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คจาปรารภ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่วัฒนธรรม เพื่อสร้าง

รากฐานการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ และผลักดันวิสัยทัศน์ประเทศไทยตามนโยบาย

ของรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีกรอบทิศทางการดำาเนินงานด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี                                    

ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ 

และกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ ในระยะ ๕ ปี ตามแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒                         

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่นโยบายข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม    

 การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด ถือเป็นกิจกรรม

สำาคัญเร่งด่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมจะดำาเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกและภูมิปัญญา                          

ทางศิลปวัฒนธรรม นับเป็นการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย ให้เป็นเครื่องมือ                         

ในการพัฒนาเดก็และเยาวชนไทยอย่างมคีณุภาพและคณุธรรม รวมถงึการส่งเสรมิให้เกดิรายได้ทางเศรษฐกจิ

จากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะนำาไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

 โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงเป็น

ภารกิจหนึ่งท่ีสอดคล้องกับกรอบทิศทางการดำาเนินงานด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ซึ่งให้ความสำาคัญ                       

กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ในทุกช่วงวัย โดยพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นคนดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำานึกที่ดีต่อสังคม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทัน

กับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม บนพื้นฐาน                           

ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง อันจะพัฒนาไปสู่การสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ท่ามกลางกระแส

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง

(นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ก



คจาปรารภ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกระดับ จะดำาเนินการพัฒนา                            

การดำาเนินงานด้านวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม                      

จริยธรรม เอื้ออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยมีรายได้                       

และความมัง่คัง่จากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบรกิารทางวฒันธรรมเพ่ิมมากขึน้ ภายใต้แนวคดิและเป้าหมาย

ของกรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี “วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้                      

สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก”

 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง                               

เป็นอย่างน้อย ๑ อย่าง เป็นนโยบายสำาคญัท่ีกระทรวงวฒันธรรมจะต้องดำาเนนิการอย่างเร่งด่วนในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ซึง่จะช่วยให้เกดิการสร้างคนดทีีส่งัคมคาดหวงั โดยเป็นเป้าหมายหนึง่ของกรอบทศิทาง

ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ดังกล่าวข้างต้น 

 การส่งเสริมและสนบัสนนุการดำาเนนิงานทางวฒันธรรม ผ่านโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรไีทย

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับเยาวชน                      

โดยตรงแล้ว ยงัถือเป็นภารกิจทีส่ำาคญัของการขับเคลือ่นการพฒันาประเทศด้วยมติทิางวฒันธรรม โดยเป็นการ

ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความหวงแหนและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย                        

อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำาคัญท่ีช่วยให้สามารถบรรลุผล

ของการสร้างคนดีและสังคมดี ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

(นายกฤษศญพงษ์  ศิริ)

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ข



คจานจา

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม บำารุงรักษา                     

วัฒนธรรมไทย โดยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฟื้นฟู พัฒนา เผยแพร่ และส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ เอกชน                        

และประชาชนท่ีดำาเนินงานด้านวัฒนธรรม รวมทั้งดำาเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและแลกเปลี่ยน                           

ด้านวัฒนธรรม จัดให้มีการดำาเนินงานโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น                       

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำาคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรม          

ด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่                

การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและ

คุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเล่นดนตรีไทย                  

เป็นอย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

 หนังสือ “เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำาปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐” เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้น                     

สำาหรับยกย่องเชดิชูเกยีรตแิละเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานของเยาวชนทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกจากทัว่ประเทศ

ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ท้ังในระดับจังหวัดและเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นแบบอย่าง    

ที่ดีในการรณรงค์และปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้เกิดความเชื่อ ศรัทธาและเล็งเห็นคุณค่า

ความสำาคัญของวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย จนนำาไปสู ่การประพฤติปฏิบัติตาม และที่สำาคัญที่สุด คือ            

เป็นการปรับประยกุต์ใช้รากทางวฒันธรรมในการสร้างและฟ้ืนฟคู่านยิมไทย รวมถงึวถิวีฒันธรรมไทยอนัดงีาม

ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

(นางพิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร)

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ค
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นครปฐม   มัธยมศึกษา  - นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
        (พระตำาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ๔
ปทุมธานี   ประถมศึกษา  - เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา  โรงเรียนวัดคลองชัน ๕
ประจวบคีรีขันธ์ มัธยมศึกษา     -  นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์  โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม         ๕
ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา  มัธยมศึกษา     -  นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ๖
ชลบุรี   มัธยมศึกษา     -   เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐)    ๖
ภาคใต้
ชุมพร   ประถมศึกษา  - เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย  โรงเรียนบ้านจันทึง ๗
พัทลุง   มัธยมศึกษา  - นายถิรวุฒิ  เพชรกาฬ  โรงเรียนสตรีพัทลุง ๗
สงขลา   มัธยมศึกษา  -  นายบุญยเกียรติ  สะอาด  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา          ๘
สุราษฎร์ธานี  ประถมศึกษา  -  เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฉอำา  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ๘
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงเทพกลาง มัธยมศึกษา   - นายนัทธวัฒน์  สมภักดี  โรงเรียนราชวินิต มัธยม ๙
กลุ่มกรุงเทพใต้  มัธยมศึกษา -  นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา              ๙ 
    อุดมศึกษา  - นายภีมข์  ศุภชลาศัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐

สารบัญ

ง



เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ระดับประถมศึกษา – เกียรติบัตร จำานวน ๖๒ คน ๑๑
 ภาคเหนือ จำานวน ๑๔ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดกำาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร 
 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำาปาง ลำาพูนและสุโขทัย ๑๓ – ๑๙ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน ๑๔ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด
 ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำาภู อุบลราชธานีและอำานาจเจริญ ๒๐ – ๒๖
 ภาคกลาง จำานวน ๑๓ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
 ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรีและอ่างทอง ๒๗ – ๓๓
 ภาคตะวันออก จำานวน ๗ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยองและสมุทรปราการ ๓๓ – ๓๖
 ภาคใต้ จำานวน ๘ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา ๓๗ – ๔๐
 และสงขลา
 กรุงเทพมหานคร จำานวน ๖ คน
 ประกอบด้วย กลุ่มกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก 
 กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้  ๔๑ – ๔๓

ระดับมัธยมศึกษา – เกียรติบัตร จำานวน ๖๖ คน ๔๕
 ภาคเหนือ จำานวน ๑๖ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดกำาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร 
 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำาปาง ลำาพูน สุโขทัยและอุตรดิตถ์ ๔๗ – ๕๔
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน ๑๗ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร 
 ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำาภู อุดรธานี อุบลราชธานี
 และอำานาจเจริญ     ๕๕ – ๖๓
 ภาคกลาง จำานวน ๑๒ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี 
 สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและอุทัยธานี ๖๓ – ๖๙
 ภาคตะวันออก จำานวน ๗ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ ๖๙ – ๗๒

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

จ
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 และสระบุรี 
 ภาคใต้ จำานวน ๑๐ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต 
 ระนอง สตูลและสุราษฎร์ธานี  ๗๓ – ๗๗
 กรุงเทพมหานคร จำานวน ๔ คน
 ประกอบด้วย กลุ่มกรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ ๗๘ – ๗๙

ระดับอุดมศึกษา – เกียรติบัตร จำานวน ๒๐ คน ๘๑
 ภาคเหนือ จำานวน ๕ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา ลำาปางและสุโขทัย ๘๓ – ๘๕
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน ๗ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
 หนองคาย และอุบลราชธานี  ๘๕ – ๘๘
 ภาคกลาง จำานวน ๓ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ลพบุรีและอ่างทอง ๘๙ – ๙๐
 ภาคตะวันออก จำานวน ๒ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรีและปราจีนบุรี ๙๐ – ๙๑
 ภาคใต้ จำานวน ๒ คน
 ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ๙๑ – ๙๒
 กรุงเทพมหานคร จำานวน ๑ คน
 ประกอบด้วย กลุ่มกรุงธนใต้  ๙๒

สรุปจำานวนเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙๓
ภาคผนวก         ๙๔
 - โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙๕
 - ขั้นตอนการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙๘
 -  หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐๐
 - ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
    ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๐๓
 -  ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๑๐
 - ทำาเนียบเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระดับประถมศึกษา) ๑๑๒
 - ทำาเนียบเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระดับมัธยมศึกษา) ๑๒๐
 -  ทำาเนียบเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระดับอุดมศึกษา) ๑๒๙

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

ฉ



เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

จ�านวน ๑๗ คน

ประกอบด้วย

• ภาคเหนือ (จ�านวน ๑ คน)

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ�านวน ๓ คน)

• ภาคกลาง (จ�านวน ๔ คน)

• ภาคตะวันออก (จ�านวน ๒ คน)

• ภาคใต้ (จ�านวน ๔ คน)

• กรุงเทพมหานคร (จ�านวน ๓ คน)
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ภาคเหนือ : นครสวรรค์
ระดับประถมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)

๖๙  หมู่ที่ ๓  ถนนนครสวรรค์-ชัยภูมิ  ต�าบลหนองกลับ

อ�าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๑๐

โทร. ๐๕๖-๒๕๑๓๖๕ / ๐๘๕-๖๐๓๓๒๐๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้ ซอด้วง

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์

๔. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๕. เข้าค่ายพัฒนาฝีมือในโครงการยุวทูตความดีสืบสานดนตรีไทย

    ของโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น
ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  นางสาววิมลมาศ  กางจันทา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

๔๐๖  หมู่ที่ ๑๘  ถนนกระนวน-ท่าคันโท  ต�าบลหนองโก  

อ�าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๗๐

โทร. ๐๔๓-๒๕๑๓๕๐ / ๐๙๕-๖๙๗๘๘๖๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย

๒. วงเครื่องสายวงเล็กประสมขิม

๓. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๔. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสาย

๕. เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น สาขาศิลปวัฒนธรรมประจ�าปี ๒๕๕๙

๖. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์

    แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์

    ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ระดับประถมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดสระแก้ว

๑๘  ถนนสรรพสิทธิ์  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐๔๔-๒๔๒๓๖๒ / ๐๙๖-๒๑๐๕๘๔๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

๒๐๐  หมู่ที่ ๑  ต�าบลจระเข้หิน  อ�าเภอครบุรี  

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐

โทร. ๐๔๔-๙๙๑๔๔๓ / ๐๘๕-๓๐๗๗๙๘๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย ขิม ๗ หย่อง

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ 

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. วงเครื่องสายวงเล็กประสมขิม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา
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ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  นางสาวคงคา  เพชรนิล

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในพระอุปถัมภ์ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๑๖  ถนนเจ้าขุนเณร  ต�าบลบ้านเหนือ  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๕๑๑๓๒๐ / ๐๙๕-๓๔๘๓๖๔๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

ภาคกลาง : กาญจนบุรี

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระต�าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

๕๐/๓๓  หมู่ที่ ๕  ถนนศาลายา-บางภาษี  ต�าบลศาลายา  

อ�าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

โทร. ๐๓๔-๒๙๗๖๖๓ / ๐๘๔-๖๔๗๕๒๓๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก ฆ้องวงเล็ก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. วงเครื่องสายวงเล็ก

๕. วงอังกะลุง

๖. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๓

    Japan – Thailand Education Exchange Society

ภาคกลาง : นครปฐม



เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 5

ระดับประถมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายณัฐพงศ์  มาสภา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดคลองชัน

๓๗  หมู่ที่ ๓  ต�าบลลาดสวาย  อ�าเภอล�าลูกกา  

จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทร. ๐๒-๕๓๓๒๓๔๔ / ๐๘๙-๐๗๘๙๑๒๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง ขับร้องเพลงไทย

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. นักเรียนแกนน�าชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี 

    ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคกลาง : ปทุมธานี

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

๕๕๔  หมู่ที่ ๓  ถนนเพชรเกษม  ต�าบลไร่เก่า  อ�าเภอสามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๘๐

โทร. ๐๓๒-๖๘๘๔๘๘ / ๐๖๑-๔๓๔๙๖๖๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระนาดทุ้ม ขับร้องเพลงไทย

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๓. วงเครื่องสายวงเล็ก

๔. ประธานชมรมดนตรีไทย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ภาคกลาง : ประจวบคีรีขันธ์
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ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

๑๓๔  ถนนเทพคุณากร  ต�าบลหน้าเมือง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

โทร. ๐๓๘-๕๑๑๙๘๙ / ๐๙๒-๔๖๗๒๑๖๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย ซออู้

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. วงเครื่องสายวงเล็ก

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐)

๓๕  หมู่ที่ ๔  ต�าบลท่าบุญมี  อ�าเภอเกาะจันทร์

จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๔๐

โทร. ๐๓๘-๒๐๙๒๘๑ / ๐๖๗-๘๗๑๒๓๙๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง ซออู้ จะเข้

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

ภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออก : ชลบุรี
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ระดับประถมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ชัย

วัน เดือน ปี เกิด :  ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านจันทึง

หมู่ที่ ๕  ต�าบลหินแก้ว  อ�าเภอท่าแซะ  

จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐

โทร. ๐๗๗-๙๗๙๓๐๙ / ๐๙๘-๐๕๐๘๘๕๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. วงอังกะลุง

๕. ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน 

    ประจ�าปี ๒๕๕๙

ภาคใต้ : ชุมพร

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  นายถิรวุฒิ  เพชรกาฬ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสตรีพัทลุง

๒๕๐  ถนนราเมศวร์  ต�าบลคูหาสวรรค์  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

โทร. ๐๗๔-๖๑๓๐๒๓ / ๐๙๑-๘๔๗๘๐๐๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้ ซอด้วง

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

๔. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๕. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย รุ่นที่ ๓ ของ สพฐ.

ภาคใต้ : พัทลุง
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ภาคใต้ : สงขลา

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  นายบุญยเกียรติ  สะอาด

วัน เดือน ปี เกิด :  ๕ มีนาคม ๒๕๔๑

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

๑๙  ถนนราชด�าเนิน  ต�าบลบ่อยาง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

โทร. ๐๗๔-๓๑๑๐๐๖ / ๐๘๙-๗๓๔๗๑๔๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้ ซอด้วง

๒. วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวประสมขิม วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

๓. ได้รบัคดัเลอืกเข้าศกึษาต่อคณะครศุาสตร์ สาขาวชิาดนตรศีกึษา

    (เอกดนตรีไทย) โดยวิธีรับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี

ระดับประถมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฉอ�า

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๕ เมษายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม

หมู่ที่ ๑  ต�าบลเคียนซา  อ�าเภอเคียนซา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

โทร. ๐๗๗-๓๘๗๑๑๔ / ๐๘๑-๖๙๑๖๗๕๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก 

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. โควต้าความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย

    เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ ที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
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กรุงเทพมหานคร : กลุ่มกรุงเทพกลาง

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  นายนัทธวัฒน์  สมภักดี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนราชวินิต มัธยม

๑๘๑  ถนนพิษณุโลก  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทร. ๐๒-๒๘๒๗๘๙๗ / ๐๙๗-๐๙๐๙๒๗๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ขับร้องเพลงไทย

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

๔. วงอังกะลุง

กรุงเทพมหานคร : กลุ่มกรุงเทพใต้

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๒๒๗  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทร. ๐๒-๒๕๔๐๒๘๗-๘ / ๐๙๔-๓๓๑๘๕๕๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสาย วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๐

    ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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กรุงเทพมหานคร : กลุ่มกรุงเทพใต้

ระดับอุดมศึกษา

ชื่อ – สกุล :  นายภีมข์  ศุภชลาศัย

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๔  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทร. ๐๒-๒๑๕๓๕๕๕ / ๐๙๖-๖๑๖๖๙๓๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้ ซอด้วง ซอสามสาย

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

    (เอกดนตรีไทย) โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ระดับประถมศึกษา
เกียรติบัตร

จ�านวน ๖๒ คน

ประกอบด้วย

• ภาคเหนือ (จ�านวน ๑๔ คน)

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ�านวน ๑๔ คน)

• ภาคกลาง (จ�านวน ๑๓ คน)

• ภาคตะวันออก (จ�านวน ๗ คน)

• ภาคใต้ (จ�านวน ๘ คน)

• กรุงเทพมหานคร (จ�านวน ๖ คน)
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ภาคเหนือ จ�านวน ๑๔ คน
ประกอบด้วย จังหวัดก�าแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  น่าน  พะเยา  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  แพร่  

แม่ฮ่องสอน  ล�าปาง  ล�าพูนและสุโขทัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน ๑๔ คน
ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์  ชัยภูมิ  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  

ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวล�าภู  อุบลราชธานีและอ�านาจเจริญ

ภาคกลาง จ�านวน ๑๓ คน
ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี  ชัยนาท  นครปฐม  นนทบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี  ลพบุรี  

สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรีและอ่างทอง

ภาคตะวันออก จ�านวน ๗ คน
ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยองและสมุทรปราการ

ภาคใต้ จ�านวน ๘ คน
ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  พังงา  ภูเก็ต  ยะลาและสงขลา

กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ คน
ประกอบด้วย กลุ่มกรุงเทพกลาง  กรุงเทพใต้  กรุงเทพเหนือ  กรุงเทพตะวันออก  กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้
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ก�าแพงเพชร

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน

๑๑  หมู่ที่ ๔  ต�าบลคลองลานพัฒนา  อ�าเภอคลองลาน  

จังหวัดก�าแพงเพชร ๖๒๑๘๐

โทร. ๐๕๕-๗๔๑๘๗๕ / ๐๘๘-๒๘๑๒๖๓๙

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง

๒. บรรเลงหน้าทับ / บรรเลงขิมประกอบการแสดง

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงอริศรา  มานิตย์อัชวบุญ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๗ มกราคม ๒๕๕๑

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านร่องเผียว

๑๐๙  หมู่ที่ ๘  ต�าบลห้วยสัก  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

โทร. ๐๕๓-๖๗๘๕๓๐ / ๐๘๑-๐๒๖๑๐๒๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยหลิบ

๒. วงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง)

เชียงราย
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ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงธีรานันทน์  ใจจา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดบ้านน้อย

๑๒๑  หมู่ที่ ๑๑  ต�าบลสันก�าแพง  อ�าเภอสันก�าแพง  

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐

โทร. ๐๕๓-๓๑๑๑๐๕ / ๐๘๒-๖๖๕๕๙๔๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง

๒. วงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง)

เชียงใหม่

ตาก

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงธนมณ  เนาวรัตน์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

๒๒๖  ถนนศรีพานิช  ต�าบลแม่สอด  อ�าเภอแม่สอด  

จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐

โทร. ๐๕๕-๕๓๑๙๘๙ / ๐๘๗-๗๓๒๘๖๙๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก
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น่าน

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงณัฐณิชา  เตชะนันท์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านเสี้ยว

หมู่ที่ ๖  ถนนน่าน-ทุ่งช้าง  ต�าบลไชยวัฒนา  อ�าเภอปัว  

จังหวัดน่าน ๕๕๑๒๐

โทร. ๐๕๔-๗๓๑๖๗๙ / ๐๖๒-๓๖๕๖๔๐๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงเล็ก

๒. เครือข่ายมิตรแก้วสหายค�าวรนคร ปีที่ ๗

พะเยา

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านภูเงิน

๑๗๒  หมู่ที่ ๑๖  ต�าบลแม่ปืม  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

โทร. ๐๘๑-๘๘๕๘๖๔๑ / ๐๙๙-๗๒๑๑๙๐๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก
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พิจิตร

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายเอกพล  พรหมมา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดป่าเรไร

๕๑๑  หมู่ที่ ๒  ต�าบลทับคล้อ  อ�าเภอทับคล้อ  

จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๕๐

โทร. ๐๕๖-๖๔๑๗๒๖ / ๐๘๙-๙๕๙๗๘๐๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์มอญ

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายธนัช  อนุสรณ์สัญญา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนจ่าการบุญ

ถนนจ่าการบุญ  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๒๔๔๓๓๙ / ๐๘๔-๓๘๙๕๓๐๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดทุ้ม ระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. สมาชิกศูนย์ฝึกดนตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก
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เพชรบูรณ์

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงเกศสุดา  ภาวะโสภณ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านคลองกรวด

