
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายอษัฎาวธุ  ไยงาม 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 

 

เด็กหญิงกรณัฑรตัน์  พลศรี 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 
 

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 

 

นางจรุรีัตน ์ ทองมาก 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน  
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 

 

นายสทุธิพงศ์  ลักษณะปยิะ 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน  
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 
 

เด็กชายธนกฤต บวัคำ 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 

 

เด็กชายพรีกานต ์ บูญรอดชู 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 
 

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 

 

นายพีรนันท์  ภู่พงศไ์พบลูย์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 
 

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 
 

นางวราภรณ ์ มีสวสัดิ์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 
 

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 
 

เด็กชายกฤษกร  ไชยวาริน 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 
 

เด็กชายอนัวา  ดวงศริิ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 
 

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 
 

เด็กหญิงฐานิตา  มสุิกะ 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 
 

เด็กหญิงพรวด ี จนัทรส์วุรรณ 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 
 

นางศิรธิร  พดัทวี 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 
 

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 
 

เด็กชายพรีวิชญ ์พรหมแกว้ 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 
 

เด็กชายณัฐกิตติ ์นวลเลือ่น 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 
 

นายภูรวิัจน ์จันทวโิรจน ์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 
 

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 
 

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รกัชาต ิ

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 
 

เด็กหญิงสุภัสสรา  ด่านศรสีขุ 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 
 

เด็กหญิงสุรวีรรณ  แกว้ชว่ย 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 
 

เด็กชายอภวิฒัน ์ สุขเหลอื 

ไดร้ับรางวลัเหรียญทองแดง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 
 

นางสาวจริาวรรณ หยหูนูสงิห์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 
 

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 
 

เด็กชายยุทธชิยั ถิน่พระบาท  
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 
 

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 
 

เด็กชายวงศว์ิชยั วงศก์ระจา่ง 

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 
 

เด็กชายณัฐวรรธน ์ แก้วจันทร ์

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 

 

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 
 

เด็กชายเจตนพิัทธ ์ รอดศรี 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint (ป.4-6) 
 

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 


