
 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายกฤษฎา  แง่พรม 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๒๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายเจษฎากร  สีสุพล 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๒๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายชัยอนันท์  ศรีสวรรค์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๒๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธนวัฒน์  ทุมไมล์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๒๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธีรภัทร  โยธาทร 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๓๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายปัญจพล  ต้องตาศร ี
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๓๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายภัทรพล  รักษาภักด ี
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๓๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายวิศิษฐ์  ดอกนารี 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๓๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายศุภธณากิจ  จันตะเสน 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๓๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายษมาวีย์  พาวงศ ์
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๓๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายอัมรินทร์  อินธิบาล 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๓๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายอิสระ  ประทุมจันดี 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๓๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกันยารัตน์  แสนทรศิลป์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๓๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกานต์ธิดา  พรมบุตร 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๓๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกุลสตรี  ท้าวเนาว์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๔๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจันทร์ทิวา  ศรีลารัตน์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๔๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิรัฐติกาล  รัตนโคกสูง 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๔๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจุฑามณี  อิ่มวงค์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๔๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจุฑารัตน์  โสมรักษ์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๔๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจุฬามณี  วิชนา 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๔๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐริกา  สมพินิจ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๔๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณิศรา  สมทิพย ์
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๔๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวทิพย์ประภา  ประสมศรี 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๔๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธัญญาลักษณ์  หลวงหลาก 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๔๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธันย์ชนก  ประสารพรรณ์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๕๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนภสร  เมรี 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๕๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปิยวรรณ  ค าควร 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๕๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวพัณณิตา  จันทะโพธ์ิ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๕๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสตินทรีย์  นิกาพฤกษ์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๕๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสิรินญา  วงค์อนุ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๕๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุภารัตน์  ปุริวงค ์
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๕๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุรารัตน์  สุขเสริม 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๕๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุริวัสสา  กุลแก้ว 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๕๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุรีรัตน์  บุญจันทร์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๕๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอัจฉริยา  นามวงษา 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๖๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอินทิรา  พร้อมใจ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๖๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอินทิรา  วิเศษภักดี 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๖๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกัญญนัช  ปฐมชัยชนะ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๖๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนพวรรณ  ธงศรี 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๖๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอนิศรา  สารมานิตย ์
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      

เลขที่ ๗๙๖๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวธัญจิรา  มีสันเทียะ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง พระอภัยมณี” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 

      
 

เลขที่ ๗๙๖๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 


