
 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายนฤพันธ ์ ทรพัย์เจรญิ 
โรงเรยีนบ้านพังลา 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายภูมิรพี  วงคแ์หลมทอง 
โรงเรยีนบ้านพังลา 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงสิรวัิฒน์  สุวรรณชาตี 
โรงเรยีนบ้านพังลา 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายสมมาตร  ลาหมาน 
โรงเรยีนบ้านพังลา 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายเจษฎา  อวะภาค 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายภัทรพล  สังขร์าชกิจ 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายสรยุทธ  ชูวิรตั 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายภานุ  อวะภาค 
โรงเรยีนวัดยางทอง(รตันประชานกุลู) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายอามีน  หลงอาหลี 
โรงเรยีนบ้านปรกิใต้(น าราษฎรส์ามัคคี) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอันทิกา  เล๊าะโน๊ะ 
โรงเรยีนบ้านปรกิใต้(น าราษฎรส์ามัคคี) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงกวินดา  อบอุ่น 
โรงเรยีนบ้านปรกิใต้(น าราษฎรส์ามัคคี) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กหญิงนันทิยา  แปนประโคน 
โรงเรยีนบ้านปรกิใต้(น าราษฎรส์ามัคคี) 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายคณิศร  พรหมอินทร ์
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายถิรเจตน์  สีเส้ง 
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายแดนน้อย  ภูแสน 
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 

 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

เด็กชายเถกิงศิลป ์ ขนุทอง 
โรงเรยีนวัดสองพ่ีนอ้ง 

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

ให้ไว้  ณ  วันที ่  ๑๓  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
ขอใหร้กัษาเกยีรติประวัติและความดีนีไ้ว้สืบไป 

 

 
 

(นายสุชาติ     ชาติวัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกอบกลุวิทยาคม



 


