
 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงเขมจิรา  สุขอรา่ม 
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงธดิารตัน์  ชว่ยจันทร ์
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงชลธชิา  โกศัยพันธ ์
โรงเรยีนชาติตระการโกศล 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงทิพาพอน  รกัเพชร 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงมุทิตา  หมีโดด 
โรงเรยีนบ้านปรกิใต้(น าราษฎรส์ามัคคี) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงกัญญารตัน์  บุตรราษฎร ์
โรงเรยีนบ้านควนเสม็ด 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงนนท์น่ี  จันทรง์าม 
โรงเรยีนบ้านใหม่ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอรสิา  รตันพล 
โรงเรยีนบ้านปรกิ(กกุอ่งวิทยาคาร) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายศุภกิตต์ิ  บุญรศัมี 
โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุง่สบายใจ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงจารวุรรณ  ทองโต 
โรงเรยีนวัดเขามีเกยีรติ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงโสรยา  ประค าศร ี
โรงเรยีนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงธดิาธารา  สายศิลป ์
โรงเรยีนบ้านระตะ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงนาซีลีน  หมัดสี 
โรงเรยีนบ้านทา่โพธิ ์

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 


