
 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวขนิษฐา  หมั้นจิตร 
ชนะเลศิ   “แขง่ขนัคดัไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๔๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอรนิภา   อินทร์ลี 
รองชนะเลิศ  อันดับ ๑   “แขง่ขันคดัไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๔๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐธิดา   ตุนีย์ 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๔๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรมย์รวินท์  ค าลือ 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๔๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสิดาพร  ดอนสีไชย 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๔๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอุษาวดี  ศิริบุญ 
ชยเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๔๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวญาดา  แสงเพชร 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๔๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชลธิชา  วิปัดทุม 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๕๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเสาวภา  พรมส่วน 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๕๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายจิระศักดิ์  วงศ์ปฐม 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๕๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิราพร  สุตตาสอน 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๕๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววิชชุดา  จุดตะโพน 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๕๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววิมลรัตน์  เชียงทอง 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๕๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิริวนันท์  จันบุดดี 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๕๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุพรรณษา  สาระพัฒน์ 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๕๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพิชญา  อุดทา 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๕๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปรางศิริ  อุปโคตร 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๕๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุชานันท์  สาขามุละ 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๖๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพัชรินทร์  พรมผล 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๖๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกมลชนก  คุณละ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๖๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิรพร  โคตรเครื่อง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๖๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจุฬาลักษณ์  สุขผล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๖๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายศุภกร  หลักทอง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๖๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกัญญาณัฐ  วุฒิสาร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๖๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธารทิพย์  ถามูลเลด 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๖๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวโยทกา  สุริยันต์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๖๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธีทัต  ชินมา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๖๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายพงษ์ศิริ  มาตราช 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๗๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอรนิตรา  บุญสิงห์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๗๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิริญา  สีดาดาน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๗๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรจิตา  ศรีราชสนไทย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๗๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรติยา  โถบ ารุง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๗๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธนพล  สุรินทร์เลิศ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๗๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธีระชัย  บุญอยู่ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๗๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรุจิรา  กบิลพัฒน์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๗๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิรินญา  โคตรจันทร์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๗๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนันทิกานต์  ไหมนารี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๗๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายตะวัน  พันธสา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๘๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายพัสกร  ค าภูษา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๘๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอาริษา  พิกุล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๘๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอนิศรา  สารมานิตย์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๘๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวประทุมทอง  บรรเทา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๘๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเปรมวิภา  ชินจักร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๘๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศรันพร  แก้วล้วน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๘๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววิภาวณี  พรมสากล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๘๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวตะวันฉาย  การิก 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๘๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐชยา  บุญเฮ้า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๘๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธิดารัตน์  แก้วกาหลง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๙๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปิยธิดา  โลมาสา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๙๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปนิดา  โพนธานินทร์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๙๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนพวรรณ  ธงศรี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๙๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐกมล  สุทธิอาจ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๙๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนภาวรรณ  ฐานะ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๙๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอลิษา  วรรณนา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๙๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวออมทรัพย์  รัตนโคกสูง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๙๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวลลิตา  สุนทรโฆษิตกุล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๙๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกนกภรณ์  พูดหวาน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๒๙๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววิภาวดี  หนองคูณสาร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๐๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชนันธร  กัณหาฤกษ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๐๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิรประภา  เสนาพิทักษ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๐๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอลิชา  ทับลา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๐๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพัชริยา  นามเกียรติ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๐๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรัศมี  หาญกล้า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๐๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเกวริน  คนว่อง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๐๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวบุษกร  ชนะพล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๐๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวมณีวรรณ  ทุมพันธ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๐๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอริตา  รักษากิจ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๐๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐณิชา  โพสาวัง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๑๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกิตติญาภัทร  พวงประดิษฐ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๑๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิรินญา  ศรีสวรรค์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๑๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพรศิรินทร์  ชินโน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๑๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวบัณฑิตา  รู้บุญ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๑๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเกวรินทร์  แวงวรรณ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๑๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววรรณวิศา  แผวชมภู 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๑๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนิรชา  นิ่มเปีย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๑๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวบุณยานุช  