
 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1761/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางพนารินทร  สวัสด์ิตระกูล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1762/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเทเวศร  อัฐนาค 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1763/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายชาตรี  คงสมจิตต 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1764/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางดวงใจ  พาธาณี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1765/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกัญญา  ผารุธรรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1766/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางชนัญชิดา  เชื้อจํารูญ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1767/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสามกรณ  ผลเลิศ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1768/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

างอารีรัตน  สอนสมบัติ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1769/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางรัฐปราณี  เฮียงเหี่ย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1770/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมพร  พรมภาพ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1771/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางงามสะใบ  จุทาการ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1772/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพุทธา  อนันตะภักด์ิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1773/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอริยา  โคตะวินนท 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1774/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางวิศรุตา   ขันธจันทร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1775/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรนุช  ศรีโพธิ์ชัย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1776/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวบุษรากร   โคตรพัฒน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1777/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางลําไพร  ภูหงษสูง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1778/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานินทร  แวงยางนอก 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1779/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชนกสุดา  ภูจอมแจ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1780/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายกิตติพงษ  ภูวิจารย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1781/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสุจิตรา  ภูวิจารย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1782/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางวนิดา  ภูวิชัย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1783/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจําปา  ภูทอง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1784/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายคงคา  ศรีประเสริฐ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1785/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเลไลย  ประดับคํา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1786/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสายไหม  ปญญา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1787/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายฟองฤทธิ์  ภนูาชัย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1788/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุวัจนา  ศรีวิเนตร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1789/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวินัย  บุญโพธิ์ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1790/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเยี่ยมยง  รินเสนา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1791/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางชนัญชิดา  เชื้อจํารูญ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1792/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสามกรณ  ผลเลิศ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรยีนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1793/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางงามสะใบ  จุทาการ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1794/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางจารุวรรณ  พัฒมี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1795/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสุมาลัย  เพชรแจง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1796/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพุทธา  อนันตะภักด์ิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1797/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอริยา  โคตะวินนท 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1798/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางวนิดา  ภูวิชัย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1799/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจําปา  ภูทอง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1800/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางกนกรัตน  ดวงกรมนา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1801/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเกสสุดา  หงสชูตา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1802/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศศิธร  รัตนแสง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1803/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายจักรพงศ  นนทจุมจัง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1804/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพีระศักด์ิ  โชติจําลอง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1805/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานินทร  แวงยางนอก 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1806/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุธาสินี  ศรีสงคราม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1807/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรนุช  ศรีโพธิ์ชัย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1808/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวรุงตะวัน  โสภาคะยงั 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1809/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสายไหม  ปญญา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1810/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุจิตรตา  แสงนาโก 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1811/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางพัชนียา  ยุระตา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1812/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายประดิษฐ  ประสิทธิศิลปชัย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1813/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวชนกสุดา  ภูจอมแจ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1814/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางอารีรัตน  สอนสมบัติ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1815/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางรัฐปราณี  เฮียงเหี่ย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1816/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมพร  พรมภาพ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1817/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอริยา  โคตะวินนท 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1818/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพุทธา  อนันตะภักด์ิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1819/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเลไลย  ประดับคํา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1820/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

วาที่ ร.ต.พรชัย  ศรีปาน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1821/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางนภาพร  พันธะไชย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1822/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมชนะ  ปตลา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1823/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางนุช  เข็มรัมย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1824/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางงามสะใบ  จุทาการ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1825/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางจารุวรรณ  พัฒมี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1826/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพุทธา  อนันตภักด์ิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1827/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอริยา โคตะวินนท 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1828/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุรินทร  บุตรคํา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1829/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกัลยา   พรสอน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1830/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายดร  ศรีสวัสด์ิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1831/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเกศสุดา  หงสชูตา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1832/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายศรัณยู  เพชรฤาชา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1833/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธานินทร  แวงยางนอก 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1834/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวณชลนิภา  หาญกุล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1835/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกัญพัชร  แสงกลา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1836/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสายไหม  ปญญา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1837/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางนภาพร  พันธะไชย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1838/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเกศสุดา  หงสชูตา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1839/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศศิธร  รัตนแสง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1840/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางดวงใจ  พาธาณี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1841/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

น.ส.สุกัญญา  ผารุธรรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1842/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางพรสิทธิ์  ลาภบุญเรือง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1843/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางจารุวรรณ  พัฒมี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1844/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางอารรีัตน  สอนสมบัติ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1845/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางงามสะใบ  จุทาการ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1846/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพุทธา  อนันตะภักด์ิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1847/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอริยา  โคตะวินนท 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1848/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางรัตนสุดา  ไทวังคําศิริชินวงศ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1849/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอัจฉรา  ไชยขันธ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1850/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางพรรณิภา  มาลาหอม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1851/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรนุช  ศรีโพธิ์ชัย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1852/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรวรรณ  พลายละหาร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1853/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวุฒิพงษ  ดอนเงิน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1854/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเลไลย  ประดับคํา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1855/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

วาที่ ร.ต.พรชัย  ศรีปาน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1856/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกัญญา  ผารุธรรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1857/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางดวงใจ  พาธาณี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1858/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางพรสิทธิ์  ลาภบุญเรือง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการพูดทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1859/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางยุภาวดี  มีตา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1860/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางพนารินทร  สวัสดิตระกูล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1861/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางพรรณี   ภูนาร ี
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1862/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสิริยากร  โสภารัตน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1863/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางดวงใจ  พาธาณี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1864/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกัญญา  ผารุธรรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงนิ 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1865/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางนภาพร  พันธะไชย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1866/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศศิธร  รัตนแสง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1867/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเกศสุดา  หงสชูตา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1868/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายจิรวัฒน  เข็มรัมย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1869/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางนุช  เข็มรัมย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1870/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายจักรพงศ  นนทจุมจัง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1871/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

