
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายเดชฤทธิ ์ ซว่นลิม่ 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายภาคภูม ิ จนิโน 

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายนนทกานต ์ เจรญิขุน 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 
โรงเรียนปากพนงั 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายปราการณ ์ ยิม้เขยีว 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวเบญญาภา  พลพนัธ์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายธนันทร์เอก  แกว้หนู 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 
โรงเรียนปากพนงั 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายบรรณสรณ์  สมงิไพร 

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางอัจฉรา  สขุเกษม 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวธญัญน์ภัส  ชนะโภคินชวพนัธ์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายศวิชั  ลักษณะปิยะ 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ  
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายบญุญเกยีรติ  ถาวรประเสริฐ 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายสชุาต ิ ชมุเอียด 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายทศพล  จินดา 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายธนกฤต  รกัดี 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายกฤตนยั  ปรีชา 

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางผาณิต  เขยีวจนิดา 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายภควัต  เวชภูติ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายภาสกร  มเีดช 

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพับประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายโชคอนันท์  บญุชู 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายระภีพฒัน์  อ่อนภูเขา 

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสชุาดา  คลา้ยบา้นใหม่ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายพรีะศักดิ์  หมดัแมน่ 

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายนันทกร  คงสังข ์

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางนภาพร แกว้เจริญ 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวโชคด ีหมกึด า 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายชญตว ์ วสวุัต 

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายภัทรพงษ ์ ก าเนิดว้ า 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายหสัชยั  ทองไสย 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายตันตกิร  จลุบญุญาสิทธิ์ 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายนภดล  หวงัแกว้ 

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายโภคิน  เพช็รศรี 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายภานวุฒัน ์ ทิศนุน 

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายธนวฒัน ์บญุใหญ ่

ไดร้ับรางวลัเหรียญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพบัประเภทรอ่นนาน 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

“ร าลกึสถาบนั   ชืน่ชมผลความดี  เชดิชศูกัดิ์ศร ี รว่มฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรยีนปากพนงั” 
วันที่  ๒๐ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหร้กัษาเกยีรตปิระวตัิ  และคณุความดนีีไ้วต้ลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง 


