
 

 

โรงเรียนปากพนงั 
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

เด็กชายคณุากร  กลับพงศ์ 
 ไดร้บัรางวัลเหรยีญทอง 

กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 
 

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 

 

นางสาวเหมันต์  ขอพงษไ์พบลูย์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 
 

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 

 

เด็กชายภูร ี ปรานช่วย 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญเงนิ 

กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 
 

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 
 

นางภัททิยา  กำเนิดมณี 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน  

กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 
 

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 

 

นางนงค์ณภัส  พันพืช 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 

 

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 

 

นางพชัรินทร์  ทองสงค์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 
 

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 
 

เด็กหญิงสธุาสิน ี กาลาส ี
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 
 

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 

 

นางสาวธิดารัตน ์ ปานรัศมี 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 
 

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 

 

เด็กชายนันท์ปวรรธน ์ ไชยานพุงศ์ 
ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดง 

กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 
 

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 

 

นางสาวชไมพร  แป้นคง 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 
 

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 

 

นางสาวพิมพ์นิภา ไชยานพุงศ์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 
 

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 

ไดร้ับรางวลัชมเชย 
กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 

 

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 สงพุม่ 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 

 

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 

 

เด็กหญิงจันทิมา  เพิงรัตน ์

ไดร้ับรางวลัชมเชย 
กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 

 

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 

 

นางสมศร ี ขำสกุล 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 

 

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 

 

เด็กชายวนิัย  ไชยสูง 

ไดร้ับรางวลัชมเชย 
กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 

 

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 

 

นางสาวพรรณิกา จำรัสฉาย 

ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 
กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 

 

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 

 

เด็กหญิงสิรยิากร จิตถนอม  
ไดร้ับรางวลัชมเชย 

กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 
 

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 

 

นางศุภากร ไชยฤทธิ์ 
ครผูู้ควบคุมนกัเรยีน 

กจิกรรม  Spelling  Bee Contest Prathom 4-6 
 

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 


