
 

 
โรงเรียนปากพนงั 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

เด็กหญิงพิชชากร  บุญแสวง 
 ไดร้บัรางวัลเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัคำคม 
 

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 

 

เด็กชายคมนักฤทฎิ์  มีสขุ 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัคำคม 

 

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  การแขง่ขนัคำคม 
 

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 

 

เด็กหญิงณัฐธดิา  เพชรชูชว่ย 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัคำคม 
 

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 

 

เด็กหญิงอญัชิสา  ทองนวน 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัคำคม 

 

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  สงพุ่ม 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัคำคม 
 

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 

 

เด็กชายพรีณฐั  ชว่ยศรี 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัคำคม 
 

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 
 

เด็กชายปยิพทัธ์  อุย้ทอง 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 
กจิกรรม  การแขง่ขนัคำคม 

 

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 

 

เด็กชายจักร ี จงจิตร 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัคำคม 

 

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 

 

เด็กชายสรุเชษฐ์  คณูฝา้ย 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัคำคม 

 

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 ี บุญเพชร์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัคำคม 
 

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 