หมู่ที่ ๒  ต�าบลนาเฉลียง  อ�าเภอหนองไผ่  

จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๒๐

โทร. ๐๕๖-๗๘๓๙๗๓ / ๐๙๘-๒๔๙๒๒๕๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

แพร่

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงอภิชญา  ไพจิตร

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

๓๙  ถนนราษฎร์ด�าเนิน  ต�าบลในเวียง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๕๑๑๒๑๕ / ๐๙๙-๒๔๒๖๑๙๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. วงอังกะลุง

๒. วงดนตรีพื้นเมือง

๓. สมาชิกชุมนุมนักดนตรีน้อย (ขิม)
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แม่ฮ่องสอน

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงกุลธิดา  จองส่า

วัน เดือน ปี เกิด :  ๙ มกราคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้

๑๒๔  หมู่ที่ ๕  ต�าบลแม่ฮี้  อ�าเภอปาย  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

โทร. ๐๕๓-๖๙๙๒๒๑ / ๐๙๑-๐๖๗๐๘๖๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. วงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง)

๒. ประธานชมรมดนตรีสะล้อ ซอ ซึงของโรงเรียน ฯ

ล�าปาง

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงสิริยากร  ส�าอางค์ศรี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอนุบาลล�าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

๒  ถนนจามเทวี  ต�าบลเวียงเหนือ  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดล�าปาง ๕๒๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๓๑๓๙๓๑ / ๐๘๑-๗๙๖๔๙๑๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง

๒. วงดนตรีพื้นบ้านล้านนาจังหวัดล�าปาง
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ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงชุลิตา  ไชยปัญญา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี

หมู่ที่ ๘  ต�าบลลี้  อ�าเภอลี้  

จังหวัดล�าพูน ๕๑๑๑๐

โทร. ๐๕๓-๕๙๖๕๙๑ / ๐๘๖-๑๑๖๘๒๓๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ขิม สะล้อ

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

ล�าพูน

สุโขทัย

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงพันทิวา  แก้วสาสุข

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

หมู่ที่ ๑๓  ต�าบลท่าชัย  อ�าเภอศรีสัชนาลัย  

จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๙๐

โทร. ๐๕๕-๖๓๑๐๒๔ / ๐๘๗-๕๗๖๑๔๑๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ฆ้องวงใหญ่

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว



เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐20

กาฬสินธุ์

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงณัฎฐพร  บรรพแสง

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

หมู่ที่ ๑๒  ต�าบลธัญญา  อ�าเภอกมลาไสย  

จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

โทร. ๐๔๓-๘๙๐๒๗๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก วงเครื่องสายวงเล็กประสมขิม

๓. วงอังกะลุง

ชัยภูมิ

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู ๒๕๐๐)

๔๙  หมู่ที่ ๑  ถนนรุ่งเรืองศรี  ต�าบลบ้านเพชร  

อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๖๐

โทร. ๐๔๔-๘๕๙๑๙๔ / ๐๘๗-๔๔๕๕๖๙๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. วงเครื่องสายวงเล็กประสมขิม
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บึงกาฬ

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายศิริชัย  ชมชิด

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๓ เมษายน ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ�านวยศิลป์

๕๑๖  หมู่ที่ ๗  ถนนชาญสินธุ์  ต�าบลวิศิษฐ์  อ�าเภอเมือง

จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐

โทร. ๐๔๒-๔๙๑๒๔๘ / ๐๖๑-๕๘๐๘๓๓๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวพิณ โปงลาง

๒. วงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)

๓. มีส่วนขับเคลื่อนงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย

    เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

    ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ

    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

    ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

บุรีรัมย์

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านตามา

หมู่ที่ ๑  ต�าบลชุมแสง  อ�าเภอสตึก  

จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐

โทร. ๐๔๔-๖๓๐๐๔๐ / ๐๘๑-๘๗๘๘๙๒๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
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มหาสารคาม

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายเตชณัฐ  พยุหะ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

๒๕๓  ถนนริมคลองสมถวิล  ต�าบลตลาด  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

โทร. ๐๔๓-๗๒๑๙๕๗ / ๐๘๘-๕๖๑๕๒๓๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวโปงลาง ระนาดเอก

๒. โควต้าทางด้านดนตรี ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยโสธร

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงปณิสา  หงษ์ค�าจันทร์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๗ เมษายน ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านโพง

หมู่ที่ ๒  ต�าบลห้องแซง  อ�าเภอเลิงนกทา  

จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

โทร. ๐๔๕-๙๗๙๓๙๖ / ๐๙๖-๗๐๖๘๖๐๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย

๒. วงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)

๓. เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
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ร้อยเอ็ด

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายกฤษณะ  รักษาโค

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย

๑  หมู่ที่ ๑  ต�าบลขามเปี้ย  อ�าเภอโพธิ์ชัย  

จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๓๐

โทร. ๐๔๓-๕๖๗๐๔๓ / ๐๖๓-๐๒๘๗๕๓๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวแคน

๒. วงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายพีรณัฐ  วงค์ขันธ์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๙ กันยายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านมะขาม

หมู่ที่ ๔  ต�าบลปรือใหญ่  อ�าเภอขุขันธ์  

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

โทร. ๐๔๕-๖๖๐๔๐๑ / ๐๘๘-๑๑๓๑๗๔๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

ศรีสะเกษ
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สกลนคร

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บ�ารุง)

๑๓  หมู่ที่ ๓  ถนนเดื่อเจริญ  ต�าบลวานรนิวาส  อ�าเภอวานรนิวาส

จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐

โทร. ๐๔๒-๗๙๑๒๐๖ / ๐๙๖-๖๐๔๓๑๓๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้

๒. วงปี่พาย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. วงเครื่องสายวงเล็ก

๕. วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์

๖. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทยแก่เยาวชน

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙

สุรินทร์

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเมืองสุรินทร์

ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๙๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวโปงลาง

๒. วงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)
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หนองคาย

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายค�าคาน  อุดมเพชร

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.๑)

๙๙๕  หมู่ที่ ๘  ถนนท่าเสด็จ  ต�าบลท่าบ่อ  อ�าเภอท่าบ่อ  

จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐

โทร. ๐๔๒-๔๓๒๖๐๖ / ๐๘๕-๐๑๒๑๘๕๙

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวกลองหาง

๒. วงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)

๓. เข้าค่ายพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีพื้นบ้านเพื่อประกวดแข่งขัน

    วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี

หนองบัวล�าภู

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์สิงห์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑ มีนาคม ๒๕๔๙

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอนุบาลสีดา

๑๘๗  หมู่ที่ ๙  ถนนศรีคุณาธาร  ต�าบลหนองบัว  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดหนองบัวล�าภู ๓๙๐๐๐

โทร. ๐๔๒-๓๑๒๔๔๐ / ๐๘๑-๗๙๙๗๔๕๙

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก

๒. สมาชิกวงปี่พาทย์ประจ�าจังหวัด โดยการรับผิดชอบของ

    โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร

๓. ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน 

    ประจ�าปี ๒๕๕๙
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อุบลราชธานี

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓ กันยายน ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี) ๑๕๓  ถนนศรีณรงค์  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทร. ๐๔๕-๒๕๕๐๓๗ / ๐๘๑-๘๖๗๖๘๕๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง  

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

อ�านาจเจริญ
ชื่อ – สกุล :  เด็กชายทวีศิลป์  สีหาโบราณ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอ�านาจเจริญ

หมู่ที่ ๑๕  ถนนอรุณประเสริฐ  ต�าบลบุ่ง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดอ�านาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทร. ๐๘๑-๙๙๗๑๙๖๙

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวโปงลาง แคน

๒. วงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)

๓. การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙
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กาญจนบุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายธีระ  ทองอินทร์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 

๖๗  หมู่ที่ ๒  ต�าบลหนองลู  อ�าเภอสังขละบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๒๔๐

โทร. ๐๓๔-๕๙๕๕๗๑ / ๐๙๘-๓๓๐๘๔๔๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่

๒. วงอังกะลุง

ชัยนาท

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขวัญศรี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเทพรัตน์

หมู่ที่ ๑๓  ต�าบลดงคอน  อ�าเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๔๐

โทร. ๐๕๖-๔๑๐๘๔๖ / ๐๘๗-๑๗๐๐๙๓๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
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นครปฐม

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงณิชานันท์  ผ่อนผัน

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์

๒๘  ถนนปรีชาสุข  ต�าบลห้วยจระเข้  อ�าเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๒๗๑๖๑๒ / ๐๘๙-๑๕๒๖๘๑๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง

๒. แสดงงานมหกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ

    นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง

นนทบุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑/๙๒  ถนนเลี่ยงเมือง  ต�าบลบางกระสอ  อ�าเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร. ๐๒-๙๕๐๘๗๕๔ / ๐๙๔-๗๘๒๑๕๔๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้

๒. วงเครื่องสายวงเล็กประสมขิม

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. การอบรมดนตรีไทย (จะเข้) รุ่นที่ ๒๖ ของสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน
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ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านเนินกรวด

๑๐๗  หมู่ที่ ๑  ต�าบลศาลาลัย  อ�าเภอสามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๘๐

โทร. ๐๓๒-๘๑๓๐๘๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

เพชรบุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงศุรดา  แย้มศรี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง : โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)

หมู่ที่ ๔  ต�าบลบางครก  อ�าเภอบ้านแหลม  

จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๑๐

โทร. ๐๓๒-๔๐๙๐๓๘ / ๐๙๒-๕๐๙๒๖๑๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เครื่องก�ากับจังหวะ (กรับ ฉิ่ง)

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
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ราชบุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายฉัตรภรณ์  สุคนธปฏิภาค

วัน เดือน ปี เกิด :  ๘ ตุลาคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

๒๗  หมู่ที่ ๓  ต�าบลท่านัด  อ�าเภอด�าเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐

โทร. ๐๓๒-๒๔๑๒๓๓ / ๐๘๑-๗๖๓๗๓๒๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๓. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

ลพบุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงสรัลชนา  สุคันธจันทร์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า

๘๙  หมู่ที่ ๒  ต�าบลโพนทอง  อ�าเภอบ้านหมี่ 

จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐

โทร. ๐๓๖-๔๗๑๖๗๓ / ๐๖๒-๕๘๓๗๔๒๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้ ฆ้องวงเล็ก

๒. วงเครื่องสายประสมขิม วงปี่พาทย์ไม้แข็ง

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
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สมุทรสงคราม

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงชนิตา  กอศรี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 

๑๗๑  ต�าบลแม่กลอง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๗๑๑๐๑๖ / ๐๘๙-๒๕๔๘๔๒๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง

สมุทรสาคร

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายมุขพล  ศรีสุระ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

หมู่ที่ ๒  ต�าบลอ�าแพง  อ�าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 

๗๔๑๒๐

โทร. ๐๓๔-๘๘๓๐๙๒ / ๐๙๖-๓๑๒๕๘๐๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
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สิงห์บุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงณัฐพร  กลีบเมฆ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๙ กันยายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)

ถนนธรรมโชติ  ต�าบลบางพุทรา  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

โทร. ๐๓๖-๕๑๒๔๕๖ / ๐๙๕-๗๕๐๗๓๐๙

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๓. บุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชด�ารัส

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประเภทเด็ก

    (จังหวัดสิงห์บุรี)

สุพรรณบุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)

๗  หมู่ที่ ๕  ต�าบลเขาพระ  อ�าเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐

โทร. ๐๓๕-๕๗๘๕๐๘ / ๐๘๑-๑๓๓๐๖๔๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่
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อ่างทอง

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดนางเล่ว

หมู่ที่ ๔  ต�าบลชัยฤทธิ์  อ�าเภอไชโย 

จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

โทร. ๐๓๕-๖๔๑๑๑๑ / ๐๙๘-๒๗๐๗๗๙๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

จันทบุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายพลกฤต  แก้วเก้า

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสฤษดิเดช

๒/๔  ถนนเทศบาล ๑  ต�าบลวัดใหม่  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

โทร. ๐๓๙-๓๑๑๑๖๙ / ๐๘๔-๓๕๐๓๘๔๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
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ชลบุรี

ตราด

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงดารา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สุภาพสามัคคีราษฎร์)

๒  หมู่ที่ ๕  ต�าบลมาบไผ่  อ�าเภอบ้านบึง  

จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๗๐

โทร. ๐๓๘-๔๔๔๕๒๒ / ๐๘๗-๐๖๕๖๓๒๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้

๒. วงอังกะลุง

๓. วงเครื่องสายวงเล็ก

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงกษิรา  จักษา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอนุบาลตราด

๕  ถนนสันติสุข  ต�าบลบางพระ  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

โทร. ๐๓๙-๕๑๑๑๒๐ / ๐๘๙-๔๔๗๐๗๑๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย 

๒. เดี่ยวฆ้องวงเล็ก
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นครนายก

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายธนาวุฒิ  บุญเจริญ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)

๙๗  หมู่ที่ ๗  ต�าบลบ้านนา  อ�าเภอบ้านนา  

จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐

โทร. ๐๓๗-๓๘๑๘๒๔ / ๐๘๐-๐๕๑๐๑๔๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง

๒. วงเพลงพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย)

ปราจีนบุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายปฏิภาณ  ศรเพชร

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านวังทะลุ

๑๔๐  หมู่ที่ ๓  ต�าบลกรอกสมบูรณ์  อ�าเภอศรีมหาโพธิ  

จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐

โทร. ๐๓๗-๒๐๘๖๑๓ / ๐๘๗-๐๕๗๒๐๒๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

๒. บรรเลงกลองแขก
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ระยอง

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงศิริทรัพย์  ลิ้มปลมัย

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดบ้านดอน

๖๐/๗  หมู่ที่ ๔  ถนนพัฒนาประเสริฐ  ต�าบลเชิงเนิน  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

โทร. ๐๓๘-๙๙๑๑๔๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระนาดทุ้ม

๒. สมาชกิวงล�าเจยีกดนตรไีทยเครอืข่ายสภาวฒันธรรมจังหวัดระยอง

สมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก

วัน เดือน ปี เกิด :  ๘ เมษายน ๒๕๔๙

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)

หมู่ที่ ๒  ถนนปานวิถี  ต�าบลบางบ่อ  อ�าเภอบางบ่อ  

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๖๐

โทร. ๐๒-๓๓๘๑๔๙๐ / ๐๘๖-๕๐๙๕๐๔๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้

๒. วงอังกะลุง

๓. วงเครื่องสายวงเล็ก วงเครื่องสายประสมเครื่องคู่
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กระบี่

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายชนะชัย  เอี่ยนเล่ง

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ

๖, ๘  ถนนวัชระ  ต�าบลกระบี่ใหญ่  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

โทร. ๐๗๕-๗๐๐๒๔๖ / ๐๘๐-๓๙๑๑๗๑๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่

๒. วงอังกะลุง

นครศรีธรรมราช

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช

วัน เดือน ปี เกิด :  ๗ มกราคม ๒๕๕๑

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

๑๘๒  หมู่ที่ ๑  ต�าบลขนอม  อ�าเภอขนอม  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๑๐

โทร. ๐๗๕-๕๒๘๐๔๑ / ๐๘๙-๗๒๔๕๖๙๙

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่

๒. วงอังกะลุง

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่



เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐38

นราธิวาส

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายธีรชัย  ขวัญใจ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

๑๘  ถนนเทศปฐม  ต�าบลสุไหงโก-ลก  อ�าเภอสุไหงโก-ลก  

จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๒๐

โทร. ๐๗๓-๖๑๑๑๒๗ / ๐๙๕-๐๓๗๔๙๙๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้

ปัตตานี

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงเบญจวรรณ  โกศลกาญจน์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

หมู่ที่ ๗  ถนนเพชรเกษม  ต�าบลโคกโพธิ์  อ�าเภอโคกโพธิ์  

จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๒๐

โทร. ๐๗๓-๔๓๒๑๐๓ / ๐๘๑-๔๗๙๐๕๓๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง
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พังงา

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงจุฑารัตน์  เมืองรมย์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์

๓๐๑  ถนนเพชรเกษม  ต�าบลท้ายช้าง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐

โทร. ๐๗๖-๔๑๒๑๔๕ / ๐๘๐-๑๔๘๔๓๔๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

ภูเก็ต

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงชัญญานุช  พลอยมอญ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

๔๕๐/๒  ถนนภูเก็ต  ต�าบลตลาดใหญ่  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

โทร. ๐๗๖-๒๑๑๔๖๓ / ๐๖๒-๙๖๔๑๑๖๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่



เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐40

ยะลา

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงกริษฐา  กาลัญกุล

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

๔  ถนนสุขยางค์  ต�าบลสะเตง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

โทร. ๐๗๓-๒๑๒๒๕๕ 

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง

สงขลา

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)

๕  หมู่ที่ ๕  ต�าบลพังลา  อ�าเภอสะเดา  

จังหวัดสงขลา ๙๐๑๗๐

โทร. ๐๗๔-๕๔๑๑๖๓ / ๐๘๑-๔๑๓๐๗๘๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
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กลุ่มกรุงเทพกลาง

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติจันทร์อุดม

วัน เดือน ปี เกิด :  ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

๗๐/๘  ซอยคุณประสะนี  ถนนลาดพร้าว ๙๔  แขวงพลับพลา  

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

โทร. ๐๒-๕๓๙๘๑๙๗ / ๐๙๐-๖๕๔๒๖๑๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง

๒. บรรเลงในงานมหกรรม “ดนตรีไทยประถมกรุงเทพ”

๓. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ ๑

กลุ่มกรุงเทพใต้

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงวาศิณี  สุวรรณแพทย์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

๖๗  ถนนสุขุมวิท ๑๙  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

โทร. ๐๒-๒๕๔๗๙๙๑-๕ / ๐๘๕-๒๕๖๔๕๕๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง 

๒. การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘
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กลุ่มกรุงเทพเหนือ

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงเพ็ญประภาพร  พ่วงเรือ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนการเคหะท่าทราย

๓๐๔/๒๓๓  หมู่ที่ ๖  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทร. ๐๒-๕๘๙๙๗๗๗ / ๐๙๔-๙๓๖๗๓๓๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดทุ้ม

๒. วงอังกะลุง

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงประรัชญา  นวลศรี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดบึงบัว

๑๙๕  ถนนคุ้มเกล้า  แขวงล�าปลาทิว  เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐

โทร. ๐๒-๓๖๐๕๕๘๗ 

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
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กลุ่มกรุงธนเหนือ

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงรัตน์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๖

ชือ่สถานศกึษา/ทีต่ัง้ :  โรงเรยีนวดันาคนมิติร (สว่างนพราษฎร์วทิยา)

๘  หมู่ที่ ๕  ซอยสุขสวัสดิ์ ๑๔  ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงจอมทอง

เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐

โทร. ๐๒-๔๖๘๕๒๑๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้

๒. วงเครื่องสายประสมขิม

กลุ่มกรุงธนใต้

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายโอภาส  เชื่อมวราศาสตร์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙

ระดับชั้น :  ประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

๙๒  ถนนอัสสัมชัญ  แขวงบางไผ่  เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร. ๐๒-๘๐๗๙๕๕๕ / ๐๘๙-๓๘๗๒๒๑๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้ 

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก





เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ระดับมัธยมศึกษา

เกียรติบัตร

จ�านวน ๖๖ คน

ประกอบด้วย

• ภาคเหนือ (จ�านวน ๑๖ คน)

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ�านวน ๑๗ คน)

• ภาคกลาง (จ�านวน ๑๒ คน)

• ภาคตะวันออก (จ�านวน ๗ คน)

• ภาคใต้ (จ�านวน ๑๐ คน)

• กรุงเทพมหานคร (จ�านวน ๔ คน)
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ภาคเหนือ จ�านวน ๑๖ คน
ประกอบด้วย จังหวัดก�าแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  นครสวรรค์  น่าน  พะเยา  พิจิตร  พิษณุโลก  

เพชรบูรณ์  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ล�าปาง  ล�าพูน  สุโขทัยและอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน ๑๗ คน
ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์  ชัยภูมิ  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  

ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวล�าภู  อุดรธานี  อุบลราชธานี  และอ�านาจเจริญ

ภาคกลาง จ�านวน ๑๒ คน
ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท  นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรสงคราม  

สมุทรสาคร  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  อ่างทองและอุทัยธานี

ภาคตะวันออก จ�านวน ๗ คน
ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  สมุทรปราการและสระบุรี

ภาคใต้ จ�านวน ๑๐ คน
ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  สตูล

และสุราษฎร์ธานี

กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๔ คน
ประกอบด้วย กลุ่มกรุงเทพเหนือ  กรุงเทพตะวันออก  กรุงธนเหนือและกรุงธนใต้



เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 47

ก�าแพงเพชร

ชื่อ – สกุล :  นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๖ กันยายน ๒๕๔๒

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนก�าแพงเพชรพิทยาคม

๑๘๘  ถนนปิ่นด�าริห์  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดก�าแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๑๑๒๑๒ / ๐๘๖-๔๖๘๑๒๐๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

เชียงราย

ชื่อ – สกุล :  นายธัมมนาถ  วงศ์ธิดาธร

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๑

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนพานพิทยาคม

๘๑๖  หมู่ที่ ๑๗  ต�าบลเมืองพาน  อ�าเภอพาน

จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

โทร. ๐๕๓-๗๒๑๕๑๒ / ๐๙๔-๘๓๕๕๐๔๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้ ซอด้วง ซออู้ สะล้อ

๒. วงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง)

๓. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม

    ประจ�าปี ๒๕๕๘
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เชียงใหม่

ชื่อ – สกุล :  นางสาวมนพร  ค�ารินทร์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

๑๙๖  ถนนแก้วนวรัฐ  ต�าบลวัดเกต  อ�าเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

โทร. ๐๕๓-๒๔๑๐๓๙ / ๐๙๒-๒๘๒๐๐๑๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

ตาก

ชื่อ – สกุล :  นายจิรโชติ  ศาลางาม

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสรรพวิทยาคม

๕๑  ถนนประสาทวิถี  ต�าบลแม่สอด  อ�าเภอแม่สอด

จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐

โทร. ๐๕๕-๕๓๑๐๙๔ / ๐๙๘-๗๒๓๕๐๘๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงเครื่องสายวงเล็กประสมขิม
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นครสวรรค์

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายอิทธิพล  พันธุรัตน์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนโกรกพระ

๘๐  หมู่ที่ ๔  ต�าบลบางมะฝ่อ  อ�าเภอโกรกพระ

จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๗๐

โทร. ๐๕๖-๓๒๐๓๔๒ / ๐๘๓-๒๓๓๔๕๔๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้ ซอด้วง 

๒. บรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ (หน้าทับ)

๓. วงอังกะลุง

น่าน

ชื่อ – สกุล :  นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๓ เมษายน ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสตรีศรีน่าน

๒๒๖/๒๔  ถนนมะโน  ต�าบลในเวียง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๗๑๐๓๗๓ / ๐๙๐-๐๕๔๐๓๙๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ฆ้องวงเล็ก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. วงเครื่องสายวงเล็ก วงเครื่องสายวงเล็กประสมขิม
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พะเยา

ชื่อ – สกุล :  นายธนญชัย  วงศ์ใหญ่

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม

๔  หมู่ที่ ๘  ถนนพิศาล  ต�าบลหย่วน  อ�าเภอเชียงค�า

จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐

โทร. ๐๕๔-๔๕๑๙๘๒ / ๐๙๖-๙๙๘๕๑๐๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เครื่องก�ากับจังหวะ (โทน-ร�ามะนา)

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

พิจิตร

ชื่อ – สกุล :  นายนัทธพงศ์  บวบนา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล

๑๑๕  ถนนประธานเมือง  ต�าบลบางมูลนาก  อ�าเภอบางมูลนาก

จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐

โทร. ๐๕๖-๖๓๑๐๗๔ / ๐๙๙-๒๗๓๔๔๒๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

๒. วงอังกะลุง

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
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พิษณุโลก

ชื่อ – สกุล :  นายศราวุธ  โพธิ์ศรี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดอรัญญิก

๗๘/๑  ถนนพญาเสือ  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๓๐๔๒๗๔ / ๐๙๒-๖๙๕๕๘๕๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้

เพชรบูรณ์

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงนรารัตน์  เดละ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

หมู่ที่ ๕  ต�าบลหล่มเก่า  อ�าเภอหล่มเก่า

จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๒๐

โทร. ๐๕๖-๗๐๙๒๘๓ / ๐๙๐-๖๙๒๒๔๘๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย

๒. วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
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แพร่

ชื่อ – สกุล :  นางสาวธนิตา  ภักดีวิวัฒน์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๓ มกราคม ๒๕๔๒

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

๑  ถนนคุ้มเดิม  ต�าบลในเวียง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๕๑๑๑๒๔ / ๐๘๒-๒๒๗๙๗๔๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๓. วงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง)

แม่ฮ่องสอน

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงฟาริดา  ครรชิตงามพันธ์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

๓๑๕  หมู่ที่ ๑  ต�าบลบ้านกาศ  อ�าเภอแม่สะเรียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐

โทร. ๐๕๓-๖๘๑๒๕๐ / ๐๖๒-๒๘๖๐๖๑๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม จะเข้ ขิม ๗ หย่อง

๒. ขับร้องเพลงไทย
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ล�าปาง

ชื่อ – สกุล :  นายฐิตากานต์  ธิวงค์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๒

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนล�าปางกัลยาณี

๒๒๔  ถนนพหลโยธิน  ต�าบลสวนดอก  อ�าเภอเมือง

จังหวัดล�าปาง ๕๒๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๒๒๗๖๕๔ / ๐๘๙-๔๓๓๑๗๖๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้

๒. วงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) / 

    วงดนตรีไทยประสมพื้นบ้านล้านนา

๓. วงปี่พาทย์เครื่องคู่ประสมเครื่องสายวงเล็ก

ล�าพูน

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงละวา  เวียงไพรทอง

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

๙  หมู่ที่ ๙  ต�าบลนาทราย  อ�าเภอลี้

จังหวัดล�าพูน ๕๑๑๑๐

โทร. ๐๕๓-๙๗๙๙๐๓ / ๐๖๕-๑๑๗๓๓๖๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. วงอังกะลุง

๒. ผู้ช่วยวิทยากรอบรมโครงการดนตรีเพื่อพ่อ ฯ
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สุโขทัย

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายคมกริช  ทันลา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๑ มกราคม ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 

(ด�ารงประชาสรรค์)

๔๐๐  ถนนจรดวิถีถ่อง  ต�าบลธานี  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๖๑๑๑๐๘ / ๐๙๓-๑๗๙๘๗๔๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก จะเข้

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๓. วงปี่พาทย์เครื่องคู่ประสมเครื่องสายวงเล็ก

๔. รางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

อุตรดิตถ์

ชื่อ – สกุล :  นายสรัล  ม่วงเผือก

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอุตรดิตถ์

๑๕  ถนนอินใจมี  ต�าบลท่าอิฐ  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๔๑๑๑๐๔ ต่อ ๑๒๐ / ๐๖๒-๒๕๙๑๑๔๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่ ระนาดทุ้ม ขิม ๗ หย่อง

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
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กาฬสินธุ์

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายธันยพงศ์  โพธิพร

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ถนนสนามบิน  ต�าบลกาฬสินธุ์  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

โทร. ๐๔๓-๘๑๑๓๑๗ / ๐๘๑-๕๙๒๑๘๙๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ 

๓. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านปี่พาทย์

ชัยภูมิ

ชื่อ – สกุล :  นายจักรพงศ์  พรหมรักษา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเนรมิตศึกษา

หมู่ที่ ๒  ต�าบลโอโล  อ�าเภอภูเขียว

จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

โทร. ๐๔๔-๘๖๒๗๕๖ / ๐๙๙-๓๔๖๘๕๒๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง

๒. สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

    วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย เอกเครื่องสาย
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บึงกาฬ

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายจีระศักดิ์  สาธิวัน

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๖

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

๓๙๔  หมู่ที่ ๑๓  ต�าบลโซ่  อ�าเภอโซ่พิสัย

จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๗๐

โทร. ๐๔๒-๔๘๕๐๔๔ / ๐๙๔-๑๗๔๗๓๗๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่

๒. วงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทยแก่เยาวชน

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

บุรีรัมย์

ชื่อ – สกุล :  นายภูริทัต  บุญคล้อย

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

๑๕  ถนนนิวาศ  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

โทร. ๐๔๔-๖๑๑๐๙๘ / ๐๘๒-๓๖๙๗๒๑๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง ซออู้ ขลุ่ยเพียงออ

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๓. วงปี่พาทย์ไม้แข็ง

๔. วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว วงเครื่องสายประสมขิม

๕. วงอังกะลุง

๖. หัวหน้าวงดนตรีไทยโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

๗. ได้รับการคัดเลือกจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    โดยใช้สิทธิ์ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย

    ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๓
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มหาสารคาม

ชื่อ – สกุล :  นายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

๑๐  หมู่ที่ ๑๒  ถนนนาเชือก-พยัคฆภูมิ ฯ  ต�าบลนาเชือก

อ�าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐

โทร. ๐๔๓-๗๗๙๒๒๕ / ๐๙๕-๖๖๙๖๘๒๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวพิณ โปงลาง โหวด

๒. วงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) 

๓. วทิยากรพเิศษ/ศษิย์เก่าอาสา สอนดนตรพีืน้บ้าน (วงโปงลาง)

มุกดาหาร

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายอัจฉริยะ  ชาวนา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๘ กันยายน ๒๕๔๖

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนค�าชะอีวิทยาคาร

๑๖๗  หมู่ที่ ๑  ต�าบลน�้าเที่ยง  อ�าเภอค�าชะอี

จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๑๐

โทร. ๐๔๒-๖๙๑๐๘๒ / ๐๙๓-๔๘๒๙๐๕๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ 

๒. วงเครื่องสายวงเล็กประสมขิม

๓. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทยแก่เยาวชน

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
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ยโสธร

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายภาคภูมิ  วิไลพรรัตนา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๗ มิถุนายน ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านสมสะอาด

หมู่ที่ ๙  ต�าบลโคกส�าราญ  อ�าเภอเลิงนกทา  

จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐

โทร. ๐๙๑-๐๘๓๓๔๗๔ / ๐๙๓-๙๖๓๙๐๙๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทยแก่เยาวชน

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ร้อยเอ็ด

ชื่อ – สกุล :  นายจิรภัทร  พลศักดิ์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

๙๙  หมูท่ี ่๑  ถนนแจ้งสนทิ  ต�าบลขวญัเมอืง  อ�าเภอเสลภมูิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

โทร. ๐๔๓-๕๕๑๓๙๕ / ๐๙๖-๘๓๗๙๕๖๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๓. วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
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เลย

ชื่อ – สกุล :  นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๗ ตุลาคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเลยพิทยาคม

ซอยเลยด่านซ้าย ๑  ต�าบลกุดป่อง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

โทร. ๐๔๒-๘๑๑๒๙๐ / ๐๘๘-๕๖๑๕๗๖๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

ศรีสะเกษ

ชื่อ – สกุล :  นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

๓๑๙  หมู่ที่ ๕  ถนนวันลูกเสือ  ต�าบลหนองครก  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

โทร. ๐๔๕-๖๑๓๐๘๘ / ๐๖๓-๒๓๒๙๖๒๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว 

๓. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ วงเครื่องสายวงเล็ก
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สกลนคร

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงธนารีย์  น้อยแสงศรี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

๒๗๑  หมู่ที่ ๒  ถนนไอทียู  ต�าบลธาตุเชิงชุม  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร. ๐๔๒-๗๒๘๑๙๕ / ๐๙๒-๙๖๗๓๔๒๙

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ระนาดทุ้ม

๒. วงอังกะลุง

สุรินทร์

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายธนพล  สุภาษา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

โทร. ๐๔๔-๕๑๑๓๙๔ ต่อ ๑๐๒ 

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ แคน

๒. วงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)

๓. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนมัธยมก็อกฮอกเว้

    ประเทศเวียดนาม
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หนองคาย

ชื่อ – สกุล :  นางสาววิมลรัตน์  พูลเพิ่มสิน

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

ต�าบลพระบาทนาสิงห์  อ�าเภอรัตนวาปี  

จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐

โทร. ๐๔๒-๐๑๙๕๐๗ / ๐๘๔-๙๓๒๔๓๑๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว วงอังกะลุง

หนองบัวล�าภู

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงภัทรวดี  เหล็กกล้า

วัน เดือน ปี เกิด :  ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร

๓๓  หมู่ที่ ๒  ถนนไชยศรี  ต�าบลหนองสวรรค์  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดหนองบัวล�าภู ๓๙๐๐๐

โทร. ๐๔๒-๓๑๔๓๑๓ / ๐๖๑-๕๖๐๔๓๐๙

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวโปงลาง

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วิทยากรโครงการค่ายเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมือง

    โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล�าภู
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อุดรธานี

ชื่อ – สกุล :  นางสาวปรางทิพย์  สิมสีพิมพ์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๙ มีนาคม ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี

๒๗  ถนนมุขมนตรี  ต�าบลหมากแข้ง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

โทร. ๐๘๕-๗๕๘๑๓๗๕ / ๐๖๑-๙๖๐๘๖๔๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้ ซอด้วง

๒. วิทยากรโครงการอบรมดนตรีไทยภาคฤดูร้อน 

    ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙

๓. โควต้าศกึษาต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๔ วทิยาลยันาฏศลิปร้อยเอด็

อุบลราชธานี

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงชมภูนุช  สุโภภาค

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านค�าหนามแท่ง

หมู่ที่ ๘  ต�าบลนาคาย  อ�าเภอตาลสุม  

จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

โทร. ๐๙๔-๓๖๐๘๙๘๒ / ๐๙๐-๑๘๖๔๔๑๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม

๒. เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย โดยครูภูมิปัญญา

    สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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อ�านาจเจริญ

ชื่อ – สกุล :  นายเจตน์  อินทร์อร่าม

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๔ มกราคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอ�านาจเจริญ

๒๗๗  หมู่ที่ ๑๓  ถนนชยางกูร  ต�าบลบุ่ง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดอ�านาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๕๑๑๙๕๙ / ๐๙๑-๓๔๒๓๔๔๐ 

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ พิณ

๒. วงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)

๓. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๖

    จากกระทรวงศึกษาธิการ

๔. มีความสามารถพิเศษบรรเลงดนตรีได้หลายประเภท ได้แก่

    ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองล้านนา ดนตรีพื้นบ้านอีสาน

ชัยนาท

ชื่อ – สกุล :  นายวชิระ  สาตรา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดวังหมัน

หมู่ที่ ๔  ต�าบลวังหมัน  อ�าเภอวัดสิงห์

จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๒๐

โทร. ๐๘๗-๘๓๙๑๔๒๔ / ๐๙๓-๒๙๖๘๓๓๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ขลุ่ยเพียงออ 

๒. โควต้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

    วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
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นนทบุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

๑  ถนนประชานิเวศน์ ๓  ต�าบลท่าทราย  อ�าเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร. ๐๒-๕๘๘๓๔๔๙ / ๐๙๔-๘๔๑๙๒๔๙

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงเล็ก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. วงอังกะลุง

๕. นกัเรียนทีน่�าชือ่เสยีงมาสูโ่รงเรยีน “ด้านดนตรไีทย” ประจ�าปี ๒๕๕๙

พระนครศรีอยุธยา

ชื่อ – สกุล :  นางสาวณัฐธิดา  เลื่อมใส

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม

หมู่ที่ ๗  ต�าบลคู้สลอด  อ�าเภอลาดบัวหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐

โทร. ๐๓๕-๗๘๘๐๕๗ / ๐๙๒-๕๙๓๘๓๕๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ขับร้องเพลงไทย

๒. วงอังกะลุง



เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 65

เพชรบุรี

ชื่อ – สกุล :  นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว

วัน เดือน ปี เกิด :  ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๒๗๘  ถนนบันไดอิฐ  ต�าบลคลองกระแชง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

โทร. ๐๓๒-๔๒๕๐๗๐ 

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ฆ้องวงใหญ่ ขับร้องเพลงไทย

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

๔. วงเครื่องสายวงเล็ก

ราชบุรี

ชื่อ – สกุล :  นางสาวสุพิชญนันทน์  พักเนียม

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

๒๕๓  หมู่ที่ ๑๐  ต�าบลดอนตะโก  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

โทร. ๐๓๒-๓๒๓๓๔๗-๘ / ๐๙๒-๙๑๕๘๒๘๙

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง

๒. โควต้าความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย

    เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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ลพบุรี

ชื่อ – สกุล :  นายนิทัศน์  ทองน้อย

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๗๗๗  ถนนนารายณ์มหาราช  ต�าบลทะเลชุบศร  อ�าเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

โทร. ๐๓๖-๔๑๑๐๕๑ / ๐๙๒-๖๕๓๑๓๒๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ฆ้องวงใหญ่

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

สมุทรสงคราม

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนถาวรานุกูล

๓๔/๙  ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ  ต�าบลแม่กลอง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๗๑๑๒๓๘ / ๐๘๑-๔๓๘๔๑๒๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง ระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวม

๓. สมาชิกบ้านดนตรีอัมพวา (วัดภุมรินทร์กุฎีทอง)
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สมุทรสาคร

ชื่อ – สกุล :  นายเดชา  พลอยสุวรรณ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

๑๒๐๐  ต�าบลมหาชัย  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๔๑๑๘๘๕ / ๐๙๔-๘๔๙๗๓๐๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง ซออู้

๒. วงอังกะลุง

สิงห์บุรี

ชื่อ – สกุล :  นายกฤติน  ศิริพุฒ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๐ กันยายน ๒๕๔๑

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสิงห์บุรี

๑๑๘  หมู่ที่ ๑  ต�าบลบางมัญ  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

โทร. ๐๓๖-๕๐๗๑๗๑ / ๐๘๓-๐๑๒๕๙๘๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ขับร้องเพลงไทย

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงอังกะลุง

๔. ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน 

    ประจ�าปี ๒๕๕๙
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สุพรรณบุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายธีรภัทร  ปัญจแก้ว

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

๒๓๑  หมู่ที่ ๓  ต�าบลบางตาเถร  อ�าเภอสองพี่น้อง  

จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐

โทร. ๐๓๕-๔๓๗๐๒๑ / ๐๙๙-๐๔๖๗๒๗๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงเล็ก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. เป็นวิทยากรอบรมดนตรีไทยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

    ๓ โรงเรียน ตามโครงการพี่สอนน้องของโรงเรียน ฯ

อ่างทอง

ชื่อ – สกุล :  นางสาวนัจนันท์  จันพวง

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

๒๘  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ  ต�าบลบางแก้ว  อ�าเภอเมือง

จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

โทร. ๐๓๕-๖๑๑๕๘๘ / ๐๙๔-๗๑๕๕๗๓๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง

๒. บรรเลงดนตรีไทยถวายมือ เนื่องในพิธีไหว้ครู วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
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อุทัยธานี

จันทบุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

๙๕  หมู่ที่ ๘  ต�าบลทัพทัน  อ�าเภอทัพทัน  

จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๒๐

โทร. ๐๕๖-๕๙๑๑๕๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย ขิม ๗ หย่อง

๒. วงปี่พาทย์เครื่องคู่ประสมเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอุทัยวรรณ  แดงบุญ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๒

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”

๕๓  หมู่ที่ ๗  ต�าบลพลิ้ว  อ�าเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๙๐

โทร. ๐๓๙-๓๙๗๐๑๕ / ๐๙๘-๓๕๓๘๑๒๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. วงอังกะลุง

๒. ประธานวงดนตรีไทยของโรงเรียน

    และประธานชุมนุมอังกะลุงกาญจนาภิเษก
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ตราด

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายธรรศ  จักษา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑ มีนาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

๑๐๐  หมู่ที่ ๔  ต�าบลช�าราก  อ�าเภอเมือง

จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

โทร. ๐๓๙-๕๑๗๐๐๙ / ๐๘๖-๐๒๐๓๘๒๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดทุ้ม ระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. รางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยม การคัดเลือกผลงาน

    หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นครนายก

ชื่อ – สกุล :  นายมณต์มนัส  ลือชัย

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓๐ มกราคม ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ข ๓๓๐-๑  ถนนสุวรรณศร  ต�าบลนครนายก  อ�าเภอเมือง

จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

โทร. ๐๓๗-๓๑๔๖๖๗ / ๐๙๑-๕๘๔๐๓๑๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดทุ้ม

๒. วงปี่พาทย์นางหงส์

๓. ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน 

    ประจ�าปี ๒๕๕๙
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ปราจีนบุรี

ระยอง

ชื่อ – สกุล :  นางสาวสุจีรา  พากเพียรทรัพย์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๘ มกราคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง

๘๘๐  ถนนปราจีนอนุสรณ์  ต�าบลหน้าเมือง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

โทร. ๐๓๗-๒๑๑๐๗๐ / ๐๘๔-๖๕๐๙๑๕๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้

๒. วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

ชื่อ – สกุล :  นางสาวศศิประภา  กิจส�าเร็จ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนระยองวิทยาคม

๑๗๙  ถนนตากสินมหาราช  ต�าบลท่าประดู่  อ�าเภอเมือง

จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

โทร. ๐๓๘-๖๑๑๐๑๐ / ๐๙๑-๕๓๖๐๑๒๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
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สมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล :  นางสาวปลอดภัย  พลิคามินทร์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๒

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

๑๒๖  หมู่ที่ ๑  ถนนสุขุมวิทสายเก่า  ต�าบลบางปู  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

โทร. ๐๒-๓๓๐๑๐๕๗ / ๐๙๑-๕๐๙๑๔๒๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

สระบุรี

ชื่อ – สกุล :  เด็กชายชยาวุธ  สีดาค�า

วัน เดือน ปี เกิด :  ๕ มีนาคม ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ถนนพหลโยธิน  ต�าบลปากเพรียว  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

โทร. ๐๓๖-๒๒๓๐๗๓ / ๐๙๒-๙๙๘๕๗๕๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
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กระบี่

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองฤทธิ์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนอ�ามาตย์พานิชนุกูล

๑๐  ถนนกระบี่  ต�าบลปากน�้า  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

โทร. ๐๗๕-๖๑๑๑๘๑ / ๐๙๔-๕๙๓๘๗๖๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน 

    ประจ�าปี ๒๕๕๙

ชุมพร

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอนิสา  ตะโกพร

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

หมู่ที่ ๘  ต�าบลท่าข้าม  อ�าเภอท่าแซะ  

จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐

โทร. ๐๗๗-๕๔๗๑๑๔ / ๐๙๕-๗๐๕๐๗๑๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง ซออู้

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวม



เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐74

นครศรีธรรมราช

ชื่อ – สกุล :  นางสาวคัทยวรรณ  วรรณโน

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ต�าบลบางจาก  อ�าเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

โทร. ๐๗๕-๓๙๙๑๒๓ / ๐๙๙-๔๘๒๘๐๔๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง

๒. วงอังกะลุง

นราธิวาส

ชื่อ – สกุล :  นายรัชพล  ทักษิณาธรรม

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสุไหงโก-ลก

ถนนทรายทอง ๒  ต�าบลสุไหงโก-ลก  อ�าเภอสุไหงโก-ลก  

จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๒๐

โทร. ๐๗๓-๖๑๒๑๓๐ / ๐๘๗-๓๙๗๒๕๕๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้
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ปัตตานี

ชื่อ – สกุล :  นายอาณัฐชัย  เฉ้งฉิ้น

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

๓๗  หมู่ที่ ๗  ต�าบลโคกโพธิ์  อ�าเภอโคกโพธิ์  

จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๒๐

โทร. ๐๗๓-๔๓๑๗๘๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่

พังงา

ชื่อ – สกุล :  นางสาวโสภิดา  วานิช

วัน เดือน ปี เกิด :  ๙ มีนาคม ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

๑๓๒  ถนนเพชรเกษม  ต�าบลท้ายช้าง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐

โทร. ๐๗๖-๔๑๒๐๖๕ / ๐๙๓-๖๐๕๕๒๗๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
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ภูเก็ต

ชื่อ – สกุล :  นางสาวจุฑามาศ  สว่างเดือน

วัน เดือน ปี เกิด :  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๗๓/๓  ถนนเทพกระษัตรี  ต�าบลตลาดใหญ่  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

โทร. ๐๗๖-๒๑๒๐๗๕ / ๐๘๘-๑๗๙๒๙๔๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดทุ้ม

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์มอญ

ระนอง

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงณิชารีย์  เพชรขวัญ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสตรีระนอง

ต�าบลเขานิเวศน์  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐

โทร. ๐๗๗-๘๑๑๔๘๔ / ๐๙๕-๔๒๐๖๗๒๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง

๒. วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์เครื่องคู่
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สตูล

ชื่อ – สกุล :  นางสาวปวีณา  งามศิริ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนสตูลวิทยา

๓๑๘  หมู่ที่ ๖  ต�าบลคลองขุด  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

โทร. ๐๗๔-๗๑๑๙๕๕ / ๐๘๗-๓๙๔๒๒๖๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอด้วง

๒. กิจกรรมดนตรีเพื่อเด็กของเทศบาลต�าบลคลองขุด

สุราษฎร์ธานี

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอรอุมา  ทิศรอด

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านส้อง

๗๐๑  หมู่ที่ ๑๐  ต�าบลบ้านส้อง  อ�าเภอเวียงสระ  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐

โทร. ๐๗๗-๓๖๑๑๐๑ / ๐๖๓-๖๗๑๗๐๑๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว



เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐78

กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงเกวลิน  นนทรีย์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนการเคหะท่าทราย

๓๐๔/๒๓๓  หมู่ที่ ๖  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทร. ๐๒-๕๘๙๙๗๗๗ / ๐๙๔-๙๓๖๗๓๓๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวระนาดทุ้ม ขับร้องเพลงไทย

๒. วงอังกะลุง

๓. วงปี่พาทย์มอญ

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ชื่อ – สกุล :  นายสรวิศ  ครุฑพันธุ์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๔ มกราคม ๒๕๔๔

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

๓๔๘  ถนนรามค�าแหง  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

โทร. ๐๒-๓๗๓๑๔๗๓ / ๐๘๙-๔๔๒๐๙๙๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

๒. วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
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กลุ่มกรุงธนเหนือ

ชื่อ – สกุล :  เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๕

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนศึกษานารี

๑๗๖  ถนนประชาธิปก  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐๒-๔๖๕๐๐๗๐ / ๐๙๕-๕๕๓๑๒๕๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย

๒. วงเครื่องสายวงเล็ก

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

กลุ่มกรุงธนใต้

ชื่อ – สกุล :  นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

๑๓๗  ถนนเพชรเกษม  แขวงปากคลองภาษีเจริญ

เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร. ๐๒-๔๖๗๒๖๐๙ / ๐๙๒-๒๕๖๑๗๗๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก

๒. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

๓. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสาย วงเครื่องสายประสมขิม





เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ระดับอุดมศึกษา
เกียรติบัตร

จ�านวน ๒๐ คน

ประกอบด้วย

• ภาคเหนือ (จ�านวน ๕ คน)

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ�านวน ๗ คน)

- ภาคกลาง (จ�านวน ๓ คน)

• ภาคตะวันออก (จ�านวน ๒ คน)

• ภาคใต้ (จ�านวน ๒ คน)

• กรุงเทพมหานคร (จ�านวน ๑ คน)
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ภาคเหนือ จ�านวน ๕ คน
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย  น่าน  พะเยา  ล�าปางและสุโขทัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน ๗ คน

ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์  นครราชสีมา  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  หนองคายและอุบลราชธานี

ภาคกลาง จ�านวน ๓ คน

ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี  ลพบุรีและอ่างทอง

ภาคตะวันออก จ�านวน ๒ คน

ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรีและปราจีนบุรี

ภาคใต้ จ�านวน ๒ คน

ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา

กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑ คน
ประกอบด้วย กลุ่มกรุงธนใต้
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ชื่อ – สกุล :  นายอรรณพ  เข็ดขาม

วัน เดือน ปี เกิด :  ๔ เมษายน ๒๕๓๗

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ชือ่สถานศกึษา/ทีต่ัง้ :  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงราย

๙๙  หมู่ที่ ๑๐  ต�าบลทรายขาว  อ�าเภอพาน

จังหวัดเชียงราย ๕๑๗๒๐

โทร. ๐๕๓-๗๒๓๙๗๙ / ๐๙๕-๓๒๕๒๐๔๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวพิณเปี๊ยะ

๒. วงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง)

เชียงราย

น่าน

ชื่อ – สกุล :  นางสาวชลทิชา  ลิ้มมณี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

ระดบัชัน้/คณะ :  ชัน้ปีที ่๑ คณะศลิปศกึษา สาขาดนตรคีตีศิลป์ไทยศกึษา 

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

๑  ซอย ๒  ถนนสุริยวงศ์  ต�าบลหายยา  อ�าเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

โทร. ๐๕๓-๒๗๑๕๙๖ / ๐๘๐-๑๒๒๖๑๐๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. วงเครื่องสาย

๒. เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๕๘
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พะเยา

ชื่อ – สกุล :  นายชญานิธิ  ธรรมธิ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๘

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๓ คณะนิติศาสตร์

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยพะเยา

๑๙  หมู่ที่ ๒  ต�าบลแม่กา  อ�าเภอเมือง

จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ / ๐๘๔-๔๘๖๒๙๑๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. วงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซึง/กลองปูจา)

๒. วิทยากรด้านกลองสะบัดชัย กลองปูจาและกลองมองเซิง

ล�าปาง

ชื่อ – สกุล :  นายปณิธาน  ลิ้นฤาษี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๘

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

๑๑๙  หมู่ที่ ๙  ถนนล�าปาง-แม่ทะ  ต�าบลชมพู  อ�าเภอเมือง

จังหวัดล�าปาง ๕๒๑๐๐

โทร. ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ / ๐๘๐-๒๐๒๙๓๗๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม

๒. วงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) / วงกลองสะบัดชัย

๓. ผูจ้ดัการวงดนตรไีทยและดนตรพีืน้เมอืงของส�านกัศลิปะและวฒันธรรม
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ชื่อ – สกุล :  นางสาวเบญจา  ก�าจาย

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๑ คณะศิลปศึกษา 

สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

๔  หมู่ที่ ๕  ต�าบลบ้านกล้วย  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๖๑๑๘๒๐ / ๐๙๑-๓๘๒๒๕๕๙

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซอสามสาย

๒. รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙

สุโขทัย

กาฬสินธุ์

ชื่อ – สกุล :  นายสุรชัย  ทองนุช

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๗

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๔ คณะศิลปนาฏดุริยางค์

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ถนนสนามบิน  ต�าบลกาฬสินธุ์  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

โทร. ๐๔๓-๘๑๑๓๑๗ / ๐๖๔-๐๗๓๗๓๐๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. วงดนตรพีืน้บ้าน (โปงลาง) / วทิยากรอบรมดนตรนีาฏศลิป์

๒. เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมพืน้บ้านอสีาน ณ ประเทศเวยีดนาม

และญี่ปุ่น
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นครราชสีมา

ชื่อ – สกุล :  นายสุทัศน์  คันทมาศ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๖ กันยายน ๒๕๓๗

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๓๔๐  ถนนสุรนารายณ์  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ / ๐๖๕-๐๓๐๒๓๑๔

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. วงปี่พาทย์  วงมโหรี

๒. ประธานชมรมดนตรไีทย มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

มหาสารคาม

ชื่อ – สกุล :  นายพชระ  สีวัย

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๘๐  ถนนนครสวรรค์  ต�าบลตลาด  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

โทร. ๐๔๓-๗๒๒๑๑๘-๙ / ๐๖๑-๗๗๖๖๐๗๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวจะเข้ ขิม ๗ หย่อง ระนาดทุ้ม 

    วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์เครื่องคู่

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมประสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
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ร้อยเอ็ด

ศรีสะเกษ

ชื่อ – สกุล :  นายเอกราช  คูนาดี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้น ปวส. ๒ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

ชือ่สถานศกึษา/ทีต่ัง้ :  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอ็ด

๒๓๕  หมู่ที่ ๔  ถนนแจ้งสนิท  ต�าบลนิเวศน์  อ�าเภอธวัชบุรี  

จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐

โทร. ๐๔๓-๕๖๙๑๑๗ / ๐๙๓-๓๙๒๒๙๑๕

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวแคน ปี่ภูไท

๒. วงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)

๓. หัวหน้าวงโปงลางฮอยอีสาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ร้อยเอ็ด

ชื่อ – สกุล :  นายน�าพล  สุวรรณศรี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๙

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์ 

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

๓๑๙  ต�าบลโพธิ์  อ�าเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

โทร. ๐๔๕-๖๔๓๖๐๐ / ๐๙๔-๑๕๙๗๖๑๗

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้ ซอด้วง ขลุ่ยเพียงออ ระนาดเอก

๒. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดนตรีไทยสัญจร ครั้งที่ ๑ 

    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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หนองคาย

อุบลราชธานี

ชื่อ – สกุล :  นายสิทธิศักดิ์  น้อยจันทา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้น ปวส. ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชือ่สถานศกึษา/ท่ีตัง้ :  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม

ต่อเรือหนองคาย

๑๗๔/๑  หมู่ที่ ๑  ถนนแก้ววรวุฒิ  ต�าบลมีชัย  อ�าเภอเมือง

จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทร. ๐๔๒-๔๑๑๒๔๕ / ๐๙๔-๕๒๐๗๘๓๐

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดีย่วพณิ การแสดงศลิปะและวฒันธรรมพืน้บ้านประกอบ

หมอล�ากลอน

๒. เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม 

ประจ�าปี ๒๕๕๘

ชื่อ – สกุล :  นายเสกสรรค์  บุตรบิล

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

ระดบัชัน้/คณะ :  ชัน้ปีที ่๔ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๒  ถนนราชธานี  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทร. ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐-๒๙ / ๐๘๘-๑๓๕๓๖๑๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวแคน  วงดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง)

๒. เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ 

    ณ เมืองฉางสู มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
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เพชรบุรี

ชื่อ – สกุล :  นายจักรพันธ์  สุวรรณเกิด

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

๓๘  หมู่ที่ ๘  ถนนหาดเจ้าส�าราญ  ต�าบลนาวุ้ง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

โทร. ๐๓๒-๔๙๓๓๐๐-๖ / ๐๙๔-๖๗๔๔๔๔๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

๒. วงมโหรีเครื่องเดี่ยว

ลพบุรี

ชื่อ – สกุล :  นายสุรศักดิ์  ทองค�าศรี

วัน เดือน ปี เกิด :  ๘ กันยายน ๒๕๓๖

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๓๒๑  ถนนนารายณ์มหาราช  ต�าบลทะเลชุบศร  อ�าเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

โทร. ๐๓๖-๔๒๗๔๘๕ / ๐๘๖-๐๑๖๕๓๓๘

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๒. สอนวิชาทฤษฎีดนตรีไทยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓. การซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทย เช่น จะเข้ ระนาดทุ้ม เป็นต้น
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อ่างทอง
ชื่อ – สกุล :  นางสาวกนกวรรณ  บุญทิพย์ภานนท์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๔ คณะศิลปศึกษา

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

๒๘  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ  ต�าบลบางแก้ว  อ�าเภอเมือง

จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

โทร. ๐๓๕-๖๑๑๕๘๘ / ๐๘๔-๘๙๕๗๐๐๖

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. คิดทางเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยให้นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ

๒. กรรมการตัดสินการประกวดเดี่ยวจะเข้ ระดับประมศึกษา

    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก

จันทบุรี

ชื่อ – สกุล :  นายวัฒนสินธ์  วรรณประภา

วัน เดือน ปี เกิด :  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้น ปวส. ๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

๔๔/๓  ถนนจันทคามวิถี  ต�าบลตลาด  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

โทร. ๐๓๙-๓๑๑๖๙๙ / ๐๘๒-๒๕๙๓๔๐๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวซออู้
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ชื่อ – สกุล :  นายศุภฤกษ์  สารันต์

วัน เดือน ปี เกิด :  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๗

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๑ คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๑๙  หมู่ที่ ๑  ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท  ต�าบลสนามชัย  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๒๔๗ / ๐๙๘-๓๘๑๑๕๒๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

๒. โควต้าเข้าศึกษาต่อที่คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา 

    (เครื่องดนตรี ปี่ใน)

ปราจีนบุรี

ชื่อ – สกุล :  นายธนาธิป  ค�าทอง

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๐

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๑ คณะศิลปศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

๑๓๐  หมู่ที่ ๑๑  ถนนนครศรี-หัวไทร  ต�าบลท่าเรือ  อ�าเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

โทร. ๐๗๕-๔๔๖๑๕๔ / ๐๖๒-๕๑๖๗๙๘๓

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. วงโนรา

๒. รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ปี ๒๕๕๙

นครศรีธรรมราช
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สงขลา

ชื่อ – สกุล :  นายอภิชัย  จันทร์เกษ

วัน เดือน ปี เกิด :  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๙

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

๑๔๐  หมู่ที่ ๔  ถนนกาญจนวนิช  ต�าบลเขารูปช้าง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

โทร. ๐๗๔-๓๑๗๖๐๐ / ๐๘๐-๕๔๙๐๕๖๒

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย

๒. วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ วงเครื่องสายวงเล็กประสมขิม

กลุ่มกรุงธนใต้

ชื่อ – สกุล :  นางสาวชุติกาญจน์  เกตุจรัล

วัน เดือน ปี เกิด :  ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙

ระดับชั้น/คณะ :  ชั้น ปวส. ๒ คณะครุศาสตร์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง :  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

๒๐  ซอยบางแวก ๓  แขวงคูหาสวรรค์  เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร. ๐๒-๔๖๗๕๑๓๘ / ๐๘๖-๗๕๐๕๐๔๑

ความถนัด/ผลงานเด่น :

๑. เดี่ยวขิม ๗ หย่อง

๒. ประธานชมรมดนตรีไทยของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
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สรุปจ�านวนเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ ภาค
จ�านวนเยาวชน (คน) รวม 

(คน)ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา

โล่รางวัลและเกียรติบัตร

๑ เหนือ ๑ - - ๑

๒ ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ๒ - ๓

๓ กลาง ๑ ๓ - ๔

๔ ตะวันออก - ๒ - ๒

๕ ใต้ ๒ ๒ - ๔

๖ กรุงเทพมหานคร - ๒ ๑ ๓

รวม ๕ ๑๑ ๑ ๑๗

เกียรติบัตร

๑ เหนือ ๑๔ ๑๖ ๕ ๓๕

๒ ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๔ ๑๗ ๗ ๓๘

๓ กลาง ๑๓ ๑๒ ๓ ๒๘

๔ ตะวันออก ๗ ๗ ๒ ๑๖

๕ ใต้ ๘ ๑๐ ๒ ๒๐

๖ กรุงเทพมหานคร ๖ ๔ ๑ ๑๑

รวม ๖๒ ๖๖ ๒๐ ๑๔๘

รวมทั้งสิ้น ๖๗ ๗๗ ๒๑ ๑๖๕
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ภาคผนวก
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โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล 

 จากการทีร่ฐับาลประกาศนโยบายและยทุธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี เพือ่พัฒนาประเทศไทยไปสูป่ระเทศ

ทีม่คีวามมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื โดยได้ก�าหนดโมเดลการพฒันาประเทศไทยสูป่ระเทศไทย ๔.๐ ด้วยการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจด้วยปัญญา พร้อมสร้างคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” รวมถึงผลจากการที่ร่างรัฐธรรมนูญ                          

ผ่านการลงประชามติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่ีผ่านมานั้น ส่งผลให้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมการ                        

ด�าเนินงานรองรับการประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนา ศิลปะ                

และวัฒนธรรม ตลอดจนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะในประเด็น                 

การขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเตรียมการปฏิรูปให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะ ๒ ปี ได้แก่ การเร่งรณรงค์ส่งเสริม

ความเป็นไทยสูใ่จประชาชน ท�าให้กระทรวงวฒันธรรมก�าหนดกรอบการใช้วฒันธรรมเพือ่การพฒันาในมติกิารสร้าง

คนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ การพัฒนาในมิติดังกล่าวสอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย

ข้างต้น รวมถึงเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

และยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี ด้วย

 ดังนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเป็นองค์กรแห่งความรู้และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับ

เคลื่อนงานวัฒนธรรม เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม โดยเป็น

หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงได้ก�าหนด

ด�าเนินงานโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรไีทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึน้ เพือ่ยกย่องเชิดชเูกียรตแิละให้ความ

ส�าคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อ

เปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย                          

อนัจะพฒันาไปสูก่ารเป็นอนาคตของชาติทีม่คีณุภาพและคณุธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรบักบันโยบาย

ให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

๒. วัตถุประสงค์

 ๒.๑ เพื่อรณรงค์และปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ซ่ึงเป็นปัจจัย               

พื้นฐานของการสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรม 

 ๒.๒ เพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน ได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทาง

วัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม

 ๒.๓ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความส�าคัญกับเด็กและเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทาง

วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม

๓. กลุ่มเป้าหมาย

 เยาวชนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ในทุกสังกัด
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๔. รูปแบบการด�าเนินงาน

 ๔.๑ การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

   ๔.๑.๑ จัดท�าเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

   ๔.๑.๒ สนบัสนนุงบประมาณให้ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ๗๖ จงัหวดั คดัเลอืกเยาวชนต้นแบบ

ด้านดนตรีไทยในแต่ละจังหวัด

   ๔.๑.๓ จัดประชมุคณะกรรมการคดัเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรไีทย จ�านวน ๖ กลุม่เขต กทม.

