
เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๖๕/๒๕๖๒

นายนฤนาท  สิงหาชัย

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๑๐๘/๒๕๖๒

เด็กชายธนาธิป  หอมเกษ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๔๔/๒๕๖๒

นายเรืองศักดิ์  โชคดี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๙๐/๒๕๖๒

เด็กชายชัยวัฒน์  หนูเส็ง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๗๒/๒๕๖๒

เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทุมมานาม

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้เข้าร่วม 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๙๑/๒๕๖๒

นายวุฒิชัย  ละชินลา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๓๗/๒๕๖๒

เด็กชายคงเดช  ตันตะยอด

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๓๕/๒๕๖๒

เด็กชายจารุวิทย์  สมหลง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๒๑/๒๕๖๒

เด็กชายจิรวัฒน์  บัวแก้ว

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๑๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงจิวนันท์  วรรณทวี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๑๘/๒๕๖๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูพันธ์รัตน์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๒๙/๒๕๖๒

เด็กชายชัยวัฒน์  หนูเส็ง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๒๕/๒๕๖๒

เด็กชายธนพร  นะวัน

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๓๓/๒๕๖๒

เด็กชายธนาธิป  หอมเกษ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๐๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงธันยาพร  อ่อนอินทร์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๑๔/๒๕๖๒

เด็กชายธีรโชติ  วงษ์แก้ว

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๓๙/๒๕๖๒

เด็กชายบัญชา  บุญมาทน

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๑๒/๒๕๖๒

เด็กหญิงบัญฑิตา  มะริยา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๑๗/๒๕๖๒

เด็กหญิงปณิดา  ยาเคน

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๒๓/๒๕๖๒

เด็กชายพุฒเมธ  จิบจันทร์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๓๑/๒๕๖๒

เด็กชายภูมรินทร์  เอกทัน

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๑๓/๒๕๖๒

เด็กชายภูมิศักดิ์  พวงพิมพ์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๔๑/๒๕๖๒

เด็กชายสกุล  ยศศิริ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๒๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงสุฏาพร  พิมพะนิล

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๑๑/๒๕๖๒

เด็กหญิงอนุสรา  เข็มทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๒๗/๒๕๖๒

นายเรืองศักดิ์  โชคดี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-น.๑๕๐๑๕/๒๕๖๒

เด็กหญิงเสาวลักษ์  อาโต๋

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๗๕/๒๕๖๒

นางสาวประสบพร  ไชยสาร

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๖๔/๒๕๖๒

นายกวี  ชุยทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๘๐๐๐/๒๕๖๒

นายกวี  ชุยทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๙๐/๒๕๖๒

นายกวี  ชุยทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๘๑/๒๕๖๒

นายศรายุทธ  ประสานศรี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๙๑/๒๕๖๒

นายกวี  ซุยทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๕๔/๒๕๖๒

นายกฤษดากร  นิลเกษ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๕๑/๒๕๖๒

นายกวี  ชุยทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๕๕/๒๕๖๒

นางปริชาติ  วงค์เจริญ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๕๓/๒๕๖๒

นายศรายุทธ  ประสานศรี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๕๒/๒๕๖๒

นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจำปา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ.๒-ม-ค.๗๙๕๖/๒๕๖๒

นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖


