
รายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ) 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล สังกัดโรงเรียน ระดับชั้น วิชาที่สอบ รางวัลที่ได้รับ 

1 เด็กชายสถาพร  จินาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง 

2 เด็กหญิงอานีซ  หะยีเจะมะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง 

3 เด็กชายธนกฤต  จุติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน 

4 เด็กชายภัทรกร  คงวงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน 

5 เด็กชายธนวิชญ์  ปานสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง 

6 เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรว่องวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง 

7 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง 

8 เด็กหญิงลีนา  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง 

9 เด็กหญิงวสมน  บุญประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง 

10 เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง 

11 เด็กหญิงแพรไหม  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง 

12 เด็กหญิงกฤตยา  เครือแพทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม ชมเชย 

13 เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม ชมเชย 

14 เด็กชายธนภัทร  แก้วหนูนวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม ชมเชย 

15 เด็กชายธนรัฐ  พิมานพรหม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม ชมเชย 

16 เด็กชายธัญชนิต  เหเจริญศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม ชมเชย 

17 เด็กชายนฤสรณ์  ปรายพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม ชมเชย 

18 เด็กหญิงอนัญพร  เดชะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม ชมเชย 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระดับประเทศ) 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล สังกัดโรงเรียน ระดับชั้น วิชาที่สอบ รางวัลที่ได้รับ 

1 เด็กชายชัยธัช  ผลโิกมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง 

2 เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง 

3 เด็กชายกิตติภณ  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง 

4 เด็กชายคงสมิทธ์  ด าหนู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง 

5 เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง 

6 เด็กชายธีรติ  ชมบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง 

7 เด็กชายอธิภู  พิมพิศาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง 

8 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  จิ๋วกาวี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม ชมเชย 

9 เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม ชมเชย 

10 เด็กชายพัชรวัฒน์  โป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม ชมเชย 

11 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม ชมเชย 

12 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรอาวุธ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม ชมเชย 

13 เด็กชายเจตน์วรา  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม ชมเชย 

14 เด็กชายเด่นภูม ิ ทองตะกุก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม ชมเชย 

15 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสวตานนท ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม ชมเชย 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ) 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล สังกัดโรงเรียน ระดับชั้น วิชาที่สอบ รางวัลที่ได้รับ 

1 เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง 

2 เด็กชายกันตภณ  กีรติวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง 

3 เด็กชายคมกฤษฑ ์ บุญปีติชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง 

4 เด็กชายณธกร  อ่อนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง 

5 เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธ ิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง 

6 เด็กชายชัยธัช  ผลโิกมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม ชมเชย 

7 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม ชมเชย 

8 เด็กชายนภสินธุ์  หะรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม ชมเชย 

9 เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม ชมเชย 

10 เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม ชมเชย 

11 เด็กหญิงพาขวัญ  พูลพุฒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม ชมเชย 

12 เด็กชายพิชญพงศ ์ มีอรุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 คณิตประถม ชมเชย 

13 เด็กหญิงอภิญญา  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.6 วิทย์ประถม ชมเชย 

14 เด็กหญิงอัญชัญ  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ป.5 คณิตประถม ชมเชย 

 

 

 

 


