
 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 333/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายพายุ  วรรัตน์ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

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 334/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายจําลอง  โคตรพัฒน์ 

เป็นคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

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 335/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายประดิษฐ์  ประสิทธิศิลป์ชัย 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 336/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายดร ศรีสวัสดิ์ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 337/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายกมลรัชต์  ภูบุญล้น 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 338/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุจิตร์ตา  แสงนาโก 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 339/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรนุช  ศรีโพธิ์ชัย 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 340/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสมชนะ  ปตัลา 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 341/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุรินทร  บุตรคํา 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 342/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายธานินทร์  แวงยางนอก 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 343/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรวรรณ พลายละหาร 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 344/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางพรรณิภา  มาลาหอม 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 345/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายศรัญญู   เพชรฤาชา 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 346/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางงามสะใบ  จุทาการ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 347/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางพรสิทธิ์  ลาภบุญเรือง 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 348/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางอารีรัตน์  สอนสมบตัิ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 349/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุกัญญา  ผารุธรรม 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 350/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสายไหม  ปัญญา 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 351/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายณรงค์  ภูกงลี 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 352/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางธมนวรรณ  สุขเกษม 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 353/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายชินดนัย  สายโรจน์ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 354/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางจารุวรรณ  พัฒม ี

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 355/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายวุฒิพงษ์  ดอนเงิน 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 356/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางพรรณี  ภูนารี 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 357/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางยุภาวดี  มีตา 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 358/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายณรงค์ศักดิ์  ไชยขันธ์ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 359/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางกมลพรรณ  กุลอาจศรี 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 360/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายฟองฤทธิ์  ภูนาชัย 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 361/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางอรทัย  สุวรรณหาร 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 362/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายเทเวศร์  อัฐนาค 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 363/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายชาตรี  คงสมจิตต์ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 364/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางวิศรุตา  ขันธจันทร์ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 365/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพรพิมล  ภูเขาลาด 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 366/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเลไลย์  ประดับคํา 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 367/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางลําไพร  ภูหงษ์สูง 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 368/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางดวงใจ  พาธาณี 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 369/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางชนญัธิดา  เชื้อจํารูญ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 370/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางรัฐปราณี  เฮียงเหี่ย 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 371/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุวัจนา  ศรีวิเนตร 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 372/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายพีระศักดิ์  โชติจําลอง 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 373/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางวนิดา  ภูวิชัย 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 374/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายเยี่ยมยง  รินเสนา 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 375/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางกนกรัตน์  ดวงกรมนา 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 376/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสามกรณ์  ผลเลิศ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 377/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเกศสุดา หงษ์ชูตา 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 378/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายจักรพงศ์  นนท์จุมจงั 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 379/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายคงคา  ศรีประเสริฐ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 380/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุธาสินี  ศรีสงคราม 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 381/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุปราณี  แวงยางนอก 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 382/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายพุทรา  อนันตะภักดิ์ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 383/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวรัชนี  พิทักษ์วงศ์จินดา 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 384/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศศิธร รัตน์แสง 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 385/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางนภาพร  พันธะไชย 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 386/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกัลยา  พรสอน 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 387/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายธีระวุฒิ  โพธิ์นอก 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย) 
 

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 388/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสมนึก  พาธาณี 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย) 
 

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 389/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุทิน  ชินคาํ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย) 
 

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 390/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุมาลัย  เพชรแจ้ง 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย) 
 

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 391/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายยงยุทธ์  แพงพุด 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจรวดขวดน้ํา (ยิงไกล และแม่นยํา) (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 392/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายเจษฎา  มีตา 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจรวดขวดน้ํา (ยิงไกล และแม่นยํา) (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 393/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวบุญญา  กุดแถลง 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจรวดขวดน้ํา (ยิงไกล และแม่นยํา) (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 394/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายวีระ  ยันทะแย้ม 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจรวดขวดน้ํา (ยิงไกล และแม่นยํา) (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 395/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายกิตติโชติ  วรสาร 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจรวดขวดน้ํา (ยิงไกล และแม่นยํา) (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 396/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายเจริญรัตน์  ทิพเจริญ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจรวดขวดน้ํา (ยิงไกล และแม่นยํา) (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 397/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายกิตติพงษ์  ตาลอําไพ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจรวดขวดน้ํา (ยิงไกล และแม่นยํา) (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 398/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสมพร  พรมภาพ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจรวดขวดน้ํา (ยิงไกล และแม่นยํา) (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 399/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายปริญญา  อุ่นพิกุล 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจรวดขวดน้ํา (ยิงไกล และแม่นยํา) (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 400/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

ว่าที่ ร.ต.พรชัย  ศรีปาน 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจรวดขวดน้ํา (ยิงไกล และแม่นยํา) (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 401/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางวราลักษณ์  นันตะริ 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจรวดขวดน้ํา (ยิงไกล และแม่นยํา) (ระดับ ม.ปลาย) 
 

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 701/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวณชลนิภา หาญกุล 

เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการพูดทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) 
 

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 ์


