
รางวัลการประกวดวงเครื่องสายผสม ระดับประถมศึกษา 
  

รางวัลชมเชย 
โรงเรียนบวรรัตนศาสสตร์ 
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 
โรงเรียนบ้านคลองจาก 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 
 
รางวัลชนะเลิศ 

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 

  



เครื่องดนตรีดีเด่น 
ขับร้อง   
 เด็กหญิงจันจิรา จันทร์บ ารุง   โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 เด็กหญิงมัณฑิตา สุขดี    โรงเรียนคลองมหาวงก์ 
 
จะเข้ 
 เด็กหญิง แพรวพรรณ ค านึง   โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 เด็กหญิง ปนัดดา ขุนนคร   โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน
รังสรรค์) 
 
ซอด้วง  
 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ร่ืนสุข   โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 เด็กหญิง อภิญญา ทองบุญเรือง  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 
 
ซออู้  
 เด็กหญิงอนงลักษณ์ สุขประเสริฐ  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 เด็กหญิงปฐมพร ลิ้มปรีดี   โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 
ขิม  
 เด็กหญิงสิริยากร ประดิษฐสอน  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 
 เด็กหญิง ณัฏฐา ปาลศรี   โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 
 
ระนาดเอก  
 เด็กชายปัณณธร ยศศิวเวท   โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
 เด็กชายฤทธิภูมิ  ศิริมา    โรงเรียนบวรรัตนศาสสตร์ 
 
ขลุ่ยเพียงออ  
 เด็กชายพงศ์พัทธ์ โสมศรี   โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 เด็กชายจิรพัฒน์ ปราโมทกุล   โรงเรียนคลองมหาวงก์ 
      
 
ขลุ่ยหลิบ  
 เด็กหญิงธัญชนก พัดโบก   โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 เด็กหญิงณัฏฐพร  ดีสุพรรณ          โรงเรียนคลองมหาวงก์   



รางวัลการประกวดวงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา 
 
รางวัลชมเชย 

โรงเรียนเมืองพัทยา3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) 
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
โรงเรียนบ้านคลอง 24 

  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 
  
รางวัลชนะเลิศ 
 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
เครื่องดนตรีดีเด่น 
อังกะลุง   
 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ เวชชูแก้ว    เด็กหญิงแพรวพรรณ ค านึง 
 เด็กชายสิรภัทร์ เฉลียวค านวณ    เด็กชายวรินธร นามสวัสดิ์ 

เด็กหญิงอนงลักษณ์ สุขประเสริฐ     เด็กชายพงศ์พัทธ์ โสมศรี 
เด็กหญิงสมฤทัย มานิช     เด็กหญิงปนัดดา ขุนนคร 
เด็กหญิงปฐมพร ลิ้มปรีดี    เด็กหญิงรุจิราภา ช่วงโชติ 
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รื่นสุข    เด็กหญิงธัญชนก พัดโบก 
เด็กชายชิษณุชา ชลสิทธางกูร    เด็กหญิงธัญลักษณ์ สีดา 

ฉิ่ง 
 เด็กหญิงปริยาภัทร หิรัญยะนันท์  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 
  
ฉาบ 
 เด็กหญิงญาณภัทร วังค า   โรงเรียนเมืองพัทยา3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) 
 
กรับ 
 เด็กหญิงโชษิตา ต่อสุวรรณ   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 
 
โหม่ง 
 เด็กหญิงเบญญากร แก้วประสิทธ์  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด  
 
กลองแขกตัวผู ้
 เด็กชายธนกร แดงเนียม   โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
  
กลองแขกตัวเมีย 
 เด็กชายสุวรรณภูมิ สายทอง   โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 
 
  



รางวัลการประกวดบรรเลงขิม ระดับประถมศึกษา 
 

รางวัลชมเชย 
เด็กหญิงณิชานาฏ  ยินดีวิทย์   ่โรงเรียนแสงทวิปวิทยา 
เด็กหญิงโยษิตา  ทรัพย์ทวีพงศ์  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนสุวรรณภูมิ 
เด็กหญิงปุญญิศา โสรัจจตานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
เด็กหญิงกันตพร  เกตุจรุง  โรงเรียนอนุบาลระยอง 
เด็กหญิงกานต์พิชชา สาขะสิงห์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 
เด็กหญิงสาริศา วาริชา   โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
เด็กหญิงพัทรดา ทัศไนยเธียรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

เด็กหญิงปริณาห์  วิศิษฎ์วัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
  
รางวัลชนะเลิศ 

เด็กหญิงปุณยาพร ก้อนแพง  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
  



รางวัลการประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม ระดับมธัยมศึกษา 
 

รางวัลชมเชย 
โรงเรียนบางละมุง 
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 
โรงเรียนชลกันยานุกูล 

 

รางวัลขวัญใจกรรมการ (รางวัลพิเศษ) 
  โรงเรียนบ้านค่าย 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 

 

รางวัลชนะเลิศ 
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

  



 

เครื่องดนตรีดีเด่น 
ขับร้อง   
 นางสาวเมษา หิ้วพิมาย   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 
ระนาดเอก 
 นายพชร สุวรรณกลาง   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
 
ระนาดทุ้ม 
 เด็กชายชินาธิป ทองค าเปลว  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
 
ซออู้  
 นายประสิทธิ์ ทิมสีคร้าม  โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 
 นายฐิติ ธีระพงษ์วัฒนา   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

เด็กหญิงเบญญาภา ใจมะเริง  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 
 

ขลุ่ยเพียงออ  
 นายสรรเพชญ แจ้งสว่าง  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
  
ฆ้องวงเล็ก 
 เด็กชายจินย่ี ซู    โรงเรียนบางละมุง 
 
ฆ้องวงใหญ่  

นายณัชพล ธัญญะพืช   โรงเรียนบางละมุง 
 

ฉิ่ง 
 นางสาวคีตภัทร ศรีเกตุ   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 เด็กหญิงจีรนันท์  ทาทอง  โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 
 
ฉาบ 
 นางสาวมินตรา ฤทธิ์ศิลา  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 
 เด็กหญิงธมนวรรณ อินตา  โรงเรียนชลกันยานุกูล 
 
 



กรับ  
 เด็กหญิงณัฐวดี สุนทรวสุ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 
 เด็กหญิงณัฐพัชร์ วิจิตรสมบัติ  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 
 นายวรรธกะ พวงสุนทร  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

นางสาวกกัญญภัค  สิ่งท่ีสุข  โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 
 

โหม่ง 
เด็กหญิงนฤมล เมืองกุดเรือ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
นายภูร่องกล้า ลาภตระการ  โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 
นางสาวมนต์ธิรา  เข็มทอง  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
เด็กหญิงปาลิตา  บุญมี   โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 
 
 

กลองเเขก ตัวผู ้
เด็กชายพุทธชาต จู้ฉิ้ม   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 

กลองเเขก ตัวเมีย 
นายปฏิภาณ จารีย์   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลการประกวดวงเครื่องสายผสม ระดับมธัยมศึกษา 
  

รางวัลชมเชย 
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 
โรงเรียนวัดทรงธรรม 
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
โรงเรียนชลกันยานุกูล 

  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 
  
รางวัลชนะเลิศ 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 

 
  



เครื่องดนตรีดีเด่น 
ขับร้อง   
 นางสาวเมษา หิ้วพิมาย    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 นางสาวชลลดา คุชิตา    โรงเรียนวัดทรงธรรม 
 เด็กหญิงเขมจิรา จันทร์เรือง   โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 
 
ซอด้วง  
 นายฐิติ ธีระพงษ์วัฒนา    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 นางสาวนภัสสร สวุรรณรงค์   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 
ซออู้  
 นางสาวศิรประภา นาคเกิด   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 นางสาวภัทรวดี ยาน้อย   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 
ขลุ่ยเพียงออ  
 นางสาวศุภลักษณ์ กองกวี    โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 
 เด็กชายอภินันท์ อ่ าพาธ    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 
ขลุ่ยหลิบ  
 เด็กหญิงศรัญญา พลายแก้ว   โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 
 นายวิษณุพงษ์ โพธิ์ศรี    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 
จะเข้ 

นายอนุภัทร เอ่ียมเจริญสุข    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 นายพิชญพงษ์ ศรีโภคา     โรงเรียนชลกันยานุกูล 
 
ขิม 

นางสาวเพียรศรี มีลาภกิจ    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 
 
  



รางวัลการประกวดวงอังกะลุง ระดับมธัยมศึกษา 
 
 รางวัลชมเชย 

โรงเรียนดอนพุดวิทยา 
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
โรงเรียนนิคมวิทยา 
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมถ์" 

  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุถัปถัมภ์" 
  
รางวัลชนะเลิศ 
 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
 
  



