
 

 
โรงเรียนปากพนงั 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กชายสิทธพิร  นวลคง 
 ไดร้บัรางวัลเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงพัชรินทร ์ สมสขุ 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางรตัน์ตยิา  ชสูขุ 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงจิณณพัต  จันทรป์ราง 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอรปรญีา  แสงจนัทร์ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวเสาวนษิ  สุทธวิงศ์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงไอรินทร ์ ชูโชต ิ
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 
โรงเรียนปากพนงั 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงแทน่ 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวจรีะพร  เขยีวเสน 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 
 
 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวจนิตนา  ดวงไสย 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงชญานิษฐ์  เดชศรี 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงกัญญาภัค  สขุแจ่ม 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวจริาภรณ ์ พลอยเพชร 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงรวพิร  รักนุกูล 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายตะวันรัตน ์ ปราณสขุ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวชไมพร  แป้นคง 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงอนินฑิตา  เพชรขนุ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงภัคพิดา  เขยีนดว้ง 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางณภัทราวี สงพุม่ 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงสรณ์สริ ิ ธรฤทธิ์ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงปารชิาต ิ แก้วเมือง 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางพชัรีย ์ เพง็จันทร์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงวิภาวรรณ  แซ่เตีย 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงกรกนก  อธิตงั 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางกนกนาถ  ทองออ่น 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงเพชรลัดดา  คทูอง 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงศุภาพชิญ ์ นกแกว้ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวสิรวีวิ พูลสวัสดิ์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงพรรณภา  แสงสงา่ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายยศวรรธน์  สวุรรณโชต ิ
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางสาวปารว ีบุญเพชร ์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 



 
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นางชนิาธิป เมฆนติิ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัสะกดคำและแปลความหมายโดยใชพ้จนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่ ๒๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

 

 
 

(นายประเสริฐ  ชีใหม่) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 