วาที่ ร.ต.พรชัย  ศรีปาน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1872/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเลไลย  ประดับคํา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1873/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางพรรณี  ภูนาร ี
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1874/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสิริยากร  โสภารัตน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1875/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพรพิมล  ภูเขาลาด 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1876/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสุปราณี  แวงยางนอก 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1877/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางดวงใจ  พาธาณี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1878/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุกัญญา  ผารุธรรม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1879/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางนภาพร  พันธะไชย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1880/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเลไลย  ประดับคํา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1881/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายคงคา  ศรีประเสริฐ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1882/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอรนุช  ศรีโพธิ์ชัย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1883/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายจําลอง  โคตรพัฒน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1884/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวศศิธร  รัตนแสง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1885/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเกศสุดา  หงสชูตา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1886/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวสุรินทร  บุตรคํา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1887/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวกัลยา  พรสอน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1888/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวพรพิมล  ภูเขาลาด 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1889/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสุปราณี  แวงยางนอก 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1890/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวีระ  ยันทะแยม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1891/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเรมอน  พ้ืนอินทร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1892/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเจษฎา  มีตา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1893/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปริญญา  อุนพิกุล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1894/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวบุญญา  กุดแถลง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1895/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเจริญรัตน  ทิพเจริญ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1896/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางวราลักษณ  นันตะริ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1897/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเจริญรัตน  ทิพเจริญ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1898/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายจักรพงศ  นนทจุมจัง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1899/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางพรรณิภา  มาลาหอม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1900/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวบุญญา  กุดแถลง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1901/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปริญญา  อุนพิกุล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1902/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเจษฎา  มีตา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1903/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวีระ  ยันทะแยม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1904/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเรมอน  พ้ืนอินทร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1905/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางวราลักษณ  นันตะริ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงแมน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1906/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวีระ  ยันทะแยม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1907/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเรมอน  พ้ืนอินทร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1908/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเจษฎา  มีตา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1909/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปริญญา  อุนพิกุล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1910/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเจริญรัตน  ทิพเจริญ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1911/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางวราลักษณ  นันตะริ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1912/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายวีระ  ยันทะแยม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1913/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเรมอน  พ้ืนอินทร 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1914/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเจษฎา  มีตา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1915/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสุมาลัย  เพชรแจง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1916/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมพร  พรมภาพ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1917/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางงามสะใบ  จุทาการ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1918/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพุทธา  อนันตะภักด์ิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1919/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาว  อริยาโคตะวินนท 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1920/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายชินดนัย  สายโรจน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1921/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีพรชัย  ศรีปาน. 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1922/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางวนิดา  ภูวิชัย 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1923/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวจําปา  ภูทอง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1924/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเจริญรัตน  ทิพเจริญ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1925/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายจักรพงศ  นนทจุมจัง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1926/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางพรรณิภา  มาลาหอม 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1927/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวบุญญา  กุดแถลง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1928/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปริญญา  อุนพิกุล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1929/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางวราลักษณ  นันตะริ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันจรวจขวดน้ํา (ยิงไกล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1930/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมนึก  พาธาณี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1931/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสิทธิชัย  สุนทรพินิจ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1932/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางดวงใจ  พาธาณี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1933/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสุมาลัย  เพชรแจง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1934/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมพร  พรมภาพ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1935/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางอารีรัตน  สอนสมบัติ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1936/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพุทธา  อนันตภักด์ิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1937/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอริยา  โคตะวินนท 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1938/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฏิภาณ  พานทอง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1939/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

ร.ต.พรชัย  ศรีปาน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1940/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเลไลย  ประดับคํา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรบัรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1941/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธีรวุฒิ  โพธิ์นอก 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1942/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางนพมาศ  สิงหทอง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1943/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสุมาลัย  เพชรแจง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1944/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมพร  พรมภาพ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1945/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางจารุวรรณ  พัฒมี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1946/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายพุทธา  อนันตภักด์ิ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1947/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวอริยา  โคตะวินนท 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1948/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปริญญา  อุนพิกุล 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรทอง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1949/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสมนึก  พาธาณี 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1950/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายสิทธิชัย  สุนทรพินิจ 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1951/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายเยี่ยมยง  รินเสนา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1952/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายธีรวุฒิ  โพธิ์นอก 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรเงิน 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1953/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

ร.ต.พรชัย  ศรีปาน 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1954/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางสาวเลไลย  ประดับคํา 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1955/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นายปฏิภาณ  พานทอง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 



 

 

                               
                                                                                                                          เลขที ่1956/๒๕๖2 

  
 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงวา 

นางนพมาศ  สิงหทอง 
เปนผูฝกซอม/ควบคุมนักเรียนเขารวมการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไดรับรางวัล เกียรติบตัรทองแดง 
 

งานมหกรรมทางการศึกษาทองถิ่นโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครั้งที่ ๑๒   
ระหวางวันที่ ๑๓-๑5 กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๒   

ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ   
 ขอใหมคีวามสขุ รักษาความดี ใหเจรญิจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญงอกงามไพบูลย สบืตอไป 

  ใหไว ณ วันที่ ๑5 เดอืน กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๒ 
 
 

                           (นายยงยุทธ     หลอตระกูล)                (นายไกรสร    กองฉลาด) 
                    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 