สัพโส 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๑๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุภานิช  จันทะเสน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๑๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธนพนธ์  ริก าแง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๒๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพิชญาภา  วิภาวิน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๒๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอัจจิมา  บัวลี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๒๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิราพร  ศรีซ่ง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๒๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกฤตชญา  ไผ่ล้อมส าเล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๒๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปาณิศา  ฮุยเสนา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๒๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสิราวรรณ  พวงพั้ว 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๒๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิริยาภรณ์  สุทธิประภา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๒๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายทักติพงษ์  แท่งทอง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๒๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวฤดีชนก  ใบภักดี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๒๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายวรกานต์   กองทองนอก 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๓๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายวุฒิชัย   บุญเกื้อ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๓๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิตรานุช   สิงห์ทอง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๓๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธีรวัต   ทิพพร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๓๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณิชมน  บุรวัตร์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๓๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกนกวรรณ  สุทธิประภา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๓๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวคณภรณ์  ร่างกาย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๓๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกุสุมา  กาหอม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๓๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนิชนันท์  พวกเมืองพล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๓๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุธากร  คุณวงศ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๓๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรักหทัย  คุณาพรม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๔๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุภาวดี  เลี้ยงผาสุก 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๔๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพิมพ์ชนก  สาขามุละ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๔๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววิมลสิริ  สาขามุละ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๔๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววริศรา  ค าคูณค า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๔๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววิลาวัณย์  ชัยมัฌชิม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๔๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกัลยารัตน์  บุญละปิดตา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๔๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธารทิพย์  อังคุนันท์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๔๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวแพรวพรรณ  พลแพงขวา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๔๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุปราณี  บัวสกุล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๔๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชลธิชา  เริ่มศรี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๕๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิริพร  สิงห์ทอง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๕๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกัญณัฐ  พาวังราช 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๕๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอาภัสรา  คุณสมบัติ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๕๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวภัคจิรา  บุญกระจาย 
ชนะเลศิ   “แขง่ขนัคดัไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๕๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววีรดา  โคกฉวะ 
รองชนะเลิศ อันดับ ๑   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๕๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชลธิชา  นครพันธ์ 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๕๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวบุสดี  ภูมี 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๕๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววชิรินทรา  กุลพันธ์ 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๕๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพัณณิตา  ค าสม 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๕๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววณิสา  นามประเทศ 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๖๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพรชิตา  พานเหนือ 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๖๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชลลดา  พลเยี่ยม 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๖๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพรสวรรค์  ส านวนเลิศ 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๖๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจุฬารัตน์  บุญละปิดตา 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๖๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวภัทราภรณ์  ไชยศรีทา 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๖๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายสุรเดช  หนูเนียม 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๖๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกรรณิกา  โสนะโชติ 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๖๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวฐิติพร  จันทะมา 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๖๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกุลณัฐ  บุราณวัตร์ 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๖๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนันธิญา   พรมราช 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๗๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณญาดา  สารีค า 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๗๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพรรณารายณ์  บุญแสง 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๗๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววรัญญา  แก้วบุตรดา 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๗๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววศินี  โพสาราช 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๗๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอภัชชา  อุ่นวิเศษ 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๗๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธรรณธร  ภาโนมัย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๗๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจันทร์จ้าว  จันทร์สมคอย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๗๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรุจิรา  แมดมีเหง้า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๗๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุนิตา  ทีนคร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๗๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิดาภา  มากสมบูรณ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๘๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกานต์สินี  จงรู้ธรรม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๘๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสิริวรดา  โยธาศรี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๘๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายศุภกร  ยันตะพันธ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๘๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศศิวรรณ  พานสมัน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๘๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจันธิรา  ชานันโท 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๘๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายภานุวัฒน์  โพธิ์บึงกาฬ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๘๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายศิริบูน  ศิริดล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๘๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายเดชณรงค์  ค าธิ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๘๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววิมลศิริ  ชายก่า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๘๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพิริยนารถ  จันทะรักษ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๙๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธัญญารัตน์  รักจันทร์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๙๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกฤตติกาญจน์  ค