
 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววิชรุตา  เขียวอ่อน 
ชนะเลศิ  “แขง่ขันภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรยีน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๕๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอรปรียา  แพงศรี 
รองชนะเลิศ อันดับ ๑  “แขง่ขนัภาพวาดจากจินตนาการของนักเรยีน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๕๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกนกวรรณ  ท าทาทอง 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒  “แขง่ขนัภาพวาดจากจินตนาการของนักเรยีน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๕๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายทศพร  บุญสมัย 
ชมเชย  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนักเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๕๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายวัชรพล  โพธิ์ศรีตา 
ชมเชย  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนักเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๕๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวญาดา  แสงเพชร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๕๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิราพร  พ่อค้าชา้ง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๖๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเพชรลดา  พลับเพลิง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๖๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอาริษา  พิกุล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๖๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศุภานิช  จันทะเสน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๖๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววิลาวัณย์  ชัยมัฌชิม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๖๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายคีรีบูน  ศิริดล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๖๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชรนิทร์ทิพย์  บับพาน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๖๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธวัชชัย  ยะสาร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๖๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายนวมินทร์  เสนงาม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๖๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสิริรัตน์  โต่งตาล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๖๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวมัลลิกา  ชัยสิทธิ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๗๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายสิทธิพล  ฮุงหวล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๗๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิรัฐิพร  โลมาสา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๗๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธมลวรรณ  สุรเสียง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๗๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปาลิตา  วิชัย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๗๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนาราภัทร  บุตรเวียงพันธ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๗๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปนัดดา  สาธุการ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๗๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวหทัยทิพย์  ป้องปก 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๗๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุธาสินี  หมุดน้อย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๗๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิริมาศ  ทองหน่อหล้า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๗๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิรัฐติกาล  รัตนโคกสูง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๘๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายสิทธิศักดิ์  ค าอาจ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๘๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรัชฎาภรณ์  แพงศรี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๘๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุดารัตน์  โทนาคง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๘๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกาญจนา  กุลกั้ง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

เลขที่ ๗๘๘๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิริลักษณ์  ไหมม ี
เข้ารว่มการแขง่ขนั  “แขง่ขนัภาพวาดจากจนิตนาการของนกัเรียน” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

       วา่ที ่ร.ต. ดร.

 

เลขที่ ๗๘๘๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 


