
 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายพงศกร  บุญรอดช ู
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายวิศรติุ  อิทธศัิกด์ิ 
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายศิวัช  ณ รงัสี 
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงพนิดา  บุญล้อม 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงภาวินี  พรหมจันทร ์
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงชรญัญา  ชแูก้ว 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงสุภาวดี  ลอยรืน่ 
โรงเรยีนบ้านควนเสม็ด 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายชาครติ  เกตกุล 
โรงเรยีนบ้านควนเสม็ด 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณโณ 
โรงเรยีนบ้านควนเสม็ด 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอัญชลี  เวชสาร 
โรงเรยีนบ้านหวัถนน 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงนิราภร  อนุเปโฐ 
โรงเรยีนบ้านหวัถนน 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงเปรมสิณี  เพ็ญนาต 
โรงเรยีนบ้านหวัถนน 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายรพีภัทร  โคตวงษ์ 
โรงเรยีนบ้านระตะ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญเงินกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายคฑาวุฒิ  พุฒสีแก้ว 
โรงเรยีนบ้านระตะ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญเงินกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงฐดิาพร  แสงจันทร ์
โรงเรยีนบ้านระตะ 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญเงินกจิกรรมแขง่ขนัส่ิงประดิษฐ ์STEM วิทย์ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 


