
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

นายวรียุทธ ์ แดงเรือง 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง ม. 1-3 

 

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 

 

นายปชานนิ  สวุรรณสัตน ์

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง ม. 1-3 

 

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 

 

นายสเถยีร  เพ็งเพชร 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน  
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง ม. 1-3 

 

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 
 

นายธนธนา  เซง่รกัษา 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง ม. 1-3 

 

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 

 

นายกนัตพงศ ์ สาคะสุภฤกศ ์

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง ม. 1-3 

 

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 

 

เด็กชายทีมะ  พรหมจรรย์ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง ม. 1-3 
 

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 
 

นายชยนนท ์ บญุพันธ์ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง  

กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง ม. 1-3 
 

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 

 

นายพรรษนนท์  ช่วยรกัษา 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง ม. 1-3 

 

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 

 

นายชนาธิป  จนัทร์ต าเสก 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง ม. 1-3 

 

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 


