
 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเทพารักษ์ ทิพเจริญ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่6/4 

ท าหน้าทีพ่ิธีกร 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1487 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวทนุวรรณ ผ่านทอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่6/1 

ท าหน้าทีพ่ิธีกร 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1488 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิชญา ดาสัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่6/4 

ท าหน้าทีพ่ิธีกร 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1489 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสถิตย์ นาทสีทา 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/3 

แสดงเป็นซานตาคลอส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1490 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายณัฐภัทร ศรีละคร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/4 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1491 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กชายพิชญะ ศรีอ่อน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/4 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1492 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงกัญฐภัทร วัชรกิตติธาดา 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/4 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1493 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงกนกภรณ์ นามจุมจัง 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/4 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1494 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงปาลิตา วงค์เหง้า 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/4 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1495 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงภวิภา วิจิตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/4 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1496 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธญานี อุทุมภา 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1497 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมุฑิตา ผลาชิตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1498 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววราพร ผกาผาด 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1499 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิภาวดี ประดับพร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1500 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอนิศรา ผลาชิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1501 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชลดา ถวิลเดช 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1502 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุภลักษณ์ ติตะมาตย์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1503 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวฑิฆัมพร ทนุวรรณ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1504 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววีริยา จันทรชุรี 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1505 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรุ่งทิวาพร จ าเริญลาภ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1506 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพัชรียา โพธิ์ศรีขาม 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลงคริสต์มาส 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1507 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายจักรพรรดิ เพชรดีคาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่5/1 

แสดงการร่ายร าประกอบเพลงจีน 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1508 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกัญญารัตน์ ทิปิสาร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่5/1 

แสดงการร่ายร าประกอบเพลงจีน 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1509 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววชิราภรณ์ ศรีละคร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่5/1 

แสดงการร่ายร าประกอบเพลงจีน 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1510 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวลักขณา ไสยรส 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่5/1 

แสดงการร่ายร าประกอบเพลงจีน 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1511 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธีระภัทร ศรีวาส 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่5/1 

แสดงการเต้นร าประกอบเพลง 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1512 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายกิตติศักดิ์  ปัญจมาตย์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3/1 

แสดงความสามารถในการเล่นกีต้าร้องเพลง 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1513 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชลธิชา ปัญจมาตย์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่5/1 

แสดงความสามารถในการเล่นกีต้าร้องเพลง 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1514 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนิรัติศัย โฮมแพน 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่5/1 

แสดงความสามารถในการเล่นกีต้าร้องเพลง 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1515 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชลดา นนทจันทร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่5/4 

แสดงความสามารถในการเล่นกีต้าร้องเพลง 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1516 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศิริพร ภูมิเขต 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟบางนา 

แสดงความสามารถในการเล่นกีต้าร้องเพลง 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1517 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายศิวพุท สิริบุตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดแฟนซี 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1518 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงอาริยา อารีเอื้อ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2/1 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1519 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิจิตรา ครึ้มสันเที้ยะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่6/2 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดชุดแฟนซี 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1520 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอภิรักษ์ ผกาพันธ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3/2 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดชุดแฟนซี 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1521 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชนันธร ผลากุล 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/1 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดชุดแฟนซี 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1522 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจุฑารัตน์ น้อยบุตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3/2 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดชุดแฟนซี 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1523 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โสนะชัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2/4 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดชุดแฟนซี 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1524 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงรัตนศิริ เรืองจันทร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2/4 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดชุดแฟนซี 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1525 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงบวรรัตน์ รินทอร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/2 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดชุดแฟนซี 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1526 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงพัชรีวัน ผลาชิตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/2 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดชุดแฟนซี 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1527 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงกัญฐภัทร  วัชรกิตติธาดา 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/4 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดชุดแฟนซี 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1528 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงอทิตยา ผกาผล 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2/4 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบัตรอวยพรวันคริสต์มาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1529 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงชนิศา ไชยวงศ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2/4 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดบัตรอวยพรวันคริสต์มาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1530 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปิยณัฐ เฉยพันธุ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3/4 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดบัตรอวยพรวันคริสต์มาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1531 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนภัสชนก หลอมหล่อ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2/4 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบัตรอวยพรวันคริสต์มาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1532 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนิชานาค จงสุข 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่6/4 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1533 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสิริลักษณ์ ทิพนา 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่6/4 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1534 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธีรภัทร   ท านาดี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/4 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1535 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวรวุฒิ   ตะราษี 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3/4 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1536 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวิทวัส   ทิพศร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3/4 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1537 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกิตสิริ   ฟอมไธสง 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3/4 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1538 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธัญชนก   ศรีละคร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3/4 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1539 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปิยณัฐ   เฉยพันธุ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3/4 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1540 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธญานี อุทุมภา 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1541 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมุฑิตา ผลาชิตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1542 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววราพร ผกาผาด 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1543 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิภาวดี ประดับพร 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1544 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวลลิตา บรรจมาตย์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1545 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวชลดา ถวิลเดช 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1546 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุภลักษณ์ ติตะมาตย์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4/1 

ได้ร่วมแสดงละครภาษาอังกฤษ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1547 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

ได้ร่วมจัดตกแต่งเวทีและสถานที่ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1548 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

ได้ร่วมจัดตกแต่งเวทีและสถานที่ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1549 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

ได้ร่วมจัดนิทรรศการ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1550 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

ได้ร่วมจัดนิทรรศการ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1551 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

ได้ร่วมจัดนิทรรศการ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1552 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

ได้ร่วมจัดนิทรรศการ 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1553 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงอทิตยา ผกาผล 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2/4 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบัตรอวยพรวันคริสต์มาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1554 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงชนิศา ไชยวงศ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2/4 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 การประกวดบัตรอวยพรวันคริสต์มาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1555 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปิยณัฐ เฉยพันธุ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3/4 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 การประกวดบัตรอวยพรวันคริสต์มาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1556 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงนภัสชนก หลอมหล่อ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2/4 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบัตรอวยพรวันคริสต์มาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 เลขที ่1557 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายธีระภัทร ศรีวาส 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่5/1 

ได้ร่วมแสดงเต้นประกอบเพลง 

เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธนัวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 
 

 เลขที ่1558 /2562 


