
 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2219/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทวีทรัพย  ธรรมประชา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2220/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิญู  สาโถน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2221/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพิเชษฐ  ขอมีกลาง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2222/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพุทธิพงศ  โพธ์ิแทน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2223/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวันชัย  โอษคลัง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2224/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานี  มันปาฏิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2225/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฏิภาณ  ภูจอมจิตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2226/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายมงกุฎ  พลตื้อ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2227/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานี  มันปาฏิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2228/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฏิภาณ  ภูจอมจิตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2229/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทวีทรัพย  ธรรมประชา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2230/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวันชัย  โอษคลัง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2231/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพุทธิพงศ  โพธ์ิแทน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2232/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานี  มันปาฏิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2233/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฏิภาณ  ภูจอมจิตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2234/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐกิต  ยันตะบุตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2235/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทวีทรัพย  ธรรมประชา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2236/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมหมาย  อมัลา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2237/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิญู  สาโถน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2238/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพิเชษฐ  ขอมีกลาง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2239/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอิศวเมศร  เรืองแสน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2240/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายยุทธพงษ  ไกยะวินิจ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2241/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสุนันท  หิรัตพรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2242/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐวุฒ ิ อัดโดดดร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2243/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวันชัย  โอษคลงั 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2244/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศิริชัย  ปุริสาย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2245/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานี  มันปาฏิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2246/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฏิภาณ  ภูจอมจิตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรบัรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2247/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐกิต  ยันตะบุตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2248/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสงคราม  ศรัทธาผล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2249/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสุนันท  หิรัตพรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2250/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐวฒุิ  อัดโดดดร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2251/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวันชัย  โอษคลัง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2252/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพุทธิพงศ  โพธ์ิแทน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2253/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทวีทรัพย  ธรรมประชา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2254/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมหมาย  อมัลา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2255/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภกร  เหลาโคตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2256/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิโรจน  อายุวัฒน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2257/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิญู  สาโถน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2258/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพิเชษฐ  ขอมีกลาง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะตระกรอชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2259/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอศิวเมศร  เรืองแสน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2260/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพงศกร  แสงฤทธิ ์
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2261/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภรัตน  มูลโต 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2262/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายรัฐพล  รัตนธานี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2263/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานี  มันปาฏิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2264/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฏิภาณ  ภูจอมจิตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2265/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายมงกุฎ  พลตื้อ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2266/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิญู  สาโถน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2267/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพิเชษฐ  ขอมีกลาง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2268/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสายันต  หิรัตพรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2269/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐวุฒ ิ อัดโดดดร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2270/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสุภีร  ภูนารี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2271/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประทวน  สายสุริยา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2272/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมหมาย  อมัลา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2273/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิโรจน  อายุวัฒน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2274/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทวีชัย  แสงฤทธิ ์
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2275/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปยวัฒน  กุลศริิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2276/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทวีชัย  แสงฤทธิ ์
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2277/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปยวัฒน  กุลศริิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2278/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสงคราม  ศรัทธาผล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2279/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภกร  เหลาโคตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2280/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิญู  สาโถน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2281/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพิเชษฐ  ขอมีกลาง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2282/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประทวน  สายสุริยา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2283/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสายันต  หิรัตพรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2284/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประทวน  สายสุริยา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2285/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานี  มันปาฏิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2286/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฏิภาณ  ภูจอมจิตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2287/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายกิตติโชติ  วรสาร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2288/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประทวน  สายสุริยา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2289/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประทวน  สายสุริยา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2290/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานี  มันปาฏิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2291/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฏิภาณ  ภูจอมจิตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2292/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายกิตติโชติ  วรสาร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2293/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมหมาย  อมัลา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2294/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายทวีชัย  แสงฤทธิ ์
