
 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกัญยารัตน์  วรรณพราหมณ์ 
เข้ารว่มการแสดงจินตลลีา  “เพลงค าม่ันสัญญา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
       

เลขที่ ๗๙๙๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธนภรณ์  ยันตะพันธ์ 
เข้ารว่มการแสดงจินตลลีา  “เพลงค าม่ันสัญญา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
       

เลขที่ ๗๙๙๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธนาพร  อ่อนฤทธ์ิดิลก 
เข้ารว่มการแสดงจินตลลีา  “เพลงค าม่ันสัญญา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
       

เลขที่ ๗๙๙๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวแพรววิพรรณ  พานน้อย 
เข้ารว่มการแสดงจินตลลีา  “เพลงค าม่ันสัญญา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
       

เลขที่ ๘๐๐๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวลักษิกานต์  วงศอ์นุ 
เข้ารว่มการแสดงจินตลลีา  “เพลงค าม่ันสัญญา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
       

เลขที่ ๘๐๐๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐฐินันท์  ศรีใส 
เข้ารว่มการแสดงจินตลลีา  “เพลงค าม่ันสัญญา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
       

เลขที่ ๘๐๐๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีสาคร 
เข้ารว่มการแสดงจินตลลีา  “เพลงค าม่ันสัญญา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
       

เลขที่ ๘๐๐๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชยาภรณ์  อุตลดุ 
เข้ารว่มการแสดงจินตลลีา  “เพลงค าม่ันสัญญา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
       

เลขที่ ๘๐๐๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอนุสรา  แสนสุวรรณ 
ผู้ฝึกซ้อมการแสดงจนิตลลีา  “เพลงค าม่ันสัญญา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
       

เลขที่ ๘๐๐๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธิชานนท์  สิทธิพรหม 
ผู้ฝึกซ้อมการแสดงจนิตลลีา  “เพลงค าม่ันสัญญา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
       

เลขที่ ๘๐๐๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชลลดา  ลือชาขนัธ์ 
ผู้ฝึกซ้อมการแสดงจนิตลลีา  “เพลงค าม่ันสัญญา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
       

 

เลขที่ ๘๐๐๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 


