายนาวาวิทยะ ภควัตกร คณิตศาสตร์ จักรคําคณาทร ลําพูน จักรคําคณาทร

26 6045295 นางสาวกัญญาณัฐ ป๋าป่าสัก คณติศาสตร์ จักรคําคณาทร ลําพูน จักรคําคณาทร

27 6055091 นางสาวศิริพิชญ์ ชัยมณี คณิตศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง จักรคําคณาทร

28 6055154 นายธนัช พงษ์เลาหพันธ์ุ คณติศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง จักรคําคณาทร

29 6055166 นางสาวศุภาวีร์ มีข้าว คณิตศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง จักรคําคณาทร

30 6055180 นายณัฐพงษ์ ต๊ะวงศ์ คณิตศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง จักรคําคณาทร

31 6055294 นายวรัญญู เคียนทอง คณิตศาสตร์ ลําปางกัลยาณี ลําปาง จักรคําคณาทร

32 6065194 นายนนทวัชร เอ่ียมนิรันดร์ คณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา จักรคําคณาทร

33 6075241 เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณโคตร คณิตศาสตร์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ จักรคาํคณาทร

34 6085086 เด็กชายชนาธิป ศรีเริญ คณิตศาสตร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน จักรคําคณาทร

35 6085288 นายณฐพงศ ์ท่ังคํา คณิตศาสตร์ สตรีศรีน่าน น่าน จักรคําคณาทร

1 6016006 นายบางกอก วาณิชยานนท์ คอมพิวเตอร์ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
2 6016016 นางสาวบุณรดา อัตประชา คอมพิวเตอร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
3 6016020 นางสาวฐานิดา อัตประชา คอมพิวเตอร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
4 6016027 นายปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธ์ิ คอมพิวเตอร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
5 6016029 นายธนภัทร สีมาขจร คอมพิวเตอร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
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ลําดับ เลข ชื่อ-นามสกุล สาขาวชิา โรงเรียน จังหวัด สถานที่อบรม
6 6016041 นางสาวนภหทัย สิทธิฤทธ์ิ คอมพิวเตอร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
7 6016042 นายวรัญญู เนรังษี คอมพิวเตอร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
8 6016045 นายณัฐพนธ์ สุขถาวร คอมพิวเตอร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
9 6016048 นายพีรัช ไชยวงค์ คอมพิวเตอร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
10 6016093 นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
11 6016097 นายชาญคณิต แก้ววงศ์ คอมพิวเตอร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
12 6016102 นายศักดิ์ชัย วชิรเมธากร คอมพิวเตอร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
13 6016105 นายปณชัย ชมใจ คอมพิวเตอร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
14 6016108 นางสาวศลิษา สอนหล้า คอมพิวเตอร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ สตรีศรีน่าน
15 6026007 นายปารณ ดาวทอง คอมพิวเตอร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สตรีศรีน่าน
16 6026033 นายพักตร์ภูม ิตาเเพร่ คอมพิวเตอร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สตรีศรีน่าน
17 6026057 นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ คอมพิวเตอร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สตรีศรีน่าน
18 6056040 นางสาวชลิสา อินใจ คอมพิวเตอร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง สตรีศรีน่าน
19 6056056 นายณัฐชัย กัณฑเจตน์ คอมพิวเตอร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง สตรีศรีน่าน
20 6056069 นายณัฐนภนต์ บํารุงศรี คอมพิวเตอร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง สตรีศรีน่าน
21 6056071 นางสาวปราณปรียา ห่อนบุญเหิม คอมพิวเตอร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง สตรีศรีน่าน
22 6056073 นายอภิวัฒน ์สุวรรณนัง คอมพวิเตอร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง สตรีศรีน่าน
23 6056093 นายภควัต ตันจันกูล คอมพวิเตอร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง สตรีศรีน่าน
24 6066012 นายธัชทร วงศ์ไชย คอมพิวเตอร์ เชียงคําวิทยาคม พะเยา สตรีศรีน่าน
25 6076001 นางสาวกชกร มีตาบุญ คอมพิวเตอร์ พิริยาลัย แพร่ สตรีศรีนา่น
26 6076008 นายรัชชานนท์ โตพทัิกษ์ คอมพิวเตอร์ พิริยาลัย แพร่ สตรีศรีนา่น
27 6076027 นายชนกันต ์วันมูล คอมพิวเตอร์ พิริยาลัย แพร่ สตรีศรีนา่น
28 6076036 นายก้องภัค แก้วกตุศรี คอมพิวเตอร์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ สตรีศรีน่าน
29 6086003 นายตฤณพัทธ์ มีบุญ คอมพวิเตอร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน สตรีศรีน่าน
30 6086005 นายณัฐภัทร สิทธิชัย คอมพวิเตอร์ ปัว น่าน สตรีศรีน่าน
31 6086007 นายจารุกิตติ์ ประคํามา คอมพิวเตอร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน สตรีศรีน่าน
32 6086016 นายวัชรพงศ์ ธรรมศิลป์ คอมพิวเตอร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน สตรีศรีน่าน
33 6086021 นายภูบดี กิวัฒนา คอมพิวเตอร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน สตรีศรีน่าน
34 6086035 นายชวกร ทาจันทิพย์ คอมพิวเตอร์ สตรีศรีน่าน น่าน สตรีศรีน่าน
35 6086054 นายณัฐชนน มีสุข คอมพวิเตอร์ ปัว น่าน สตรีศรีน่าน
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ลําดับ เลข ชื่อ-นามสกุล สาขาวชิา โรงเรียน จังหวัด สถานที่อบรม
36 6086107 นายธนวันต ์คํารศ คอมพิวเตอร์ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน สตรีศรีน่าน
37 6086110 นายคณิติน แสนกัน คอมพิวเตอร์ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน สตรีศรีน่าน
38 6086114 นางสาวชนินาถ แพทย์สมาน คอมพิวเตอร์ สตรีศรีน่าน น่าน สตรีศรีน่าน
39 6086182 นายติณณ ์ปราบหงษ์ คอมพิวเตอร์ สตรีศรีน่าน น่าน สตรีศรีน่าน
1 6017004 นางสาวกมลลักษณ ์เทพวงค์ ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