เครื่องดนตรีดีเด่น 
อังกะลุง   
 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุถัปถัมภ์" 
 นายจิตกร ยุทธวิชัย    นางสาวเนื้อทอง ทา 
 เด็กหญิงเชอรี่ ทอง    นางสาวราณี หลีอวน 
 นางสาวเปรมกมล พรสุวรรณ   เด็กหญิงวริศรา จ าจด 
 เด็กหญิงภิญญ์ณิฏฐ์ษา รัตนโกศล   เด็กชายธนภูมิ เนินโพธิ์ 
 เด็กหญิงพิมพ์ชนก รักนาค   เด็กชายจิรภัทร วาจาดี 
 เด็กหญิงนิษิตา พรั่นกระโทก   นางสาววนิดา พรสุวรรณ 
 เด็กหญิงณัฐกาณต์ อารามรักษ์   เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนะ 
 
ขับร้อง   
 นายธนวุฒิ สุทธิธรรม    เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมถ์" 
 
ฉิ่ง 
 เด็กชายมนัส หมายมั่น    โรงเรียนดอนพุดวิทยา 
  
ฉาบ 
 เด็กหญิงสุภาพร โตทรงศักดิ์   โรงเรียนนิคมวิทยา 
  
กรับ 
 เด็กชายวุฒิชัย เอี่ยมกล้า    โรงเรียนดอนพุดวิทยา 
  
โหม่ง 
 เด็กชายอัครวัฒน์ เจริญฉิมธ ารง   โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 
 
กลองแขกตัวผู ้
 เด็กชายธีรภัทร  สวัสดี    โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
  
กลองแขกตัวเมีย 
 เด็กชายพรนภัส  แจวทอง    โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
  



 รางวัลการประกวดการเดี่ยวขับร้อง ระดับมธัยมศึกษา 
  

รางวัลชมเชย 
นายทาย ผลาเกตุ   โรงเรียนคลองใหญ๋วิทยาคม 
นายณธกร พาณิชวราห์  โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 
นางสาวชมพูนุท วงศ์พิมล  โรงเรียนชลกันยานุกูล 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นางสาวอารยา ปูหนู   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ 
  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

นายสุรพงษ์ โคตรแก้ว   โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  
  
รางวัลชนะเลิศ 

นางสาวตรีวิตา เสงี่ยมศรี  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 

 

  



 รางวัลการประกวดเดีย่วระนาดทุ้ม ระดับมธัยมศึกษา 
 
รางวัลชมเชย 

นายเสน่ห์ มานุพันธ์   โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 
เด็กหญิงหทัยภัทร  ภู่เจริญ  โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา  สังกัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา 
เด็กชายโชคมงคล  กาญจนเลขา โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา  สังกัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
เด็กชายศุภกฤต เต็มสุข   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

เด็กชายธนาวุฒิ บุญเจริญ  โรงเรียนบ้านนา  "นายกพิทยากร" 
  
รางวัลชนะเลิศ 

นายทิวากร   ไวปิติ    โรงเรียนป่าคาเจริญวิทยา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รางวัลการประกวดเดีย่วฆ้องวงใหญ่ ระดับมธัยมศึกษา 
 

รางวัลชมเชย 
นางสาวชลิดา ปัญญาวุฒิกุล  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
นายสิทธิพงษ์ กองบุญเรือง  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
นายสุกิตติ สุดแสวง   โรงเรียนเบญจมราชุทิศ จังหวัดจันทบุรี 
นางสาวสารภี ซอยฮะ   โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  
เด็กหญิงชาริสา  แก้วทอง  โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
 เด็กหญิงฌัชชา อัญชลี   โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
นายสุธิวัฒน์  มิศิริ   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

  
รางวัลชนะเลิศ 

นายสิปปกร สมอุ่มจารย์  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รางวัลการประกวดเดีย่วขิม  ระดับมธัยมศึกษา 
  

รางวัลชมเชย 
นางสาวนวินดา โพธิ์มีศรี  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
เด็กหญิงภัทร์นฤน  สายันเกณะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 
เด็กหญิงญาณิศา  เที่ยงธรรม  โรงเรียนศรีราชา 
เด็กหญิงธิดาพร  พิลา    โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)  
เด็กหญิงอุมากร เขียวเสน  โรงเรียนระยองวิทยาคม 
เด็กหญิงนรินรัตน์ เหล็กม่วง  โรงเรียนชลกันยานุกูล 
นางสาวสุนิสา  เขียวพุ่มพวง  โรงเรียนศรีราชา 
เด็กหญิงขวัญมงคล ช้างมณ ี  โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 
นางสาวมนต์ธิรา เข็มทอง  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นางสาวอธิศา  พรหมมา  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
 เด็กหญิงธนัญญาธร จันทวี   โรงเรียชลกันยานุกูล 
 

