
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 

สรุปผลการประกวดวงดนตร ี
PBAC Ed's Fair คร้ังที่ ๒๒  พัฒนฯ... SURE เปิดโลกอาชีพ (วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
๑ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม นายเบิร์ด  สุขสวัสดิ์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน  

  KVP Band นายธีระภัทร  คำโสภา 
    นายชนะชัย  หัตถกรรม 
    นายจักรกฤษณ์  เนตรพรม 
    นางสาวนิชานันท์  ชีนะ 
        
๒ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นายพลกฤต  แช่มวงษ์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน   

  Fight man นายสุรดิษ  จอมคำศรี 
    นายสหชัย  นิยมแก้ววัฒนา 
    นายปรเมศวร์  ใจรักษ์ 
    นายชัยณกร  จิตรหาญพล 
    นายยศวริศ  วงเจิดเจริญ 

๓ 
  

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
OZONEZ 
  
  

นายวรธน  พัฒนไทยานนท์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน  

นายนัทธวัฒน์                     สุนทรถาวรวงศ ์
นายวีรบุตร เพรียบพร้อม 
นายระพีพัฒน์  ออมสิน 

  นายพศวัต  จายะวานิช 
  นายต้นกล้า  สิทธิเวช 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
๔ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นายธนวัฒน์  ตุกพริก 

เข้าร่วมการแข่งขัน  

  Blue Monday นายธีระวัฒน์  บนดิน 
    นายวศิน  ชูแก้ว 
    นายสุรภัสสร์  จรูญธรรม 
    นายปราณชล  พันธินา 
    นายพลวัฒน์  ช้างโต 
๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นายธนพงศ์  ธรรมประกอบ 

เข้าร่วมการแข่งขัน  
  Black Stones นายไตรภพ  หอมกลิ่น 
    นายกิตติพศ  ล้อถาวร 
    นายปริญญา  ทับปิ่นทอง 
    นายธวัชชัย  นพคุณ 
๖ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายนวพล  ธัญชาติธาตรี 

รางวัลชนะเลิศ   

  The blue cats 
  
  
  
  

นายภัทรพงศ์  ดวงศร ี
  
  
  
  

นางสาวภัทรธิรดา  วันทา 
นายภูวดล  นิตยผลิน 
นายภราดร  วรดี 
นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีจันทร์ 
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สรุปผลการประกวดวงดนตร ี
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๗ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นายพรศักดิ ์ เจริญอดิศัย ผลการแข่งขัน  หมายเหตุ  
  25November  นายชัยณุวัฒน์  จิตระกูล 

เข้าร่วมการแข่งขัน  
    นายพิริยกร  พ่ึงนุสนธิ์ 
    นายนรบดี  ไชยกิจ 
    นางสาวพลอยชมพู  ทนเถื่อน 
๘ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นายมงคลชัย  เหลือทรัพย์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน  

  UBR BAND นายสันติสุข  บัวพาน 
    นายอัจฉริยะ  คงเมือง 
   นายพัสกร  เรียนลึก 
   นางสาวศศิธร  ตะโกใหญ่ 
    เด็กชายนรเชษฐ์  หาป้อง 
๙ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา เด็กชายคณิศร  สมบัติวงศ์ขจร 

 
 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 

  

 

  
  
  

KPS (โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา) 
  
  
  
  

เด็กชายพีรพัฒน์  ปัญจสุธารส 
เด็กหญิงพรรณิฌา  เขียวมัชฉะ 
นางสาวอมาวสี  อัครสุธีชัย 

  นายปวริศ  ห้วยหงษ์ทอง 
  นายปรเมศ  ศรีทา 
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สรุปผลการประกวดวงดนตร ี
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน  หมายเหตุ  

10 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เด็กชายเอกฤกษ์  ศรศีรัทธาภา   
  

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑  

  
  
  

 

  THE THEP เด็กชายรัตนพล  กำแพงแก้ว 

    เด็กชายสรยุทธ  ศิริบุตร 

    เด็กชายกฤษดา  ขวัญอ่อน 

    เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำสิงใส 

    เด็กชายฐานพัฒน์  ทานิสุทธิ์ 

11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เด็กชาย ปุณยวีร์  จันทร์พุ่ม 

เข้าร่วมการแข่งขัน  

  Map เด็กชายกิตติพศ  ช่วงชู  

    เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ้นจีน  

    เด็กหญิงชวิศา  จีนเสน  

    นายบูรนันต์  ตั้งประสิทธิ์  

    เด็กชายกิตติภัทร  หลิมวงษ์  
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สรุปผลการประกวดวงดนตร ี
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน  หมายเหตุ  
๑๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นางสาวสรัญญา   นิลมณี  

เข้าร่วมการแข่งขัน  
  heR นายกนกพล   ฉันทะไท 
    นายณภัทร   ธานินทร์ 

    นายณัฐกาญจน์  เอ้ียกิจเจริญ 
    นายณัฐวุฒิ  ดาบเงิน 

๑๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) นายนนทวัธ  แก้วฉาย 

เข้าร่วมการแข่งขัน  

  โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) นายภาคินัย  พร้อมทรัพย์ 

   Neutron นายปัณณวิชญ์  หวานชิด  
   นายณพวุฒิ  หงส์สูงเนิน  

   นายอนุรักษ ์ เหล็กด ี 
    เด็กชายพิพัฒน์  สุขเลิศ 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน  หมายเหตุ  
๑4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นาย ภรณ์พรหมณ์ สะสมทรัพย์  

เข้าร่วมการแข่งขัน  
  จระเข้น้อย นายกนกพล   เหมือนจันทร์ทุ่ม 
    นายชรินทร์   เคลิ้มขวัญ 

    นายสมิทธิพงศ์  นามสวัสดิ์ 
    นายชัยวัฒน์  กุลดาธรากร 

๑5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย น.ส.รินรดา  จรสัมฤทธิ์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน  

  ข้าวหมกไก่ นายกรดนัย  บุญวัน 

    น.ส.จิรชญา  จำปาเวียง 
   นายณัฐภัค  จันทร์ทูล  

   นายภูริภัทร  เฉลิมแสน  
    นายชนภัทร  นุชพุก 

  นายชโยธิน ชัยชาญพันธ์ 
  นายวริศ ลาวรรณา 
  นายบารมี สุรพงษ์ 

 

 