2 6017017 นายณรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล ฟิสกิส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

3 6017032 นายภูบดี กิตติวรรณ ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

4 6017037 นายปวริศ ดิลกวุฒิสิทธ์ิ ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

5 6017038 นายเดชาวัต เรืองสังข์ ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

6 6017100 นายวศิน พ่วงศร ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

7 6017122 นางสาวณิชา ประเสริฐ ฟิสิกส์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

8 6017155 นางสาวกชกร ตันติศักดิ์ ฟิสิกส์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

9 6017172 นายสองเกษม ผดุงกิจ ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

10 6017178 นายฤทธิกร มาแก้ว ฟิสิกส์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

11 6017199 เด็กชายอภิณัฐ ชูเชิญ ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

12 6017205 เด็กชายชยภัทร ธรรมรักษ์ ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

13 6017236 นายอดิชาญ ธรรมสร ฟิสิกส์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

14 6027018 นายธนกฤต ตุงพิทักษ์พงศ์ ฟิสิกส์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย นวมินทราชูทิศ พายัพ

15 6027031 นายนนทนันท์ นันทวาศ ฟิสิกส์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นวมินทราชูทิศ พายัพ

16 6027037 นายภูเพชรแท้ จังขันธ์ ฟิสิกส์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย นวมินทราชูทิศ พายัพ

17 6027061 นายธัญชนิต ลิ้มศิลธรรม ฟิสิกส์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย นวมินทราชูทิศ พายัพ

18 6027099 นางสาวนริศรา สุรักษ์ ฟิสิกส์ เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย นวมินทราชูทิศ พายัพ

19 6057011 นายกิตติพันธ์ วงศ์ทันตกร ฟิสิกส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง นวมินทราชูทิศ พายัพ

20 6057014 นายกันตพิชญ ์วชิรโสภณกิจ ฟิสิกส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง นวมินทราชูทิศ พายัพ

21 6057022 นางสาวธรณ์นรินทร์ ย่ิงเสรี ฟิสิกส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง นวมินทราชูทิศ พายัพ

22 6057031 นายชนกกานต์ ตั้งศรีวงศ์ ฟิสิกส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง นวมินทราชูทิศ พายัพ

23 6057038 นายสุพจน์ พรหมเผ่า ฟิสิกส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง นวมินทราชูทิศ พายัพ

24 6057053 เด็กหญิงรติรัตน ์ภควิวัฒน์ ฟิสิกส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง นวมินทราชูทิศ พายัพ

25 6057086 นายคมน์พัฒน โสภะ ฟิสกิส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง นวมินทราชูทิศ พายัพ

