
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กหญิงนารดา วปิุลากร 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กหญิงฐิตาภา ชมุศรี 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นางสาวกมลวรรณ นวลนุช 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 
 

นางสาววิภาพร จนัทรส์มมิตร 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กชายเปรมวิทย์ หวังศกัราทิตย์ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กชายสันตภิาพ ขรวัทองเขยีว 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 
 

นางพเยาว์  โทวรรณจะ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นางดวงใจ  หนูโสด 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กลบัดี 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กหญิงเปมิกา พรหมมณะ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นางสาวพัชร ี แซ่ลิม่ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นางสาวปกรี์ณมั  โพธิ์ทิพย์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กหญิงกัญญานัฐ เพิงมาก 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 
กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 

 

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 

 

เด็กหญิงนงนภัส ชอ่ผูก 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นางวัลยา จันทรังษี 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กหญิงพัทธธ์รีา ชุมขลิ้ง 

ไดร้ับรางวลัชมเชย 
กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 

 

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 

 

เด็กหญิงปวันพัสตร์  อินทนนท์ 
ไดร้ับรางวลัชมเชย 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นางสาวสุจวิรรณ  ดอกพุดซา 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นางสาวสมพร  ทองขาว 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กหญิงฤทธริญัญา  จ ารัสฉาย 
ไดร้ับรางวลัชมเชย 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กหญิงเมธาพร  ศริิสาขา 
ไดร้ับรางวลัชมเชย 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กชายฐานพฒัน ์ ศรเีจรญิ 
ไดร้ับรางวลัชมเชย 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นางนชัชา  ขนาบศกัดิ์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กหญิงนันทวรรณ  พูลสวัสดิ์ 
ไดร้ับรางวลัชมเชย 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นางสาวกนกวรรณ  แกว้นุน่ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นางสาวอุไรวรรณ  กลิ่นแกว้ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กชายธนัญกร  นาคมาศ 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กหญิงวาสิตา  บลิโตะ๊หมุด 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กหญิงดลนภัส  มั่งคง 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นางสาวปัทมา  รอดจันทร์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กหญิงวรีดา  ชว่ยสงั 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

เด็กหญิงรุ่งนภา  มว่งทอง 
ไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นายสมพงศ ์ คงฉ้ง 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 

 

นางสาวปัทมาสม ์ มัชณิกะ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  ตอบปัญหาอาเซยีน 
 

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 