 ๔.๒ การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

๕. ขั้นตอนและแผนการด�าเนินงาน 

 ๕.๑ จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดท�าหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

 ๕.๒ ประสานงานส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ด�าเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ                

ด้านดนตรีไทยตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก�าหนด 

 ๕.๓ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ด�าเนินการคัดเลือกเยาวชน

ต้นแบบด้านดนตรไีทย จังหวดั/กลุ่มเขต กทม. ละ ๓ ระดบั ได้แก่ ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาและระดบั

อุดมศึกษา

 ๕.๔ จัดท�าสรุปผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอ                          

ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

 ๕.๖ จัดพิมพ์หนังสือเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๐

 ๕.๗ จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖. พื้นที่ด�าเนินการ

 ๖.๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 ๖.๒ พื้นที่ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร ๖ กลุ่มเขต

๗. ระยะเวลาด�าเนินการ

 ธันวาคม ๒๕๕๙ – สิงหาคม ๒๕๖๐

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชน  กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม 

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เลขที่ ๑๔  ถนนเทียมร่วมมิตร  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  

 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐  โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๐๙, ๑๔๑๐ โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๒๙๕๘
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ๙.๑ ผลผลิต

   ๙.๑.๑ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรไีทย ระดับประถมศกึษา ระดบัมัธยมศกึษาและระดบัอดุมศกึษา 

จ�านวนไม่เกิน ๒๔๖ คน ประกอบด้วย

     ๑) จังหวัด ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๓ ระดับ  รวมจ�านวนไม่เกิน ๒๒๘ คน

     ๒) เขต กทม. ๖ กลุ่มเขต ๆ ละ ๓ ระดับ  รวมจ�านวนไม่เกิน ๑๘ คน 

   ๙.๑.๒ มีการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

จ�านวน ๑ ครั้ง

   ๙.๑.๓ หนังสือเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

 ๙.๒ ผลลัพธ์

   ๙.๒.๑ เยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยจนเป็นที่ประจักษ์ ได้รับ                   

การยกย่องและเผยแพร่ผลงาน

   ๙.๒.๒ เยาวชนในสังคมไทยเกิดความเชื่อ ศรัทธาและเล็งเห็นคุณค่าความส�าคัญของวัฒนธรรม

ด้านดนตรีไทย จนน�าไปประพฤติปฏิบัติตาม

   ๙.๒.๓ เยาวชนได้รับโอกาสและมีแรงบันดาลใจต่อการเผยแพร่การปฏิบัติตามวัฒนธรรม                  

ด้านดนตรีไทย

   ๙.๒.๔ เป็นการสร้างพื้นฐานของงานวัฒนธรรมไทย อันจะน�าไปสู่การใช้มิติทางวัฒนธรรม              

ส�าหรับการแก้ไขปัญหาทางสังคมได้อย่างแท้จริง
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ขั้นตอนการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 กระบวนการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่                     

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยด�าเนินการคัดเลือกในแต่ละจังหวัด จ�านวน ๗๖ จังหวัด                              

และเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ กลุ่มเขต ทั้งนี้ มีรายละเอียดขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ ๑ จัดท�าคู่มือการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 ขั้นตอนที่ ๒ ก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือกในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค

 ขั้นตอนที่ ๓   ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินโครงการ ได้แก่ ส�านักงานวัฒนธรรม

จังหวัด ๗๖ จังหวัด รวมถึงต้นสังกัดของสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดของโครงการ และขอความร่วม

มือในการด�าเนินงานโครงการ

 ขั้นตอนที่ ๔ กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม จัดสรรงบประมาณสนบัสนนุให้ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ๗๖ จงัหวดั

 ขั้นตอนที่ ๕  การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ประกาศ ชี้แจง เชิญชวน ประสานงานให้เยาวชนและสถาน

ศึกษารับทราบ โดย ๒ หน่วยงานหลัก ดังนี้

     (๑) ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ด�าเนินการในเขตพื้นที่ภายในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีทั้งหมด                

๗๖ จังหวัด

     (๒) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ด�าเนินการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ๖ กลุ่มเขต

     การยื่นแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ให้ด�าเนินการ ดังนี้

     (๑) ในส่วนภูมิภาค ให้เยาวชนน�าเสนอหรือส่งไปยังส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนั้น ๆ

     (๒) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เยาวชนน�าเสนอหรือส่งตรงไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

     ท้ังน้ี ก�าหนดการยื่นแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐                   

โดยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส�าคัญ

 ขั้นตอนที่ ๖ - ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ด�าเนินการ                  

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยตามองค์ประกอบและหน้าที่ให้เป็นไปตามที่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก�าหนด 

     - ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ด�าเนินการคัดเลือก

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 ขั้นตอนที่ ๗  การน�าเสนอผลการคัดเลือก

      ให้ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด น�าส่งแบบประเมินผลการคัดเลือก รวมทั้งแบบ

เสนอข้อมูลประวัติและผลงานของเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

 ขั้นตอนที่ ๘ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตรวจสอบหลักฐานความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลหลักฐาน

 ขั้นตอนที่ ๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ๖ กลุ่มเขต

 ขั้นตอนที่ ๑๐ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศรายชื่อเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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 ขั้นตอนที่ ๑๑ กรมส่งเสรมิวัฒนธรรมจดัท�าหนงัสอื โล่รางวลัและเกยีรตบิตัรยกย่องเชดิชเูกยีรตเิยาวชนต้นแบบ

ด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 ขั้นตอนที่ ๑๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี                

พ.ศ. ๒๕๖๐

     ๑) จังหวัด ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๓ ระดับ  รวมจ�านวนไม่เกิน ๒๒๘ คน

     ๒)  เขต กทม. ๖ กลุ่มเขต ๆ ละ ๓ ระดับ  รวมจ�านวนไม่เกิน ๑๘ คน 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 ๑.๑ เป็นเยาวชนชายหรือหญิง อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับ

ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ในทุกสังกัด

 ๑.๒  เป็นเยาวชนที่สนับสนุนและส่งเสริมงานวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย

๒. ขอบเขตการคัดเลือก

 ๒.๑ คัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยทั่วประเทศ ประกอบด้วย

   ๒.๑.๑ ส่วนภูมิภาค จ�านวน ๗๖ จังหวัด

   ๒.๑.๒  กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๖ กลุ่มเขต แบ่งเป็น

     (๑) กลุ่มกรุงเทพกลาง (จ�านวน ๙ เขต) ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

เขตสัมพันธวงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวีและเขตวังทองหลาง 

     (๒) กลุ่มกรุงเทพใต้ (จ�านวน ๑๐ เขต) ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร 

เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวงและเขตบางนา 

     (๓) กลุ่มกรุงเทพเหนือ (จ�านวน ๗ เขต) ได้แก่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว 

เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหมและเขตบางเขน 

     (๔) กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (จ�านวน ๙ เขต) ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม                

เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวาและเขตประเวศ

     (๕) กลุ ่มกรุงธนเหนือ (จ�านวน ๘ เขต) ได้แก่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง                              

เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา 

     (๖) กลุ ่มกรุงธนใต้ (จ�านวน ๗ เขต) ได้แก่ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม                             

เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ 

 ๒.๒ การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย แบ่งเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย

   ๒.๒.๑ ระดับประถมศึกษา

       ๒.๒.๒  ระดับมัธยมศึกษา

   ๒.๒.๓  ระดับอุดมศึกษา

๓. การน�าเสนอข้อมูลเข้ารับการพิจารณา

 ๓.๑ เยาวชนยื่นแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

   ๓.๑.๑ เยาวชนท่ีก�าลังศึกษาอยูใ่นสถานศกึษาทีต่ัง้อยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร ย่ืนแบบเสนอข้อมูลประวตัิ

และผลงานได้ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

   ๓.๑.๒ เยาวชนท่ีก�าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ยื่นแบบเสนอข้อมูลประวัติและ

ผลงานได้ที่ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
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     ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาค ขอรับแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานได้ที่ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ทกุจงัหวดั ส่วนในเขตกรงุเทพมหานคร สามารถขอรบัได้ทีก่ลุม่ส่งเสริมเครอืข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชน กองกจิการ

เครอืข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสรมิวฒันธรรม เลขที ่๑๔ ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 

๑๐๓๑๐ โทร ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๐๙ หรือ ๑๔๑๐ หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริม

วัฒนธรรม www.culture.go.th 

 ๓.๒ เยาวชนสามารถยืน่แบบเสนอข้อมลูประวตัแิละผลงาน เพือ่เข้ารบัการคดัเลอืกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรี

ไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส�าคัญ 

 ๓.๓  ส�านกังานวฒันธรรมจังหวดั ส่งแบบเสนอผลการคดัเลือกและแบบประเมนิการคดัเลอืก พร้อมรายละเอียด

ข้อมูลประวัติและผลงานของเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

๔. แนวทางการพิจารณาคัดเลือก

 ๔.๑ กรณกี�าลงัศกึษาอยูใ่นภาคการศกึษาแรกของชัน้ปีที ่๑ ตามประเภททีส่มคัร ให้ใช้ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม

ของภาคเรียนสุดท้ายของระดับการศึกษาและผลงานระดับที่ผ่านมาได้

 ๔.๒  ผลงานด้านดนตรีไทยของเยาวชน จะต้องเป็นรูปแบบดนตรีตามแบบแผนของประเภทดนตรี

 ๔.๓  เยาวชน ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๘๐ โดยการประเมินจะยึดหลักข้อมูล                 

เชิงประจักษ์ในด้านคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ 

 ๔.๔  เยาวชน ต้องจดัส่งข้อมลูหลกัฐานประกอบการพจิารณาคดัเลือกส�าหรบัคณะกรรมการ ทัง้เอกสารทีเ่ป็น

ลายลักษณ์อักษร ภาพถ่ายผลงานของเยาวชน แผ่นซีดีบันทึกเสียง ภาพเคลื่อนไหวและอื่น ๆ (หากมี) 

๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

 ๕.๑ การแต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกในพืน้ทีเ่ขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน ๖ กลุม่เขต กรมส่งเสรมิวฒันธรรม

เป็นหน่วยงานหลักในการแต่งตั้งและคัดเลือก

 ๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด ให้จังหวัดแต่งตั้งตามองค์ประกอบ

ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก�าหนด ดังนี้

   ๕.๒.๑  ผู้ว่าราชการจังหวัด    ที่ปรึกษา

   ๕.๒.๒  รองผู้ว่าราชการจังหวัด    ประธานคณะกรรมการ

   ๕.๒.๓  วัฒนธรรมจังหวัด    รองประธานคณะกรรมการ

   ๕.๒.๔  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด   รองประธานคณะกรรมการ 

   ๕.๒.๕  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย   กรรมการ  

   ๕.๒.๖ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

       ประถมศึกษา หรือผู้แทน   กรรมการ

   ๕.๒.๗  ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

       มัธยมศึกษา หรือผู้แทน    กรรมการ

   ๕.๒.๘ ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ

     และวัฒนธรรม     กรรมการและเลขานุการ

   ๕.๒.๙ เจ้าหน้าที่ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       

http://www.culture.go.th/
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  อ�านาจหน้าที่

  ๑) ก�าหนดกรอบแนวทาง แผนงานและให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการจัดท�าโครงการเยาวชนต้นแบบ                      

ด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับจังหวัด

  ๒) ก�าหนดรายละเอียดการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจ�าปี                   

พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับจังหวัด

  ๓) พิจารณาผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับจังหวัด

  ๔) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๖. รางวัลที่ได้รับ

 ๖.๑  จังหวัด ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๓ ระดับ  รวมจ�านวนไม่เกิน ๒๒๘ คน

   ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 ๖.๒ เขตกรุงเทพมหานคร ๖ กลุ่มเขต ๆ ละ ๓ ระดับ  รวมจ�านวนไม่เกิน ๑๘ คน

        ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๗. นิยามศัพท์

 ดนตรีไทย หมายถึง ดนตรีไทยแบบแผน ดนตรีพื้นบ้าน การขับร้องเพลงไทยแบบแผน การขับร้องเพลงพื้นบ้าน

๘. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 แบ่งเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้

 ๘.๑ มีทักษะด้านดนตรีไทย และได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในช่วง ๒ ปี (ปีการศึกษา                      

๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) 

   ๘.๑.๑ เคยได้รับรางวัลประเภทเดี่ยวด้านดนตรีไทยในระดับจังหวัด  

   ๘.๑.๒ เคยได้รับรางวัลประเภทเดี่ยวด้านดนตรีไทยในระดับภาค   

   ๘.๑.๓  เคยได้รับรางวัลประเภทเดี่ยวด้านดนตรีไทยในระดับชาติ  

 ๘.๒ เป็นสมาชิกอยู่ในวงดนตรีไทย/ชมรม/ชุมนุม ของสถานศึกษาท่ีมีผลงานจากการประกวดแข่งขัน 

โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในช่วง ๒ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)

   ๘.๒.๑ เคยได้รับรางวัลในระดับจังหวัด      

   ๘.๒.๒ เคยได้รับรางวัลในระดับภาค    

   ๘.๒.๓ เคยได้รับรางวัลในระดับชาติ    

 ๘.๓  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ผ่านมา 

   ๘.๓.๑  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ผ่านมา ต�่ากว่า ๒.๗๕  

   ๘.๓.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ ๒.๗๕ – ๒.๙๙

   ๘.๓.๓  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ ๓.๐๐ – ๓.๔๙ 

   ๘.๓.๔  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ ๓.๕๐ – ๔.๐๐

 ๘.๔  รางวัล/การเข้าร่วมกิจกรรม/ความสามารถพิเศษ/จิตอาสาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย  

   ๘.๔.๑ ได้รับรางวัล/ทุนการศึกษา/โควตาศึกษาต่อ ซึ่งมิได้เกิดจากการประกวดแข่งขัน/การเข้ารับ              

การอบรม/เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย  

   ๘.๔.๒ การเป็นผู้มีจิตอาสาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย
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ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ที่ปรึกษา

 ๑.๑  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 ๑.๒  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดท�าโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒.๑ องค์ประกอบ

   ๒.๑.๑  รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์

   ๒.๑.๒ รองศาสตราจารย์มานพ  วิสุทธิแพทย์

   ๒.๑.๓  นายสมโภชน์  อินทรก�าแหง

   ๒.๑.๔  นายบ�ารุง  พาทยกุล

   ๒.๑.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี  มีป้อม

   ๒.๑.๖  นายสมชาย  เอี่ยมบางยุง

   ๒.๑.๗  นายประทีป  ทิมให้ผล

   ๒.๑.๘  นางจิตรา  สิริภูบาล

   ๒.๑.๙  นายชาญณรงค์  ลักษณียนาวิน

   ๒.๑.๑๐ นายสุทัศน์  แก้วกระหนก

 ๒.๒  หน้าที่

   ๒.๒.๑ ก�าหนดกรอบแนวทาง แผนงาน และให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการจดัท�าโครงการเยาวชนต้นแบบ                  

ด้านดนตรีไทย

   ๒.๒.๒ ก�าหนดรายละเอียดการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย                  

ระดับจังหวัดและเขตกรุงเทพมหานคร

   ๒.๒.๓ พิจารณาผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับเขตกรุงเทพมหานคร

   ๒.๒.๔ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 
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การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดท�าหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค
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ท�าเนียบเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(ระดับประถมศึกษา)

โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น ภาค / จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ เด็กหญิงจารุณี แก้วพินิจ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เหนือ /

นครสวรรค์

โรงเรียนอนุบาลหนองบัว 

(เทพวิทยาคม)

๖๙  หมู่ที่ ๓  

ถนนนครสวรรค์-ชัยภูมิ  

ต�าบลหนองกลับ อ�าเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๑๐

โทร. ๐๕๖-๒๕๑๓๖๕ 

โทร. ๐๘๕-๖๐๓๓๒๐๔

noinajha@

hotmail.com

๒ เด็กหญิงเกลียวกมล ทูลสันเทียะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ตะวันออก

เฉียงเหนือ / 

นครราชสีมา

โรงเรียนวัดสระแก้ว

๑๘  ถนนสรรพสิทธิ์  

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐๔๔-๒๔๒๓๖๒ 

โทร. ๐๙๖-๒๑๐๕๘๔๔

sakaew_001@

hotmail.com

๓ เด็กชายณัฐพงศ์ มาสภา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กลาง / ปทุมธานี โรงเรียนวัดคลองชัน

๓๗  หมู่ที่ ๓ ต�าบลลาดสวาย  

อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

๑๒๑๕๐

โทร. ๐๒-๕๓๓๒๓๔๔ 

โทร. ๐๘๙-๐๗๘๙๑๒๕

kpat.555@hotmail.com

๔ เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ชัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ใต้ / ชุมพร โรงเรียนบ้านจันทึง

หมู่ที่ ๕  ต�าบลหินแก้ว  

อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐

โทร. ๐๗๗-๙๗๙๓๐๙

๕ เด็กหญิงรุ่งทิวา ฉอ�า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ใต้ / สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม

หมู่ที่ ๑ ต�าบลเคียนซา อ�าเภอเคียนซา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๒๖๐

โทร. ๐๗๗-๓๘๗๑๑๔ 

โทร. ๐๘๑-๖๙๑๖๗๕๑

primaom1512@gmail.com

เกียรติบัตร

ภาคเหนือ (จ�านวน ๑๔ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์ 

ห้วยหงษ์ทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ก�าแพงเพชร โรงเรียนบ้านปากคลองลาน

๑๑  หมู่ที่ ๔ ต�าบลคลองลานพัฒนา  

อ�าเภอคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร  

๖๒๑๘๐

โทร. ๐๕๕-๗๔๑๘๗๕ 

โทร. ๐๘๘-๒๘๑๒๖๓๙

pkl2558suchin@

gmail.com

๒ เด็กหญิงอริศรา มานิตย์อัชวบุญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เชียงราย โรงเรียนบ้านร่องเผียว

๑๐๙ หมู่ที่ ๘ ต�าบลห้วยสัก  

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

โทร. ๐๕๓-๖๗๘๕๓๐ 

โทร. ๐๘๑-๐๒๖๑๐๒๖

rongpeiw.school@

gmail.com

http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
mailto:kpat.555@hotmail.com
mailto:primaom1512@gmail.com
http://gmail.com/
http://gmail.com/
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๓ เด็กหญิงธีรานันทน์ ใจจา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เชียงใหม่ โรงเรียนวัดบ้านน้อย

