
เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๙๔/๒๕๖๒

เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์ทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๑๐๔/๒๕๖๒

เด็กหญิงกัณฐิกา  ไชยขันตรี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๙๗/๒๕๖๒

เด็กหญิงขนิษฐา  ตันตะยอด

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๙๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุวรรณสิงห์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๙๖/๒๕๖๒

เด็กหญิงทิพย์วารี  พากเพียร

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๑๐๕/๒๕๖๒

เด็กหญิงรุ้งนภา  ไชยขันตรี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๑๐๒/๒๕๖๒

นางสาวศศิปรียา  แก้วคำรอด

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๑๐๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงอริสา  สานเสนา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๙๒/๒๕๖๒

นางสาวอำพรรัตนา  กาวัน

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๙๓/๒๕๖๒

เด็กหญิงโสภิตา  จันทราศักดิ์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๓๘/๒๕๖๒

เด็กชายจุฑาภัทร  รักถิ่นไทย

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๒๒/๒๕๖๒

เด็กหญิงชนัดดา  กุดรังนอก

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๓๒/๒๕๖๒

เด็กชายณัฐพนธ์  จวงจันทร์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๓๐/๒๕๖๒

เด็กชายธนวัฒน์  เสนาภักดิ์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๒๖/๒๕๖๒

เด็กหญิงนภสร  ลายสันเทียะ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๓๖/๒๕๖๒

เด็กชายภูลิภัฒน์  ปลั่งกลาง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๒๘/๒๕๖๒

เด็กหญิงวรัญญา  จันแก้ว

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๓๔/๒๕๖๒

เด็กชายสุรพัฒน์  วงษ์แก้ว

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๒๔/๒๕๖๒

เด็กหญิงอรวรรณ  เกษร

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๔๐/๒๕๖๒

เด็กชายเสกสรร  หินลาด

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๘๙/๒๕๖๒

นางสาวชฎาพร  แก้วแดง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๗๖/๒๕๖๒

นายณพภาดล  พิลา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๗๙/๒๕๖๒

นายทินกร  นะวัน

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๗๗/๒๕๖๒

นายธนากร  อัดจันทึก

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๘๗/๒๕๖๒

นางสาวนริศรา  ผูกพันธ์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๘๑/๒๕๖๒

นายนันทวัฒน์  กงล้อม

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๗๘/๒๕๖๒

นายปรเมษฐ์  ทองหลาง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๘๕/๒๕๖๒

นายพงศกร  วงษ์แก้ว

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๘๓/๒๕๖๒

นายอดิศร  ทองสลับ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๘๖/๒๕๖๒

นายเดชติพงษ์  จิตโชติ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๙๓/๒๕๖๒

นางสาวทารุณีย์  แก้วดี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๙๔/๒๕๖๒

นางสาววิไลลักษณ์  ดวงแก้ว

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๙๒/๒๕๖๒

นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจำปา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๖๐/๒๕๖๒

นายวรวัช  วิลานันท์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๕๙/๒๕๖๒

นายอานุภาพ  เรืองศรี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๖๑/๒๕๖๒

นายเอกบดินทร์  ศรีสันต์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๘๕/๒๕๖๒

นายณัฐพล  แก้วอาสา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๘๔/๒๕๖๒

นายธิตทิวา  หาลวย

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๘๖/๒๕๖๒

นายพัชระ  วงค์เจริญ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖


