
รายช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ EP Southern 2016                 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3(level 3) at Hatyairatprachasan school in Songkhla  

ในระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2559 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการ ผลการแข่งขัน 
1. ด.ช. ปุณณวิช    วิชิตวาท ี ม. 1/8 debate เหรียญเงิน 
2. ดช. ภาณุภัทร    จิตหาญ ม. 1/8 debate เหรียญเงิน 
3. ด.ช. วศิน    อึงรัตนากร ม. 1/8 debate เหรียญเงิน 
4. ด.ช. อภิวชิญ์    ช านาญศรี ม. 1/8 debate เหรียญเงิน 
5. ด.ญ. ประกายดาว  พนันชัย ม. 1/8 Speech เหรียญเงิน 
6. ด.ช. วัจน์กร     ธาระธนผล  ม. 1/8 ASEAN Quiz เหรียญเงิน 
7. ด.ช. วงศกร     ปัญญาโส  ม. 2/8 ASEAN Quiz เหรียญเงิน 
8. ด.ญ. ศศิธร     แก้วสวัสดิ ์  ม. 1/8 Crossword เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. ด.ช. ธัญพิสิษฐ์     แสงจันทร์  ม. 1/8 Crossword เข้าร่วมการแข่งขัน 
10. ด.ญ. พิชญ์ศุภางค์   ศรีจันทร์ ม. 1/8 Singing Contest เหรียญเงิน 
11. ด.ญ.พิมพจี     ชุ่มศักดิ์   ม. 2/8 Story Telling เหรียญทอง 
12. ด.ช. ภูมิพัฒน์     พิเชฐพงษานนท์ ม. 2/8 Multi Skill เหรียญเงิน 
13. ด.ญ. พิมพ์ลภัส     โอฬารกิจอนันต์ ม. 2/8 Science and Maths เหรียญทองแดง 
14. ด.ญ. บุญสิตา     ศรีชัย  ม. 3/8 Science and Maths เหรียญทองแดง 
15. ด.ช. พรหมเทพ     คุณรัตน์  ม. 3/8 Website เหรียญเงิน 
16. ด.ญ. ปัสกา     ชัยยานุกร    ม. 3/8 Website เหรียญเงิน 
17. ด.ญ. ยู ยอง     ปาร์ค   ม. 3/8 Spelling Bee เหรียญเงิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ EP Southern 2016                 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (level 4) at Hatyairatprachasan school in Songkhla  
 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการ ผลการแข่งขัน 
1. น.ส. ณัฐสุรางค์    บูชากรณ์ ม. 4/8 Debate เหรียญทองแดง 
2. น.ส. ปาณิสรา     จตุราบัณฑิต ม. 4/8 Debate เหรียญทองแดง 
3. น.ส. ณัฐธิดา     หวานด ี ม. 6/8 Debate เหรียญทองแดง 
4. น.ส. สิรภัทร     พลับทอง ม. 6/8 Debate เหรียญทองแดง 
5. น.ส. นัสริน     ยะริ่ง ม. 5/8 Multi Skill เหรียญเงิน 
6. นาย กฤดาการ     ธนินธัญกุล ม. 5/8 Science and Maths เหรียญทองแดง 
7. น.ส. ภารดี     พิริยะฤทธิ์ ม. 6/8 Science and Maths เหรียญทองแดง 
8. นาย วาซิล     เนาว์ไพร ม. 5/8 Crossword เข้าร่วมการแข่งขัน 
9. นาย สหรัฐ     วัตรสังข์ ม. 5/8 Website เหรียญทอง 
10. นาย เจตนิพัทธ์     ลิขิตวัฒนสกุล ม. 6/8 Website เหรียญทอง 
11. น.ส. ณัฐนิช     บุญญาภิหาร   ม. 5/8 Singing Contest เหรียญทอง 
12. น.ส. ภัชลภา     ชัยชุติมานนท์ ม. 6/8 ASEAN Quiz เหรียญทองแดง 
13. น.ส. ชวิศา     เนาว์ไพร ม. 6/8 ASEAN Quiz เหรียญทองแดง 
14. น.ส. ธมนรัตน์  ชูชาติ   (แข่งขัน 2 รายการ) ม. 6/8 Speech  เหรียญทอง  
15. น.ส. ธัญวรัตน์     เหล็งหนูด า ม. 6/8 Story Telling เหรียญทอง 
16. น.ส. พรรณภัทร     ตันติพุฒกิุล ม. 4/8 Spelling Bee เข้าร่วมการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ EP Southern 2016                 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 (level 3-4) at Hatyairatprachasan school in Songkhla  

 ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2559 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการ ผลการแข่งขัน 
1. ด.ช. ทินภัทร         ลิ่มสกุล    ม. 1/8 Mini concert เหรียญเงิน 
2. ด.ช. นิรุตต์         ชลคุป   ม. 1/8 Mini concert เหรียญเงิน 
3. ด.ญ. สุพิชญ์นันท์       บุญถึงจิตต์  ม. 2/8  Mini concert เหรียญเงิน 
4. ด.ช. พรต         คงพูล    ม. 3/8 Mini concert เหรียญเงิน 
5. นาย ชิษณุพงศ์          ขจรสวุรรณ์  ม. 4/8 Mini concert เหรียญเงิน 
6. นาย ณัฐพล         จันติ๊บ   ม. 4/8 Mini concert เหรียญเงิน 
7. นาย วทัญญู         สิทธิ์ทอง    ม. 4/8 Mini concert เหรียญเงิน 
8. น.ส. สภุานัน         เสลาหอม    ม. 4/8 Mini concert เหรียญเงิน 
9. น.ส.อภิชยา         เกตุพิมล   ม. 5/8 Mini concert เหรียญเงิน 
10. น.ส. ฮีจิน          ล ี   ม. 5/8 Mini concert เหรียญเงิน 
11. น.ส. อภิชญา         ดุมลักษณ์     ม. 6/8 Mini concert เหรียญเงิน 
12. น.ส. จิตรลดา         ฐิติภัทร    ม. 6/8 Mini concert เหรียญเงิน 
13. น.ส. ฐิติพร         ไชยางพานิช     ม. 6/8 Mini concert เหรียญเงิน 
14. น.ส. ณิชาภา         วาจะเสน  ม. 6/8 Mini concert เหรียญเงิน 
15. น.ส. ปัญญกาญจน์      เติม     ม. 6/8 Mini concert เหรียญเงิน 
16. น.ส. ริซ่า         รัซเซลล ์   ม. 6/8 Mini concert เหรียญเงิน 
17. น.ส. ธมนรัตน์  ชูชาติ    (แข่งขัน 2 รายการ) ม. 6/8 mini concert เหรียญเงิน 
18. น.ส. ลลิตา         บุศยะรัฐ    ม. 6/8 Mini concert เหรียญเงิน 
19. น.ส. อุบลรัตน์         ชัยภิบาล    ม. 6/8 Mini concert เหรียญเงิน 
20. น.ส. พรรธน์ชรินทร์    รัตน์ประทุม  ม. 6/8 Skit เหรียญทอง 
21. นาย วงศกร          เรือนเพ็ชร    ม. 4/8 skit เหรียญทอง 
22. น.ส. นภัสนันท์          ณัฏฐวุฒิสิทธิ์    ม. 4/8 skit เหรียญทอง 
23. น.ส. นวพร          พรชัยรุ่งโรจน ์  ม. 4/8 skit เหรียญทอง 
24. น.ส. ฟ้าใส  แสงจันทร์ศรี   (แข่งขัน 2 รายการ) ม. 5/8  Skit /  Mini concert เหรียญทอง / 

เหรียญเงิน 
 


