
รายช่ือนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิ กวิชาการค่าย 1 ปี การศึกษา2561 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ชั้น จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายชาติตระการ ธรรมเดช จักรค าคณาทร มัธยมศึกษาปีที ่5 ล าพูน 0910799625 

2 นายสิรภพ บัวหงษ ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที ่4 เชียงใหม่ 0632626298 

3 นางสาวเบญญาภา สุขประเสริฐกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที ่4 เชียงใหม่ 0882683257 

4 เด็กชายชยุต ระวังงาน มงฟอร์ตวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที ่3 เชียงใหม่ 0894296269 

5 เด็กชายวริชช ์เชื้อสะอาด ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย มัธยมศึกษาปีที ่2 เชียงใหม่ 0623949141 

6 นายธนดล เฮียงกูล ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย มัธยมศึกษาปีที ่5 เชียงใหม่ 0903204899 

7 นายพัทธ ภู่ตระกูล ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย มัธยมศึกษาปีที ่4 เชียงใหม่ 0903189164 

8 นายปฏิภาณ โอภาสพงศ์พิพฒัน์ สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ มัธยมศึกษาปีที ่5 เชียงใหม่ 0627862744 

9 เด็กหญิงวัสนนันท ์ตันไชย สาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ มัธยมศึกษาปีที ่3 เชียงใหม่ 0918594410 

10 เด็กชายอัลเบิร์ต วัฒนานนท ์ บุญวาทย์วิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที ่3 ล าปาง 0821955075 

11 เด็กชายรวิพล ค าฝั้น บุญวาทย์วิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที ่3 ล าปาง 0903189343 

12 นายเกริกพล  อยู่เจริญ บุญวาทย์วิทยาลัย   ล าปาง   

13 นายปิยะรัฐ ของทิพย์ พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ มัธยมศึกษาปีที ่5 แพร่ 0903174944 

14 เด็กชายตุลธร ศรีดอนชัย พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ มัธยมศึกษาปีที ่3 แพร่ 0801302810 

15 เด็กหญิงปิยวรา โสวะนา นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ มัธยมศึกษาปีที ่3 แพร่ 0896370325 

16 นายสรวชิญ ์ผลดีประสิทธิ ์ นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ มัธยมศึกษาปีที ่5 แพร่ 0898508266 

17 นางสาวนันทิภัคค ์กมลเจิดสวัสดิ์ นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ มัธยมศึกษาปีที ่4 แพร่ 0940166646 

18 เด็กหญิงภัทรานิษฐ ์ปันวาร ี นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ มัธยมศึกษาปีที ่3 แพร่ 0983450685 

19 นางสาวภัครมัย กองกูล นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ มัธยมศึกษาปีที ่4 แพร่ 0622784461 

20 นางสาวศุภนชิ มีวรรณสุขกุล นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ มัธยมศึกษาปีที ่4 แพร่ 0956759645 

21 นายอภิรักษ์ มังคละ สตรีศรีน่าน มัธยมศึกษาปีที ่5 น่าน 0932417408 

22 นางสาวณัฏฐนิชา ไชยช่อฟา้ สตรีศรีน่าน มัธยมศึกษาปีที ่5 น่าน 0992747754 

23 นายกวีภูม ิ พรหมอารีย์ สตรีศรีน่าน   น่าน   

24 นางสาวญาตาว ีอูปเสาร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที ่5 น่าน 0926546175 

25 นายยุทธศาสตร ์จิตอารีย ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที ่4 น่าน 0954497230 

26 นายไอศูรย์ จันจองค า พะเยาพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที ่4 พะเยา 0987259972 

27 เด็กชายวส ุมหัทธนะกุล เทศบาล 6 นครเชียงราย มัธยมศึกษาปีที ่3 เชียงราย 0818271688 

28 นายรวิภาส พันธุ์อนุรักษ์ชัย สามัคคีวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที ่5 เชียงราย 0931306785 

29 นางสาวเปรมิกา ยุตินทร สามัคคีวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที ่4 เชียงราย 0879860004 

30 นายศรัณย ์วันไชยธนวงศ ์ สามัคคีวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที ่5 เชียงราย 0813637777 



31 นายปานเชษฐ ์คัมภีรกิจ สามัคคีวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที ่5 เชียงราย 0806807494 

32 นายพฤฒพล เดชมนต ์ สามัคคีวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที ่5 เชียงราย 0956752510 

33 นายคุณานนท ์ชัยมงคล สามัคคีวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที ่4 เชียงราย 0613605767 

34 นายชนกานต ์สนิทด ี จุฬาภรณราชวทิยาลัย 
เชียงราย 

มัธยมศึกษาปีที ่5 เชียงราย 0835658953 

35 นายวสุพล มูลมะณ ี จุฬาภรณราชวทิยาลัย 
เชียงราย 

มัธยมศึกษาปีที ่4 เชียงราย 0872138904 

 


