
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายจตรุวิทย์  เทพรักษา 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 

 

เด็กชายทักษดนย ์ อินทนนท์ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 

 

นางสาวสมพร  ทองขาว 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน  
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 
 

เด็กชายพงศกร  จนัจ าปา 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 

 

เด็กหญิงบวรรตัน ์ ทองจนิดา 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 

 

นางสาวสุชาดา  คล้ายบา้นใหม ่

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 
 

เด็กชายชาคร  ศรวีิอินทร์ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง  

กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 

 

เด็กชายพสักร  ส าลี 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทอง 

กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 

 

นางวราภรณ ์ มีสวสัดิ์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 

 

เด็กชายเกยีรตศิักดิ์  ชูนุ่น 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 

 

เด็กชายณัฐนนท์  หยนูุ้ย 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 

 

นางสาวธญัตญิา  ชอบประกอบกิจ 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 

 

เด็กชายณัทธวฒุิ  สุระชยั 

ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 

 

เด็กชายอิสระ  สขุบุญสังข์ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 

 

นางสาวอุไรวรรณ  กลิ่นแกว้ 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  การแขง่ขนัตอบปัญหาชา่ง 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 


