
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายวรากร  เหมจินดา 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

นางอำนวย  ทองรอด 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กชายณภัทร  ศริิสมบตัิ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 
 

เด็กชายณัฐวฒุ ิ แก้วแดง 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

นางอรวรรณ  กรดแกว้ 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

นางสาวเจริญศร ี วญิญูประสิทธิ์กลุ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 
 

เด็กชายชวินทัช  วรรณถนอม 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

นางสุภาวด ีฟองมณี  
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กหญิงชญานศิ  จันทรังษี 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กชายสหรฐั  ทองปาน 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กหญิงชาครยิา  ลอืแกว้ 
ไดร้ับรางวลัชมเชย 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กชายสุภเวช  เดชบญุญาภิชาติ 
ไดร้ับรางวลัชมเชย 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กชายไชยรตัน ์ ชูสวุรรณ 
ไดร้ับรางวลัชมเชย 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

นางณชิชาภัทร แกว้มณี 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กชายสริวิชญ ์ เขยีวชอุม่ 

ไดร้ับรางวลัชมเชย 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กหญิงปิยธดิา  วรรณติง๋ 
ไดร้ับรางวลัชมเชย 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กชายนัทธพงศ ์ ขาวพุ่ม 

ไดร้ับรางวลัชมเชย 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวสนทิ 

ไดร้ับรางวลัชมเชย 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กชายกานตณัฐ  เพลิงบุตร 

ไดร้ับรางวลัชมเชย 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กหญิงอยัลดา  ดำสขุ 

ไดร้ับรางวลัชมเชย 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

นางสาวปภาว ี เตม็เปี่ยม 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

นางพฒัชร ี เกริกเกียรตยิศ 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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  คงแกว้ 

ไดร้ับรางวลัชมเชย 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กหญิงสุนันดา  นันทวงศ์ 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กหญิงทิพาวัลย ์ หุนติราช 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กหญิงปภาณิน  พรหมชาต ิ

ไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กหญิงอญัชบา  ผลาพฤกษ์ 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กชายชนะ  ขวญัใจ 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

เด็กชายศภุวิชญ ์ ยุตศิาสตร์ 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 

 

นางฉววีรรณ  วาสนา 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัทกัษะคดิเลขเรว็ 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 


