
 

                        (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 ๓ 

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 ๐๘๑ / 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

                                                                                                                   

.ช.ณัฐยศ  สุวรรณไตรย์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๘๒ / 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.ช.สุดขอบฟ้า  บุญทวี 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๘๓ / 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

                                                                                                                   

ด.ช.กฤษกร  เพ็งอินทร์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๘๔ / 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

                                                                                                                   

น.ส.วิลาสินี  ใจภักดี 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๘๕ / 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 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

                                                                                                                   

ด.ญ.วิชิตา  ผลจันทร์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๘๖ / 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 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

                                                                                                                   

.ช.วัชรพล  ตรีสัตยสกุล 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๘๗ / 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.ช.วรปรัชญ์  นามมั่น 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๘๘ / 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.ชณิฐชา  เกตจุนา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๘๙ / 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.ณัฐวรรณ  พลยุทธ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๙๐ / 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.สุมินตรา  เกตสุดา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๙๑ / 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 

(Top Twenty) อันดับ ๑๒  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.กมลชนก  วิมลตระกูล 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๙๒ / 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.พวัฒน์  วังคะฮาต 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๙๓ / 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 ๑๔  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.วัชรากรณ์  เวฬุวนารักษ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๙๔ / 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 ๑๕  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.พัฒน์จิราษี  หารไชย 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๙๕ / 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 ๑๕  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.รัชนี  ยะโสธรา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๙๖ / 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 ๑๗  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.สุดารัตน์    ขุนนรา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๙๗ / 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 ๑๘  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.ชนิดา  พาพันธ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๙๘ / 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 ๑๘  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.พชรพล  มุกธวัตร 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๙๙ / 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 ๑๘  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.พรลภัส  ไชยรักษ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๑๐๐ / 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 ๑๘  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.ภานุเดช  ไชยมิ่ง 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
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                        (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 ๑๘  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.สุภกิจ  ประทุมไข 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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