
 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอาริษา  พิกลุ   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๖๙๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายวรกานต์  กองทองนอก   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๖๙๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาววิลาวัณย์  ชัยมัฌชิม   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๔ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๖๙๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายธานินทร์  จิ่มอาษา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๖๙๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวกมลชนก  คุณละ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๖๙๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวโยทกา  สุริยันต์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๖๙๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายจีระศักดิ์  วงศ์ปฐม   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๖๙๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวจุฑาพร  บุตรสะอาด   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๙ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๖๙๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายธนกร  ผดุงศักดิ์ภักด ี  
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๖๙๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายวุฒิชัย  บุญเกื้อ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๐๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวกวีณา  มีระหันนอก   
 ชนะเลิศ “แขง่ขันแต่งกลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๐๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายอรรคพล  พะลากุล   
 รองชนะเลศิ อันดับ ๑ “แข่งขนัแต่งกลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๐๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวชรินทร์ทิพย์  บับพาน   
 รองชนะเลศิ อันดับ ๒ “แขง่ขนัแต่งกลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๐๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายอภิชน  กิตติเมธาวงศ์   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๐๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวกานต์สินี  จงรู้ธรรม   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๐๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวรุจิรา  แมดมีเหง้า   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๐๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาววีรวรรณ  ฤทธิมหา   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๐๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอินทิรา  ประชานันท์   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๐๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายณัฐกฤต  กาญจนกัณโห   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๔ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๐๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวจารุวรรณ  พันธุ์โพธิ์   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๑๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาววรรณพร  บุญอภัย   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๑๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสุพรรณกัลยา  พันธุ์แดง   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๑๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายคุณากร  แพงพา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๑๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายจิราธร  ไชยสุข   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๑๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายเจษฎา  สายกัน   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๑๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายณัฏฐพล  มูลดา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๑๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายทักษิณ  แก้ววิเชียร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๑๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายธรรณธร  ภาโนมัย   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๑๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายพีรณัฐ  วาชรัตน ์  
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๑๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายภูธเนศ  สิงห์จรรยา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๒๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายรัฐศาสตร์  พะนะลาภ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๒๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายศุภกร  ยนัตะพันธ์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๒๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายอัษฎาวุธ  เจริญศรี   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๒๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวกนกวรรณ  ท าทาทอง   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๒๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวกมลรัตน์  ศรีสร้อย   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๒๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวกรรณิการ์  กาหลง   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๒๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวจันทร์จ้าว  จันทร์สมคอย   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๒๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวจิดาภา  มากสมบูรณ์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๒๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวฑิมพิกา  เทียมราช   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๒๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวณัฐณิชา  ทิพม้อม   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๓๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวธนาพร  จันดาเขียว   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๓๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวนันทนา  จักรชูพันธ์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๓๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวนันทิกานต์  สอนค ามี   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๓๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวภัทรลดา  ศรีพันธบุตร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๓๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวมัจธิมา  สุวรรณกิจ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๓๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวมาลินี  หล้าหิบ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๓๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสิริวรดา  โยธาศร ี  
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๓๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสุชาดา  การะจักร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๓๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสุนิตา  ทีนคร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๓๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอนัญญา  ประพุทธา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๔๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอารียา  บุญแสง   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๔๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายคีรีบูน  ศิริดล   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๔๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาววชิรินทรา  กุลพนัธ ์  
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๔๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอรัญญา  จันทร์โสภา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๔๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวจิรัญญา  จู่มา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๔๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายภัทรพล  โพศิร ิ  
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๔๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายวีรภัทร  สุรวิทย ์  
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๔๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวชลดา  ค าจันทร์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๔๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวดวงใจ  โสภีพันธ์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๔๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวปนัดดา  สุขานนท์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๕๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวปิยะธิดา  สังห์ทอง   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๕๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวพรรณนารายณ์  บุญแสง   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๕๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวฟารีดา  สารสะ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๕๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวภัทราภรณ์  เสตะ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๕๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวมณิภา  กลิ่นหอม   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๕๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวมัณฑนา  ศรีสาคร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๕๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวรัชนีกร  มาริชิน   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๕๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวรัชนีกร  มาริชิน   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๕๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาววลิษา  สุนทร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๕๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวศิวภรณ์  สายแก้ว   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๖๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสาวิตรี  แสงดี   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๖๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสิรินาถ  สุขวงศ์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๖๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสุดาภรณ์  อินทร์ภูวงษ์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๖๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอารียา  ศิลาขวา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๖๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวเอมิตรา  หาระโคตร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๖๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวเอื้องเงิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๖๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวธนัชชา  สัมฤทธิ์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๖๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสิรภัทร  อินลา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๖๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสุทธิดา  เสียงเลิศ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๖๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายจิรวัฒน์  มิกทา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๗๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายณัฐวุฒิ  ศรชัย   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๗๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายธนดล  วรรณพัฒน ์  
