
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงธญัชนก  กรดแกว้ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัเกม 24 ระดับ ป.4-6 
 

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 

 

เด็กหญิงณิชา  จนัทร์มา 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเกม 24 ระดับ ป.4-6 

 

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 

 

นางสาวเจริญศร ี วญิญูประสิทธิ์กลุ 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเกม 24 ระดับ ป.4-6 

 

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 
 

เด็กหญิงปัณฑารยี์  หนพูรบิตา 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเกม 24 ระดับ ป.4-6 

 

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 

 

นางอ านวย  ทองรอด 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเกม 24 ระดับ ป.4-6 

 

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 

 

เด็กชายภีรภัทร์  นุน่คง 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเกม 24 ระดับ ป.4-6 

 

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 
 

เด็กหญิงฑฆิัมพร  จันไฝ 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเกม 24 ระดับ ป.4-6 

 

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  การแขง่ขนัเกม 24 ระดับ ป.4-6 
 

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 

 

เด็กหญิงพอพัฒน ์ รัตนพันธ์ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัเกม 24 ระดับ ป.4-6 
 

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 

 

นางอรวรรณ  กรดแกว้ 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัเกม 24 ระดับ ป.4-6 

 

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 


