
 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายเมธา  เพ็ชรพันธ ์  
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้รบัรางวัลชนะเลิศ การอบรมเชงิปฎิบัติการจรวดขวดน้า 
และการทดสอบกติกาจรวดขวดน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธวัชชยั  มงคลเพ็ชร ์  
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้รบัรางวัลชนะเลิศ การอบรมเชงิปฎิบัติการจรวดขวดน้า 
และการทดสอบกติกาจรวดขวดน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายชติิพัทธ ์ โต๊ะเหล็ม   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การอบรมเชงิปฎิบัติการจรวดขวดน้า 
และการทดสอบกติกาจรวดขวดน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายวสันต์  ท่ัวด้าว   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การอบรมเชงิปฎิบัติการจรวดขวดน้า 
และการทดสอบกติกาจรวดขวดน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายมูซากีรนี  หมาดหวังเสน   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การอบรมเชงิปฎิบัติการจรวดขวดน้า 
และการทดสอบกติกาจรวดขวดน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายมนัสวิน  เหมหมัน   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การอบรมเชงิปฎิบัติการจรวดขวดน้า 
และการทดสอบกติกาจรวดขวดน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธนภัทร  พุ่มเอ่ียม   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายนนทนพงศ์  โรจนวฒัน์   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นายพงศ์ภีระ  ขาวเขียว   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นายสารศิ  พิเชยีรโสภณ   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภานุสรณ์  ศรชียั   
โรงเรยีนวังหินวิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภากร  บูรณะธร   
โรงเรยีนวังหินวิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงกานต์ธดิา  คงยง   
โรงเรยีนวังหินวิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงอนิศา  รตันพันธ ์  
โรงเรยีนวังหินวิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายประวิทย์  หนูพระอินทร ์  
โรงเรยีนจรสัพิชากร 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายปิยะธรรม  สีลาลัย   
โรงเรยีนจรสัพิชากร 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงธนาภา  จงไกรจกัร   
โรงเรยีนอินทรธ์านีวิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายองศา  สุวรรณรตัน์   
โรงเรยีนอินทรธ์านีวิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นายกรวชิญ์  ดรนุวัฒน์   
โรงเรยีนจรสัพิชากร 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นายลลิตภัทร  จงเจรญิกิจไพศาล   
โรงเรยีนจรสัพิชากร 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายอภิวิชญ์  น้าขาว   
โรงเรยีนอินธานีวิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กธนภร  ผลเกล้ียง   
โรงเรยีนอินธานีวิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายจรีวัฒน์  บุญชว่ย   
โรงเรยีนจรสัพิชากร 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายปิยะ  แก้วเมฆ   
โรงเรยีนจรสัพิชากร 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธฤษณัช  เถาว์ราม   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธนกร  จนีด้วง   
โรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภัทราวุธ  เดชวรรณ   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงจุฑามณี  สมัน   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงหน่ึงฤทัย  ทวีรตัน์   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงลูกขวัญ  ดีสลาม   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายปิยวัฒน์  ชูแสง   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายกิติศักด์ิ  วัฒนสิทธิ ์  
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงศศิชา  ปลอดชูแก้ว   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงณัฐธดิา  อะหลีแอ   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายจกัรกฤษณ์  ทองรอด   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายณัฐดนัย  หม่ันมา   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายปิติภูมิ  วินวัตน์   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายอานัต  สมาคม   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายดุอา  โต๊ะหมาน   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายปวรศิ  โต๊ะหลง   
โรงเรยีนโมคลานประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงปรญิา  รตัน์บุตรศร ี  
โรงเรยีนพิปูนสังฆรกัษ์ประชาอุทิศ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงภัทราพร  ประวัติ   
โรงเรยีนพิปูนสังฆรกัษ์ประชาอุทิศ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงภคนันท์  รุง่สุวรรณ   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงภัทรนันท์  พรหมบังเกิด   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงกรวีร ์ รตันค า   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงพลอยรตัน์  ญาติรกัษ์   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พุ่มพฤกษ์   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายอัษฎาวุธ  ขาวมาก   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายอนุชา  บุญขวญั   
โรงเรยีนตระพังพิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายจริเมธ  ภัคดี   
โรงเรยีนตระพังพิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงนภัสสร  เกตแุก้ว   
โรงเรยีนตระพังพิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภูรวิัฒน์  ศรลีาภ   
โรงเรยีนตระพังพิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภูรเิดช  ฤทธิเ์ดช   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภานุพงศ์  ขุนทิพย์   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธรีภัทร  แตงอ่อน   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายกิตติศักด์ิ  สุพรรณดิษฐ ์  
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายรฐัภูมิ  สมตัน   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายภานุวัฒน์  ศรนีวล   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายกิตติ  จนิตวรณ์   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายวรยุทธ  แก้วอยู่   
โรงเรยีนบ้านท่าไม้ลาย 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายณรงด์เดช  หนูนาค   
โรงเรยีนนพคุณประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นายธนโชติ  บุญแก้ววนั   
โรงเรยีนนพคุณประชาสรรค์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายอนันต์ยศ  โชติพงศ์   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายพีรพัฒน์  ศรศิีร ิ  
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายณรงค์กร  มีนทะระ   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายวัณณุวรรธน์  ปานปลอด   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายอภิวรรธน์  พรหมสุข   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธนากร  แถลงเพราะ   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงจจริากานต์  สุภาพ   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงปภาวี  จนีบวย   
โรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายธรีพงศ์  ชุมแก้ว   
โรงเรยีนเสม็ดจวนวิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายณัชพล  เพียรดี   
โรงเรยีนเสม็ดจวนวิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นายจติรภูมิศักด์ิ  จนัทรศ์ร ี  
โรงเรยีนเสม็ดจวนวิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