26 6057095 นายสหัสวัต สุขโชติ ฟิสิกส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง นวมินทราชูทิศ พายัพ
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ลําดับ เลข ชื่อ-นามสกุล สาขาวชิา โรงเรียน จังหวัด สถานที่อบรม
27 6057100 นายณัฐชนน ราธิเสน ฟิสิกส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง นวมินทราชูทิศ พายัพ

28 6067007 นายพอเจตน์ คํามา ฟิสิกส์ พะเยาพิทยาคม พะเยา นวมินทราชูทิศ พายัพ

29 6067026 นางสาวธิดารัตน ์สองสีใส ฟิสิกส์ เชยีงคําวิทยาคม พะเยา นวมินทราชูทิศ พายัพ

30 6077088 นายพีรวิชญ์ อินทร์ปรา ฟิสิกส์ พิริยาลัย แพร่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

31 6077090 นายกฤษณกันท์ โมหา ฟิสกิส์ พิริยาลัย แพร่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

32 6077110 นายเมธาสิทธิ์ มณีทอง ฟิสิกส์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ นวมินทราชูทิศ พายัพ

33 6087005 นายนาคินทร์ธร แสงแก้ว ฟิสิกส์ ปัว น่าน นวมินทราชูทิศ พายัพ

34 6087027 นางสาวณัฐมน ตังแก ฟิสิกส์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน นวมินทราชูทิศ พายัพ

35 6087043 นายอภิปุญ วิชัยต๊ะ ฟิสิกส์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน นวมินทราชูทิศ พายัพ

36 6087067 นางสาวชัญญ์วรรณ คํานวล ฟิสิกส์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน นวมินทราชูทิศ พายัพ

37 6087071 นายมงคลวัฒน ์กุลโรจน์ยิ่งเจริญ ฟิสิกส์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน นวมินทราชูทิศ พายัพ

38 6087102 นางสาวสุภัชชา สุภาจีน ฟิสิกส์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน นวมินทราชูทิศ พายัพ

39 6087113 นายนภรักษ ์ตันตระเสถียร ฟิสิกส์ สตรีศรีน่าน น่าน นวมินทราชูทิศ พายัพ

1 6017024 นางสาวนภัสสร กันเงิน ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สามัคคีวิทยาคม

2 6017029 นายณัฐกิตติ์ ประพันธ์วัฒนะ ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สามัคคีวิทยาคม

3 6017031 เด็กชายภัทรชย ชยางศุ ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สามัคคีวิทยาคม

4 6017039 นายภูชิต พลาศรี ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สามัคคีวิทยาคม

5 6017061 นายรพินทร์ อัจฉริยาภรณ์ ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สามัคคีวิทยาคม

6 6017072 นายจติรินทร์ ไชยวงค์ ฟิสกิส์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สามัคคีวิทยาคม

7 6017098 นายอภิชาติ เลิศวิราม ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สามัคคีวิทยาคม

8 6017103 นายปวีรปกรศ ์เนตรดวง ฟิสิกส์ รังษีวิทยา เชียงใหม่ สามัคคีวิทยาคม

9 6017148 นายวิชญ์พล เกียรติสิน ฟิสิกส์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สามัคคีวิทยาคม

10 6017177 นางสาวสุรวด ีคํามี ฟิสิกส์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ สามัคคีวิทยาคม

11 6017206 นายธนภัทร์ ภัทรสกุลชัย ฟิสกิส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สามัคคีวิทยาคม

12 6017207 นายศุภณัฐ บุญทรง ฟิสิกส์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สามัคคีวิทยาคม

13 6027002 นายปิติพล เกื้อกูล ฟิสกิส์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สามัคคีวิทยาคม

14 6027003 นายพศิน ตั้งจิตต์ ฟิสิกส์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สามัคคีวิทยาคม

15 6027005 นายภาณุศักดิ์ วงค์ศรีแก้ว ฟิสิกส์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สามัคคีวิทยาคม

16 6027009 นายภาณุ ประสานเกียรติราช ฟิสิกส์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สามัคคีวิทยาคม

17 6027032 นายพีรัล ยุวรังสิกุล ฟิสกิส์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สามัคคีวิทยาคม
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ลําดับ เลข ชื่อ-นามสกุล สาขาวชิา โรงเรียน จังหวัด สถานที่อบรม
18 6027055 เด็กชายจุลยุทธ ยุวรังสิกุล ฟิสกิส์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สามัคคีวิทยาคม

