
เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๑๘/๒๕๖๕

นายธนาธิป  หอมเกษ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๗๒/๒๕๖๕

นายชัยวัฒน์  หนูเส็ง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๑๖/๒๕๖๕

เด็กหญิงณภัทร  สุขสวัสดิ์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๓๔/๒๕๖๕

นายคงเดช  ตันตะยอด

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๗๑๗/๒๕๖๕

นายภาณุกร  แก้วอาสา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๙๔/๒๕๖๕

นางสาวอธิชา  วงษ์ประเทศ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๙๐/๒๕๖๕

นายคงเดช  ตันตะยอด

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๗๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงจิรภิญญา  ประสมพันธ์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๘๓/๒๕๖๕

เด็กหญิงชนิกานต์  กอบเกื้อ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๘๙/๒๕๖๕

นายชัยวัฒน์  หนูเส็ง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๗๘/๒๕๖๕

เด็กหญิงชุติมา  ไชยโคตร

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๘๔/๒๕๖๕

เด็กหญิงฐิติกานต์  สุวรรณวงค์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๗๗/๒๕๖๕

เด็กหญิงณัฐกรวรรณ  โคตรดก

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๘๑/๒๕๖๕

เด็กชายณัฐพล  แสงยา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๘๒/๒๕๖๕

เด็กชายทิวัตถ์  โม่คำ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๙๒/๒๕๖๕

นายธนกร  องอาจ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๗๓/๒๕๖๕

เด็กหญิงนันทิดา  พรมโสภา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๘๖/๒๕๖๕

เด็กชายปรัตถากร  บุญเลิศ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๘๗/๒๕๖๕

เด็กหญิงพลอยแก้ว  สมศรี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๘๘/๒๕๖๕

นายภูมรินทร์  เอกทัน

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๘๕/๒๕๖๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตีเงิน

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๙๓/๒๕๖๕

นายศรัณยู  ทาโสม

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๙๑/๒๕๖๕

นายศุภฤกษ์  พวงพันธ์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๗๔/๒๕๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา  ชาลี

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๗๖/๒๕๖๕

เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์พูล

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๘๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงอนันตญา  คันทะจันทร์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-น.๓๔๖๗๕/๒๕๖๕

เด็กหญิงอารดา  ภูดวงขาว

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๕๕/๒๕๖๕

นายกวี  ซุยทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๓๕/๒๕๖๕

นายกวี  ซุยทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๕๓/๒๕๖๕

นายกวี  ซุยทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๖๓/๒๕๖๕

นายกวี  ซุยทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๕๔/๒๕๖๕

นายกวี  ซุยทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๔๒/๒๕๖๕

นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๓๖/๒๕๖๕

นายกวี  ซุยทอง

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๔๑/๒๕๖๕

นางสาวประสบพร  ไชยสาร

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๓๘/๒๕๖๕

นางปริชาติ  วงค์เจริญ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๓๗/๒๕๖๕

นายวรวุฒิ  อินทรา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๔๐/๒๕๖๕

นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖



เลขที่ สพฐ-ค.๑๘๙๓๙/๒๕๖๕

นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา             

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖


