
 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชนะเลิศ  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.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.พงศภัค ตุดถีนนท์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๐๑ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด.ญ.

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชนะเลิศ อันดับ ๑  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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

                                                                                                                   

.จารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๐๒ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชนะเลิศ อันดับ ๒  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.มงคลชัย  สินทรัพย์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๐๓ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Ten

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Ten) อันดับ ๔ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ปวริศา  พึ่งจัด 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๐๔ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Ten

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Ten) อันดับ ๕ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ธิชญา  คําสมบัติ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๐๕ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Ten

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด.ญ

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Ten) อันดับ ๖ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.กานต์กนกศ์  เดชพละ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๐๖ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Ten

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด.

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Ten) อันดับ ๗ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ภูมินันทน์  บัวสิริพงษ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๐๗ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Ten

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Ten) อันดับ ๘ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ชีวธันย์  ศรีวสุทธิ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๐๘ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Ten

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Ten) อันดับ ๘ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.เสฏฐวุฒิ  สกลไชย 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๐๙ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Ten

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด.

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Ten) อันดับ ๑๐ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ณัฏฐนันท์  ส่วนเสน่ห์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๑๐ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Twenty

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด.

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Twenty) อันดับ ๑๑ ระดับชั้นประถมศึกษาตอน

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.ภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๑๑ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Twenty

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Twenty) อันดับ ๑๑ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ทีปกร  ชัยศรี 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๑๒ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Twenty

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Twenty) อันดับ ๑๓ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ภัทรพล  คําไสว 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๑๓ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Twenty

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Twenty) อันดับ ๑๓ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ศุภโชค  คงทวี 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๑๔ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Twenty

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด.

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Twenty) อันดับ ๑๕ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ตรีดาว  สายสมบูรณ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๑๕ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Twenty

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Twenty) อันดับ ๑๕ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ธีรภัทร  ป้อมพันธ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๑๖ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Twenty

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Twenty) อันดับ ๑๗ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ทัศพร  นัทธีเจริญ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๑๗ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Twenty

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Twenty) อันดับ ๑๘ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.จินต์จุฑา  ทําผ้า 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๑๘ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Twenty

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Twenty) อันดับ ๑๘ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ณัฐณิชา  มูลสาร 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๑๙ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Twenty

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Twenty) อันดับ ๑๘ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

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.ณัฐนันท์  สะภา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓-๔) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๒๐ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
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