๑๒๑  หมู่ที่ ๑๑  ต�าบลสันก�าแพง  

อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

๕๐๑๓๐

โทร. ๐๕๓-๓๑๑๑๐๕ 

โทร. ๐๘๒-๖๖๕๕๙๔๒

tcica53@gmail.com

๔ เด็กหญิงธนมณ เนาวรัตน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ตาก โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

๒๒๖ ถนนศรีพานิช  

ต�าบลแม่สอด อ�าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐

โทร. ๐๕๕-๕๓๑๙๘๙ 

โทร. ๐๘๗-๗๓๒๘๖๙๕

vichakarn.rw@

hotmail.com

๕ เด็กหญิงณัฐณิชา เตชะนันท์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

น่าน โรงเรียนบ้านเสี้ยว

หมู่ที่ ๖  ถนนน่าน-ทุ่งช้าง  

ต�าบลไชยวัฒนา  อ�าเภอปัว  

จังหวัดน่าน ๕๕๑๒๐

โทร. ๐๕๔-๗๓๑๖๗๙ 

โทร. ๐๖๒-๓๖๕๖๔๐๓

bansiewschool@

gmail.com

๖ เด็กหญิงปพิชญา ศรีมากรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

พะเยา โรงเรียนบ้านภูเงิน

๑๗๒ หมู่ที่ ๑๖ ต�าบลแม่ปืม  

อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

โทร. ๐๘๑-๘๘๕๘๖๔๑ 

โทร. ๐๙๙-๗๒๑๑๙๐๗

pi_pat567@hotmail.com

๗ เด็กชายเอกพล พรหมมา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

พิจิตร โรงเรียนวัดป่าเรไร

๕๑๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลทับคล้อ  

อ�าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๕๐

โทร. ๐๕๖-๖๔๑๗๒๖

โทร. ๐๘๙-๙๕๙๗๘๐๒

๘ เด็กชายธนัช อนุสรณ์สัญญา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

พิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญ

ถนนจ่าการบุญ ต�าบลในเมือง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๒๔๔๓๓๙ 

โทร. ๐๘๔-๓๘๙๕๓๐๑

www.jb.ac.th

๙ เด็กหญิงเกศสุดา ภาวะโสภณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองกรวด

หมู่ที่ ๒  ต�าบลนาเฉลียง  

อ�าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๖๗๒๒๐

โทร. ๐๕๖-๗๘๓๙๗๓ 

โทร. ๐๙๘-๒๔๙๒๒๕๖

๑๐ เด็กหญิงอภิชญา ไพจิตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

แพร่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 

(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

๓๙  ถนนราษฎร์ด�าเนิน  

ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๕๑๑๒๑๕ 

โทร. ๐๙๙-๒๔๒๖๑๙๖

methang@hotmail.com

๑๑ เด็กหญิงกุลธิดา จองส่า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

แม่ฮ่องสอน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้

๑๒๔  หมู่ที่ ๕  ต�าบลแม่ฮี้  

อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๕๘๑๓๐

โทร. ๐๕๓-๖๙๙๒๒๑ 

โทร. ๐๙๑-๐๖๗๐๘๖๗

maehee53@

gmail.com

๑๒ เด็กหญิงสิริยากร ส�าอางค์ศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ล�าปาง โรงเรียนอนุบาลล�าปาง 

(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

๒ ถนนจามเทวี  ต�าบลเวียงเหนือ  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดล�าปาง  ๕๒๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๓๑๓๙๓๑

โทร. ๐๘๑-๗๙๖๔๙๑๘

www.aubal-lp.ac.th

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

mailto:tcica53@gmail.com
http://vichakarn.rw/
http://hotmail.com/
http://gmail.com/
mailto:pi_pat567@hotmail.com
http://www.jb.ac.th/
mailto:methang@hotmail.com
http://gmail.com/
http://www.aubal-lp.ac.th/
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๑๓ เด็กหญิงชุลิตา ไชยปัญญา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ล�าพูน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี

หมู่ที่ ๘  ต�าบลลี้  อ�าเภอลี้  

จังหวัดล�าพูน ๕๑๑๑๐

โทร. ๐๕๓-๕๙๖๕๙๑ 

โทร. ๐๘๖-๑๑๖๘๒๓๗

muangsampee2014@

hotmail.com

๑๔ เด็กหญิงพันทิวา แก้วสาสุข

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สุโขทัย โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

หมูท่ี ่๑๓  ต�าบลท่าชยั อ�าเภอศรสีชันาลยั  

จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๙๐

โทร. ๐๕๕-๖๓๑๐๒๔

โทร. ๐๘๗-๕๗๖๑๔๑๒

mahmeaw12345678@

gmail.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ�านวน ๑๔ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ เด็กหญิงณัฎฐพร บรรพแสง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

หมู่ที่ ๑๒  ต�าบลธัญญา 

อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๔๖๑๓๐

โทร. ๐๔๓-๘๙๐๒๗๒

pbanla@ hotmail.com

๒ เด็กชายธนพล ขานสันเทียะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 

(วันครู ๒๕๐๐)

๔๙  หมู่ที่ ๑ ถนนรุ่งเรืองศรี  

ต�าบลบ้านเพชร อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์  

จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๖๐

โทร. ๐๔๔-๘๕๙๑๙๔ 

โทร. ๐๘๗-๔๔๕๕๖๙๓

๓ เด็กชายศิริชัย ชมชิด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

บึงกาฬ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์

อ�านวยศิลป์

๕๑๖  หมู่ที่ ๗  ถนนชาญสินธุ์ 

ต�าบลวิศิษฐ์  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐

โทร. ๐๔๒-๔๙๑๒๔๘ 

โทร. ๐๖๑-๕๘๐๘๓๓๑

anubanvisit@ yahoo.co.th

๔ เด็กหญิงณัฐวรา ผนิดรัตนากร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา

หมู่ที่ ๑  ต�าบลชุมแสง  

อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๕๐

โทร. ๐๔๔-๖๓๐๐๔๐ 

โทร. ๐๘๑-๘๗๘๘๙๒๑

๕ เด็กชายเตชณัฐ พยุหะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

มหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

๒๕๓  ถนนริมคลองสมถวิล  

ต�าบลตลาด  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

โทร. ๐๔๓-๗๒๑๙๕๗ 

โทร. ๐๘๘-๕๖๑๕๒๓๘

holymhkschool@

gmail.com

๖ เด็กหญิงปณิสา หงษ์ค�าจันทร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ยโสธร โรงเรียนบ้านโพง

หมู่ที่ ๒  ต�าบลห้องแซง  

อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

๓๕๑๒๐

โทร. ๐๔๕-๙๗๙๓๙๖ 

โทร. ๐๙๖-๗๐๖๘๖๐๒

nongnong_ns@

hotmail.com

๗ เด็กชายกฤษณะ รักษาโค

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย

๑  หมู่ที่ ๑  ต�าบลขามเปี้ย  

อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๓๐

โทร. ๐๔๓-๕๖๗๐๔๓ 

โทร. ๐๖๓-๐๒๘๗๕๓๑

osbud01@ gmail.com

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

http://hotmail.com/
http://gmail.com/
http://hotmail.com/
http://yahoo.co.th/
http://gmail.com/
http://hotmail.com/
http://gmail.com/
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๘ เด็กชายพีรณัฐ วงค์ขันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านมะขาม

หมู่ที่ ๔ ต�าบลปรือใหญ่ อ�าเภอขุขันธ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๔๐

โทร. ๐๔๕-๖๖๐๔๐๑ 

โทร. ๐๘๘-๑๑๓๑๗๔๒

๙ เด็กหญิงกัญญาภัค โพธิ์ศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สกลนคร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส 

(ราษฎร์บ�ารุง)

๑๓  หมู่ที่ ๓  ถนนเดื่อเจริญ  

ต�าบลวานรนิวาส  อ�าเภอวานรนิวาส

จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐

โทร. ๐๔๒-๗๙๑๒๐๖ 

โทร. ๐๙๖-๖๐๔๓๑๓๔

baifearnnang2547@

gmail.com

๑๐ เด็กชายณธกร หมิ่งแก้ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

สุรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์

ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๙๒

muangsurinschool@

hotmail.com

๑๑ เด็กชายค�าคาน อุดมเพชร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หนองคาย โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.๑)

๙๙๕  หมู่ที่ ๘  ถนนท่าเสด็จ  

ต�าบลท่าบ่อ  อ�าเภอท่าบ่อ  

จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐

โทร. ๐๔๒-๔๓๒๖๐๖ 

โทร. ๐๘๕-๐๑๒๑๘๕๙

www.tbmu.ac.th

๑๒ เด็กชายวีรภัทร โพธิ์สิงห์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หนองบัวล�าภู โรงเรียนอนุบาลสีดา

๑๘๗  หมู่ที่ ๙  ถนนศรีคุณาธาร  

ต�าบลหนองบัว  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดหนองบัวล�าภู ๓๙๐๐๐

โทร. ๐๔๒-๓๑๒๔๔๐ 

โทร. ๐๘๑-๗๙๙๗๔๕๙

plangtai.pho@

gmail.com

๑๓ เด็กหญิงสิรัชชา บุญศักดิ์ดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

อุบลราชธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี)

๑๕๓  ถนนศรีณรงค์  ต�าบลในเมือง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

๓๔๐๐๐

โทร. ๐๔๕-๒๕๕๐๓๗ 

โทร. ๐๘๑-๘๖๗๖๘๕๒

tabeauty@ hotmail.com

๑๔ เด็กชายทวีศิลป์ สีหาโบราณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

อ�านาจเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมือง

อ�านาจเจริญ

หมู่ที่ ๑๕ ถนนอรุณประเสริฐ  

ต�าบลบุ่ง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดอ�านาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทร. ๐๘๑-๙๙๗๑๙๖๙

chuchaat@hotmail.com

ภาคกลาง (จ�านวน ๑๓ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ เด็กชายธีระ ทองอินทร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กาญจนบุรี โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 

๖๗  หมู่ที่ ๒  ต�าบลหนองลู  

อ�าเภอสังขละบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๒๔๐

โทร. ๐๓๔-๕๙๕๕๗๑ 

โทร. ๐๙๘-๓๓๐๘๔๔๒

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

http://gmail.com/
http://hotmail.com/
http://www.tbmu.ac.th/
http://gmail.com/
http://hotmail.com/
mailto:chuchaat@hotmail.com
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๒ เด็กหญิงพิมพ์นิภา ขวัญศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ชัยนาท โรงเรียนเทพรัตน์

หมู่ที่ ๑๓  ต�าบลดงคอน อ�าเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๔๐

โทร. ๐๕๖-๔๑๐๘๔๖ 

โทร. ๐๘๗-๑๗๐๐๙๓๐

๓ เด็กหญิงณิชานันท์ ผ่อนผัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นครปฐม โรงเรียนเทศบาล ๕ 

วัดพระปฐมเจดีย์

๒๘ ถนนปรีชาสุข ต�าบลห้วยจระเข้  

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๒๗๑๖๑๒ 

โทร. ๐๘๙-๑๕๒๖๘๑๕

www.tesaban5

watprathomjedi.com

๔ เด็กหญิงณัฐนภา มีแย้ม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นนทบุรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

๑/๙๒  ถนนเลี่ยงเมือง  

ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร. ๐๒-๙๕๐๘๗๕๔ 

โทร. ๐๙๔-๗๘๒๑๕๔๕

๕ เด็กชายอมรเทพ เกิดโพชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านเนินกรวด

๑๐๗  หมู่ที่ ๑  ต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๘๐

โทร. ๐๓๒-๘๑๓๐๘๑

๖ เด็กหญิงศุรดา แย้มศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เพชรบุรี โรงเรียนวัดปากคลอง

(ศุทธยาลัยอุทิศ)

หมูท่ี ่๔ ต�าบลบางครก  อ�าเภอบ้านแหลม  

จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๑๐

โทร. ๐๓๒-๔๐๙๐๓๘ 

โทร. ๐๙๒-๕๐๙๒๖๑๑

watpakklong1@gmail.com

๗ เด็กชายฉัตรภรณ์ สุคนธปฏิภาค

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ราชบุรี โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม

(อมรวิทยาคาร)

หมูท่ี ่๓  ต�าบลท่านดั อ�าเภอด�าเนนิสะดวก 

จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๓๐

โทร. ๐๓๒-๒๔๑๒๓๓ 

โทร. ๐๘๑-๗๖๓๗๓๒๗

๘ เด็กหญิงสรัลชนา สุคันธจันทร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ลพบุรี โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า

๘๙  หมู่ที่ ๒ ต�าบลโพนทอง  

อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ๑๕๑๑๐

โทร. ๐๓๖-๔๗๑๖๗๓ 

โทร. ๐๖๒-๕๘๓๗๔๒๒

๙ เด็กหญิงชนิตา กอศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

สมุทรสงคราม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 

๑๗๑  ต�าบลแม่กลอง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๗๑๑๐๑๖ 

โทร. ๐๘๙-๒๕๔๘๔๒๘

dentistrymu@

hotmail.com

๑๐ เด็กชายมุขพล ศรีสุระ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

สมุทรสาคร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 

(วัดสุนทรสถิต) 

ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

หมู่ที่ ๒ ต�าบลอ�าแพง  อ�าเภอบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๒๐

โทร. ๐๓๔-๘๘๓๐๙๒ 

โทร. ๐๙๖-๓๑๒๕๘๐๔

๑๑ เด็กหญิงณัฐพร กลีบเมฆ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สิงห์บุรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ 

(พรหมรวมมิตร)

ถนนธรรมโชติ ต�าบลบางพุทรา  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  ๑๖๐๐๐

โทร. ๐๓๖-๕๑๒๔๕๖ 

โทร. ๐๙๕-๗๕๐๗๓๐๙

tsb3singschool@

gmail.com

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

http://watprathomjedi.com/
mailto:watpakklong1@gmail.com
http://hotmail.com/
http://gmail.com/
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๑๒ เด็กหญิงยุพาภรณ์ โตยอ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช 

(วัดท่าช้าง)

๗  หมู่ที่ ๕  ต�าบลเขาพระ  

อ�าเภอเดิมบางนางบวช  

จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐

โทร. ๐๓๕-๕๗๘๕๐๘ 

โทร. ๐๘๑-๑๓๓๐๖๔๖

i0987655433@

gmail.com

๑๓ เด็กหญิงสิรญาดา เอี่ยมละมัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

อ่างทอง โรงเรียนวัดนางเล่ว

หมู่ที่ ๔  ต�าบลชัยฤทธิ์  

อ�าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

โทร. ๐๓๕-๖๔๑๑๑๑ 

โทร. ๐๙๘-๒๗๐๗๗๙๑

rudchada@gmail.com

ภาคตะวันออก (จ�านวน ๗ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ เด็กชายพลกฤต แก้วเก้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

จันทบุรี โรงเรียนสฤษดิเดช

๒/๔  ถนนเทศบาล ๑  

ต�าบลวัดใหม่ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

โทร. ๐๓๙-๓๑๑๑๖๙ 

โทร. ๐๘๔-๓๕๐๓๘๔๘

๒ เด็กหญิงศศิกานต์ ดวงดารา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชลบุรี โรงเรียนบ้านห้วยยาง 

(สุภาพสามัคคีราษฎร์)

๒  หมู่ที่ ๕  ต�าบลมาบไผ่  

อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๗๐

โทร. ๐๓๘-๔๔๔๕๒๒ 

โทร. ๐๘๗-๐๖๕๖๓๒๑

๓ เด็กหญิงกษิรา จักษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ตราด โรงเรียนอนุบาลตราด

๕ ถนนสันติสุข ต�าบลบางพระ  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

โทร. ๐๓๙-๕๑๑๑๒๐ 

โทร. ๐๘๙-๔๔๗๐๗๑๐

manop0106@gmail.com

๔ เด็กชายธนาวุฒิ บุญเจริญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นครนายก โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)

๙๗  หมู่ที่ ๗  ต�าบลบ้านนา  

อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

๒๖๑๑๐

โทร. ๐๓๗-๓๘๑๘๒๔ 

โทร. ๐๘๐-๐๕๑๐๑๔๓

nuanchan12345@

gmail.com

๕ เด็กชายปฏิภาณ ศรเพชร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านวังทะลุ

๑๔๐  หมู่ที่ ๓  ต�าบลกรอกสมบูรณ์  

อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

๒๕๑๔๐

โทร. ๐๓๗-๒๐๘๖๑๓ 

โทร. ๐๘๗-๐๕๗๒๐๒๗

banwangtaluschool@

gmail.com

๖ เด็กหญิงศิริทรัพย์ ลิ้มปลมัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ระยอง โรงเรียนวัดบ้านดอน

๖๐/๗ หมู่ที่ ๔  ถนนพัฒนาประเสริฐ  

ต�าบลเชิงเนิน  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

โทร. ๐๓๘-๙๙๑๑๔๘

๗ เด็กหญิงกฤษณา ตาลป๊อก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

สมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 

(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)

หมู่ที่ ๒  ถนนปานวิถี  

ต�าบลบางบ่อ  อ�าเภอบางบ่อ  

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๖๐

โทร. ๐๒-๓๓๘๑๔๙๐ 

โทร. ๐๘๖-๕๐๙๕๐๔๗

ame_demon@

hotmail.co.th

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

http://gmail.com/
mailto:rudchada@gmail.com
mailto:manop0106@gmail.com
http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://hotmail.co.th/
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ภาคใต้ (จ�านวน ๘ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ เด็กชายชนะชัย  เอี่ยนเล่ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กระบี่ โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ

๖, ๘  ถนนวัชระ  ต�าบลกระบี่ใหญ่  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  ๘๑๐๐๐

โทร. ๐๗๕-๗๐๐๒๔๖ 

โทร. ๐๘๐-๓๙๑๑๗๑๑

www.pokaschool.ac.th

๒ เด็กชายทีราธร เจริญพานิช

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นครศรีธรรมราช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

๑๘๒  หมู่ที่ ๑  ต�าบลขนอม  

อ�าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๘๐๒๑๐

โทร. ๐๗๕-๕๒๘๐๔๑ 

โทร. ๐๘๙-๗๒๔๕๖๙๙

chaweewan.j@bbn.ac.th

๓ เด็กชายธีรชัย ขวัญใจ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นราธิวาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

๑๘  ถนนเทศปฐม  

ต�าบลสุไหงโก-ลก  อ�าเภอสุไหงโก-ลก  

จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๒๐

โทร. ๐๗๓-๖๑๑๑๒๗ 

โทร. ๐๙๕-๐๓๗๔๙๙๕

info@ bskschool.ac.th

๔ เด็กหญิงเบญจวรรณ โกศลกาญจน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ปัตตานี โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

หมู่ที่ ๗  ถนนเพชรเกษม  

ต�าบลโคกโพธิ์ อ�าเภอโคกโพธิ์  

จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๒๐

โทร. ๐๗๓-๔๓๒๑๐๓ 

โทร. ๐๘๑-๔๗๙๐๕๓๕

๕ เด็กหญิงจุฑารัตน์ เมืองรมย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

พังงา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์

๓๐๑  ถนนเพชรเกษม  

ต�าบลท้ายช้าง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดพังงา  ๘๒๐๐๐

โทร. ๐๗๖-๔๑๒๑๔๕ 

โทร. ๐๘๐-๑๔๘๔๓๔๘

bantoongjadee_school

@hotmail.com

๖ เด็กหญิงชัญญานุช พลอยมอญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

๔๕๐/๒ ถนนภูเก็ต 

ต�าบลตลาดใหญ่ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดภูเก็ต  ๘๓๐๐๐

โทร. ๐๗๖-๒๑๑๔๖๓ 

โทร. ๐๖๒-๙๖๔๑๑๖๕

info@bangneaw.net

๗ เด็กหญิงกริษฐา กาลัญกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ยะลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

๔  ถนนสุขยางค์ ต�าบลสะเตง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

โทร. ๐๗๓-๒๑๒๒๕๕ 

nibongschool@

yala1.go.th

๘ เด็กชายธีรภัทร์ ช่วยเหลือ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สงขลา โรงเรียนบ้านคลองแงะ 

(ชาติบุณยวิทยาคาร)