าเพชร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๙๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธัญญาเรศ  จ าปาวัน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๙๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธัญรดา  มงคลธรรมดี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๙๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรุจิรา  นิ่มนาง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๙๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนิลธิรา  วรสาร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๙๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนิรุบล  แก่นท้าว 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๙๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกมลชนก   สิทธิเดช 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๙๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุรีรัตน์   เหาะเหิน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๓๙๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณิชลดา   อุ่นเมือง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๐๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอนิสา   บุญนูน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๐๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุนิตา   สุริโย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๐๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปณิดา  สรวงศิริ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๐๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธัญญาเรศ  สีหานาม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๐๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเบญญาภา  ประกอบจิตร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๐๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุรภา  ทองกันยา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๐๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวภิญญาพัชญ์  แดนกาไสย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๐๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอริญา  จันทร์มาตย์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๐๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอาทิตยา  กล้าหาญ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๐๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจันทร์จิรา  สิงนิสัย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๑๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพิมพ์มาดา  สุมนรัตนกูล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๑๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพิยดา  วัสสา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๑๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวดมิสา  นาคะอินทร์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๑๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกมลพรรณ  สุวรรณเขต 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๑๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกุลยา  ค าคูณ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๑๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเบญจมาศ  ขันเดช 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๑๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายภาณุวัฒน์  นิกุลร า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๑๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสรณ์สิริ  สิทธิชัย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๑๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชนิกา  จ้อยจีด 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๑๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอรัญญา  จันทร์โสภา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๒๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายณัฐชนน  สักขาพรหม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๒๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชรินทร์ทิพย์  บับพาน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๒๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอารียา  พรมเทวา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๒๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุภัทรา  ชายสวัสดิ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๒๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพัชราภา  มีด้วง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๒๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวดาลิน   ภูครองแถว 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๒๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปนัดดา   เนียมประชา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๒๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายคฑาวุธ   แลบสุนนท์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๒๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรวิวรรณ   ระดาฤทธิ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๒๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฎฐธิดา   พลชารี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๓๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวไอลดา   บุรมย์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๓๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจณิสตา   ศิริรักษ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๓๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปุณยาพร   อุดมธนะบริบูรณ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๓๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปฏิณญา  เทียมสม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๓๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอมรรัตน์  ศรีเครือดง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๓๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนิลาวรรณ  สิทธิคุณ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๓๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธิดารัตน์  รัตนวงศ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๓๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธิดารัตน์  นามประมา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๓๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกัญญาณัฐ  ตาระบัตร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๓๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชลดา  เปลี่ยมปิด 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๔๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชุติญาณี  วณิชาชีวะ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๔๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววัทนวิภา  วิจารณ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๔๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอรพรรณ  ไชยแสง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๔๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกาญจนา  แซ่เรือง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๔๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายอัษฎายุทธ  จันทร์ไทย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๔๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกัญญากมล  คุณวุฒิ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๔๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิริรักษ์  บึงแก้ว 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๔๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศศิธร  ภูเวียนวงค์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๔๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรุจิรา  สุวงศ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๔๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพนิดพิชา  ปะสังติโย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๕๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุภัชชา  ศรีสวรรค์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๕๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววนิดา  วงศ์กระจ่าง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๕๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกุลธิดา  สีนอ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๕๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนฤมล  รัฐจางวาง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๕๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิรัญญา  จู่มา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๕๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวยุพารัตน์  อินธิมาศ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๕๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอารยา  ก้านศิริ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๕๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจตุรภัทร  จตุเทน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๕๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวภคมน  ติยะเมธา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๕๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกรันฑรัตน์  สามงามน้อย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๖๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอนุสรา  แสนสุวรรณ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๖๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปรีดานันท์  ทองพูน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๖๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอริสา  ธรรมปะละ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๖๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเปรมยุดา  จันทร์ไทย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๖๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนรินธร  แมดมีเหง้า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๖๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอารียา  โชคทรัพย์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๖๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวไอรีน  เพร็ชรดี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๖๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนิชาภา  ค าภูแสน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๖๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอุไรวรรณ  พูลผล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๖๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายสมบูรณ์  สมสร้อย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๗๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายยุทธนา  ขุลีเทาว์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๗๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐริกา  โพพาลิตร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๗๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเกวลิน  บุแก้ว 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๗๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายอิสรา  ราชประสิทธิ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๗๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายพิสิษฐ์  แสงหา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๗๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายยุทธพงษ์  ไทยพรหมทัต 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๗๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายบุญฤทธิ์  แก้วลอดหล้า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๗๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวบุหลัน  อุ่นอก 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๗๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายศุภสัณฑ์  สิงห์สิน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๗๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐวดี  ขุนชัย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๘๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพัชรา  สิงห์สิน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๘๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพรชิตา  มิ่งแสง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๘๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนันทิยา   กุมภิโร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๘๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายชินวัตร   พานิชย์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๘๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายภูมิศักดิ์   ภูมิภาค 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๘๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววิภาดา   ผาชาตา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๘๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวทัศยา  อ าพลพงษ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๘๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธยานี  ค าเพชร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๘๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกัลญา  บุญพูล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๘๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสรัลธิกา  ไพรสณฑ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๙๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวทัชวรรณ  หาเงิน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๙๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปิณิดา  ภูอาบทอง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๙๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเปรียบเดือน  ขันธวิชัย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๙๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุมนตรา  วรสุทธิ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๙๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุดาภรณ์  อินทร์ภูวงษ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๙๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธนัชชา  สัมฤทธิ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๙๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุทธิดา  เสียงเลิศ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๙๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสิรภัทร  อินลา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๙๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิวภรณ์  สายแก้ว 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๔๙๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุกัญญา  มิ่งวัฒนกุล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๐๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุกัญญา  สาขามุละ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๐๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอัญพัชญ์  เมธีสกุลพันธ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๐๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุดธิดา  คุณวัฒน์บัณฑิตย์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๐๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุภาพร  อาจบ ารุง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๐๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุวารินทร์  พิมพ์พงษ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๐๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธัญญารัตน์  ยินดี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๐๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชลิดา  แสนสุข 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๐๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฏฐณิชา  ประดับศิลป์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๐๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิรัฐิพร  โลมาสา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๐๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธมลวรรณ  สุรเสียง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๑๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธัญชนก  ทองชัย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๑๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปารียา  เตโชจิตร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๑๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายปฏิภาณ  ทองโคตร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๑๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐณิชา  ธิโสภา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๑๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวฐิติกานต์   วงศ์รักธรรม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๑๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปภาณิน   ศิริบุตร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๑๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสรัญญา   บุดดีสุวรรณ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๑๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววริศรา   ต้นสมรส 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๑๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปนัดดา   สาธุการ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๑๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอภิชญา   โพธิ์บึงกาฬ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๒๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวิชญาดา  กุลบุตร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๒๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจรินทร์ยา  กองแก้ว 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๒๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนาราภัทร  บุตรเวียงพันธ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๒๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจารุวรรณ  พันธุ์โพธิ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๒๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธนานันท์  ศรสุราษฎร์ 
ชนะเลศิ   “แขง่ขนัคดัไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๒๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายพงศธร  เรไร 
รองชนะเลิศ อันดับ ๑   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๒๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายอิสระ   ประทุมจันดี 
รองชนะเลิศ อันดับ ๑   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๒๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายวีระชัย  นิลไชย 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๒๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวโสภาพรรณ  ชื่นชุ่ม 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๒๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศศิปรียา  พิกุลศรี 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๓๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายจิรศักดิ์  หลักค า 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๓๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปวีณา  เมษา 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๓๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวน้ าทิพย์  ศรีประชัย 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๓๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนิติยา  ฟองอ่อน 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๓๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนิศมา  ฤทธิธรรม 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๓๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชไมพร  ไชยค าทอน 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๓๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายจักริน  เหิมหอม 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๓๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสิรินทรา  สุขสี 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๓๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอภิสรา  รุ่งเรือง 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๓๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอนัญพร  ทาลุน 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๔๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐธิดา  มหาวงค์ 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๔๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวตะวันฉาย  ราชชมพู 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๔๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนัฐฐาภรณ์  เสนีพัลย์ 
