
 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายจิรชัย  อยู่เย็น 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๖๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายณัฐวัตร  เหล่านคร 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๖๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธนกร  ผดุงศักดิ์ภักดี 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๖๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธนะวิชญ์  เดชราช 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๗๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธีรภัทร์  มั่นคง 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๗๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายธีรวัต   ทิพพร 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๗๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายพรอนันต์  พันธ์เทียม 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๗๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายวรกานต์   กองทองนอก 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๗๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายวิทูร  ทราจารวัตร 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๗๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายวุฒิชัย   บุญเกื้อ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๗๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นายตะวันฉาย  วงเวียน 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๗๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกนกวรรณ  ณ น่าน 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๗๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกนกวรรณ  สุทธิประภา 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๗๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวกุสุมา  กาหอม 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๘๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวคณภรณ์  ร่างกาย 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๘๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวจิตรานุช   สิงหท์อง 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๘๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวชลธิชา  เมืองแทน 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๘๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐกานต์  เกื้อทาน 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๘๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณัฐธิดา  สอนสมนึก 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๘๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวณิชมน  บุรวัตร์ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๘๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวนิชนันท์  พวกเมืองพล 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๘๗/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวภัทรลดา  สะพานทอง 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๘๘/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวโยษิตา  แจ้งจิตร 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๘๙/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวรักหทัย  คุณาพรม 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๙๐/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาววิลาวัณย์  หาวิเศษ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๙๑/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวศุภรัตน์  เชิดชม 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๙๒/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวสุธากร  คุณวงศ ์
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๙๓/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอนัญญา  จันทร์กลิ่น 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๙๔/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอรนิภา  อินทร์ลี 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      

เลขที่ ๗๙๙๕/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 



 

 

 

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
มอบเกียรติบัตรนีใ้หไ้ว้เพ่ือแสดงวา่ 

  นางสาวอาภาพร  พิมพบ์ุญ 
เข้ารว่มการแสดงละคร  “เรื่อง มัทนะพาธา” 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒    
วนัสุนทรภู่  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 

ขอให้มีความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว้  ณ  วนัท่ี  ๒๖   มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

            วา่ที ่ร.ต. ดร. 
      
 

เลขที่ ๗๙๙๖/๒๕๖๑ 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(สกุจิ   ศรพีรหม) 
ผูอ้ านวยการ 


