
 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ช.ศุธนานิกร  อินอ่อน 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๖๑ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล รอง

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ญ.ชญาดา  แสงแก้ว 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๖๒ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล รอง

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ญ.จิราพัชร  กุลวงศ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๖๓ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด.

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชมเชย (Top Ten) อันดับ ๔  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

.ญ.ปรารถนา  โพธิ์มิผล 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๖๔ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชมเชย (Top Ten) อันดับ ๕  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ช.บุริศฐ์  โมระดา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๖๕ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด.ญ

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชมเชย (Top Ten) อันดับ ๖  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ญ.ณิชาภัทร  โพธิวรรณา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๖๖ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชมเชย (Top Ten) อันดับ ๗  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ญ.ศศิตา  สุดวิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๖๗ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชมเชย (Top Ten) อันดับ ๘  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ญ.ภัทราวดี  เชตฐราช 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๖๘ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชมเชย (Top Ten) อันดับ ๙  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ญ.อรณัฐ    พรมชาดา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๖๙ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย 

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชมเชย (Top Ten) อันดับ ๑๐  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ช.ปรัชญพงษ์  ลาภา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๗๐ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด.ช

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

(Top Twenty) อันดับ ๑๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ช.นเรนทร์ฤทธิ์  โทนุศิษย ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๗๑ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด.

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

(Top Twenty) อันดับ ๑๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

.ช.พัฒนกิจ  เชื้อเจ็ดตน 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๗๒ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด.

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

(Top Twenty) อันดับ ๑๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

.ญ.ฐิติยากร    เสาะสนธิ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๗๓ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

(Top Twenty) อันดับ ๑๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ช.ศุภากร  จันทร์สว่าง 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๗๔ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

(Top Twenty) อันดับ ๑๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ช.อนุรชา    องอาจ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๗๕ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

(Top Twenty) อันดับ ๑๖  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ญ.จิราพร  ศรีมันตะ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๗๖ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

(Top Twenty) อันดับ ๑๖  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ช.ณรงค์ศักดิ์  ศรีชนะ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๗๗ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

(Top Twenty) อันดับ ๑๖  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ญ.ณัฐพร  ทาสมบูรณ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๗๘ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

(Top Twenty) อันดับ ๑๖  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ญ.รุจิรา  ภาคแก้ว 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๗๙ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

(Top Twenty) อันดับ ๑๖  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้
ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๗ (Math Contest 
 ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                                                                   

ด.ช.เศรษฐวัฒน์  ค้าข้าว 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๘๐ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
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