
 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 559/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายวนิช  บุดดี 

   เป็นคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มการงานอาชีพ) 
 

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 560/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางเยาวลักษณ์  ง่วนสน 

   เป็นคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มการงานอาชีพ) 
 

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 561/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายชวิน  พงษม์า 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี (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 562/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุข  พลอยวิเลิศ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี (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 563/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสุภาภรณ์  ชัยอินทร์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี (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 564/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายวัฒนา  มรรควิจิตร 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ (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 565/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายนนทนันท์  เพิ่มขึ้น 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ (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 566/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายวศิน  สุลํานาจ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ (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 567/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางนฤมล  ภูมูลนา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ (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 568/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวศิริพรรณ  สุวรรณสังข์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ (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 569/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจําปา  ภูทอง 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ (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 570/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายวิชิต  อนันเอือ้ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ (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 571/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายอภิชัย  สิลินทบูล 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ (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 572/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายวรการ  กุลศิริ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง/กิจกรรมแกะสลักผักผลไม้ (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 573/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางอรวรรณ  สุวรรณสังข์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง/กิจกรรมแกะสลักผักผลไม้ (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 574/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพัชราภรณ์  คนกล้า 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง/กิจกรรมแกะสลักผักผลไม้ (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 575/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางรัชฎาภรณ์  บุตรศรีน้อย 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง/กิจกรรมแกะสลักผักผลไม้ (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 576/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางพิกุล  เตชะสี 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมร้อยมาลัย (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 577/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวบัวพันธ์  คนซื่อ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมร้อยมาลัย (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 578/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางคณภร  นิลโสม 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมร้อยมาลัย (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 579/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวปรัศนีย์  สุวรรณสังข์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมร้อยมาลัย (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 580/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสิฐิพร  มาตรา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมร้อยมาลัย (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 581/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายประสงค์  อฒัะจักร 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจัดสวนถาดแห้ง 
 

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 582/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายฤชัย  ตาลศรี 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจัดสวนถาดแห้ง 
 

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 583/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางอมรรัตน์  วงคําภา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจัดสวนถาดแห้ง 
 

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 584/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางอุมาภรณ์  ใจเอื้อ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจัดสวนถาดแห้ง 
 

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 585/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเสาวลักษณ์  จิตรักษ์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจัดสวนถาดแห้ง 
 

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 586/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางอภิระดา  ภูยางสิม 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจัดสวนถาดแห้ง 
 

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 587/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายกรกมล  อาษาราช 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมจัดสวนถาดแห้ง 
 

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 588/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายจิตรกร  โคตะวินนท์ 

   เป็นคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มเทคโนโลยี) 
 

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 589/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางอุทุมพร  กระพันธ์เขียว 

   เป็นคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มเทคโนโลยี) 
 

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 590/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางนพมาศ  สิงห์ทอง 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ๒๐๑๐ (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 591/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางอภิญญา  ร่วมสันเทยีะ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ๒๐๑๐ (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 592/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายวัฒนา  ทรงคะรักษ์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ๒๐๑๐ (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 593/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวดลนภัส  พันธินา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ๒๐๑๐ (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 594/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวมนัญญา  คาดีวี 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ๒๐๑๐ (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 595/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวธัญญลักษณ์ วงษ์คําหาร 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ๒๐๑๐ (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 596/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายเรืองฤทธิ์  วรสาร 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๐ (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 597/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุรเชษฐ์  นติย์วัน 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๐ (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 598/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสิทธิชัย  สุนทรพินิจ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๐ (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 599/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายปฏิภาณ พานทอง 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๐ (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 600/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสมศักดิ์  การสะอาด 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล และการใช้โปรแกรม MS-Access Office ๒๐๑๐ (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 601/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุชาติ  ทิพวงค ์

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล และการใช้โปรแกรม MS-Access Office ๒๐๑๐ (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 602/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางมะนิดา  จําปาเงิน 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล และการใช้โปรแกรม MS-Access Office ๒๐๑๐ (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 603/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอรนุช  ฤทธิ์โรจน์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล และการใช้โปรแกรม MS-Access Office ๒๐๑๐ (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 604/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวจิราพร  ภู่สวัสดิ์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล และการใช้โปรแกรม MS-Access Office ๒๐๑๐ (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 605/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางวาสนา  บุญชิต 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวด E-Book และการสรา้งภาพเคลื่อนไหว Animation 
 

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 606/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายธีรวิชย์  ภูดอกไม้ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวด E-Book และการสรา้งภาพเคลื่อนไหว Animation 
 

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 607/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวอารยา  ถิ่นช่วง 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวด E-Book และการสรา้งภาพเคลื่อนไหว Animation 
 

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 608/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายเนรมิตร  ทฤษฎี 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวด E-Book และการสรา้งภาพเคลื่อนไหว Animation 
 

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 609/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายร่วมชาติ  ชัยนา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML และการเขียน Homepage 
โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver (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 610/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายพัลลพ  ชัยประโคม 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML และการเขียน Homepage 
โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver (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 611/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุชาติ  ทิพวงค ์

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML และการเขียน Homepage 
โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver (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 612/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาววิภาพร  เขตจํานันท ์

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML และการเขียน Homepage 
โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver (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 613/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนิรชร  รินทราช 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML และการเขียน Homepage 
โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver (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 ์