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2295/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปยวัฒน  กุลศริิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันเดาะฟุตบอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2296/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวรรณไทย ศรีสาพันธ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2297/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศราวุธ  ทุมพลา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2298/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานี  มันปาฏิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2299/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฏิภาณ  ภูจอมจิตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2300/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐกิต  ยันตะบุตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2301/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสงคราม  ศรัทธาผล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2302/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิโรจน  อายุวัฒน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2303/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฐมพงษ  อนันตลักษณะกุล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2304/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอภินันท  โคตรักษา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2305/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวรรณไทย  ศรีสาพันธ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2306/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเนตรนภา  งามเลิศ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2307/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานี  มันปาฏิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2308/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฏิภาณ  ภูจอมจิตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2309/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายกิตติโชติ  วรสาร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2310/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิชาญ  ทองจรัส 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2311/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสงคราม  ศรัทธาผล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2312/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวรรณไทย  ศรีสาพันธ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2313/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศราวุธ  ทมุพลา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2314/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสุนันท  หิรัตพรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2315/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสายันต  หิรัตพรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2316/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิชาญ  ทองจรัส 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2317/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวรรณไทย ศรีสาพันธ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2318/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศราวุธ  ทุมพลา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2319/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายอภินันท  โคตรักษา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2320/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสุนันท  หิรัตพรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2321/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสายันต  หิรัตพรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2322/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานี  มันปาฏิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2323/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฏิภาณ  ภูจอมจิตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2324/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายกิตติโชติ  วรสาร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2325/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิชาญ  ทองจรัส 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันอนัเดอรวอลเลยบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2326/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางนัฐธิดา  เหลานายอ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2327/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายไพวัลย  สุวรดี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2328/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสายันต  หิรัตพรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2329/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐวุฒ ิ อัดโดดดร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2330/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประดิษฐ  เปรมไธสง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2331/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภกร  เหลาโคตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2332/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประทวน  สายสุริยา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2333/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสัมพันธ  ฆารประเดิม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2334/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิโรจน  อายุวัฒน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2335/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางวิศรุตา  ขันธจันทร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2336/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเกสร  นอยชื่น 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2337/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิชาญ  ทองจรัส 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2338/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายรัฐพล  รัตนธานี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2339/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสายันต  หิรัตพรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2340/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายณัฐวุฒ ิ อัดโดดดร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2341/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเกสร  นอยชื่น 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2342/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิชาญ  ทองจรัส 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2343/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศุภกร  เหลาโคตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2344/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประดิษฐ  เปรมไธสง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2345/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสัมพันธ  ฆารประเดิม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2346/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสุภีร  ภูนารี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2347/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายรัฐพล  รัตนธานี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2348/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประทวน  สายสุริยา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2349/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิโรจน  อายุวัฒน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2350/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางวิศรุตา  ขันธจันทร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2351/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางทิพศร  จอมทรักษ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2352/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายยุทธพงษ  สุไชยชิด 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2353/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประดิษฐ  เปรมไธสง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2354/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางนัฐธิดา  เหลานายอ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2355/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายไพวัลย  สุวรดี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2356/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิโรจน  อายุวัฒน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2357/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางวิศรุตา  ขันธจันทร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2358/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวบุษรากร  โคตรพัฒน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2359/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางทิพศร  จอมทรักษ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2360/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายยุทธพงษ  สุไชยชิด 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2361/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางทิพศร  จอมทรักษ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการเตน Cover Dance ระดับมัธยมศึกษา 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2362/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางนัฐธิดา  เหลานายอ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการเตน Cover Dance ระดับมัธยมศึกษา 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2363/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพวงผกา  ณ กาฬสินธุ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการเตน Cover Dance ระดับมัธยมศึกษา 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2364/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางอาลิษา  ยนตพันธ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการเตน Cover Dance ระดับมัธยมศึกษา 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที่ 2365/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวิชาญ  ทองจรัส 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการเตน Cover Dance ระดับมัธยมศึกษา 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจริญจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สืบตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดือน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 

 
                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 