นายกฤษฎา  ไหมทอง   
โรงเรยีนเสม็ดจวนวิทยาคม 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายนิติธร  ผุดผาด   
โรงเรยีนพิปูนสังฆรกัษ์ประชาอุทิศ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายบุญญวัฒน์  เขตพงค์   
โรงเรยีนพิปูนสังฆรกัษ์ประชาอุทิศ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงพรหมพร  พิบูลย์   
โรงเรยีนพิปูนสังฆรกัษ์ประชาอุทิศ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กหญิงอังคณา  มีลักษณ์   
โรงเรยีนพิปูนสังฆรกัษ์ประชาอุทิศ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายอภิสิทธิ ์ นาคปาน   
โรงเรยีนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายวรญัญู  สุขสงวน   
โรงเรยีนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายพลพล  ชูชว่ย   
โรงเรยีนโศภนคณาภรณ์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายตะวัน  ชูแก้ว   
โรงเรยีนโศภนคณาภรณ์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายเอกภัทร  เสนสรสัง   
โรงเรยีนโศภนคณาภรณ์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายสิรภัทร  ฉิมเรอืง   
โรงเรยีนโศภนคณาภรณ์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายญานวิทย์  ชูจนัทร ์  
โรงเรยีนโศภนคณาภรณ์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายสุรยิา  ทองเน้ือเก้า   
โรงเรยีนโศภนคณาภรณ์ 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายพงศพัศ  ชจูนัทร ์  
โรงเรยีนมัธยมสิรวิัณวร ี2 สงขลา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายพรเทพ  หวานแก้ว   
โรงเรยีนมัธยมสิรวิัณวร ี2 สงขลา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายกันตพัฒน์  บุญสนิท   
โรงเรยีนมัธยมสิรวิัณวร ี2 สงขลา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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



 

 

 

 

 

 
 

เด็กชายวฒันะ  หวานแก้ว   
โรงเรยีนมัธยมสิรวิัณวร ี2 สงขลา 

ได้เข้ารว่มการอบรมเชงิปฎิบติัการจรวดขวดน้าและการทดสอบกติกาจรวดขวดน้า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

 เน่ืองในกิจกรรม Open House ประจ าปีการศึกษา 2565   
ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรธีรรมราช 

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

 