๕  หมู่ที่ ๕  ต�าบลพังลา  

อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๗๐

โทร. ๐๗๔-๕๔๑๑๖๓ 

โทร. ๐๘๑-๔๑๓๐๗๘๖

http://www.pokaschool.ac.th/
mailto:chaweewan.j@bbn.ac.th
http://bskschool.ac.th/
http://hotmail.com/
mailto:info@bangneaw.net
http://yala1.go.th/


เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 119

กรุงเทพมหานคร (จ�านวน ๖ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น เขต / กลุ่มเขต สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติจันทร์อุดม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

วังทองหลาง /

กรุงเทพกลาง

โรงเรียนพระยาประเสริฐ

สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  

๗๐/๘ ซอยคุณประสะนี  

ถนนลาดพร้าว ๙๔  แขวงพลับพลา  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

๑๐๓๑๐

โทร. ๐๒-๕๓๙๘๑๙๗ 

โทร. ๐๙๐-๖๕๔๒๖๑๔

xiannu12@gmail.com

๒ เด็กหญิงวาศิณี สุวรรณแพทย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

วัฒนา /

กรุงเทพใต้

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

๖๗  ถนนสุขุมวิท ๑๙  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

โทร. ๐๒-๒๕๔๗๙๙๑-๕ 

โทร. ๐๘๕-๒๕๖๔๕๕๔

sontaya2007@

gmail.com

๓ เด็กหญิงเพ็ญประภาพร พ่วงเรือ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หลักสี่ /

กรุงเทพเหนือ

โรงเรียนการเคหะท่าทราย

๓๐๔/๒๓๓ หมู่ที่ ๖ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทร. ๐๒-๕๘๙๙๗๗๗ 

โทร. ๐๙๔-๙๓๖๗๓๓๗

www.ktssc.com

๔ เด็กหญิงประรัชญา นวลศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ลาดกระบัง /

กรุงเทพ

ตะวันออก

โรงเรียนวัดบึงบัว

๑๙๕  ถนนคุ้มเกล้า

แขวงล�าปลาทิว เขตลาดกระบัง  

กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๒๐

โทร. ๐๒-๓๖๐๕๕๘๗ 

orachaphon@gmail.com

๕ เด็กหญิงวิภาวรรณ แสงรัตน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

จอมทอง /

กรุงธนเหนือ

โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 

(สว่างนพราษฎร์วิทยา)

๘  หมู่ที่ ๕  ซอยสุขสวัสดิ์ ๑๔  

ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงจอมทอง  

เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐

โทร. ๐๒-๔๖๘๕๒๑๐

pat_naluk99@

hotmail.com

๖ เด็กชายโอภาส เชื่อมวราศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

บางแค /

กรุงธนใต้

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

๙๒ ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่  

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๖๐

โทร. ๐๒-๘๐๗๙๕๕๕ 

โทร. ๐๘๙-๓๘๗๒๒๑๔

chalermpon36@

gmail.com

mailto:xiannu12@gmail.com
http://gmail.com/
http://www.ktssc.com/
mailto:orachaphon@gmail.com
http://hotmail.com/
http://gmail.com/
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ท�าเนียบเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(ระดับมัธยมศึกษา)

โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น ภาค / จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ นางสาววิมลมาศ กางจันทา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ตะวันออก

เฉียงเหนือ

/ ขอนแก่น

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

๔๐๖ หมู่ที่ ๑๘ 

ถนนกระนวน-ท่าคันโท  

ต�าบลหนองโก  อ�าเภอกระนวน  

จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๗๐

โทร. ๐๔๓-๒๕๑๓๕๐ 

โทร. ๐๙๕-๖๙๗๘๘๖๔

wiw_w3@hotmail.com

๒ นางสาวจณิสตา เสียมกระโทก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ตะวันออก

เฉียงเหนือ

/ นครราชสีมา

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

๒๐๐ หมู่ที่ ๑ ต�าบลจระเข้หิน  

อ�าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

๓๐๒๕๐

โทร. ๐๔๔-๙๙๑๔๔๓ 

โทร. ๐๘๕-๓๐๗๗๙๘๕

nattapat.tmj@gmail.com

๓ นางสาวคงคา เพชรนิล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

กลาง

/ กาญจนบุรี

โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก

๑๖ ถนนเจ้าขุนเณร 

ต�าบลบ้านเหนือ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๕๑๑๓๒๐ 

โทร. ๐๙๕-๓๔๘๓๖๔๕

tyuiolove@gmail.com

๔ นายพณฤทธิ์ โกมลสิงห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

กลาง

/ นครปฐม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

(พระต�าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

๕๐/๓๓  หมู่ที่ ๕ 

ถนนศาลายา-บางภาษี  

ต�าบลศาลายา  อ�าเภอพุทธมณฑล  

จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

โทร. ๐๓๔-๒๙๗๖๖๓ 

โทร. ๐๘๔-๖๔๗๕๒๓๐

ponaritgomail@

hotmail.com

๕ นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

กลาง

/ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

๕๕๔ หมู่ที่ ๓ ถนนเพชรเกษม  

ต�าบลไร่เก่า อ�าเภอสามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๘๐

โทร. ๐๓๒-๖๘๘๔๘๘ 

โทร. ๐๖๑-๔๓๔๙๖๖๗

soonchai294@gmail.com

๖ นายสุรพงษ์ โคตรแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ตะวันออก

/ ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

๑๓๔  ถนนเทพคุณากร  

ต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

โทร. ๐๓๘-๕๑๑๙๘๙ 

โทร. ๐๙๒-๔๖๗๒๑๖๔

octave15@hotmail.com

mailto:wiw_w3@hotmail.com
mailto:nattapat.tmj@gmail.com
mailto:tyuiolove@gmail.com
http://hotmail.com/
mailto:soonchai294@gmail.com
mailto:octave15@hotmail.com
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๗ เด็กชายฐิติวัฒน์ กองอังกาบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ตะวันออก

/ ชลบุรี

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ 

(วันครู ๒๕๐๐)

๓๕  หมู่ที่ ๔  ต�าบลท่าบุญมี  

อ�าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

๒๐๒๔๐

โทร. ๐๓๘-๒๐๙๒๘๑ 

โทร. ๐๖๗-๘๗๑๒๓๙๐

๘ นายถิรวุฒิ เพชรกาฬ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ใต้ / พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง

๒๕๐ ถนนราเมศวร์ 

ต�าบลคูหาสวรรค์ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

โทร. ๐๗๔-๖๑๓๐๒๓ 

โทร. ๐๙๑-๘๔๗๘๐๐๑

fame_-_@

Hotmail.com

๙ นายบุญยเกียรติ สะอาด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ใต้ / สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

๑๙  ถนนราชด�าเนิน  ต�าบลบ่อยาง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐

โทร. ๐๗๔-๓๑๑๐๐๖ 

โทร. ๐๘๙-๗๓๔๗๑๔๖

boon.0194@gmail.com

๑๐ นายนัทธวัฒน์ สมภักดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

กรงุเทพมหานคร /

ดุสิต

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

๑๘๑ ถนนพิษณุโลก 

แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทร. ๐๒-๒๘๒๗๘๙๗ 

โทร. ๐๙๗-๐๙๐๙๒๗๕

www.rnm.ac.th

๑๑ นายอิสิทัต พันธุ์พงศ์พิพัฒน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

กรงุเทพมหานคร /

ปทุมวัน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๒๒๗  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทร. ๐๒-๒๕๔๐๒๘๗-๘ 

โทร. ๐๙๔-๓๓๑๘๕๕๓

mai_isitat@outlook.com

เกียรติบัตร

ภาคเหนือ (จ�านวน ๑๖ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ นายธนาวุฒิ เย็นใจราษฎร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ก�าแพงเพชร โรงเรียนก�าแพงเพชรพิทยาคม

๑๘๘  ถนนปิ่นด�าริห์  ต�าบลในเมือง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร 

๖๒๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๗๑๑๒๑๒ 

โทร. ๐๘๖-๔๖๘๑๒๐๗

thararatkpp@

hotmail.com  

๒ นายธัมมนาถ วงศ์ธิดาธร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

เชียงราย โรงเรียนพานพิทยาคม

๘๑๖ หมู่ที่ ๑๗  ต�าบลเมืองพาน  

อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

โทร. ๐๕๓-๗๒๑๕๑๒ 

โทร. ๐๙๔-๘๓๕๕๐๔๑

scoutppk.2557@

gmail.co.th 

๓ นางสาวมนพร ค�ารินทร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

๑๙๖  ถนนแก้วนวรัฐ  ต�าบลวัดเกต  

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

โทร. ๐๕๓-๒๔๑๐๓๙ 

โทร. ๐๙๒-๒๘๒๐๐๑๒

poke9171@ gmail.com

๔ นายจิรโชติ ศาลางาม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ตาก โรงเรียนสรรพวิทยาคม

๕๑  ถนนประสาทวิถี ต�าบลแม่สอด 

อ�าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐

โทร. ๐๕๕-๕๓๑๐๙๔ 

โทร. ๐๙๘-๗๒๓๕๐๘๐

petch_jirachot_30@

hotmail.com

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น ภาค / จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

http://hotmail.com/
mailto:boon.0194@gmail.com
http://www.rnm.ac.th/
mailto:mai_isitat@outlook.com
http://hotmail.com/
http://gmail.co.th/
http://gmail.com/
http://hotmail.com/
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๕ เด็กชายอิทธิพล พันธุรัตน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นครสวรรค์ โรงเรียนโกรกพระ

๘๐  หมู่ที่ ๔  ต�าบลบางมะฝ่อ  

อ�าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

๖๐๑๗๐

โทร. ๐๕๖-๓๒๐๓๔๒ 

โทร. ๐๘๓-๒๓๓๔๕๔๖

k.p.school@hotmail.co.th

๖ นางสาวปรีณาภา ไชยวุฒิ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน

๒๒๖/๒๔ ถนนมะโน

ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๗๑๐๓๗๓ 

โทร. ๐๙๐-๐๕๔๐๓๙๓

preenapachaiwut@

gmail.com

๗ นายธนญชัย วงศ์ใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

พะเยา โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม

๔  หมู่ที่ ๘ ถนนพิศาล  

ต�าบลหย่วน อ�าเภอเชียงค�า  

จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐

โทร. ๐๕๔-๔๕๑๙๘๒ 

โทร. ๐๙๖-๙๙๘๕๑๐๒

26425@chiangkham.ac.th

๘ นายนัทธพงศ์ บวบนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

พิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล

๑๑๕  ถนนประธานเมือง  

ต�าบลบางมูลนาก อ�าเภอบางมูลนาก  

จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐

โทร. ๐๕๖-๖๓๑๐๗๔ 

โทร. ๐๙๙-๒๗๓๔๔๒๗

school2chai@

gmail.com

๙ นายศราวุธ โพธิ์ศรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

พิษณุโลก โรงเรียนวัดอรัญญิก

๗๘/๑  ถนนพญาเสือ

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๓๐๔๒๗๔ 

โทร. ๐๙๒-๖๙๕๕๘๕๓

sarawut123qq@

hotmail.com

๑๐ เด็กหญิงนรารัตน์ เดละ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เพชรบูรณ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

หมู่ที่ ๕  ต�าบลหล่มเก่า  

อ�าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๖๗๑๒๐

โทร. ๐๕๖-๗๐๙๒๘๓ 

โทร. ๐๙๐-๖๙๒๒๔๘๖

nimnoii2486@

gmail.com

๑๑ นางสาวธนิตา ภักดีวิวัฒน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

แพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

๑ ถนนคุ้มเดิม ต�าบลในเวียง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๕๑๑๑๒๔ 

โทร. ๐๘๒-๒๒๗๙๗๔๐

penzer023@gmail.com

๑๒ เด็กหญิงฟาริดา ครรชิตงามพันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

แม่ฮ่องสอน โรงเรียนแม่สะเรียง 

“บริพัตรศึกษา”

๓๑๕  หมู่ที่ ๑  ต�าบลบ้านกาศ  

อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๕๘๑๑๐

โทร. ๐๕๓-๖๘๑๒๕๐ 

โทร. ๐๖๒-๒๘๖๐๖๑๐

alpha_farida@

hotmail.com

๑๓ นายฐิตากานต์ ธิวงค์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ล�าปาง โรงเรียนล�าปางกัลยาณี

๒๒๔ ถนนพหลโยธิน 

ต�าบลสวนดอก อ�าเภอเมือง  

จังหวัดล�าปาง ๕๒๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๒๒๗๖๕๔

โทร. ๐๘๙-๔๓๓๑๗๖๖

kamlaya@lks.ac.th

๑๔ เด็กหญิงละวา เวียงไพรทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ล�าพูน โรงเรียนบ้านห้วยต้ม

ชัยยะวงศาอุปถัมภ์

๙ หมู่ที่ ๙  ต�าบลนาทราย  

อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน  ๕๑๑๑๐

โทร. ๐๕๓-๙๗๙๙๐๓ 

โทร. ๐๖๕-๑๑๗๓๓๖๔

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น ภาค / จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล
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๑๕ เด็กชายคมกริช ทันลา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สุโขทัย โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 

(ด�ารงประชาสรรค์)

๔๐๐  ถนนจรดวิถีถ่อง  ต�าบลธานี  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๖๑๑๑๐๘

โทร. ๐๙๓-๑๗๙๘๗๔๘

thaichumpol@

hotmail.com

๑๖ นายสรัล  ม่วงเผือก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

๑๕ ถนนอินใจมี ต�าบลท่าอิฐ  

อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๕๓๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๔๑๑๑๐๔

โทร. ๐๖๒-๒๕๙๑๑๔๐

sarun_pachr@

hotmail.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ�านวน ๑๗ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ เด็กชายธันยพงศ์ โพธิพร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ถนนสนามบิน ต�าบลกาฬสินธุ์  

อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๔๖๐๐๐

โทร. ๐๔๓-๘๑๑๓๑๗ 

โทร. ๐๘๑-๕๙๒๑๘๙๐

๒ นายจักรพงศ์ พรหมรักษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชัยภูมิ โรงเรียนเนรมิตศึกษา

หมู่ที่ ๒  ต�าบลโอโล  อ�าเภอภูเขียว

จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

โทร. ๐๔๔-๘๖๒๗๕๖ 

โทร. ๐๙๙-๓๔๖๘๕๒๐

neramit2543@

hotmail.com

๓ เด็กชายจีระศักดิ์ สาธิวัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

บึงกาฬ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

๓๙๔  หมู่ที่ ๑๓  ต�าบลโซ่  

อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

๓๘๑๗๐

โทร. ๐๔๒-๔๘๕๐๔๔ 

โทร. ๐๙๔-๑๗๔๗๓๗๐

ton6204kaew@gmail.com

๔ นายภูริทัต บุญคล้อย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

๑๕ ถนนนิวาศ ต�าบลในเมือง  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

๓๑๐๐๐

โทร. ๐๔๔-๖๑๑๐๙๘ 

โทร. ๐๘๒-๓๖๙๗๒๑๐

mon-puritat@

hotmail.co.th

๕ นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

มหาสารคาม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

๑๐ หมู่ที่ ๑๒ 

ถนนนาเชือก-พยัคฆภูมิ ฯ  

ต�าบลนาเชือก  อ�าเภอนาเชือก  

จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐

โทร. ๐๔๓-๗๗๙๒๒๕ 

โทร. ๐๙๕-๖๖๙๖๘๒๑

nachuakpit@

hotmail.co.th

๖ เด็กชายอัจฉริยะ ชาวนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

มุกดาหาร โรงเรียนค�าชะอีวิทยาคาร

๑๖๗ หมู่ที่ ๑ ต�าบลน�้าเที่ยง  

อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

๔๙๑๑๐

โทร. ๐๔๒-๖๙๑๐๘๒ 

โทร. ๐๙๓-๔๘๒๙๐๕๔

๗ เด็กชายภาคภูมิ วิไลพรรัตนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ยโสธร โรงเรียนบ้านสมสะอาด

หมู่ที่ ๙  ต�าบลโคกส�าราญ  

อ�าเภอเลงินกทา  จงัหวดัยโสธร ๓๕๑๒๐

โทร. ๐๙๑-๐๘๓๓๔๗๔ 

โทร. ๐๙๓-๙๖๓๙๐๙๑

limbizgolf.pr@gmail.com

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น ภาค / จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล
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๘ นายจิรภัทร พลศักดิ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ร้อยเอ็ด โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

๙๙  หมู่ที่ ๑  ถนนแจ้งสนิท  

ต�าบลขวัญเมือง อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

โทร. ๐๔๓-๕๕๑๓๙๕ 

โทร. ๐๙๖-๘๓๗๙๕๖๘

2402.jirapat@

gmail.com

๙ นางสาวพิมลรัตน์ สิงห์ลอ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม

ซอยเลยด่านซ้าย ๑  ต�าบลกุดป่อง  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

โทร. ๐๔๒-๘๑๑๒๙๐ 

โทร. ๐๘๘-๕๖๑๕๗๖๒

lpk32006@

loeipit.ac.th

๑๐ นางสาวญาณิศา ชิณพันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

๓๑๙  หมู่ที่ ๕  ถนนวันลูกเสือ  

ต�าบลหนองครก  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

โทร. ๐๔๕-๖๑๓๐๘๘ 

โทร. ๐๖๓-๒๓๒๙๖๒๖

www.skw.ac.th

๑๑ เด็กหญิงธนารีย์ น้อยแสงศรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

๒๗๑  หมู่ที่ ๒  ถนนไอทียู  

ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร. ๐๔๒-๗๒๘๑๙๕ 

โทร. ๐๙๒-๙๖๗๓๔๒๙

nadear2013@

hotmail.com

๑๒ เด็กชายธนพล สุภาษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

โทร. ๐๔๔-๕๑๑๓๙๔ 

ต่อ ๑๐๒ 

๑๓ นางสาววิมลรัตน์ พูลเพิ่มสิน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

หนองคาย โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

ต�าบลพระบาทนาสิงห์  

อ�าเภอรัตนวาปี  

จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐

โทร. ๐๔๒-๐๑๙๕๐๗ 

โทร. ๐๘๔-๙๓๒๔๓๑๑

punpermsin@gmail.com

๑๔ เด็กหญิงภัทรวดี เหล็กกล้า

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

หนองบัวล�าภู โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร

๓๓  หมู่ที่ ๒  ถนนไชยศรี  

ต�าบลหนองสวรรค์ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดหนองบัวล�าภู ๓๙๐๐๐

โทร. ๐๔๒-๓๑๔๓๑๓ 

โทร. ๐๖๑-๕๖๐๔๓๐๙

๑๕ นางสาวปรางทิพย์ สิมสีพิมพ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

อุดรธานี โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี

๒๗ ถนนมุขมนตรี  ต�าบลหมากแข้ง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐

โทร. ๐๘๕-๗๕๘๑๓๗๕ 

โทร. ๐๖๑-๙๖๐๘๖๔๕

www.t2udon.ac.th

๑๖ เด็กหญิงชมภูนุช สุโภภาค

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านค�าหนามแท่ง

หมู่ที่ ๘  ต�าบลนาคาย  

อ�าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 

๓๔๓๓๐

โทร. ๐๙๔-๓๖๐๘๙๘๒ 

โทร. ๐๙๐-๑๘๖๔๔๑๔

music6.ed54@gmail.com

๑๗ นายเจตน์  อินทร์อร่าม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

อ�านาจเจริญ โรงเรียนอ�านาจเจริญ

๒๗๗ หมู่ที่ ๑๓ ถนนชยางกูร  

ต�าบลบุ่ง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดอ�านาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๕๑๑๙๕๙ 

โทร. ๐๙๑-๓๔๒๓๔๔๐ 

chuchaat@

hotmail.com

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น ภาค / จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล
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ภาคกลาง (จ�านวน ๑๒ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ นายวชิระ สาตรา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชัยนาท โรงเรียนวัดวังหมัน

หมู่ที่ ๔ ต�าบลวังหมัน 

อ�าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๒๐

โทร. ๐๘๗-๘๓๙๑๔๒๔ 

โทร. ๐๙๓-๒๙๖๘๓๓๕

piyaphorn_kung@

hotmail.com

๒ เด็กหญิงกัญญพัชร เจริญศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นนทบุรี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

๑  ถนนประชานิเวศน์ ๓  

ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร. ๐๒-๕๘๘๓๔๔๙ 

โทร. ๐๙๔-๘๔๑๙๒๔๙

gunyapat.charoensin

@gmail.com

๓ นางสาวณัฐธิดา เลื่อมใส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

พระนครศรอียธุยา โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม

หมู่ที่ ๗  ต�าบลคู้สลอด  

อ�าเภอลาดบัวหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๒๓๐

โทร. ๐๓๕-๗๘๘๐๕๗ 

โทร. ๐๙๒-๕๙๓๘๓๕๔

๔ นางสาวธวัลรัตน์ โหมดเขียว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

เพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์

จังหวัดเพชรบุรี

๒๗๘  ถนนบันไดอิฐ  

ต�าบลคลองกระแชง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๐๐๐

โทร. ๐๓๒-๔๒๕๐๗๐ 

namtan36377@gmail.com

๕ นางสาวสุพิชญนันทน์ พักเนียม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

๒๕๓  หมู่ที่ ๑๐  ต�าบลดอนตะโก  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๐๐๐

โทร. ๐๓๒-๓๒๓๓๔๗-๘ โทร. 

