
 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายกฤติศักดิ์  วงศ์กาฬสินธ์ุ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๘๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายชลหิรณัย์  พลศักดิ์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๘๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายณัฐวุฒิ  วโรรส 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๘๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธนทัต  ลี้ตระกูล 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๘๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธนาธิป  รักด ี
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๙๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธนารัตน์  ไชยชมพ ู
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๙๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายปฐวี  พวงประดิษฐ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๙๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายปาณัสม์  ดาศรี 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๙๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายสวรินทร์  บัวค า 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๙๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายสหัสวรรษ  หวลศรีไทย 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๙๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายอนุวัฒน์  บุระทานัง 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๙๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกนกอร  ชาวเหนือ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๙๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกษมา  นันทราช 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๙๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกาญจนานันต์  วังแสง 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๘๙๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวเกษราภรณ์  ใบภักดี 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๐๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิราพร  นนตะ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๐๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชฎาพร  ชาญฉลาด 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๐๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชนาทิพย์  เชื้อเพชร 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๐๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวน้ าทิพย์  ศรีประชัย 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๐๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนิติยา  ฟองอ่อน 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๐๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวบุษกร  ทองจันดา 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๐๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปนัดดา  กติการ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๐๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวปวีณา  เมษา 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๐๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวมนัญชยา  ชัยศร 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๐๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรัชนีกร  ปาระมี 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๑๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววนัสนันท์  สาหล้า 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๑๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววรรณภา  คณะเมือง 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๑๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววรรณิดา  ค้ าคูณ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๑๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิรประภา  ดวงพลา 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๑๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิริมาศ  ทองหน่อหล้า 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๑๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศิริลักษณ์  มะลิทอง 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๑๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุกฤตา  สัตถาผล 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๑๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุพิชญา  สุขโพธ์ิเพชร 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๑๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุภาภรณ์  ใจดี 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๑๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุวรัตน์  เลิศสงคราม 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๒๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวหทัยภัทร  ตั้งจิตร 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๒๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอนงค์  ภูกองไชย 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๒๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอาทิตติยา  สารีโพธิ์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๒๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอาทิตยารัก  บันโสภา 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๒๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอาภัสราภรณ์  เที่ยงตรง 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง สามัคคีเภท ค าฉนัท์” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      
 

เลขที่ ๗๙๒๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 