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๗๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายภานุพงษ์  สุภาชาติ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๗๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายเสกสรรค์  ค าวันดี   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๗๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวกันยารัตน์  ประสาคุณ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๗๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวชนิตา  ไชยพันธ์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๗๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวบุรัสกร  จันดาหัวดง   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๗๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวเมฆขลา  สุริยะ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๗๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวรัตนาภรณ์  แสงดาว   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๗๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสาวิตรี  ยันตะพันธ์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๘๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสุกัญญา  สาขามุละ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๘๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสุกัญญา  มิ่งวัฒนกุล   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๘๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสุจิตรา  แสนเมือง   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๘๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสุดธิดา  คุณวัฒนบ์ัณฑิต   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๘๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสุภาพร  อาจบ ารุง   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๘๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอโณทัย  หอมหวน   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๘๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอัญพัชญ์  เมธีสกุลพันธ์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๘๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอารียา  ผาบจุงกงุ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๘๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอินทิรา  บุญเทียน   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๘๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายกฤตวัน  แสงเจือ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๙๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายกันทรากร  วงศ์ประเสริฐ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๙๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายสรวรรธฆ์  ศรีทะจักร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๙๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายอดิศักด์ิ  แสนธิสาร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๙๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวกนกวรรณ  พรหมรินทร์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๙๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวจตุพร  ธิอัมพร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๙๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวชลธิชา  หวายโหล่   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๙๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวฐิตาภรณ์  อิ่นแก้ว   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๙๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวพัชรี  สวัสด ี  
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๙๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวพัสราพร  แสงเพชร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๗๙๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวพิชญ์สินี  พิมพ์ชัยน้อย   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๐๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวภัฏจิรา  ศรีหล้า   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๐๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวรัฐยา  มะลิลา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๐๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาววิชญาดา  ค าอ่อนสา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๐๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวศิริกานต์  ทิพเนตร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๐๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอภัชชา  อุ่นวิเศษ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๐๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวชนกนาฎ  ช านาญ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๐๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวนิฤมล  บุญลี   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๐๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวนิศารัตน์  พงศ์ภานพุัฒน์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๐๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวปวีณา  แซ่จาง   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๐๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวภัทราภา  รัตนเสนศร ี  
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๑๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวรินรดา  สุรินทร์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๑๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาววิภวานี  เนียก๊าด   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๑๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวกาญดา  การสุวรรณ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๑๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายเจษฎา  ชูชะกา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๑๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายชินกุล  สมคุณา   
 ชนะเลิศ “แขง่ขันแต่งกลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๑๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายธนวัฒน์  โคระดา   
 รองชนะเลศิ อันดับ ๑ “แข่งขนัแต่งกลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๑๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวนงณภัทร  รอดเรือง   
 รองชนะเลศิ อันดับ ๒ “แขง่ขนัแต่งกลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๑๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวจันทร์ทิวา  ศรีลารัตน์   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๑๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวชลดา  เวลาหา   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๕ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๑๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายณัฐวุฒิ  นะธิศรี   
 ชมเชย “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๖ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๒๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอาทิตยา  นามประมา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๒๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายเอกราช  จันทร์ทองไชย   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๒๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายจักริน  เหิมหอม   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๒๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายชัยวัฒน์  ภูมิเพ็ง   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๒๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายบูรพักตร์  ข้อยุ่น   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๒๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายสมพร  ผ่านแสนเสาร์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๒๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายสิทธิศักดิ์  ค าอาจ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๒๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวรัชฎาภรณ์  แพงศรี   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๒๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวกรทิพา  เลิศสงคราม   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๒๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวจิตรลดาภรณ์  จตินาม   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๓๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวจิรนันท์  จิตรเจริญ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๓๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวชลลดา  ไชยรบ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๓๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวช่อรัดดา  เสนศร ี  
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๓๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวณัฐธิดา  สาระพร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๓๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวดาวิษา  เพริศแก้ว   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๓๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวธนภรณ์  ยั่งยืนนาน   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๓๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวนวรัตน์  เจนสาริกรณ์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๓๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวพลชา  ประยูรเสาวภาคย์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๓๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีสาคร   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๓๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวมาริสา  แก้วศรี   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๔๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวมิณธิรา  ตะรุวรรณ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๔๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวนิดา  ประทาพันธ์   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๔๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาววรรณนิภา  ราชตรี   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๔๓/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาววรุณาทิตย์  สาระปา   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๔๔/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาววันเพ็ญ  โพธิ์พุ่ม   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๔๕/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวศุภนิดา  พรหมสุขันธ ์  
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๔๖/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวสิรินทรา  สุขสี   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๔๗/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวอาทิติยา  แสนอุบล   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๔๘/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวพีระดา  สุมนรัตนกุล   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๔๙/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายธีรพงศ์  กุ้มเมฆ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๕๐/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นายภาณุ  สขุสร้อย   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๕๑/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

นางสาวนริศรา  รู้บุญ   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๕๒/๒๕๖๑ 



 

  

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

 

 

 

              

 

 

           วา่ที ่ร.ต. ดร. 

 
 

 

นางสาวจันทร์จิรา  ศาสนะสุพิน   
 เขา้รว่มการแขง่ขนั “แขง่ขนัแตง่กลอนสุภาพ” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๒ 
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 

เลขที่ ๗๘๕๓/๒๕๖๑ 


