
 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงพฤกษา  บุญรงัษี 
โรงเรยีนบ้านปรกิ(กกุอ่งวิทยาคาร) 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเร่ืองจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอรสิรา  คงยอด 
โรงเรยีนบ้านหวัถนน 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเร่ืองจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงพัชรพร  เพชรวา 
โรงเรยีนบ้านควนเสม็ด 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเร่ืองจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายฐติิวัสส์  ชาญณรงค ์
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญเงินกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายบุญธรรม  อ่อนสิน 
ชาติตระการโกศล 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญเงินกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงซอฟีย๊ะ  จินดามณี 
โรงเรยีนบ้านทา่โพธิ ์

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญเงินกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณรตัน์ 
โรงเรยีนบ้านใหม่ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญเงินกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงศศิประภา  ทองนุ้ย 
โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุง่สบายใจ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญเงินกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายศุภฤกษ์  บังคมโณ 
โรงเรยีนวัดเขามีเกยีรติ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญเงินกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงธนัยพร  หมัดสุวรรณ 
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองแดงกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงชลธชิา  โกศัยพันธ ์
ชาติตระการโกศล 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองแดงกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงณัชชา  วงคนิช 
โรงเรยีนบ้านปรกิ(กกุอ่งวิทยาคาร) 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองแดงกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงศรนัย์ภัทร  ลาหูน่ะ 
โรงเรยีนบ้านหวัถนน 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองแดงกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงซอลีหะ๊  หมีโดด 
โรงเรยีนบ้านปรกิใต้(น าราษฎรส์ามัคคี) 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองแดงกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงกิติกา  บุญรอด 
โรงเรยีนบ้านใหม่ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองแดงกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงจิตรานุช  ทิพยนุกุล 
โรงเรยีนบ้านยางเกาะ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองแดงกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงชรญัญา  ชแูก้ว 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองแดงกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงราตร ี กันทอง 
โรงเรยีนวัดเขามีเกยีรติ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองแดงกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงมัญพร  รตัตภูมิ 
โรงเรยีนบ้านระตะ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองแดงกจิกรรมแขง่ขนัเขยีนเรือ่งจากภาพ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 


