
 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 171/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายยงยุทธ  หล่อตระกูล 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 172/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายประยงค์  โมคภา 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 173/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 174/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายอนันต์ พิมพะสาลี 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 175/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายจักรี  แสงสุริยินทร์ 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 176/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายนพกุล  ปัญญาแก้ว 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 177/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายเสนีย์  เอกบุตร 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 178/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายชุมพล  หลกัคํา 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 179/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายปิยะพงษ์  ไชยศิวามงคล 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 180/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวนภารัตน์  ศรีธเรศ 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 181/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายยศศรัณยู ณ กาฬสินธุ์ 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 182/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวอัจฉราวรรณ  ศิริกุล 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 183/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาววิภาวี  บุญเรือง 

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 184/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 ดร.กริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 185/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายสรรทัศน์  ประทุมชาติ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 186/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายศิริยศ  เหลี่ยมสิงขร 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 187/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายวุฒิ  ขจร 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 188/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายวนิช  บุดดี 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 189/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายพายุ  วรรัตน์ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 190/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายศิริพงษ์  ลนุอุดม 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 191/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายบุญเรือง  แสนโคตร 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 192/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางนุชนาถ โคตะวินนท์ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 193/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวลักขณา  ศรีรักษา 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 194/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายอรุณ  อิ่มสง่า 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 195/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายจิตรกร  โคตะวินนท์ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 196/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายจําลอง  โคตรพัฒน์ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 197/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางภัลลิกา  ดลรักษ์ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 198/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางเพ็ญศิริ  ภูถมศรี 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 199/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางอภิญญา  ถิ่นแสนดี 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 200/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางพิชาพร  แก้วคําภา 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 201/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายธนกฤต  บัวเรียน 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 202/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายชัชนันท์  ปญัญา 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 203/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายปัญญา  สายสินธ์ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 204/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางอรวี  พันธุ์งาม 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 205/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวสรัญธร ไผ่พุทธ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 206/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางกันยารัตน์  โนนศรีชยั 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 207/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสุชาดา อภัยพัฒน ์

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 208/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายประพันธ์  นาถาดทอง 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 209/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 ว่าที่ ร.ต.พรพรรณ  จําปาศรี 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 210/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวพิมพิมล นาชัยโชติ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 211/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางศศนิา พลานชัย 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 212/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 ดร.ธนกร  เชื้อจํารูญ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 213/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสุนนัทา  ญาณสิทธิ์ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 214/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายศิริยศ  เหลี่ยมสิงขร 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 215/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายโชติช่วงชัยอนันต์  ดาบโสมศรี 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 216/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายสมพร  พรมภาพ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 217/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางอรวรรณ  สุวรรณสังข์ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 218/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายวิษณุ  อันสงคราม 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 219/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางอุมาภรณ์  ใจเอื้อ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 220/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางรัศมี  กันยานุช 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 221/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายสิทธิชัย  ฆารไสว 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 222/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายจักรพันธ์  จํานงพิศ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 223/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางมนณิทร  เขตบุญพร้อม 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 224/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสงกรานต์  พรมภาพ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 225/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางกัลยา  เจาะจง 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 226/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางอารีรัตน์  สอนสมบตัิ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 227/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางทัศนีย์  โพธิสุวรรณ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 228/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวศิริพรรณ  สุวรรณสังข์ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 229/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวสกาวรัตน์  มูลตระกูล 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 230/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายบุณยกร  บุญโพธิ์ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 231/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวศรินยา  เหล่าลาภะ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 232/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายธานี  มันปาฏิ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 233/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายเทวา  นามบัญหา 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 234/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายพชรวัฒน์  ประชุม 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 235/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายจารุวัฒน์  ทัศนิจ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 236/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายพัลลพ  ชัยประโคม 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 237/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางจารุวรรณ  พัฒม ี

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 238/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวศิรินภา  จันทร์เปล่ง 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 239/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสุมาลัย  เพชรแจ้ง 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 240/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวอรทัย  ภารสําราญ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 241/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาววนิดา  ถวิลถึง 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 242/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวปรัศนีย์  สุวรรณสังข์ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 243/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวพัชรินทร์  อุทโท 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 244/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสายฝน  อุยนันทพทิักษ์ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 245/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวลภัสรดา  ขจรโมทย์ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 246/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางรัฐปราณี  เฮียงเหี่ย 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 247/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางปวันรัตน์  เหลี่ยมสิงขร 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 248/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวธิดาสุมณี  ภูจอมจิตร 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 249/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายผดุงศักดิ์  แวงโยธี 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 250/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายปฏิภาณ  ภูจอมจิตร 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 251/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวพนิดา  ไชยขันธุ์ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 252/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 Miss Liao Liuping 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 253/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 Mr. Daryll dan Singco 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 254/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวหัทยา  เหลี่ยมสิงขร 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 255/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวดลนภัส  พันธินา 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 256/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวราตรี  ศิลารักษ์ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 257/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายศิลปชัย  ทองดี 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 258/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวสุพัตรา  จันธิระ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 259/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวนุจรี  โสภิณ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 260/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวจันทร์จิรา  วงศ์ศรีเขา 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 261/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวพรทิพย์  ชนะมัจฉา 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 262/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวณัฐธิดา  สุพินิจ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 263/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายพุทธา  อนันตะภักดิ์ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 264/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวอริยา  โคตะวินนท ์

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 265/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวศศิธร  อินทร์สีดา 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 266/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสาวทานตะวัน  พิมพัฒน ์

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 267/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายมงกุฎ  พลตื้อ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 268/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายณัฐกิต  ยันตะบุตร 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 269/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายกิตติโชติ  วรสาร 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 270/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นายวงศ์เดือน  นุสนทะรา 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 271/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางสําราญ  ติยะบุตร 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 272/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางม้วน  ชมภูพร 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 273/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางพรพิมล  พาณิชย์ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 274/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

 นางงามสะใบ  จุทาการ 

เป็นคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

 ขอให้มีความสุข รักษาความดี ใหเ้จริญจตุรพธิพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย์ สบืต่อไป 
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)        (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์


