
 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงพัชราภา  ชูสุวรรณ 
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงศุภิสรา  ทองฉิม 
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงสิดาพร  ทองประสม 
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงชลดา  เซ่งรตัน์ 
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงศจีภรณ์  ทองมา 
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงปารฉัิตร  แก้วมณี 
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงพนิดา  ถานุสนธ ์
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงวัลภา  เน้ืออ่อน 
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็หญิงวรรณี  สิรลัย 
โรงเรยีบ้านปรกิ(กกุอ่งวิทยาคาร) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงฟาตีม๊ะ  หมะประสิทธิ ์
โรงเรยีบ้านปรกิ(กกุอ่งวิทยาคาร) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงมณีรตัน์  เหมโคกน้อย 
โรงเรยีบ้านปรกิ(กกุอ่งวิทยาคาร) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงยูมีต้า  บุญเกษม 
โรงเรยีบ้านปรกิ(กกุอ่งวิทยาคาร) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอลิสา  หมัดเลียด 
โรงเรยีบ้านปรกิ(กกุอ่งวิทยาคาร) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงพัชราภรณ์  วิจิตร 
โรงเรยีบ้านปรกิ(กกุอ่งวิทยาคาร) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอรสิา  รตันพล 
โรงเรยีบ้านปรกิ(กกุอ่งวิทยาคาร) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงเวรธ์ติา  แซ่ก่ี 
โรงเรยีบ้านปรกิ(กกุอ่งวิทยาคาร) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอชสิา  จันทรแสง 
โรงเรยีนชาติตระการโกศล 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงชติุนันท์  โกศัยพันธ ์
โรงเรยีนชาติตระการโกศล 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอารดา  ฤทธเิดช 
โรงเรยีนชาติตระการโกศล 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงสุชาดา  ศักด์ิศร ี
โรงเรยีนชาติตระการโกศล 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายฮานาวี  ขรหีมัน 
โรงเรยีนชาติตระการโกศล 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายสุรยิย์ชญ์  อ่อนสิน 
โรงเรยีนชาติตระการโกศล 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายวรวิช  หลับจันทร ์
โรงเรยีนชาติตระการโกศล 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายพรเทพ  เขียวเจรญิ 
โรงเรยีนชาติตระการโกศล 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงวรรณา  ชนะพาล 
โรงเรยีนบ้านหวัถนน 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงปภาวดี  แซ่หลี 
โรงเรยีนบ้านหวัถนน 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงกัญธมิา  สีสมสาร 
โรงเรยีนบ้านหวัถนน 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงปาซิรา  บินติแมนโซ 
โรงเรยีนบ้านหวัถนน 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงหน่ึงฤทัย  วงศ์พุธ 
โรงเรยีนบ้านหวัถนน 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วเรอืง 
โรงเรยีนบ้านหวัถนน 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงธดิารตัน์  วิจิตร 
โรงเรยีนบ้านหวัถนน 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายธนวัช  ตรสุีวรรณ 
โรงเรยีนบ้านยางเกาะ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายอธวุิฒิ  พุ่มทอง 
โรงเรยีนบ้านยางเกาะ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายอรณุชยั  เพชรไพร 
โรงเรยีนบ้านยางเกาะ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายปฎิภาณ  จันทวงษ์ 
โรงเรยีนบ้านยางเกาะ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายเดชาวัต  ชนูนันท์ 
โรงเรยีนบ้านยางเกาะ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายธนัวา  นันบินหมัด 
โรงเรยีนบ้านยางเกาะ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงกัญญาภัค  ชตูระกูลวงศ์ 
โรงเรยีนบ้านปรกิใต้(น าราษฎรส์ามัคคี) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงดวงฤทัย  พรมอ่อน 
โรงเรยีนบ้านปรกิใต้(น าราษฎรส์ามัคคี) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงซีตีฟาตีเม๊าะ  ปนัดีกา 
โรงเรยีนบ้านปรกิใต้(น าราษฎรส์ามัคคี) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงวราภรณ์  หวังเหล็ม 
โรงเรยีนบ้านปรกิใต้(น าราษฎรส์ามัคคี) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงปนัดดา  เถาว์อ้วน 
โรงเรยีนบ้านปรกิใต้(น าราษฎรส์ามัคคี) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงวาสิฏฐ ี วันแรก 
โรงเรยีนบ้านปรกิใต้(น าราษฎรส์ามัคคี) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงรตัน์ตพร  ฤทธิม์นตร ี
โรงเรยีนบ้านควนเสม็ด 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงสุดารตัน์  เพชรประกายวงศ์ 
โรงเรยีนบ้านควนเสม็ด 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงกรรติมา  คงทอง 
โรงเรยีนบ้านควนเสม็ด 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงนภัสสร  ลุนศร ี
โรงเรยีนบ้านควนเสม็ด 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงมารสิา  ละอองเทพ 
โรงเรยีนบ้านควนเสม็ด 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงธญัญนิษฐ ์ พวงสอน 
โรงเรยีนบ้านควนเสม็ด 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงสุภาวรรณ  ประทุมทอง 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงธดิารตัน์  บุญธรรม 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงชญาดา  จันทะชาลี 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงดวงผกามาศ  วรโชติวนาไพร 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงสุธาศินีย์  นวลสุวรรณ 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงฐติิมา  ชทูอง 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงปนัดดา  แซ่เต๋ิน 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงรุง่ฤดี  ณะวาโย 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายสุรศักด์ิ  หวังเหล็ม 
โรงเรยีนบ้านทา่โพธิ ์

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายวิทย์  กาลัญญูวงศ์ 
โรงเรยีนบ้านทา่โพธิ ์

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงวรญัญา  ตรผีอง 
โรงเรยีนบ้านทา่โพธิ ์

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอลิสา  ทองเล็ก 
โรงเรยีนบ้านทา่โพธิ ์

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอรจิรา  ชาติวงศ์ 
โรงเรยีนบ้านทา่โพธิ ์

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงสลิลทิพย์  กาเหย็ม 
โรงเรยีนบ้านทา่โพธิ ์

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงซันวานีย์  สันเหล็ม 
โรงเรยีนบ้านทา่โพธิ ์

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอัสวานีย์  ชอบงาม 
โรงเรยีนบ้านทา่โพธิ ์

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่จ๋ิว 
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงกนกอร  ต้ังสุชน 
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอภิสรา  เหมจันทร ์
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงกุลธดิา  อ่องล่ัน 
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงนารต้ีา  สันหมะ 
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงณฐติา  ผอมทอง 
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงวรศิรา  รตันชล 
โรงเรยีนวงศวิ์ทย์ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงพรพนา  ขาวเรอืง 
โรงเรยีนบ้านพังลา 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงจันทรศิ์ร ิ วรรณโส 
โรงเรยีนบ้านพังลา 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงธดิารตัน์  ไชยสีสัน 
โรงเรยีนบ้านพังลา 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงมาลินี  ชาประสม 
โรงเรยีนบ้านพังลา 

ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทองกจิกรรมแขง่ขนัเต้นประกอบเพลงเพ่ือพ่อ 
“เปิดบา้นวิชาการ(Open House)”โรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
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ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 
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