
 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล  ชนะเลิ

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชนะเลิศ  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.

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.ณฐพงศ์  สาระบาล 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๒๑ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล  รองชนะเลิ

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

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.ธัญรดา  แสงพิศาล 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๒๒ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล  รองชนะเลิ

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

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.ธัญยภรณ์  รองจัตุ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๒๓ / 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 ๔ 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

                                                                                                                   

ด.ญ.เมย์ฐิตา  ศรีหลิ่ง 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๒๔ / 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 ๕ 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

                                                                                                                   

ด.ญ.แพรวา  ดวงตา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๒๕ / 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 ๖ 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

                                                                                                                   

ด.ช.พงศธร  ทองยศ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๒๖ / 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 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

                                                                                                                   

ด.ช.ปุญญพัฒน์  ปัตลา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๒๗ / 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 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

                                                                                                                   

ด.ช.อชิรวัฒน์  สลางสิงห์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๒๘ / 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 ๙ 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

                                                                                                                   

ด.ช.พงศกร  แสงแก้ว 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๒๙ / 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 ๑๐ 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

                                                                                                                   

ด.ญ.ศรุดา  นะรินยา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๓๐ / 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

                                                                                                                   

ด.ญ.สุวภัทร  ยุบลเขต 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๓๑ / 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 ๑๒ 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

                                                                                                                   

ด.ช.พงศภัค ตุดถีนนท์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๓๒ / 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 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

                                                                                                                   

ด.ช.มงคล  สินทรัพย์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๓๓ / 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 ๑๔ 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

                                                                                                                   

ด.ญ.ภัทรวดี  แสงท้าว 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๓๔ / 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 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

                                                                                                                   

ด.ช.กรวิชญ์  ราชาชาญ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๓๕ / 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 ๑๖ 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

                                                                                                                   

ด.ช.วุฒิภัทร  พึ่งจัด 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๓๖ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
 



 

                        (นางเพลินพิศ  สิงห์คํา)                

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม

มอบ

ได้รับรางวัล ชมเชย (Top Twenty

ขอให้มีความสุข ความเจริญ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 

                                                                                                                   

ด.ญ

                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                                                                         

                                      (นายศักดิช์ัย  ครู่แก้ว) 

โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม 

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

Top Twenty) อันดับ ๑๖ 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.พรรนก  เรืองวัณณภา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๓๗ / 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 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

                                                                                                                   

ด.ญ.จิตพิสุทธ์  จิตจักร 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๓๘ / 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 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

                                                                                                                   

.ช.นนทศักดิ์  สุตตานนท์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๓๙ / 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 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

                                                                                                                   

ด.ช.นัฐนนท์  วิชัย 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง
                         ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕-๖) 

ประสบความสําเร็จและรักษาความดีนี้ตลอดไป   

 

Math Contest 2017)  
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

                                                                                                                   เลขที่ ๐๔๐ / ๒๕๖๑ 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่ง 
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