
 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายติณณภพ  สุขชว่ย   
โรงเรยีนหัวไทร (เรอืนประชาบาล) 

ได้รบัรางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ การอบรมเชงิปฎิบัติการจรวดขวดน้า 
และการทดสอบกติกาจรวดขวดน้าระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายวรวิทย์  เหล่าอุด   
โรงเรยีนหัวไทร (เรอืนประชาบาล) 

ได้รบัรางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ การอบรมเชงิปฎิบัติการจรวดขวดน้า 
และการทดสอบกติกาจรวดขวดน้าระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายศุภกิตต์ิ  กล่ินแก้ว   
โรงเรยีนวัดโคกทราง 

ได้รบัรางวัลเหรยีญเงินรองชนะเลศิอันดับ 1 การอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้า 
และการทดสอบกติกาจรวดขวดน้าระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายกิตติศักด์ิ  ราชเดช   
โรงเรยีนวัดโคกทราง 

ได้รบัรางวัลเหรยีญเงินรองชนะเลศิอันดับ 1 การอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้า 
และการทดสอบกติกาจรวดขวดน้าระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายปณัณทัต  เจยีมอุย   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธรรมณันท์  กิจเกียรต์ิ   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายพิษณุ  สันโดษ   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภานุพงษ์  ศรนีวล   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายณัฐพร  ข้ามสมุทร   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายทิพย์ธาดา  ไชยมหาแก้ว   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายศุภชยั  สุภานิต   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายอภินพ  พยัคฆบุตร   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธนัช  ล้ิมวัฒนากูล   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธนกฤษ  เกตทุอง   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายปณชยั  แสงทอง   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายกษิด์ิเดช  เก้าเอ้ียน   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายศรศิลป์  บัวสังข์   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธญัเทพ  คงทอง   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธชัชยั  มฤคี   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายกฤตพัจน์  ดีมาก   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธนกฤต  สุดจติร ์  
โรงเรยีนวัดวังฆ้อง 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธรีากร  ไพพูล   
โรงเรยีนวัดวังฆ้อง 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายญาณภัทร  เกิดเกล้ียง   
โรงเรยีนวัดทุ่งส้าน 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายวชัรากร  บุญชู   
โรงเรยีนวัดทุ่งส้าน 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ขอให้มีความสุข ความเจรญิก้าวหน้าสืบไป

 