ชมเชย   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๔๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอัจฉราภรณ์  ดองธงขวา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๔๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายอัครชัย  บุรมย์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๔๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุนันทินี  พาลี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๔๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุวิชญา  พรหมพินิจ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๔๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวภัคจิรา  ศรีสร้อย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๔๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวฐิติยา  เรือนแก้ว 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๔๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพรฑิตา  ประณมศรี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๕๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววลัญชณัฐ  สิงจานุสงค์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๕๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวมณีนุช  ล่ าลอง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๕๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศุภิสรา  สุดตาภักดิ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๕๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปัณณพร  คุณทุม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๕๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปภัสรา  สารีค า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๕๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปิยากร  บุญไชย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๕๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชลธร  พิชพันธ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๕๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวโสรยา  ธิมี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๕๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววัชราภรณ์  จ้อยจีด 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๕๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายมินทร์ทดา  ลีนาราช 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๖๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเกณิกา  โฮมวงค์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๖๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิริญากร  พลศรีลา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๖๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปภาวี  บุตรแสน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๖๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอาทิตยา  นามประมา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๖๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวภิญณัฏฐ์  บุริงาม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๖๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายณัฐวุฒิ  วโรรส 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๖๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธนทัต  ลี้ตระกูล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๖๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธนาธิป  รักดี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๖๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธนารัตน์  ไชยชมพู 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๖๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายปฐวี  พวงประดิษฐ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๗๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายปาณัสม์  ดาศรี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๗๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายสหัสวรรษ  หวลศรีไทย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๗๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายอนุวัฒน์  บุระทานัง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๗๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกนกอร  ชาวเหนือ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๗๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกษมา  นันทราช 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๗๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกาญจนานันต์  วังแสง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๗๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเกษราภรณ์  ใบภักดี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๗๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิราพร  นนตะ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๗๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชฏาพร  ชาญฉลาด 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๗๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชนาทิพย์  เชื้อเพชร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๘๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปนัดดา  กติการ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๘๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวมนัญชยา  ชัยศร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๘๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรัชนีกร  ปาระมี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๘๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววรรณภา  คณะเมือง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๘๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุพิชญา  สุขโพธิ์เพชร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๘๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุภาภรณ์  ใจดี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๘๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุวรัตน์  เลิศสงคราม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๘๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอนงค์  ภูกองไชย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๘๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอาทิตติยา  สารีโพธิ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๘๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอาทิตยารัก  บันโสภา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๙๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธาดารัตน์  ธรรมประเสริฐ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๙๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปิยธิดา  โคตรค าหาญ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๙๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอัจฉราพรรณ  น้อยหว้า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๙๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศกุลตราย์  อยู่กรุง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๙๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววริษา  พรมสวัสดิ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๙๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปนัดดา  สุมาลัย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๙๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอัญชลิดา  ส านักบ้านโคก 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๙๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุภารัตน์  ปุริวงค์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๙๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจุฑารัตน์  โสมรักษ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๕๙๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิรัฐติกาล  รัตนโคกสูง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๐๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจันทร์ทิวา  ศรีลารัตน์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๐๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกุลสตรี  ท้าวเนาว์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๐๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวดาวิษา  เพริศแก้ว 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๐๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกรทิพา  เลิศสงคราม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๐๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวมาริสา  แก้วศรี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๐๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพีระดา  สุมนรัตนกุล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๐๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีสาคร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๐๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวช่อรัดดา  เสนศรี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๐๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววันเพ็ญ  โพธิ์พุ่ม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๐๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววนิดา  ประทาพันธ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๑๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพลชา  ประยูรเสาวภาคย์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๑๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐธิดา  สาระพร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๑๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนพรัตน  อินทรวงษ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๑๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชลลดา  ไชยรบ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๑๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายสิทธิศักดิ์  ค าอาจ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๑๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิราภา  ศรีจันทจร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๑๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอภิญญา  สารมานิตย์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๑๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอรปรียา  