
เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๑๐/๒๕๖๕

เด็กชายชิษณุพงศ์  ทาทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๐๗/๒๕๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญบุตร

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๑๑/๒๕๖๕

เด็กหญิงดรุณี  จันทร์สุกไส

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๑๒/๒๕๖๕

เด็กหญิงปนัดดา  นันทา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๑๕/๒๕๖๕

เด็กชายพงษ์ฐกิตติ์  เสียงดี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๑๓/๒๕๖๕

เด็กหญิงวลิยา  โพธิ์กุล

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๐๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงสุธิดา  ศรีหบุตร

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๐๘/๒๕๖๕

เด็กชายเกริกไกรวัลย์  จันทร์หอม

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๑๔/๒๕๖๕

เด็กหญิงเกล้ากนก  พรมโลก

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๐๖/๒๕๖๕

เด็กหญิงเทวี  โพธิบอน

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๒๕/๒๕๖๕

นางสาวชนัดดา  กุดรังนอก

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๓๑/๒๕๖๕

นายธนพล  คจนา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๓๐/๒๕๖๕

นายปิยะณัฐ  กลิ่นพิกุล

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๒๖/๒๕๖๕

นางสาววรัญญา  จันทร์แก้ว

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๒๙/๒๕๖๕

นายศรนรินทร์  พรมโสภา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๒๘/๒๕๖๕

นายสุทธิกานต์  อำภรัตน์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๓๓/๒๕๖๕

นางสาวสุภาภรณ์  สายสมบัติ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๒๔/๒๕๖๕

นางสาวอรวรรณ  เกษร

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๒๗/๒๕๖๕

นายเสกสรร  หินลาด

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๓๒/๒๕๖๕

นางสาวแสงมณี  หาญเชียว

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๕๑/๒๕๖๕

นายประจักษ์  สะอาด

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๕๒/๒๕๖๕

นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๕๐/๒๕๖๕

นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจำปา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๖๐/๒๕๖๕

นายธิตทิวา  หาลวย

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๖๒/๒๕๖๕

นายยศพันธ์  สุขกาย

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๖๑/๒๕๖๕

นายอานุภาพ  เรืองศรี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

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


