
 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 451/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสรรทัศน์  ประทุมชาติ 

   เป็นคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

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 452/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายชูศักดิ์  ศรีพลอย 

   เป็นคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

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 453/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางอ่อนศรี  ไชยขันธ์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ (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 454/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางอมรรัตน์  อุดมวงษ์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ (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 455/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายคมปกรณ์  การพิรมย์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ (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 456/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางรองรัตน์  วรสาร 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ (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 457/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางปาณิสรา ทาระจันทร์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ (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 458/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางจารุวรรณ  แพงศรีสกุล 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ (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 459/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายไพบูลย์  พันทะลา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาอังกฤษ (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 460/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Mr.Errol Jonathan 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาอังกฤษ (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 461/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Ms.CharlesKimingi Thaiya 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาอังกฤษ (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 462/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Mr.Jusper Dick Abcede Concepcion 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาอังกฤษ (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 463/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Mr.Daryll dan Singco 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาอังกฤษ (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 464/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายเอกวิทย์  อํานวย 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาอังกฤษ (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 465/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายเอกสิทธิ์  เกิดสุข 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาอังกฤษ (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 466/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Mr.Ryan Christian P Dimatnlac 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาอังกฤษ (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 467/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Mr.Kintu Henry Mazereba 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาอังกฤษ (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 468/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Mr.Huang Meixiu 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาจีน (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 469/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Mr.Lin Li 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาจีน (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 470/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Miss Huang Zhaofen 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาจีน (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 471/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Miss Liu Huihui 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาจีน (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 472/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Mr.Zuo Liugang 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาจีน (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 473/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Miss Wang Jinyun 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาจีน (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 474/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Miss Liao Liu Ping 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาจีน (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 475/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Miss Meng Die 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาจีน (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 476/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Mr.Zheng Jinjiao 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกล่าวสนุทรพจน์ภาษาจีน (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 477/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Mr.Lin Yuyin 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแสดงละครภาษาจีน (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 478/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรทัย  ภารสําราญ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแสดงละครภาษาจีน (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 479/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายเมธา  ภูผ่านแก้ว 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแสดงละครภาษาจีน (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 480/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Miss Qin Jue 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแสดงละครภาษาจีน (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 481/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Miss Tu Ran 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแสดงละครภาษาจีน (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 482/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุมาลี  ภูริโสภิษฐ์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมตอบปญัหาภาษาอังกฤษ (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 483/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนงลักษณ์ บุญศาสตร์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมตอบปญัหาภาษาอังกฤษ (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 484/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววนิดา  ถวิลถึง 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมตอบปญัหาภาษาอังกฤษ (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 485/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางทวีภรณ์  ไตรพิษ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมตอบปญัหาภาษาอังกฤษ (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 486/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางเยาวลักษณ์  ภูชุม 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมตอบปญัหาภาษาอังกฤษ (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 487/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางอมรรัตน์  บุญสพ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมตอบปญัหาภาษาอังกฤษ (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 488/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Mr.Henry 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมตอบปญัหาภาษาอังกฤษ (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 489/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางวิลาสินี  อุปจันโท 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ (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 490/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายนรินทร์  นาจอมทอง 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ (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 491/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุรสีห์  จันทร์แสงศรี 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ (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 492/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจิตตาภัทร์  บุญมี 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ (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 493/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางทิพภาพร  วรสาร 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ (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 494/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางปวันรัตน์  เหลี่ยมสิงขร 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ (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 495/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางวิไล  คาดีวี 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ (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 496/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสมศักดิ์  เรืองจรัญ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (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 497/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางรัตนาพร  สร้อยเสนา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (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 498/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสมพร  ภูโอบ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ (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 499/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวทิพย์ภากรณ์  ใจวัน 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (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 500/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสกาวรัตน์  มูลตระกูล 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (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 501/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางอาลิษา  ยนต์พันธ์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (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 502/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายรัฐพล  หาญสินธุ์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (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 503/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายตุล  เชื้อจํารูญ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงละครภาษาอังกฤษ (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 504/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายอักษร  ทองหล่อ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงละครภาษาอังกฤษ (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 505/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

Mr. Ekonde David Lyonga 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแสดงละครภาษาอังกฤษ (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 506/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางศมณีย์  ดาราศาสตร์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Crossword Game (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 507/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายวรุตม์  ไชยสุข 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Crossword Game (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 508/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศิรินภา  จันทร์เปล่ง 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Crossword Game (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 509/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววารุณี  หนองห้าง 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling bees (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 510/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสงกรานต์  พรมภาพ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling bees (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 511/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุจิตรา  สุทธิประภา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling bees (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 512/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอัจฉริยา  หนองห้าง 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม Spelling bees (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 513/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางพัฒนาพร  คําเสนาะ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะการอ่านในใจ/ทักษะการเขียนบรรยายภาพภาษาอังกฤษ (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 514/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางบุณยานุช  ค้าแก้ว 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะการอ่านในใจ/ทักษะการเขียนบรรยายภาพภาษาอังกฤษ (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 515/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรสา  ภูผาดแร่ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะการอ่านในใจ/ทักษะการเขียนบรรยายภาพภาษาอังกฤษ (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 ์