ส ารวจวงศ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๑๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายอานนท์  รินทะชัย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๑๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุพิชชา  วรรณวาส 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๒๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธนพร  ธารเลิศ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๒๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวญานิกา  บัวชัย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๒๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพนิดา  แผนหล้า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๒๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวญาสุมินทร์  ป้องค าสิงห์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๒๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวทิพาวดี  นาลงพรม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๒๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนวลลออ  สว่างเนตร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๒๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววรดา  ปาระพิมพ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๒๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเพ็ญนภา  ไชยสุระ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๒๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเรนุมาศ  ยอดค าตัน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๒๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธนาธิป  เลิศสงคราม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๓๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายอลงกรณ์  นานค า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๓๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนริศรา  รู้บุญ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๓๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวทิพเกสร  อดทน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๓๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายภาณุ  สุขสร้อย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๓๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายภูวนาท  สีราชเลา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๓๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววิไลรัตน์  นารินรักษ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๓๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวยุพารัตน์  ผ่องแผ้ว 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๓๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววรรณวิภา  ค าพรมมา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๓๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวคัทรียา  ทาบุเรศ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๓๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวภัทรติยา  ธิสาไชย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๔๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุดารัตน์  โทนาคง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๔๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจุฑาพร  ขาวขันธ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๔๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววริศรา  สมโพชน์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๔๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธัญญารัตน์  มาตราช 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๔๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกรวิภา  สอนบุปผา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๔๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายจิระยุทธ์  ผักบัวแก้ว 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๔๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเนตรนภา  ศรีอุดม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๔๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิราภรณ์  สาคร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๔๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิริภัทราณ์  โคตรค าหาญ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๔๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเนรัญชลา  เนาวรังสี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๕๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศศิธร  ราชพลี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๕๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพจนิชา  ศรีบุญขาม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๕๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจันทร์จิรา  ศาสนะสุพิน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๕๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววัชราภรณ์  ปิยะนันท์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๕๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุดารัตน์  ชิณหงส์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๕๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพิมพกานต์  ภักดีรักษ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๕๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายชัยชนะ  ยันตะพันธ์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๕๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกอญ่า  การะจักร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๕๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิราวรรณ  หันจรูญ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๕๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชญาน์นัทธ์  จันทร์ศรีโคตร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๖๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุวารีย์  แก้วดวงสี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๖๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกานต์มณี  ต้นสาย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๖๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกนิษฐา  พาชื่นใจ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๖๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุนิษา  อรัญโชติ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๖๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวทัศนีย์  โกนตะสิงห์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๖๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐริกา  น้อยภูเวียง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๖๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุพรรณี  โพธิ์ศรี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๖๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกาญจนา  กุลกั้ง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๖๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายวราวุฒิ  สาแวงดวง 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๖๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุภัสตรา  เศษมา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๗๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธารารักษ์  ทัศวงษา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๗๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศศิธร  สุทธิประภา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๗๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชลดา  วันโน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๗๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอารียา  ทิพโสด 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๗๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอารียา  โคตรเจริญ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๓    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๗๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววันวิสา  สุวรรณชัยรบ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๗๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิราพร  ทนน้ า 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๗๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนิชากร  ดงใจ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๗๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวมัลลิกา  เหลาพรม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๗๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธิดารัตน์  พรหมรินทร์ 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๘๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอุไรรัตน์  พลราชม 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๘๑/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุพัตรา  สีเลา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๘๒/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววารุณี  ไชยชน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๕    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๘๓/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนรีรัตน์  พลสิมมา 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๘๔/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิตรานันท์  พวงนิล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๘๕/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิริลักษณ์  ไหมมี 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๘๖/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัทธิดา  ฟองอ่อน 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๘๗/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนันทนา  ตรีกมล 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๘๘/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศุภวรรณ  ผลบุตร 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๘๙/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพรพิมล  คุณสาย 
เข้ารว่มการแขง่ขนั   “แขง่ขนัคัดไทย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

               ว่าที ่ร.ต. ดร 
 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เลขที่ ๗๖๙๐/๒๕๖๑ 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 


