
 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 614/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายอรุณ  อิ่มสง่า 

   เป็นคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มทัศนศิลป์ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

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

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 615/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางนุชนาถ  โคตะวินนท์ 

   เป็นคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มทัศนศิลป์ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

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

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 616/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายอดินันท์  บณัฑิตา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี (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 617/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายธนเดช  ภูหินกอง 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี (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 618/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายจารุวัฒน์  ทศันิจ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี (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 619/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายพลชัย  ปัตลา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี (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 620/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางประไพ  วงศ์วาสนา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี (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 621/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายเรืองศักดิ์  เสนาะเสียง 

   เป็นคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มดนตรแีละการแสดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

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

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 622/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสารคาม 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเดี่ยวพิณ/เดี่ยวแคน/เดี่ยวโหวด/เดี่ยวโปงลาง/นาฏศิลป์พื้นเมือง (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 623/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุกัญญา  ทองทพิย์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเดี่ยวพิณ/เดี่ยวแคน/เดี่ยวโหวด/เดี่ยวโปงลาง/นาฏศิลป์พื้นเมือง (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 624/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายธีรพล  มงคลศิริ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเดี่ยวพิณ/เดี่ยวแคน/เดี่ยวโหวด/เดี่ยวโปงลาง/นาฏศิลป์พื้นเมือง (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 625/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุริยันต์  อรัญวาส 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง/การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลลีา/นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์/รําวงมาตรฐาน /วงโปงลาง/ (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 626/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายวิษณุ  อันสงคราม 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง/การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลลีา/นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์/รําวงมาตรฐาน /วงโปงลาง/ (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 627/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายอิทธิวัฒน์  เพิ่มขึ้น 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง/การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลลีา/นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์/รําวงมาตรฐาน /วงโปงลาง/ (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 628/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายศิริพงศ์  โคตรวิถี 

   เป็นคณะกรรรมการกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ขับร้องเพลงไทยสากล /การแสดงตลก (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 629/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายวิทวัส วัฒนพันธุ์ 

   เป็นคณะกรรรมการกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ขับร้องเพลงไทยสากล /การแสดงตลก (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 630/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายณรงค์  แสงจันทร์ 

   เป็นคณะกรรรมการกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ขับร้องเพลงไทยสากล /การแสดงตลก (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 631/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวพนิดา  ไชยขันธุ์ 

   เป็นคณะกรรรมการกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ขับร้องเพลงไทยสากล /การแสดงตลก (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 632/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายมนูญ  สุขยิ่ง 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงสตรงิ/วงโฟล์คซอง /วงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้พร้อมแดนเซอร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

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

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 633/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสมพร เทียนไธสง 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงสตรงิ/วงโฟล์คซอง /วงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้พร้อมแดนเซอร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

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

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 634/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายณัฐพล  อุปญัญ์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงสตรงิ/วงโฟล์คซอง /วงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้พร้อมแดนเซอร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

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

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 635/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุรวิทย์  สายนาโก 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงสตรงิ/วงโฟล์คซอง /วงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้พร้อมแดนเซอร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

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

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 636/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายผดุงศักดิ์  แวงโยธี 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวงสตรงิ/วงโฟล์คซอง /วงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้พร้อมแดนเซอร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทอ้งถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ครั้งที่ ๑๒   

ระหว่างวันที ่๑๓-๑5 กุมภาพันธ์ พทุธศักราช ๒๕๖๒   
ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   

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

 

 
 

                           (นายยงยุทธ     หล่อตระกูล)       (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 637/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายพิสิทธิ์  ปักสังขเนย์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานศิลปะ (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 638/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายรุ่งนิรันด์  แสนศิลา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานศิลปะ (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 639/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายกมล  ภูนาคพันธุ์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดเส้นหุ่นนิ่ง/เขียนภาพจากหัวข้อที่กําหนด/กิจกรรมวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว/จิตรกรรม
ไทยประเพณี/เขียนลายไทย/แกะเทียน/ออกแบบปกหนังสือ/ออกแบบโฆษณา (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 640/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายสุวัจน์  ศรีสวัสดิ์ 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดเส้นหุ่นนิ่ง/เขียนภาพจากหัวข้อที่กําหนด/กิจกรรมวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว/จิตรกรรม
ไทยประเพณี/เขียนลายไทย/แกะเทียน/ออกแบบปกหนังสือ/ออกแบบโฆษณา (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 641/๒๕๖2 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอมอบเกยีรตบิตัรฉบบันี้เพื่อแสดงว่า 

นายกฤษฏา  บุตรผา 

   เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมวาดเส้นหุ่นนิ่ง/เขียนภาพจากหัวข้อที่กําหนด/กิจกรรมวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว/จิตรกรรม
ไทยประเพณี/เขียนลายไทย/แกะเทียน/ออกแบบปกหนังสือ/ออกแบบโฆษณา (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 ์