๐๙๒-๙๑๕๘๒๘๙

supichayanun_ice2@

hotmail.com

๖ นายนิทัศน์ ทองน้อย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

๗๗๗  ถนนนารายณ์มหาราช  

ต�าบลทะเลชุบศร  อ�าเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

โทร. ๐๓๖-๔๑๑๐๕๑ 

โทร. ๐๙๒-๖๕๓๑๓๒๕

tat_ruitac1998@

hotmail.com

๗ เด็กชายฐิติพัฒน์ ซีประเสริฐ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

สมุทรสงคราม โรงเรียนถาวรานุกูล

๓๔/๙  ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ  

ต�าบลแม่กลอง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๗๑๑๒๓๘ 

โทร. ๐๘๑-๔๓๘๔๑๒๖

๘ นายเดชา พลอยสุวรรณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

๑๒๐๐  ต�าบลมหาชัย  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๔๑๑๘๘๕ 

โทร. ๐๙๔-๘๔๙๗๓๐๑

deecha789@gmail.com

๙ นายกฤติน ศิริพุฒ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี

๑๑๘ หมู่ที่ ๑ ต�าบลบางมัญ  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  ๑๖๐๐๐

โทร. ๐๓๖-๕๐๗๑๗๑ 

โทร. ๐๘๓-๐๑๒๕๙๘๑

singburi_sch@

hotmail.co.th

http://hotmail.com/
http://gmail.com/
mailto:namtan36377@gmail.com
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
mailto:deecha789@gmail.com
http://hotmail.co.th/
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๑๐ เด็กชายธีรภัทร ปัญจแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สุพรรณบุรี โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

๒๓๑  หมู่ที่ ๓  ต�าบลบางตาเถร  

อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๗๒๑๑๐

โทร. ๐๓๕-๔๓๗๐๒๑ 

โทร. ๐๙๙-๐๔๖๗๒๗๓

sachatray@hotmail.com

๑๑ นางสาวนัจนันท์ จันพวง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

อ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

๒๘  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ  

ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

โทร. ๐๓๕-๖๑๑๕๘๘ 

โทร. ๐๙๔-๗๑๕๕๗๓๑

natjanan_094@

hotmail.com

๑๒ เด็กหญิงสุรัสวดี มุทิตา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

อุทัยธานี โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

๙๕  หมู่ที่ ๘  ต�าบลทัพทัน  

อ�าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

๖๑๑๒๐

โทร. ๐๕๖-๕๙๑๑๕๕

www.thapthan.ac.th

ภาคตะวันออก (จ�านวน ๗ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ นางสาวอุทัยวรรณ แดงบุญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

จันทบุรี โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 

“อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”

๕๓  หมู่ที่ ๗  ต�าบลพลิ้ว 

อ�าเภอแหลมสิงห์  

จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๙๐

โทร. ๐๓๙-๓๙๗๐๑๕ 

โทร. ๐๙๘-๓๕๓๘๑๒๑

autaiwan.daengbun@

gmail.com

๒ เด็กชายธรรศ จักษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ตราด โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

๑๐๐  หมู่ที่ ๔ ต�าบลช�าราก  

อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด  ๒๓๐๐๐

โทร. ๐๓๙-๕๑๗๐๐๙

โทร. ๐๘๖-๐๒๐๓๘๒๑

laddachaksa@gmail.com

๓ นายมณต์มนัส ลือชัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ข ๓๓๐-๑  ถนนสุวรรณศร  

ต�าบลนครนายก อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

โทร. ๐๓๗-๓๑๔๖๖๗ 

โทร. ๐๙๑-๕๘๔๐๓๑๕

make2524@gmail.com

๔ นางสาวสุจีรา พากเพียรทรัพย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง

๘๘๐  ถนนปราจีนอนุสรณ์  

ต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

โทร. ๐๓๗-๒๑๑๐๗๐ 

โทร. ๐๘๔-๖๕๐๙๑๕๓

suchira.su37@

gmail.com

๕ นางสาวศศิประภา กิจส�าเร็จ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม

๑๗๙  ถนนตากสินมหาราช  

ต�าบลท่าประดู่ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

โทร. ๐๓๘-๖๑๑๐๑๐ 

โทร. ๐๙๑-๕๓๖๐๑๒๗

ryw35168@

rayongwit.ac.th

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น ภาค / จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

mailto:sachatray@hotmail.com
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๖ นางสาวปลอดภัย พลิคามินทร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

สมุทรปราการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

๑๒๖  หมู่ที่ ๑ ถนนสุขุมวิทสายเก่า 

ต�าบลบางปู  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

โทร. ๐๒-๓๓๐๑๐๕๗ 

โทร. ๐๙๑-๕๐๙๑๔๒๗

www.sks.ac.th

๗ เด็กชายชยาวุธ สีดาค�า

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ถนนพหลโยธิน  ต�าบลปากเพรียว  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  ๑๘๐๐๐

โทร. ๐๓๖-๒๒๓๐๗๓ 

โทร. ๐๙๒-๙๙๘๕๗๕๒

sidakumchayawut@

gmail.com

ภาคใต้ (จ�านวน ๑๐ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ เด็กหญิงชนัญชิดา ทองฤทธิ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กระบี่ โรงเรียนอ�ามาตย์พานิชนุกูล

๑๐ ถนนกระบี่ ต�าบลปากน�้า  

อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

โทร. ๐๗๕-๖๑๑๑๘๑ 

โทร. ๐๙๔-๕๙๓๘๗๖๐

s31742@ammart.ac.th

๒ นางสาวอนิสา ตะโกพร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชุมพร โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

หมู่ที่ ๘  ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร  ๘๖๑๔๐

โทร. ๐๗๗-๕๔๗๑๑๔ 

โทร. ๐๙๕-๗๐๕๐๗๑๘

tkw_chumphon1@

hotmail.com

๓ นางสาวคัทยวรรณ วรรณโน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นครศรีธรรมราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช ต�าบลบางจาก  

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๘๐๓๓๐

โทร. ๐๗๕-๓๙๙๑๒๓ 

โทร. ๐๙๙-๔๘๒๘๐๔๒

oeng1_wanno@

hotmail.com

๔ นายรัชพล ทักษิณาธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นราธิวาส โรงเรียนสุไหงโก-ลก

ถนนทรายทอง ๒  

ต�าบลสุไหงโก-ลก  อ�าเภอสุไหงโก-ลก  

จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๒๐

โทร. ๐๗๓-๖๑๒๑๓๐ 

โทร. ๐๘๗-๓๙๗๒๕๕๔

ratchapon_rgt@

hotmail.com

๕ นายอาณัฐชัย เฉ้งฉิ้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปัตตานี โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

๓๗  หมู่ที่ ๗  ต�าบลโคกโพธิ์  

อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

๙๔๑๒๐

โทร. ๐๗๓-๔๓๑๗๘๓

๖ นางสาวโสภิดา วานิช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

๑๓๒  ถนนเพชรเกษม  

ต�าบลท้ายช้าง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐

โทร. ๐๗๖-๔๑๒๐๖๕ 

โทร. ๐๙๓-๖๐๕๕๒๗๔

www.deebuk.ac.th

๗ นางสาวจุฑามาศ สว่างเดือน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๗๓/๓  ถนนเทพกระษัตรี  

ต�าบลตลาดใหญ่ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

โทร. ๐๗๖-๒๑๒๐๗๕ 

โทร. ๐๘๘-๑๗๙๒๙๔๑

hongthai412@

hotmail.com

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น ภาค / จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล
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mailto:s31742@ammart.ac.th
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://hotmail.com/
http://www.deebuk.ac.th/
http://hotmail.com/


เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐128

๘ เด็กหญิงณิชารีย์ เพชรขวัญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ระนอง โรงเรียนสตรีระนอง

ต�าบลเขานิเวศน์  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐

โทร. ๐๗๗-๘๑๑๔๘๔ 

โทร. ๐๙๕-๔๒๐๖๗๒๒

nicharee_pet@

hotmail.com

๙ นางสาวปวีณา งามศิริ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา

๓๑๘ หมู่ที่ ๖ ต�าบลคลองขุด  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล  ๙๑๐๐๐

โทร. ๐๗๔-๗๑๑๙๕๕

โทร. ๐๘๗-๓๙๔๒๒๖๘

idzaza123@gmail.com

๑๐ นางสาวอรอุมา ทิศรอด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านส้อง

๗๐๑ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลบ้านส้อง  

อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๘๔๑๙๐

โทร. ๐๗๗-๓๖๑๑๐๑ 

โทร. ๐๖๓-๖๗๑๗๐๑๕

กรุงเทพมหานคร (จ�านวน ๔ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น เขต / กลุ่มเขต สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ เด็กหญิงเกวลิน นนทรีย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

หลักสี่ /

กรุงเทพเหนือ

โรงเรียนการเคหะท่าทราย

๓๐๔/๒๓๓ หมู่ที่ ๖ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทร. ๐๒-๕๘๙๙๗๗๗ 

โทร. ๐๙๔-๙๓๖๗๓๓๗

www.ktssc.com

๒ นายสรวิศ ครุฑพันธุ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

สะพานสูง /

กรุงเทพ

ตะวันออก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า

๓๔๘ ถนนรามค�าแหง 

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

โทร. ๐๒-๓๗๓๑๔๗๓ 

โทร. ๐๘๙-๔๔๒๐๙๙๑

hataiporn.thairedcross

@gmail.com

๓ เด็กหญิงปานดวงใจ อยู่ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ธนบุรี /

กรุงธนเหนือ

โรงเรียนศึกษานารี

๑๗๖ ถนนประชาธิปก 

แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐๒-๔๖๕๐๐๗๐ 

โทร. ๐๙๕-๕๕๓๑๒๕๕

punyaput_af6@

hotmail.com

๔ นายศุภชัย ศิษย์ประเสริฐ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

บางแค /

กรุงธนใต้

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

๑๓๗  ถนนเพชรเกษม  

แขวงปากคลองภาษีเจริญ  

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

๑๐๑๖๐

โทร. ๐๒-๔๖๗๒๖๐๙ 

โทร. ๐๙๒-๒๕๖๑๗๗๔

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น ภาค / จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

http://hotmail.com/
mailto:idzaza123@gmail.com
http://www.ktssc.com/
http://gmail.com/
http://hotmail.com/
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ท�าเนียบเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(ระดับอุดมศึกษา)

โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น ภาค / จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ นายภีมข์ ศุภชลาศัย

ชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์

กรุงเทพมหานคร 

/ ปทุมวัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๔  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทร. ๐๒-๒๑๕๓๕๕๕ 

โทร. ๐๙๖-๖๑๖๖๙๓๖

bheme@hotmail.com

เกียรติบัตร

ภาคเหนือ (จ�านวน ๕ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ นายอรรณพ เข็ดขาม

ชั้นปีที่ ๔ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา เชียงราย

๙๙  หมู่ที่ ๑๐  ต�าบลทรายขาว  

อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

๕๑๗๒๐

โทร. ๐๕๓-๗๒๓๙๗๙ 

โทร. ๐๙๕-๓๒๕๒๐๔๓

unnopkedkam@

hotmail.com

๒ นางสาวชลทิชา ลิ้มมณี

ชั้นปีที่ ๑ คณะศิลปศึกษา

สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

แขนงดนตรีไทย

น่าน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

๑  ซอย ๒  ถนนสุริยวงศ์  

ต�าบลหายยา  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

โทร. ๐๕๓-๒๗๑๕๙๖ 

โทร. ๐๘๐-๑๒๒๖๑๐๘

piano261@

gmail.com

๓ นายชญานิธิ ธรรมธิ

ชั้นปีที่ ๓ คณะนิติศาสตร์

พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

๑๙  หมู่ที่ ๒  ต�าบลแม่กา  

อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

โทร. ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ 

โทร. ๐๘๔-๔๘๖๒๙๑๑

empiresman@

hotmail.com

๔ นายปณิธาน ลิ้นฤาษี

ชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์

สาขาภาษาอังกฤษ

ล�าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

๑๑๙  หมู่ที่ ๙  ถนนล�าปาง-แม่ทะ  

ต�าบลชมพู  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดล�าปาง ๕๒๑๐๐

โทร. ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙

โทร. ๐๘๐-๒๐๒๙๓๗๒

www.lpru.ac.th

๕ นางสาวเบญจา ก�าจาย

ชั้นปีที่ ๑ คณะศิลปศึกษา 

สาขาดนตรีคีตศิลป์

ไทยศึกษา

สุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

๔  หมู่ที่ ๕ ต�าบลบ้านกล้วย  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

โทร. ๐๕๕-๖๑๑๘๒๐

โทร. ๐๙๑-๓๘๒๒๕๕๙

bencafiw9@

gmail.com

mailto:bheme@hotmail.com
http://hotmail.com/
http://gmail.com/
http://hotmail.com/
http://www.lpru.ac.th/
http://gmail.com/
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ�านวน ๗ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ นายสุรชัย ทองนุช

ชั้นปีที่ ๔ 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

กาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ถนนสนามบิน ต�าบลกาฬสินธุ์  

อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๔๖๐๐๐

โทร. ๐๔๓-๘๑๑๓๑๗ 

โทร. ๐๖๔-๐๗๓๗๓๐๘

๒ นายสุทัศน์ คันทมาศ

ชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาดนตรี

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๓๔๐  ถนนสุรนารายณ์  

ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ 

โทร. ๐๖๕-๐๓๐๒๓๑๔

suthaskhanthamas@

gmail.com

๓ นายพชร สีวัย

ชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๘๐  ถนนนครสวรรค์  ต�าบลตลาด  

อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

๔๔๐๐๐

โทร. ๐๔๓-๗๒๒๑๑๘-๙ โทร. 

๐๖๑-๗๗๖๖๐๗๓

somsak1see@

gmail.com

๔ นายเอกราช คูนาดี

ชั้น ปวส. ๒ 

แผนกพืชศาสตร์

ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ร้อยเอ็ด

๒๓๕  หมู่ที่ ๔ ถนนแจ้งสนิท  

ต�าบลนิเวศน์ อ�าเภอธวัชบุรี  

จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐

โทร. ๐๔๓-๕๖๙๑๑๗ 

โทร. ๐๙๓-๓๙๒๒๙๑๕

kasert101@

gmail.com

๕ นายน�าพล สุวรรณศรี

ชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์

ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

๓๑๙  ต�าบลโพธิ์  อ�าเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

โทร. ๐๔๕-๖๔๓๖๐๐ 

โทร. ๐๙๔-๑๕๙๗๖๑๗

numpol-su@hotmail.com

๖ นายสิทธิศักดิ์ น้อยจันทา

ชั้น ปวส. ๒

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย

๑๗๔/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนแก้ววรวุฒิ  

ต�าบลมีชัย อ�าเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทร. ๐๔๒-๔๑๑๒๔๕ 

โทร. ๐๙๔-๕๒๐๗๘๓๐

cpoonakun@

hotmail.com

๗ นายเสกสรรค์ บุตรบิล

ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการดนตรี

อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๒ ถนนราชธานี ต�าบลในเมือง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

๓๔๐๐๐

โทร. ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐-๒๙ 

โทร. ๐๘๘-๑๓๕๓๖๑๓

http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
mailto:numpol-su@hotmail.com
http://hotmail.com/
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ภาคกลาง (จ�านวน ๓ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ นายจักรพันธ์ สุวรรณเกิด

ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏ

ดุริยางคศาสตร์

เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

๓๘  หมู่ที่ ๘  ถนนหาดเจ้าส�าราญ  

ต�าบลนาวุ้ง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

โทร. ๐๓๒-๔๙๓๓๐๐-๖ 

โทร. ๐๙๔-๖๗๔๔๔๔๒

guckroar@gmail.com

๒ นายสุรศักดิ์ ทองค�าศรี

ชั้นปีที่ ๕ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๓๒๑ ถนนนารายณ์มหาราช  

ต�าบลทะเลชุบศร  อ�าเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

โทร. ๐๓๖-๔๒๗๔๘๕ 

โทร. ๐๘๖-๐๑๖๕๓๓๘

surasak.dodo@

gmail.com

๓ นางสาวกนกวรรณ 

บุญทิพย์ภานนท์

ชั้นปีที่ ๔ คณะศิลปศึกษา

อ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

๒๘  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ  

ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

โทร. ๐๓๕-๖๑๑๕๘๘ 

โทร. ๐๘๔-๘๙๕๗๐๐๖

poppokb@gmail.com

ภาคตะวันออก (จ�านวน ๒ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ นายวัฒนสินธ์ วรรณประภา

ชั้น ปวส. ๑

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

๔๔/๓  ถนนจันทคามวิถี  

ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

โทร. ๐๓๙-๓๑๑๖๙๙ 

โทร. ๐๘๒-๒๕๙๓๔๐๑

mingboom89@

gmail.com

๒ นายศุภฤกษ์ สารันต์

ชั้นปีที่ ๑ คณะศิลปศึกษา 

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

ปราจีนบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ศูนย์ราชการกรมศิลปากร 

จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๑๙ หมู่ที่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท 

ต�าบลสนามชัย  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๗๒๐๐๐

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๒๔๗ 

โทร. ๐๙๘-๓๘๑๑๕๒๒

cdasp@bpi.mail.go.th

mailto:guckroar@gmail.com
http://gmail.com/
mailto:poppokb@gmail.com
http://gmail.com/
mailto:cdasp@bpi.mail.go.th
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ภาคใต้ (จ�านวน ๒ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น จังหวัด สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ นายธนาธิป ค�าทอง

ชั้นปีที่ ๑ คณะศิลปศึกษา

นครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

๑๓๐ หมู่ที่ ๑๑ 

ถนนนครศรี-หัวไทร 

ต�าบลท่าเรือ  อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

โทร. ๐๗๕-๔๔๖๑๕๔ 

โทร. ๐๖๒-๕๑๖๗๙๘๓

bawclub2503@

gmail.com

๒ นายอภิชัย จันทร์เกษ

ชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขตสงขลา

๑๔๐  หมู่ที่ ๔  ถนนกาญจนวนิช  

ต�าบลเขารูปช้าง  อ�าเภอเมือง

จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

โทร. ๐๗๔-๓๑๗๖๐๐ 

โทร. ๐๘๐-๕๔๙๐๕๖๒

apichai.09@hotmail.com

กรุงเทพมหานคร (จ�านวน ๑ คน)

ที่ ชื่อ – สกุล / ระดับชั้น เขต / กลุ่มเขต สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / อีเมล

๑ นางสาวชุติกาญจน์ เกตุจรัล

ชั้น ปวส. ๒ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาษีเจริญ /

กรุงธนใต้

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

๒๐ ซอยบางแวก ๓ 

แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โทร. ๐๒-๔๖๗๕๑๓๘ 

โทร. ๐๘๖-๗๕๐๕๐๔๑

chutikarn.ke@

panitthon.ac.th

http://gmail.com/
mailto:apichai.09@hotmail.com
http://chutikarn.ke/
http://panitthon.ac.th/


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒
๕๖๐

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

www.culture.go.th

เยาวชนต้นแบบดา้นดนตรไีทย
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

http://www.culture.go.th/