19 6027066 นายธีรัช กุลคีรีรัตนา ฟิสิกส์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สามัคคีวิทยาคม

20 6027067 นายณัฐชนน ศุภภิญโญ ฟิสิกส์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สามัคคีวิทยาคม

21 6027068 นางสาวณัชธิดา ปัญญางาม ฟิสิกส์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สามัคคีวิทยาคม

22 6027112 นางสาวณัฐริณีย ์กับปุละวัน ฟิสกิส์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สามัคคีวิทยาคม

23 6047027 นายชาญณรงค์ โอดแก้ว ฟิสิกส์ จักรคําคณาทร ลําพูน สามัคคีวิทยาคม

24 6057025 นายรวิสุต นาเนกรังสรรค์ ฟิสิกส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง สามัคคีวิทยาคม

25 6057051 นายจรกฤตย์ ปันกองงาม ฟิสิกส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง สามัคคีวิทยาคม

26 6057052 นางสาวภรณ์พิชชา อาทิตย์ติยากร ฟิสิกส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง สามัคคีวิทยาคม

27 6057103 นายภูม ิดาบุตร ฟิสิกส์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง สามัคคีวิทยาคม

28 6087002 นางสาวภูริสา ใบยา ฟิสกิส์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน สามัคคีวิทยาคม

29 6087014 นายธราเทพ เทพอาจ ฟิสิกส์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน สามัคคีวิทยาคม

30 6087030 นายภูชิต ฉินตระกูลประดับ ฟิสกิส์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน สามัคคีวิทยาคม

31 6087036 นายสหโชต ิศรีปัญญา ฟิสิกส์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน สามัคคีวิทยาคม

32 6087064 นางสาวฐิติชญา พุทธวงศ์ ฟิสิกส์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน สามัคคีวิทยาคม

33 6087074 นายอธิคม จุทอง ฟิสิกส์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน สามัคคีวิทยาคม

34 6087077 นางสาวรวิพร สอนศิริ ฟิสิกส์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน สามัคคีวิทยาคม

35 6087126 นายศตวรรษ ใจสุธํา ฟิสกิส์ สตรีศรีน่าน น่าน สามัคคีวิทยาคม
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โรงเรียน เคมี ชีววิทยา
ดาราศาสตร์ 

ม.ต้น
ดาราศาสตร์ 

ม.ปลาย
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ รวม

เชียงใหม่ 30 36 2 8 28 14 25 143
ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง 0 1 0 0 0 0 0 1
ดาราวิทยาลัย 0 0 0 0 0 1 0 1
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 6 8 0 2 4 6 3 29
มงฟอร์ตวิทยาลัย 13 17 2 0 7 4 17 60
ยุพราชวิทยาลัย 4 0 0 3 7 0 3 17
รังษีวิทยา 1 1 0 0 0 0 1 3
วัฒโนทัยพายัพ 0 0 0 2 0 0 0 2
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 9 0 1 9 3 1 28
เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 0 0 0 1 0 0 2

เชียงราย 10 9 2 3 17 3 15 59
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 3 1 1 3 5 3 2 18
ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 0 0 0 0 1
สามัคคีวิทยาคม 7 7 1 0 10 0 12 37
เทศบาล 6 นครเชียงราย 0 0 0 0 2 0 1 3

ลําพูน 0 4 0 1 3 0 1 9
จักรคําคณาทร 0 4 0 0 3 0 1 8
ส่วนบุญโญปถัมภ์ 0 0 0 1 0 0 0 1

ลําปาง 10 3 0 0 12 6 13 44
บุญวาทย์วิทยาลัย 8 2 0 0 11 6 13 40
ลําปางกัลยาณี 2 1 0 0 1 0 0 4

พะเยา 1 7 0 0 3 1 2 14
พะเยาพิทยาคม 1 7 0 0 1 0 1 10
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 0 0 0 0 2 0 0 2
เชียงคําวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 1 2

แพร่ 7 4 4 6 5 4 3 33
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 4 2 1 2 4 1 1 15
พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 3 2 3 4 1 3 2 18

น่าน 13 16 27 17 5 11 15 104

จํานวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560



ท่าวังผาพิทยาคม 0 0 0 0 0 2 0 2
ปัว 0 3 1 0 1 2 1 8
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 6 4 23 15 2 4 12 66
สตรีศรีน่าน 7 9 3 2 2 3 2 28

รวมท้ังหมด 71 79 35 35 73 39 74 406
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