
 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุภานัน  นิคมสุขเกษม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1559 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวัลภา  บุตรพรม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1560 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางรุ้งนภา  ทิพเจริญ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1561 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอรรถพร  สุนทรพงศ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1562 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางบังอร  สุนทรพงศ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1563 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรุ่งทิพย์  บุญกิจ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1564 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนิพนธ์  ชมภูพฤกษ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1565 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุวารี  ชมภูพฤกษ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1566 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายนาวิน  คณะนาม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1567 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเกษม  ฉายวิไชย 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1568 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางทิพย์ชญาดา สิมมาเคน 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1569 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพิมพ์พรรณ  ถินวิจารย์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1570 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวลัยพร  พรมเกตุ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1571 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายปรีชา  โพธิ์ศรีศาสตร์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1572 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายบุญสี  ทิพจรูญ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1573 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอ าพร  ทิพจรูญ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1574 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายถาวร  เรืองบุญ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1575 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายประวิทย์  ชมภูพฤกษ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1576 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางปราณีย์  จันปาน 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1577 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1578 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายชุมพร  ภามนตรี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1579 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกาญจนา  โคตรบุญมี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1580 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายประภาส  ยศปิยะโชติ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1581 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1582 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายศราวุธ  จันทรโคตร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1583 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายพยงค์  นาก้อนทอง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1584 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายยิ่งยง  ประดับกรณ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1585 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจีรนันท์   บุญสา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1586 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวบุญล้อม  บรรจมาตย์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1587 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางเบญจวรรณ  วิระทูล 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1588 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสโรชินี  สุดานิช 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1589 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางอัจฉรา  กลมเกลียว 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1590 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจันทิมา  บ ารุงเอื้อ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1591 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอนันต์  งอยภูธรณ ์

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1592 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวคณิตศาสตร์  บุญพันธ์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1593 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิไล  เวียงค า 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1594 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวณัชชาท์  เชื้อแก้ว 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1595 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวภัททิยา  อิโน 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1596 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายคณิต  ศาสตรวาหา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1597 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวโชติรส  เหมือนทอง 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1598 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางดวงเดือน  เพชรโรจน์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1599 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอารยา  คนไว 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1600 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Mr. Djam Remigus Nditoh 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1601 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเสฏฐวุฒ ิ สุขใส 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1602 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายปิยพนธ์ ใจทัศ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1603 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวุฒิไกร สุดาชม 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1604 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายมนัสกรณ์ บุรวัฒน์ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1605 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจุไรรัตน์ วงค์เสนา 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1606 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศศินา บ ารุงภักดี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1607 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววานุภา ถินมานัด 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1608 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสาวิตรี ศรีละคร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1609 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวภัททิยา อิโน 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1610 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพิมพ์พรรณ  ถินวิจารย์ 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1611 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิไล เวียงค า 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1612 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวบุญล้อม บรรจมาตย์ 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1613 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรวรรณ ทิพโชติ 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1614 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศศินา บ ารุงภักดี 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1615 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1616 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางชญานิน สร้อยสุวรรณ 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1617 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอนันต์ งอยภูธรณ์ 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1618 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวโชติรส เหมือนทอง 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1619 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายศราวุธ จนัทรโคตร 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1620 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายปิยพนธ์ ใจทัศ 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1621 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวุฒิไกร สุดาชม 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1622 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจันทิมา บ ารุงเอื้อ 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดชุดแฟนซ ี

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1623 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์ 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดบัตรอวยพร 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1624 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสุภานัน นิคมสุขเกษม 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดบัตรอวยพร 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1625 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้ว 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดบัตรอวยพร 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1626 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจีรนันท์ บุญสา 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดบัตรอวยพร 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1627 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวลัยพร พรมเกตุ 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดบัตรอวยพร 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1628 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอารยา คนไว 

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสนิการประกวดบัตรอวยพร 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1629 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอารยา คนไว 

ได้ร่วมแสดงเต้นประกอบเพลง 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1630 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวภัททิยา อิโน 

ได้ร่วมแสดงเต้นประกอบเพลง 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1631 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพิมพ์พรรณ  ถินวิจารย์ 

ได้ร่วมแสดงเต้นประกอบเพลง 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1632 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิไล เวียงค า 

ได้ร่วมแสดงเต้นประกอบเพลง 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1633 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

น.ส.จุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน 

ได้ร่วมแสดงเต้นประกอบเพลง 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1634 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวบุญล้อม  บรรจมาตย์ 

ได้ร่วมแสดงเต้นประกอบเพลง 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1635 /2562 



 

 

 

โรงเรียนเชยีงใหม่ประชานุสรณ์  
ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้ว 

ได้ร่วมแสดงเต้นประกอบเพลง 

เนื่องในกจิกรรมวันคริสตม์าส ประจ าปีการศึกษา 2562 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และจงประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ให้ไว้ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2562 

 

 

(ดร.สมชาติ สุขใส) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ ์

 เลขที่ 1636 /2562 



 