รางวัลชนะเลิศ 
เด็กหญิงนภัส กล้าเกิด   โรงเรียนชลกันยานุกูล 

 
 
 
 
  



 รางวัลการประกวดบรรเลงระนาดเอก ระดับมธัยมศึกษา 
  

รางวัลชมเชย 
เด็กชายธนาทร  ราชพิทักษ์  โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร 
เด็กหญิงชลธิชา สร้อยฟ้า  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
นายพชร  สุวรรณกลาง   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ 
เด็กชายโชคมงคล กาญจนเลขา  โรงเรียนป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เด็กหญิงกมลพร  บุญคุ้ม    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย  

สมุทรปราการ 
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
เด็กชายพลกฤต แก้วเก้า    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทิพยโชติรัตน์   โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 
  
รางวัลชนะเลิศ 
       เด็กชายระพี แช่มชื่น     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
  



รางวัลการประกวดเดี่ยวจะเข้ ระดับมธัยมศึกษา 
 
รางวัลชมเชย 

เด็กชายศตายุ องอาจ   โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 
นายนราธิป เพียรทอง   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
เด็กหญิงชัญญา  วุฒิธนานันท์  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
นางสาวสุภณิดา ขุนภักนา  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
นางสาวชญาดา  ปิ่นสุข  โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง 
เด็กชายจุลธีร์ เจริญรัชต์  โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 
นายภูร่องกล้า  ลาภตระการ  โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นายพิชญพงษ์ ศรีโภคา  โรงเรียนชลกันยานุกูล 

   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

นายเจมส์หลุยส์ กอร์โดเวส  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
  
รางวัลชนะเลิศ 

นายอนุภัทร เอี่ยมเจริญสุข  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 

  



 

รางวัลการประกวดเดี่ยวระนาดเอก ระดับมธัยมศึกษา 
  

รางวัลชมเชย 
นายสุธิวัฒน์  มิศิริ  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์   
นายอติรุจ ล าพึงคิด  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
นายภูษิต มณีรัตนอมร  โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 
เด็กชายระพี แช่มชื่น  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
นายสิทธิพงษ์ กองบุญเรือง  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
นายอัษฎาวุธ เวียงจันทร์  โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 
เด็กชายพีรศิลป์ ศรีเกตุ  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป.สป.2 
เด็กชายวรวัฒน์   ธงสิริ  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  
 นายนภทีบ์ บุตรประโคน  โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นางสาวนิพาดา  แดงประดับ  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 

  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

นายภูวนัย  สุขสว่าง   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
  
รางวัลชนะเลิศ 

เด็กชายพลกฤต แก้วเก้า  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
 
 
  



 
รางวัลการประกวดเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับมธัยมศึกษา 

  
รางวัลชมเชย 

เด็กชายธนกร ชนาสินพูลเดช      โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
นายวิษณุพงษ์ โพธิ์ศรี     โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
นายสิทธิพล  ช านาญปืน   โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  เอกชน (สช.) 
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
เด็กชายอัยยะ แซ่แต้    โรงเรียนสาธิตบางนา 

  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

นายสรรเพชญ แจ้งสว่าง    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
  
รางวัลชนะเลิศ 

นายอภินันท์ อ่ าพาธ     โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 
 
  



รางวัลการประกวดเดี่ยวซอด้วง ระดับมธัยมศึกษา 
  

รางวัลชมเชย 
นางสาวอนันตญา คงเมฆา    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
นางสาวพรรพสา ม่วงทอง    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีอินทร์    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
เด็กหญิงกฤษณา ตาลป๊อก    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
เด็กหญิงศศิภา อุดมพัฒท์    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
เด็กหญิงชญานิศ สิงหสุต    โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
นางสาวบัณฑิตา สายสุวรรณ   โรงเรียนระยองวิทยาคม 
นางสาวแพรวชยาภรณ์ แพรพงษ์ศรี  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

เด็กหญิงกัญกนกภรณ์ ร่มพฤกษ์  โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ    
  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
  
รางวัลชนะเลิศ 

นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


